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РЕКЛАМА

Через пошкодження 
енергетичної системи, які 
виникли внаслідок атак з 
боку рашистів, щодня ми 
годинами сидимо без світла 
по декілька разів на добу

Як у цей час працюють 
наші магазини, аптеки та 
мережеві маркети в центрі 
міста? 

Розповідаємо, хто взагалі 
зачинений для відвідувачів, 
поки немає світла, а де 
можна навіть розрахуватися 
карткою

с. 3

ЧИ БУДЕ У НАС ЦЬОГОРІЧ 
ЯЛИНКА?
За вікном вже грудень і 
зовсім скоро буде День святого 
Миколая, напередодні якого 
традиційно чепурять головну 
ялинку. Ми поцікавилися, 
чи будуть готувати зелену 
красуню на площі Козятина 
і чи проводитимуть заходи 
до Різдвяно-новорічних свят

ВИЖИТИ БЕЗ ЗВ’ЯЗКУ: ЧИ 
ПРАЦЮЮТЬ ПОРАДИ
Нині часто трапляються 
проблеми із мобільним 
зв’язком. У ДСНС радять 
у таких випадках переходити 
на національний роумінг і 
користуватися додатками, 
які працюють як рація. Ми 
перевірили, чи працюють ці 
лайфхаки с.6с.4
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Ìèíóëî¿ ñåðåäè, 23 ëèñòîïàäà, 
ðàøèñòè çä³éñíèëè ÷åðãîâó ìà-
ñîâàíó àòàêó ç ïîâ³òðÿ, âíàñë³äîê 
÷îãî ïîøêîäèëèñÿ îá’ºêòè åíåð-
ãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³, ÿê ³ â ³íøèõ 
ðåã³îíàõ, â³äáóëîñÿ àâàð³éíå â³ä-
êëþ÷åííÿ åëåêòðîåíåðã³¿. Ñèñòå-
ìó ïî÷àëè â³äíîâëþâàòè ³ äî âå-
÷îðà çàæèâèëþâàòè ñïîæèâà÷³â, 
âò³ì ó ÷åòâåð êîçÿòèí÷àíè, ÿê ³ 
ðåøòà ìåøêàíö³â Â³ííè÷÷èíè, 
óâåñü äåíü ïðîñèä³ëè áåç ñâ³òëà.

«Åíåðãîñèñòåìà ïîñòóïîâî 
â³äíîâëþºòüñÿ ï³ñëÿ ñüîìî¿ ìà-
ñîâàíî¿ õâèë³ ðîñ³éñüêèõ ðàêåò-
íèõ óäàð³â. (…) ×åðåç ñïåöèô³êó 
àòàêè, ÿêà ñïðè÷èíèëà çóïèíêó 
àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³é, â³äíîâ-
ëåííÿ æèâëåííÿ â êðà¿í³ òðèâàº 
äîâøå, í³æ ï³ñëÿ ïîïåðåäí³õ àòàê. 
Íàðàç³ âñ³ åëåêòðîñòàíö³¿ â Óêðà-
¿í³ ïîñòóïîâî ïîâåðòàþòüñÿ â ðî-
áîòó: ñïî÷àòêó ã³äðî òà òåïëîå-
ëåêòðîñòàíö³¿, ï³çí³øå — àòîìíà 
ãåíåðàö³ÿ. Íà âå÷³ð 24 ëèñòîïàäà 
äèñïåò÷åðñüêèé öåíòð Óêðåíåðãî 
ïðîãíîçóº çìåíøåííÿ äåô³öèòó 
â ñèñòåì³.

Âò³ì, äåô³öèò â åíåðãîñèñòåì³ 
âñå îäíî çàëèøàòèìåòüñÿ. Äëÿ 
òîãî, ùîá òðèìàòè ¿¿ ñòàá³ëüíó 
ðîáîòó â òàêèõ óìîâàõ «Óêðå-
íåðãî» ïðîäîâæóº çàñòîñîâóâàòè 

ãðàô³êè îáìåæåíü ñïîæèâàííÿ. 
Ìè çàêëèêàºìî ñïîæèâà÷³â, ÿêèì 
âæå ïîâåðíóëè åíåðãîæèâëåííÿ, 
íå íåõòóâàòè çàõîäàìè åêîíîì³¿ 
åëåêòðîåíåðã³¿», — ïîâ³äîìèëè 
íà ôåéñáóê-ñòîð³íö³ «Óêðåíåðãî» 
ó ÷åòâåð, 24 ëèñòîïàäà.

Âò³ì íàâ³òü ï³ñëÿ ÷åòâåðãà âè-
ìêíåííÿ åëåêòðèêè í³êóäè íå ïî-
ä³ëîñÿ. Äëÿ ÷îãî çàñòîñîâóþòü 
ãðàô³êè ç îáìåæåííÿ ñïîæèâàííÿ 
åëåêòðîåíåðã³¿? Â³äïîâ³äü íà öå 
ïèòàííÿ ìè çíàéøëè â ³íòåðâ’þ 

ãîëîâè «Óêðåíåðãî» Âîëîäèìèðà 
Êóäðèöüêîãî, ÿêå îïóáë³êóâàëî 
âèäàííÿ «ÍÂ Á³çíåñ». Íàâîäèìî 
öèòàòó:

«Êîíòðîëüîâàí³ îáìåæåííÿ 
ñïîæèâàííÿ, ÿê³ ââîäèòü äèñ-
ïåò÷åðñüêèé öåíòð Óêðåíåðãî, 
à ðåàë³çîâóº êîíêðåòíå îáëåíåð-
ãî ó âèãëÿä³ ñïèñêó ñïîæèâà÷³â, 
ÿêèõ â³äêëþ÷àþòü íà ïåâíèé 
÷àñ, ïîòð³áí³ ÿêðàç, ùîá áëåêà-
óòó íå áóëî. Ó íàñ º ïðîáëåìà ç 
äîñòàòí³ñòþ ãåíåðóþ÷èõ ïîòóæ-

íîñòåé â ñèñòåì³. Åëåêòðîñòàí-
ö³¿ íå ìîæóòü âèðîáèòè ñò³ëüêè 
åëåêòðîåíåðã³¿, ñê³ëüêè óêðà¿í-
ñüê³ ãðîìàäÿíè ³ á³çíåñ õîò³ëè áè 
ñïîæèòè. Òîìó, ùîá ï³äòðèìàòè 
íåîáõ³äíèé áàëàíñ â ñèñòåì³ ì³æ 
âèðîáíèöòâîì ³ ñïîæèâàííÿì 
â êîæíó ñåêóíäó ÷àñó, äîâîäèòüñÿ 
îáìåæèòè ñïîæèâàííÿ».

Ïðàöþº öå òàê: Óêðåíåðãî ùî-
äíÿ ìîí³òîðèòü, â ÿêîìó ñòàí³ 
åíåðãåòè÷íà ñèñòåìà ³ âèçíà÷àº, 
ñê³ëüêè â³äñîòê³â ñêëàäàº äåô³-
öèò ïîòóæíîñò³. Ïðîñò³øå êàæó-
÷è, ÿêîãî îáñÿãó åëåêòðîåíåðã³¿ 
íàì íå âèñòà÷àº, ùîá ïîâí³ñòþ 
çàáåçïå÷èòè óñ³ ïîòðåáè ñïîæè-
âà÷³â. Ï³ñëÿ öüîãî «Óêðåíåðãî» 

ДЛЯ ЧОГО ВИМИКАЮТЬ СВІТЛО?
Актуально  Щодня 
«Вінницяобленерго» застосовує графіки 
різних типів відключень — погодинних, 
аварійних чи спеціальних. Через це 
споживачів відмикають від мережі 
по декілька разів на добу і люди годинами 
сидять без світла. Для чого це роблять — 
публікуємо роз’яснення від енергетиків

äîâîäèòü äî îáëåíåðãî ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ãðàíè÷íó âåëè÷èíó ñïî-
æèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿. Â ñâîþ 
÷åðãó îáëåíåðãî ôîðìóº ãðàô³ê 
â³äêëþ÷åííÿ ñïîæèâà÷³â, ùîá 
äîòðèìóâàòèñÿ âêàçàíîãî ë³-
ì³òó. Â³äïîâ³äíî, ÷èì á³ëüøèé 
äåô³öèò ïîòóæíîñò³, òèì á³ëüøå 
ãîäèí íà äîáó ìè ïðîñèäèìî áåç 
ñâ³òëà. Ö³ ãðàô³êè ðåãóëÿðíî çì³-
íþþòüñÿ, â ÷îìó ìè âæå âñòè-
ãëè ïåðåêîíàòèñÿ áåç áóäü-ÿêèõ 
ðîç’ÿñíåíü, àäæå ñâ³òëî â íàøèõ 
îñåëÿõ âèìèêàþòü íå çàâæäè 
â îäèí ³ òîé ñàìèé ÷àñ.

À ÷îìó áóâàº òàê, ùî íà îäí³é 
âóëèö³ ñâ³òëî º, íàòîì³ñòü íà ñó-
ñ³äí³é — íåìàº? Ðîç’ÿñíåííÿ ç 

öüîãî ïðèâîäó äàëî «Â³ííèöÿ-
îáëåíåðãî» íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóê. Íàâîäèìî öèòàòó:

«Öå çàëåæèòü, â³ä ÿêèõ ë³í³é 
æèâèòüñÿ áóäèíîê. Çàãàëüíà 
åëåêòðîìåðåæà çáóäîâàíà òàê, 
ùî äâà ñóñ³äí³õ áóäèíêè ìîæóòü 
æèâèòèñÿ â³ä ð³çíèõ ë³í³é, ÿê³ 
íàëåæàòü äî ð³çíèõ ÷åðã. Â³ä-
ïîâ³äíî, âîíè ³ â³äêëþ÷àþòüñÿ 
çà ð³çíèìè ãðàô³êàìè. Ó ìåæàõ 
îäí³º¿ ÷åðãè º òàêîæ ÷åðãîâ³ñòü 
íà â³äêëþ÷åííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ 
(12 ï³ä÷åðã). Òàêîæ ìîæå áóòè, 
ùî îäíà ç ë³í³é âçàãàë³ íå â³ä-
êëþ÷àºòüñÿ, áî â³ä íå¿ ïðàöþþòü 
âàæëèâ³ ó ÷àñ â³éíè îá’ºêòè êðè-
òè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè».

Óêðåíåðãî ùîäíÿ 
ìîí³òîðèòü, â ÿêîìó 
ñòàí³ åíåðãåòè÷íà 
ñèñòåìà ³ âèçíà÷àº 
ó â³äñîòêàõ äåô³öèò 
ïîòóæíîñò³

Щодня у нас вимикають світло по декілька разів на добу. І графіки постійно змінюються

Після потепління одні вулиці стали озерами, 
на інших ще довго танули пороги із льоду
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Í³áè íå òàê áàãàòî âèïàëî 
ñí³ãó, à íà áàãàòüîõ äîðîãàõ ì³ñòà 
ç’ÿâèëîñÿ âåëèêà âîäà. Íàéïåð-
øîþ ïðè÷èíîþ òàêîãî ñòàíó 
äîð³ã ó íàøîìó ì³ñò³ âèÿâëÿºòüñÿ 
ïîãàíå âîäîâ³äâåäåííÿ ÷è 
â³äñóòí³ñòü éîãî âçàãàë³. Íà-
ïðèêëàä, íà âóëèö³ Âèííè÷åí-
êà äîðîãó â³ä çàë³çíè÷íîãî ìî-
ñòó äî ìàãàçèíó «Åëåêòðîìàé-
ñòåð» àñôàëüòóâàëè ³ ï³äí³ìàëè 
á³ëüøå, í³æ òðè ðîêè òîìó. Á³ëÿ 
êîëèøíüî¿ çàë³çíè÷íî¿ àïòåêè 
ó âèêîïàíèé êîòëîâàí îïóñòè-
ëè ê³ëüöÿ ³ íàïðàâèëè ó íüîãî 
âîäîâ³äâåäåííÿ. Ç ÷àñîì òðóáà 
ñò³÷íèõ âîä çàáèëàñÿ, ÿê ðåçóëü-
òàò — âóëèöÿ Âèííè÷åíêà ï³ñëÿ 
äîù³â ñõîæà íà Âåíåö³þ.

Íà ïðî¿çä âóëèöåþ Ñ³÷îâèõ 
Ñòð³ëüö³â âîä³¿ ñòàëè ñêàðæè-
òèñü ùå ç 21 ëèñòîïàäà. Êàçàëè, 
ùî ïðî¿õàòè íåþ áåç âñòàâíèõ 
ñë³â íåìîæëèâî. Âîäà ç êàëþæ 
ðîçëèâàëàñÿ ³ òóò æå çàìåðçàëà, 
óòâîðþþ÷è íà äîðîç³ ëüîäîâ³ 
ïîðîãè.

— Íå ïðî¿æäæà ÷àñòèíà äîðî-
ãè, à ñìóãà ïåðåøêîä íà äîðîç³. 
×îìó ìè ìàºìî ëàìàòè ñâî¿ 

àâò³âêè? — êàçàëè âîä³¿, ÿê³ 
òåëåôîíóâàëè íàì ó ðåäàêö³þ.

Ùî âóëèöÿ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî 
ìàº íà ñâî¿é ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ 
òðè øòó÷íèõ îçåðà — çíàþòü 
ó ì³ñüê³é ðàä³. Ùå çà ïîâíî-
âàæåíü ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëåê-
ñàíäðà Ïóçèðà ìåøêàíö³ âóëèö³ 
õîäèëè äî íüîãî. Â³í ïîîá³öÿâ, 
ùî ÿìè ïîçàñèïàþòü, ò³ëüêè 
äî âèáîð³â íå âêëàëèñÿ, à ï³ñëÿ 
âèáîð³â ïðèéøëà íîâà âëàäà.

Ñåðã³é, Âîëîäèìèð, Àíàòîë³é 
ïîêàçóþòü íàì íà òðè êàëþæ³ 
íà âñþ äîðîãó.

— ßê íàøèì ñóñ³äàì ïðèâåç-
òè äðîâà? Â êàëþæó ¿õ âèêèíóòè 
ìîæíà, à ÿê ¿õ áðàòè ç âîäè? — 
çàïèòóþòü ÷îëîâ³êè.

— Âè äî ì³ñüêî¿ ðàäè çâåðòà-
ëèñÿ? — ìè çàïèòàëè ó íèõ.

— Çâåðòàëèñÿ, íàì ì³ñüêèé ãî-
ëîâà ñêàçàëà, ùî íàøà âóëèöÿ 
ìàº òàê³ æ ñàì³ íåäîë³êè, ÿê âó-
ëèöÿ, íà ÿê³é ïðîæèâàº ¿¿ ìàìà.

Ïåðåõîæ³ ñëóõàþòü íàøó ðîç-
ìîâó òà æàðòóþòü:

— Âàì ïðèðîäà çðîáèëà ïîäà-
ðóíîê äîë³. Ëþäè ãðîø³ ïëàòÿòü, 
ùîá âèêîïàòè ñàæàâêó. Ó âàñ 
òðè ñòàâêè ï³ä âîðîòàìè, ðèáó 
çàïóñêàéòå, íà òó îñ³íü ç ïðè-

áóòêîì áóäåòå, äÿêóâàòè ìàºòå, 
à âè ñêàðæèòåñÿ.

Âñ³ ðàçîì ïîñì³ÿëèñÿ ³ 

÷îëîâ³êè-æàðò³âíèêè ï³øëè. 
Ï³øëè é ìåøêàíö³ âóëèö³ Äà-
íèëà Ãàëèöüêîãî ç íàä³ºþ, ùî 

ãàçåòíà ïóáë³êàö³ÿ ó âèð³øåíí³ 
¿õíüîãî ïèòàííÿ ÷èìîñü äîïî-
ìîæå.
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ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
ПрАТ Козятинський м’ясокомбінат
ПАТ Козятинхліб

ПРОДОВОЛЬЧІ МАГАЗИНИ
Козятинхліб (вул. Незалежності, 
72)
Супермаркет «Обжорка» (вул. Не-
залежності, 40)
Супермаркет «Соловейко» (вул. 
Захисників України (колишня 8-а 
Гвардійська), 70)
Супермаркет «Грош» (вул. Героїв 
Майдану, 18)
«Зодіак» (вул. Винниченка, 18)
«Візит» (вул. Першотравнева, 14)
«Візит» (вул. Незалежності, 39)
«Берізка» (вул. Князів Острозьких)
«Ріна» (вул. Грушевського, 43)
«Асорті» (вул. Героїв Майдану, 4 а)
«Тріумф» (вул. Чумацький Шлях 
(колишня Мічуріна), 5)

«М’ясний майстер» (вул. Грушев-
ського, 39)
«М’ясний майстер» (вул. Грушев-
ського, 23)
«М’ясний майстер» (вул. Героїв 
Майдану, 15 а)
«М’ясний майстер» (вул. Першо-
травнева, 14)
Спеціалізований відділ ПАТ Козятин-
хліб у магазині «Еліта» (вул. Січових 
Стрільців, 12)
Продовольчий магазин (вул. Гру-
шевського, 59)

МАГАЗИНИ ПРОМИСЛОВОЇ 
ГРУПИ
«Імперія одягу» (вул. Незалежності, 
37)
«Новинка» (вул. Пилипа Орлика, 
48)
«Технотоп» (вул. Грушевського, 23 а)
«Ромео» (вул. Грушевського, 44)

«Смайл» (вул. Грушевського, 44)
«Преса» (вул. Героїв Майдану)
«Чарівна крамниця» (вул. Винни-
ченка)

РИНКИ
Ринок на Винниченка: продукти хар-
чування, комбікорми, електротова-
ри, побутова хімія, ремонт взуття

АЗС
«Авіас» від ПАТ «Укрнафта» (с. Со-
кілець)

КАФЕ
«Ріна» (вул. Грушевського, 43)

АПТЕКИ
«Бажаємо здоров’я» (вул. Чумаць-
кий Шлях (колишня Мічуріна), 2)
«Конекс» (вул. Грушевського, 23 а)
«Конекс» (вул. Героїв Майдану, 9)

«Конекс» (вул. Захисників України 
(колишня 8-а Гвардійська), 55)
«Конекс» (вул. Захисників України 
(колишня 8-а Гвардійська), 64)
Аптека Склярова (вул. Грушевсько-
го, 38)
Ветаптека (вул. Василя Пирогова 
(колишня 1-го Травня)
Ветаптека (вул. Незалежності, 49)

БАНКИ
УкрСибБанк (вул. Склярова, 1): 
при вимкненні світла банкомати 
обслуговують лише клієнтів банку, 
інші послуги працівниками відді-
лення надаються у повному обсязі 
усім клієнтам

СТОМАТОЛОГІЧНІ КАБІНЕТИ
«Смайл» (вул. Незалежності, 25)
«Сімейна стоматологія» (вул. Кату-
кова, 25)

«Стоматологія» (вул. Василя Стуса, 
8/1)
«Стоматологія» (вул. Винниченка-
Підгорбунського, 1)
«З любов’ю» (вул. Незалежності, 
29)
Стоматологічна клініка «3 М Дента» 
(вул. Центральна, 7)
«Мольфар» (вул. Пилипа Орлика)

ОПТИКА
«Світ зору» (вул. Пилипа Орлика)
«Центр зору» (вул. Склярова, 19)

ПЕРУКАРНІ
«Дзеркало» (вул. Грушевського, 59)
«Віртуаль» (вул. Незалежності, 29)
«Гламур» (вул. Пилипа Орлика)

ПОШТА
Нова пошта, відділення № 1 (вул. 
Винниченка, 19 а)

Список закладів, які працюють на генераторах, опублікований Козятинською міською радою на сторінці у Фейсбук 26 листопада 

ОЛЕНА УДВУД

×åðãîâèé ðàç íàì äîâîäèòü-
ñÿ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî æèòòÿ 
â íîâèõ óìîâàõ: òåïåð ìè ëîâèìî 
ñâ³òëî, â áóêâàëüíîìó ñåíñ³ öüîãî 
ñëîâà. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðàøèñòè 
äåê³ëüêà ðàç³â îáñòð³ëÿëè îá’ºêòè 
åíåðãåòè÷íî¿ ñôåðè, ó âñ³õ îáëàñ-
òÿõ Óêðà¿íè çàñòîñîâóþòü ãðàô³êè 
ïëàíîâèõ òà àâàð³éíèõ â³äêëþ-
÷åíü, ÷åðåç ùî äîâîäèòüñÿ ãîäè-
íàìè ñèä³òè áåç åëåêòðîåíåðã³¿. 
Íå çàâæäè âèõîäèòü âèéòè çà ïî-
êóïêàìè, êîëè ñâ³òëî óâ³ìêíóëè, 
à ÷è ïðàöþþòü ìàãàçèíè òà àï-
òåêè çà â³äñóòíîñò³ ñâ³òëà? Ìè 
îá³éøëè äåâ’ÿòü çàêëàä³â ó öåíòð³ 
ì³ñòà ³ ïîäèâèëèñÿ, ÷è ïðàöþþòü 
âîíè, êîëè íåìàº åëåêòðîåíåðã³¿.

Ìàãàçèí «Òð³óìô» ì³ñüêà ðàäà 
ïîäàëà ó ñïèñêó çàêëàä³â, ÿê³ îá-
ëàäíàí³ ãåíåðàòîðàìè ³ ïðîäîâæó-
þòü ðîáîòó çà â³äñóòíîñò³ ñâ³òëà. 
Òóò îáñëóãîâóþòü ïîêóïö³â áåç 
åëåêòðèêè. Âàãè íà àêóìóëÿòîðàõ, 
òîæ ïîêè í³êîãî íåìàº, ¿õ âè-
ìèêàþòü, à êîëè òðåáà ùîñü çâà-
æèòè, âìèêàþòü. Êîëè çà â³êíîì 
ïî÷èíàº ñóòåí³òè, ùîá íå áóëî 
òåìíî, ó ìàãàçèí³ âìèêàþòü 
ñâ³òëîä³îäí³ ëàìïî÷êè íà ñòåë³, 
ÿê³ ïðàöþþòü íà àêóìóëÿòîðàõ. 
Çà â³äñóòíîñò³ ñâ³òëà ìîæíà íà-
â³òü íàáðàòè ïèòíî¿ âîäè.

— Âîäà éäå ï³ä íàïîðîì, òîìó 
ñèñòåìà ïðàöþº, — ïîÿñíþº ïðî-
äàâ÷èíÿ Ñâ³òëàíà. — Öå ò³ëüêè 
êîëè â áî÷êó çàëèâàþòü âîäó, 
òî òðåáà ñâ³òëî.

Ó öåé ÷àñ äî ìàãàçèíó çàõîäèòü 
ïîêóïåöü.

— Ñâ³òëà íåìàº, êàðòêîþ ìè 
íå ðîçðàõóºìîñÿ? — çàïèòóº ÷î-

ëîâ³ê.
Ïðîäàâ÷èíÿ õèòàº ãîëîâîþ, 

òîæ ïîêóïåöü âèõîäèòü ³ çà÷è-
íÿº çà ñîáîþ äâåð³. Çà â³äñóòíîñò³ 
ñâ³òëà òóò ìîæíà ðîçðàõóâàòèñÿ 
ò³ëüêè ãîò³âêîþ.

— Íàâ³òü ÿêùî º ñâ³òëî, áó-
âàº òàê, ùî êîëè âìèêàºòüñÿ 
òåðì³íàë, ó íàñ íåìàº ³íòåðíå-
òó, — êàæå Ñâ³òëàíà. — Ïèøå, ùî 
íåìàº çâ’ÿçêó ç áàíêîì. Ëþäè âæå 
çíàþòü ³ âîíè â îñíîâíîìó âñ³ 
ðîçðàõîâóþòüñÿ ãîò³âêîþ. Âñ³ 
ïðèñòîñîâóþòüñÿ.

ХОЧ І ТЕМНО, ВСЕ ОДНО 
ПРАЦЮЮТЬ

Éäåìî äî àïòåêè á³ëÿ Öåíòðó 
äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³. 
Âîíà òåæ º â ïåðåë³êó ì³ñüêî¿ 
ðàäè ÿê çàêëàä, îáëàäíàíèé ãå-
íåðàòîðîì. ² â³í òóò ñïðàâä³ º. Àï-
òåêà áåç ñâ³òëà ïðàöþº: ó çàë³ äâîº 
÷îëîâ³ê³â. Ï³äõîäèìî äî â³ëüíî¿ 
êàñè ³ çàïèòóºìî, ÷è ìîæíà áåç 
ñâ³òëà ðîçðàõóâàòèñÿ êàðòêîþ?

— ßêùî º ³íòåðíåò, òî ìè 
îáñëóãîâóºìî ïîêóïö³â ³ç êàðò-
êîþ, — â³äïîâ³äàº ôàðìàöåâò?

Äàë³ ïðÿìóºìî äî ìàãàçèíó 
ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ «Øèê ³ áëèñê». 
Äâåð³ çà÷èíåí³, íà íèõ òàáëè÷-
êà — «Ñâ³òëà íåìàº, ìàãàçèí 
íå ïðàöþº».

Íàøà íàñòóïíà çóïèíêà — àï-
òåêà íàâïðîòè ìàëåíüêîãî áàçàð-
÷èêà. Íà ïåðøèé ïîãëÿä ìîæå 
çäàòèñÿ, ùî âîíà òåæ íå ïðàöþº: ç 
âóëèö³ çàëà òåìíà, àëå äâåð³ íå çà-
÷èíåí³. Çàõîäèìî â ñåðåäèíó — 
àïòåêà ïðàöþº.

— Ìè ïîñò³éíî â³ä÷èíåí³, àëå 
îáñëóãîâóºìî ò³ëüêè çà ãîò³âêó, — 
êàæå ôàðìàöåâò. — Äîäàéòå íàñ, 

áóäü ëàñêà, äî ñïèñêó, áî ìè áà-
÷èëè, ùî íàñ íå äîäàëè. Ãåíå-
ðàòîðà ó íàñ ïîêè ùî íåìàº, àëå 
çàÿâêà íà íüîãî º.

Çàïèòóºìî ôàðìàöåâòà, ÿê âîíè 
ïðàöþþòü, êîëè çà â³êíîì ñòàº 
òåìíî?

— Ö³íè ó íàñ âñ³ íàïèñàí³ 
íà óïàêîâî÷êàõ, — â³äïîâ³äàº 
ôàðìàöåâò. — Ó íàñ º ë³õòàð³, 
ï³äñâ³÷óºìî ñîá³ ë³õòàðèêàìè.

КРАЩЕ РОЗРАХОВУВАТИ 
НА ГОТІВКУ

Ìàãàçèí ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â 
«Êîï³éî÷êà» áåç ñâ³òëà ïðàöþº. Òóò 
íàâ³òü º ãåíåðàòîð, âò³ì ó ñïèñêó, 
ÿêèé ïóáë³êóâàëà ì³ñüêà ðàäà, çà-
êëàäó ÷îìóñü íåìàº. Çàïèòóºìî 
êîíñóëüòàíòà, ÷è ìîæíà ðîçðàõó-
âàòèñÿ êàðòêîþ, êîëè íåìàº ñâ³òëà?

— ßêùî ãåíåðàòîð òÿãíå òåð-
ì³íàë, òî ìîæíà ðîçðàõóâàòèñÿ 
êàðòêîþ, — â³äïîâ³äàº ä³â÷èíà. — 
Àëå áàæàíî ìàòè ãîò³âêó, áî ãåíå-
ðàòîð ï³â äíÿ ìîæå òÿãíóòè òåð-

ì³íàë, à ï³â äíÿ ìîæå íå òÿãíóòè.
— Öå çàëåæèòü íàâ³òü íå â³ä 

ñâ³òëà, à â³ä òîãî, ÷è íà îô³ñ³ 
ïðàöþº ³íòåðíåò, — âêëþ÷àºòüñÿ 
â ðîçìîâó ³íøà êîíñóëüòàíò. — 
ßêùî ïðàöþº ³íòåðíåò, òî ³ òåð-
ì³íàë ïðàöþº.

Ïðÿìóºìî äî ñóïåðìàðêåòó 
«Ôîðà». Íà ìîìåíò, êîëè ìè 
ïðèéøëè, ñâ³òëî òàì áóëî. Çà-
ïèòóºìî ó æ³íêè-îõîðîíöÿ, ÷è 
ïðàöþº ìàðêåò çà â³äñóòíîñò³ 
åëåêòðîåíåðã³¿?

— Ó íàñ áåç ñâ³òëà ò³ëüêè îäíà 
êàñà ïðàöþº íà áåçïåðåá³éíè-
êó, — â³äïîâ³äàº æ³íêà. — Ìè 
âîäèìî ïîêóïö³â ç ë³õòàðèêàìè 
ïî ìàãàçèíó. Ñàì ìàãàçèí íå çà-
êðèâàºìî, àëå ïðèéìàºìî ò³ëüêè 
ãîò³âêó.

ПРАЦЮЮТЬ, АЛЕ БЕЗ 
ГЕНЕРАТОРА

Íàøà íàñòóïíà çóïèíêà — 
ì’ÿñíèé ìàãàçèí íàâïðîòè ñóäó. 
Ó çàë³ òåìíî, àëå äâåð³ â³ä÷èíåí³. 

ЧИ ПРАЦЮЮТЬ МАГАЗИНИ 
ТА АПТЕКИ БЕЗ СВІТЛА
Важливо  Через пошкодження 
енергетичної системи, які виникли 
внаслідок атак з боку рашистів, щодня 
ми годинами сидимо без світла 
по декілька разів на добу. Як у цей 
час працюють наші магазини, аптеки 
та мережеві маркети в центрі міста? 
Розповідаємо, хто взагалі зачинений 
для відвідувачів, поки немає світла, а де 
можна навіть розрахуватися карткою

Áåç ñâ³òëà òóò îáñëóãîâóþòü ïî-
êóïö³â, àëå âèêëþ÷íî çà ãîò³âêó.

— Êîëè ñâ³òëî º, ó íàñ òåðì³-
íàë ïðàöþº, áåç ñâ³òëà òåðì³íàë 
íå ïðàöþº, — êàæå ïðîäàâ÷èíÿ. — 
Âàãè íà àêóìóëÿòîðàõ, àëå íå çà-
âæäè ¿õ âèñòà÷àº. Êîëè íà ÷îòèðè 
ãîäèíè ñâ³òëî âèêëþ÷àþòü ³ íà äâ³ 
âêëþ÷àþòü, âîíè íå âñòèãàþòü çà-
ðÿäèòèñÿ. Áåç ñâ³òëà, êîìï’þòåðà 
âèñòà÷àº íà 10–15 õâèëèí, à âàã³â 
íà ñê³ëüêè âèñòà÷àº — íàñò³ëüêè 
³ òîðãóºìî.

— À ùî âè ðîáèòå, ÿêùî âàãè 
âèìêíóëèñÿ? — çàïèòóºìî ïðî-
äàâ÷èíþ.

— Ó íàñ ùå îäí³ çàïàñí³ º, íàì 
ïðèñëàëè, — â³äïîâ³äàº æ³íêà.

Ïåðåïèòóºìî, ÷è â ìàãàçèí³ º 
ãåíåðàòîð? Ïðîäàâö³ â³äïîâ³äà-
þòü, ùî íåìàº. Àëå ì³ñüêà ðàäà 
âíåñëà öåé ìàãàçèí äî ñïèñêó 
çàêëàä³â, ÿê³ ïðàöþþòü íà ãåíå-
ðàòîðàõ.

— Ó íàñ ùå ïðîáëåìà ç ë³õòàðè-
êàìè, — äîäàº ïðîäàâ÷èíÿ. — Òàê³ 
ö³íè ï³äíÿëè íà áàçàð³, ùî áóëè 

ïî òðèñòà, à ñòàëè ïî ø³ñòñîò. Öå 
æàõ ïðîñòî!

МОЖНА РОЗРАХУВАТИСЯ БЕЗ 
ГОТІВКИ

Éäåìî äî ùå îäíîãî ìåðåæå-
âîãî ìàðêåòó — ÀÒÁ. Àëå ìóñè-
ìî âàñ ðîç÷àðóâàòè — áåç ñâ³òëà 
â³í íå ïðàöþº. Öå ï³äòâåðäèëà ³ 
ïðàö³âíèê ìàãàçèíó, ÿêà âèéøëà 
ç òîðãîâåëüíîãî çàëó, ðîçñóíóâøè 
àâòîìàòè÷í³ äâåð³ ðóêàìè. Íà-
òîì³ñòü «ÏàíÅêîíîì» áåç ñâ³òëà 
ïðàöþº — ëþäåé îáñëóãîâóþòü 
íà äâîõ êàñàõ. Çàïèòàëè ó êàñèðà, 
÷è ìîæíà ðîçðàõóâàòèñÿ êàðòêîþ, 
êîëè íåìàº ñâ³òëà?

— Òàê, áåç ñâ³òëà òåðì³íàë ïðà-
öþº, — êàæå êàñèð.

Òîæ ìîæåìî äàòè ïîðàäó — çà-
âæäè ìàéòå ïðè ñîá³ ãîò³âêó ïðî 
âñÿê âèïàäîê ³ çàõîäüòå äî ìà-
ãàçèíó ÷è àïòåêè, íàâ³òü ÿêùî ç 
âóëèö³ áà÷èòå, ùî â çàë³ òåìíî — 
íàé³ìîâ³ðí³øå, çàêëàä ïðàöþº, 
ïðîñòî òàì áåç åëåêòðèêè íåìàº 
îñâ³òëåííÿ.

Ïðî âñÿê âèïàäîê 
ìàéòå ïðè ñîá³ ãîò³âêó. 
Àäæå íàâ³òü ÿêùî 
º  ãåíåðàòîð, êàðòêîþ 
íå çàâæäè âèéäå 
ðîçðàõóâàòèñÿ 

Деякі магазини одразу вішають на двері табличку, 
що не працюють без світла. Втім є чимало таких, які 
обслуговують покупців навіть без генераторів
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ÍÎÂÈÍÈ

Ми запитали у наших читачів 
на сторінці в Instagram та у Теле-
грам-каналі, чи доцільно, на їх 
думку, прикрашати ялинку без 
ілюмінацій. У Телеграмі більшість 
висловилася категорично проти, 
натомість в Інстаграмі таку ідею 
підтримують. Нижче публікуємо 
деякі коментарі наших читачів.
Ольга В.
На площі, де проходять прощан-
ня з нашими Героями, атмосфера 
свята??? Ну таке…
Lil Sq
Ніхто не каже про сотні гірлянд, 
але підтримати дух ялинкою, 

прикрашеною просто іграшками, 
якщо це нічого не коштуватиме 
бюджету міста — звичайно, діти 
мають отримати хоча б частинку 
свята.
Кирил Couplet
Я думаю, що так, військові про-
сили не забирати свято у їх дітей) 
Якщо одягнуть навіть головну 
ялинку країни, то нашу теж мож-
на. Настрій не святковий, але ж 
діти хочуть новорічної казковості!
Натка
Я думаю, що ні, хоч хочеться, щоб 
був більший настрій Нового року, 
але зараз такий час, що не треба.

b. a.h.a_25
Відчуття свята повинно бути. Так 
сказати, відволіктись від усіх про-
блем, які з’явились з 24-го люто-
го. Ми сильний народ і усе це нас 
не зламає. Тож святкуйте!!! Пере-
мога за нами. Слава Україні!
feltbooksik_eka
Так. Без гірлянд і феєрверків. Ді-
ткам настрій підняти.
olya_20.10
Звичайно ж доцільно! Людям і 
так війна приносить багато горя, 
хоч крапля радості має бути, щоб 
не збожеволіти від такої кількості 
негативу. Слава Україні!

Що про це кажуть люди?

ОЛЕНА УДВУД

Ó â³âòîðîê, 6 ãðóäíÿ, õðèñòèÿíè 
çàõ³äíîãî îáðÿäó, ñåáòî êàòîëèêè, 
ñâÿòêóâàòèìóòü Äåíü Ìèêîëàÿ 
×óäîòâîðöÿ, à ïðàâîñëàâí³ òà ãðå-
êî-êàòîëèêè — 19 ãðóäíÿ. Êîëè 
ó íàñ áóäå Ð³çäâî — 25 ãðóäíÿ ÷è 
7 ñ³÷íÿ — ïîêè ùî òî÷íî íå âè-
çíà÷èëèñÿ. Ñâÿùåííèé ñèíîä 
Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿íè 
äîçâîëèâ öåðêâàì çà áàæàííÿì 
ïàðàô³¿ çâåðøóâàòè Ð³çäâÿí³ áî-
ãîñëóæ³ííÿ 25 ãðóäíÿ, âò³ì çàÿâ 
ñòîñîâíî òîãî, ùî óñ³ ðåë³ã³éí³ 
ñâÿòà óêðà¿íö³ òåïåð ñâÿòêóâàòè-
ìóòü âèêëþ÷íî çà ãðèãîð³àíñüêèì 
êàëåíäàðåì, í³õòî íå ðîáèâ.

Òèì ÷àñîì ó ñòîëèö³ âæå çáè-
ðàþòüñÿ âñòàíîâèòè äî Ð³çäâÿ-
íî-íîâîð³÷íèõ ñâÿò 10-ìåòðîâó 
ÿëèíêó áåç ³ëþì³íàö³é çà êîøòè 
ìåöåíàò³â òà á³çíåñó. ßê çàâøå, 
âîíà áóäå øòó÷íîþ ³ ñòîÿòèìå 
íà Ñîô³¿âñüê³é ïëîù³. Ùå ðàí³øå 
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ãî-
âîðèâ, ùî âëàäà ì³ñòà ñõèëÿºòüñÿ 
äî äóìêè ïðî òå, ùîá íå ðîáèòè 
ãó÷íèõ ìàñîâèõ ñâÿòêóâàíü, àëå 
ïðèêðàñèòè íîâîð³÷íó ÿëèíêó.

«Íîâèé ð³ê òà Ð³çäâî í³õòî 
ñêàñîâóâàòè íå áóäå. ² íîâîð³÷-
íó ÿëèíêó ìè ðîçãëÿäàºìî. Àò-
ìîñôåðà íîâîãî ðîêó ïîâèííà 
áóòè», — ñêàçàâ Êëè÷êî â åô³ð³ 
òåëåìàðàôîíó.

²ç öüîãî ïðèâîäó âèíèêëà æâàâà 
äèñêóñ³ÿ. ×àñòèíà êèÿí âèñòóïèëà 
ïðîòè òàêî¿ ³äå¿. Íà ñàéò³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàâ³òü ñòâî-
ðèëè åëåêòðîííó ïåòèö³þ ïðîòè 
âñòàíîâëåííÿ íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè. 
Âîíà íàáðàëà ïîíàä ø³ñòü òèñÿ÷ 
ï³äïèñ³â.

«Ââàæàþ íåäîðå÷íèì âñòà-
íîâëþâàòè ÿëèíêó ³ âèòðà÷àòè 
êîøòè íà ¿¿ ïðèäáàííÿ, ìîíòàæ, 
îáñëóãîâóâàííÿ òà äåìîíòàæ. 
Âèä³ëåíí³ êîøòè äîðå÷í³øå âè-
òðàòèòè íà äîïîìîãó ÇÑÓ ÷è äî-
ïîìîãó ÂÏÎ. Ðîçóì³þ, ùî ñâÿòî 
ìàº áóòè, àëå íåõàé âîíî áóäå 
ó êîæíîãî âäîìà, à ìè ÿê ñâ³-
äîì³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ â òîé æå 
÷àñ ìîæåìî â öüîìó ðîö³ îá³éòèñÿ 

áåç âñòàíîâëåííÿ ãîëîâíî¿ ÿëèí-
êè Êðà¿íè. Àäæå íàðàç³ ãîëîâíå 
ñâÿòî, íà ÿêå î÷³êóº êîæåí óêðà-
¿íåöü — öå Äåíü Ïåðåìîãè», — 
íàïèñàëà àâòîðêà ïåòèö³¿ Íàòàë³ÿ 
Ïîïîâè÷.

ßêùî ó ñòîëèö³ ãîòóþòüñÿ ñòà-
âèòè íîâîð³÷íó ÿëèíêó, òî ó Â³-
ííèö³ öüîãîð³÷ â³ä ÿëèíêè âè-
ð³øèëè â³äìîâèòèñÿ.

«Ó çâ’ÿçêó ç³ çáðîéíîþ àãðåñ³ºþ 
ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè ³ âñ³ìà íà-
ñë³äêàìè, ÿê³ ïðèíåñëà ³ç ñîáîþ 
â³éíà, ó öüîìó ðîö³ äîðå÷íî óòðè-
ìàòèñÿ â³ä âëàøòóâàííÿ ñâÿòêîâèõ 
ìàñîâèõ çàõîä³â íà ð³âí³ ãðîìàäè. 
Òîìó ïðèéíÿòî ð³øåííÿ â³äìî-

âèòèñÿ â³ä âñòàíîâëåííÿ ÿëèíêè 
ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó. Òàêîæ, 
ç îãëÿäó íà åíåðãåòè÷íó êðèçó, 
ó ì³ñò³ íå ïëàíóºòüñÿ ñâÿòêîâà 
³ëþì³íàö³ÿ», — ïîâ³äîìèëè ó Â³-
ííèöüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

Äîäàìî, ùî ó Â³ííèö³, òàê ñàìî, 
ÿê ³ â Êèºâ³, âñòàíîâëþâàëè øòó÷-
íó ÿëèíêó ³ âèòðà÷àëè íà öå ÷è-
ìàë³ ãðîø³. Íàòîì³ñòü ó Êîçÿòèí³ 
ùîðîêó ïðèêðàøàþòü æèâó ÿëèí-
êó ³ êîøòóº öå íàøîìó áþäæåòó 
â ðàçè äåøåâøå. Äî ïðèêëàäó, òî-
ð³ê çåëåíó êðàñóíþ îøàòíî âáðà-
ëè ùå 15 ãðóäíÿ, âò³ì â³äêðèòòÿ 
ÿëèíêè â³äáóëîñÿ âæå ï³ñëÿ Äíÿ 
ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ — 22 ãðóäíÿ. 
Îêð³ì ÿëèíêè, íà ïëîù³ áóëè 
ôîòî-çîíè òà âåðòåï, à äëÿ þíèõ 
êîçÿòèí÷àí ïðîâåëè ðîçâàæàëüíó 
ïðîãðàìó. Çðîçóì³ëî, ùî â óìîâàõ 
ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè ïîä³áíèõ 
çàõîä³â âëàøòîâóâàòè íå áóäóòü, 
òà ÷è ïðèêðàñÿòü ãîëîâíó ÿëèíêó 
ì³ñòà ³ãðàøêàìè? ²ç öèì ïèòàí-
íÿì ìè çâåðíóëèñÿ äî Ñâ³òëàíè 
Ðèá³íñüêî¿, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó 
êóëüòóðè.

— ßëèíêó öüîãîð³÷ ïðèêðàøàòè 
íå áóäóòü, — êàæå Ñâ³òëàíà Ðèá³í-
ñüêà. — ²ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü. Óñ³ 
ëþäè îäíîãîëîñíî âèñëîâëþþòü 
äóìêó, ùî ÿëèíêà ³ ñâÿòêóâàííÿ 
çàðàç íå íà ÷àñ³, òîìó â³ä ÿëèíêè 
ìè â³äìîâëÿºìîñÿ. Àëå íà Ð³çäâî 
ìè áóäåìî ñòàâèòè âåðòåï — òó ³í-
ñòàëÿö³þ, ÿêà áóëà ìèíóëîãî ðîêó. 
Òîìó ùî Ð³çäâî — öå òå, â³ä ÷îãî 
ìè íå ìàºìî ïðàâà â³äìîâèòèñÿ.

Òàêîæ ìè çàïèòàëè, ÷è ãî-
òóâàòèìóòü ïðîãðàìó äëÿ ä³òåé 
íà Ð³çäâÿíî-íîâîð³÷í³ ñâÿòà.

— Çðîçóì³ëî, ùî ä³òêàì òðåáà 
ïîçèòèâó, òîìó íåâåëèê³ ëîêàëü-
í³ çàõîäè â ãóðòêàõ ³ ìàëåíüêèõ 
êîëåêòèâàõ áóäóòü. Àëå çáèðàòè 
ä³òåé ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ í³õòî 
íå áóäå, — ï³äñóìóâàëà Ñâ³òëàíà 
Ðèá³íñüêà.

ЧИ БУДЕ У НАС ЦЬОГОРІЧ ЯЛИНКА?
Свято  За вікном вже грудень і зовсім 
скоро буде День святого Миколая, 
напередодні якого традиційно чепурять 
головну ялинку міста у різних куточках 
України. Ми поцікавилися, чи будуть 
готувати зелену красуню на площі 
Козятина і чи проводитимуть заходи 
до Різдвяно-новорічних свят

Òîð³ê ³ç â³äêðèòòÿì 
ÿëèíêè Êîçÿòèí äåùî 
çàï³çíèâñÿ. Â ³íøèõ 
ì³ñòàõ çàõîäè áóëè â 
Äåíü ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, 
à ó íàñ — 22 ãðóäíÿ

Козятинчан запрошують 
долучитися до конкурсу

Додаткові 
телефони поліції

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ó íàñòóïíèé ÷åòâåð, 8 ãðóäíÿ, 
íà áàç³ Êîçÿòèíñüêîãî öåíòðó 
äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ 
â³äáóäåòüñÿ ì³ñüêèé åòàï êîíêóðñó 
«Íîâîð³÷íà êîìïîçèö³ÿ».

Ïðîâåäåííÿ ñâÿòêîâîãî 
íîâîð³÷íîãî çàõîäó àíîíñóâàëè 
íà ñòîð³íö³ «Ïîçàøê³ëëÿ Êîçÿ-
òèíà» ó ôåéñáóö³.

Äëÿ ó÷àñò³ ó Êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî:
ïîäàòè ðîáîòè â Êîçÿòèíñü-

êèé öåíòð äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ 

òâîð÷îñò³ äî 7 ãðóäíÿ (ðîáîòè ïî-
âåðòàþòüñÿ);

ïîäàòè çàÿâêó, â ÿê³é çàçíà÷åíî 
íàçâè ðîá³ò, ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, êëàñ 
òà â³ê àâòîðà, ïîâíà íàçâà çàêëàäó 
îñâ³òè, ïð³çâèùå, ³ì’ÿ ïî áàòüêîâ³ 
êåð³âíèêà òà éîãî ïîñàäà;

ïðåäñòàâèòè äî êîæíî¿ ðîáîòè 
äâ³ ñâ³òëèíè: 1 ñâ³òëèíó ðîáîòè òà 
1 ñâ³òëèíó ðîáîòè ðàçîì ³ç âèêî-
íàâöåì ó ôîðìàò³ jpg (ñâ³òëèíà ç 
âèêîíàâöåì íå îïðèëþäíþºòüñÿ)

Ïðåäñòàâëåí³ ðîáîòè ìàþòü áóòè 
îõàéíî îôîðìëåí³, â³äïîâ³äàòè 

òåìàòèö³ Êîíêóðñó òà îáðàíèì 
íîì³íàö³ÿì: ñòèë³çîâàíà ÿëèí-
êà, íîâîð³÷íèé áóêåò, íîâîð³÷íà 
êîìïîçèö³ÿ, íîâîð³÷íèé â³íîê, 
ñþæåòíà êîìïîçèö³ÿ, ôëîðèñòè÷-
íà íîâîð³÷íà êàðòèíà ÷è êîëàæ, 
íîâîð³÷íèé ïîäàðóíîê.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³î-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ñòâîðèëî äîäàòêîâ³ êà-
íàëè çâ’ÿçêó íà âèïàäîê, ÿêùî 
ñïåöë³í³ÿ 102 ïåðåâàíòàæåíà.

«Äî óâàãè æèòåë³â Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³! Ó ïîë³ö³¿ çàïðàöþ-
âàëè äîäàòêîâ³ òåëåôîíè äëÿ 
ðåºñòðàö³¿ çâåðíåíü. Äîäàòêîâ³ 
êàíàëè çâ’ÿçêó ñòâîðåí³ íà âè-
ïàäîê, ÿêùî ñïåöë³í³ÿ 102 ïå-
ðåâàíòàæåíà», — ïèøå ïîë³ö³ÿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Çà âêàçàíèìè íîìåðàìè 

òåëåôîí³â ìîæíà ïîâ³äîìèòè 
ï ð î  ï ð à â î ï î ð ó ø å í í ÿ , 
ï³äîçð³ëèõ îñ³á àáî ³íøó âàæ-
ëèâó ³íôîðìàö³þ, ÿêà äîïî-
ìîæå â áîðîòüá³ ç îêóïàíòàìè, 
à òàêîæ ïðî ïðîë³ò âîðîæèõ ðà-
êåò àáî ÁÏËÀ, ùî äîïîìîæå 
ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè 
ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè.

Äëÿ ñâîº÷àñíîãî òà îïåðàòèâ-
íîãî ðåàãóâàííÿ ñë³ä òåëåôîíó-
âàòè çà íîìåðàìè: (067)7185496, 
(067)4305237, (067)4300753, 
102 àáî ó òåëåãðàì êàíàë³.

Минулого року ялинку почали готувати 15 грудня. Тоді її прикрашали не лише іграшками, 
а й святковою ілюмінацією. Фото з архівів газети

Такий вертеп зробили на площі торік. Цьогоріч ми знову 
його побачимо. Фото з архівів газети
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Сорт віргінської черемхи Шуберт 
(Prunus virginiana «Shubert») ха-
рактеризується широкою кроною, 
пурпуровим кольором листя і стій-
кістю до шкідників. Дуже добре 
підходить для оформлення алей, 
галявин, чагарникових груп.
Рослина невибаглива, тіньовитри-
вала, добре переносить обрізку, 
декоративну стрижку, пересадку.
Опис сорту черемхи Шуберт:
 висота дерева — до 10 м, в се-

редньому 5–6 м;
 діаметр крони — до 5 м; фор-
ма — пірамідальна;
 кора має темно-бурий окрас, 
висічена дрібними тріщинами;
 молоде листя зелене, до серед-
ини літа стає червоно-бордовим, 
пурпуровим; листова пластина 
щільна, глянцева;
 квіти — ніжно-рожеві, розпус-
каються в першій декаді травня;
 плоди черемхи сорту Шуберт — 

кулясті, спочатку червоного, потім 
темно-бордового, ближче до чор-
ного, відтінку, м’ясисті; дозрівають 
до кінця літа;
 сорт добре росте в тіні або при 
розсіяному світлі, але віддає пе-
ревагу вільному, сонячному про-
стору;
 до грунту черемха невибаглива; 
найбільша декоративність досяга-
ється при висадці в зволожений 
поживний грунт.

Довідково

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ó öåíòð³ Êî-
çÿòèíà, íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî, 
23 âèñàäèëè ÷åðåìõè â³ðã³íñüê³ ç 
ìåëîä³éíîþ íàçâîþ «Øóáåðò». 
Äåðåâà ìàþòü äîâîë³ ïðèâàáëè-
âèé âèãëÿä — øèðîê³ êðîíè, 
ïóðïóðîâî-ãëÿíöåâèé êîë³ð ëèñòÿ 
ï³ä ê³íåöü ë³òà, í³æíî-ðîæåâ³ êâ³-
òè òà ÿñêðàâ³ ïëîäè. Ç ïåðøîãî 
äíÿ âèñàäêè äåðåâà ïîòðåáóâà-
ëè íåàáèÿêî¿ óâàãè òà òóðáîòè. 
Ìåøêàíö³ áóäèíêó ïëåêàëè ¿õ 
ÿê ìîãëè — âë³òêó ïîëèâàëè, 
à âçèìêó óòåïëÿëè. Âñå ðîáèëè 
äëÿ òîãî, àáè äåðåâöÿòà ïðèéíÿ-
ëèñü, âêîð³íèëèñü, ðàäóâàëè îêî 
ïåðåõîæèõ. Òà, íà æàëü, íå âñ³ 
êîçÿòèí÷àíè òàê øàíóþòü ³ ëþ-
áëÿòü ïðèðîäó. Îáàá³÷ òðîòóàðó, 
äå âèñàäèëè «Øóáåðòè», äíÿìè 
õòîñü äîáðÿ÷å íàðîáèâ øêîäè. 
Ìàéæå ï³ä êîð³íü çëàìàëè ÷îòèðè 
÷åðåìõè. Âèäîâèùå — íå ç ïðè-
ºìíèõ. Ìîëîä³ äåðåâà ðÿäî÷êîì, 
îäíå çà îäíèì, âïàëè íèö çåìë³, 
âåëè÷åçí³ òð³ùèíè çíèçó ñòîâ-
áóðà âèãëÿäàþòü, ÿê ðâàí³ ðàíè. 
Íåîçáðîºíèì îêîì âèäíî, ùî 
öå íå îáëåäåí³ííÿ, íå íàëèïàí-
íÿ ñí³ãó, äå ï³ä âàãîþ ëàìàþòüñÿ 
ã³ëêè ÷è êðîíè, öå ñïðàâà ðóê 
ëþäèíè, áåçæàëüíî¿ òà æîðñòîêî¿.

Öå ï³äòâåðäæóº ³ ãîëîâà ÎÑÁÁ 
«Ãðóøåâñüêîãî, 23» Îëåêñàíäð 
Êóðí³êîâ. ² äîäàº — äåðåâà õîò³ëè 
çíèùèòè âñ³, àëå âèéøëî ò³ëüêè 
÷îòèðè.

— Äåðåâà ïîëàìàí³ ³ öå ôàêò. 
Ìè âæå äèâèëèñÿ, ðîçãëÿäàëè 
öå ïèòàííÿ, — ïðîêîìåíòóâàâ 
«RIA-Êîçÿòèí» ãîëîâà ÎÑÁÁ 

«Ãðóøåâñüêîãî, 23» Îëåêñàíäð 
Êóðí³êîâ. — Ïîáà÷èâøè, â³äðàçó 
çâåðíóëèñÿ äî óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, 
òîìó ùî ö³ äåðåâà íà ¿õíüîìó áà-
ëàíñ³ çíàõîäÿòüñÿ. Ìåí³ ñêàçàëè, 
ùî âîíè âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. ¯¿ 
âèñíîâîê — çëàìàëèñÿ â³ä ñí³ãó. 
Àëå âèäíî, ùî ¿õ ëîìàëè, ¿õ ãíóëè 
âñ³, àëå çëàìàëèñÿ ÷îòèðè.

Çà ñëîâàìè ïàíà Îëåêñàíäðà, ³ç 
18 âèñàäæåíèõ «Øóáåðò³â», íàðà-
ç³ çàëèøèëîñü ò³ëüêè ø³ñòü. Òðè 
ïåðøèõ ñàäæàíö³ òåæ çàãèíóëè, 
¿õ ï³äëèëè ñîëÿðêîþ.

— Ìè ¿õ âèêîïàëè, îáìèëè êî-
ð³íö³, íàìàãàëèñÿ ðåàí³ìóâàòè, 
çàëèëè ñïåö³àëüíèì äîáðèâîì, 
àëå äåðåâà íå âèæèëè, çàãèíó-
ëè, — ïðîäîâæóº ãîëîâà ÎÑÁÁ. — 
Äâà äåðåâà, ÿê³ ïîñàäæåí³ íà ïðî-
òÿç³ (ç³ ñòîðîíè «Êóòà») çà çèìó 
ïåðåìåðçëè, õî÷ ìè ³ óòåïëþâàëè 
¿õ. Ïëþñ ÷îòèðè äåðåâà ïîëàìà-
ëè âàðâàðè. ßêáè êàìåðè ñïî-
ñòåðåæåííÿ áóëè íà ò³é ñòîðîí³ 
áóäèíêó, ÿ á óæå çíàéøîâ âèíó-
âàòö³â. Öå äóæå íåïðèºìíî. Ìè 
¿õ âèñàäæóâàëè ç ìåøêàíöÿìè, 
äâà ë³òà ïîëèâàëè, à ¿õ íèùàòü.

Öå, íà æàëü, íå ºäèíèé âè-
ïàäîê, êîëè êîçÿòèíö³ íèùàòü 
îçåëåíåííÿ ñâîãî ì³ñòà. Íåîäíî-
ðàçîâî ìè ïóáë³êóâàëè íîâèíè 
òàêî¿ òåìàòèêè. Òî êëóìáè òîï-
÷óòü òà âèðèâàþòü êâ³òè, òî òó¿ 
â ïàðêó ëàìàþòü òà êðàäóòü. Ç 
êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ ïóáë³êóâà-
ëè â³äåî, ÿê íåçíàéîìåöü íàìà-
ãàºòüñÿ çëàìàòè äåðåâî ïîáëèçó 
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè òà á³ëÿ îäíîãî 
³ç ìàãàçèí³â ó öåíòð³ Êîçÿòèíà. 
Ïèòàííÿ — íàâ³ùî?

Äàâàéòå çãàäàºìî, ç ÿêèìè 
òðóäíîùàìè äîâåëîñü ïðîâåñòè 
îçåëåíåííÿ äëÿ Êîçÿòèíà, ³í³ö³-
éîâàíå Ñåðã³ºì Ñèâàê³âñüêèì. Öå 
âàæêà, çàòðàòíà ÿê ÷àñîì, òàê ³ 
êîøòàìè ñïðàâà. Àëå âîíà ïî-
òð³áíà. Áî öå íàøå ì³ñòî, ÿêå ìàº 
îíîâëþâàòèñÿ ³ êâ³òóâàòè.

«ГНУЛИ ВСІ, А ЗЛАМАЛОСЯ 
ЧОТИРИ». ЗНИЩИЛИ «ШУБЕРТИ»
Варварство  Одні садять, інші — 
ламають. Досить жорстока та неприємна 
подія по відношенню до природи 
трапилася в центрі Козятина — зламали 
кілька молодих черемх, висаджених 
вздовж тротуару біля багатоповерхівки. 
Голова ОСББ не відкидає факт варварства 
і додає — це вже не перша спроба 
знищити саджанці. Каже — садили 18 
«Шубертів», а залишилось лише шість

Âèäíî, ùî öå íå 
îáëåäåí³ííÿ, íå 
íàëèïàííÿ ñí³ãó, äå ï³ä 
âàãîþ ëàìàþòüñÿ ã³ëêè 
÷è êðîíè, öå ñïðàâà 
ðóê ëþäèíè

Обережно, падають 
брили льоду. Як уберегтися?

Mercedes-Benz 
врізався у ВАЗ

МАРІЯ ЛЄХОВА

×åðåç ïåðåïàäè òåìïåðàòóðè 
ïîâ³òðÿ, íà äàõàõ òà âèñòóïàþ÷èõ 
÷àñòèíàõ áóäèíê³â ³ íà âåëèêèõ 
äåðåâàõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ óòâîðåí-
íÿ òà ïàä³ííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
êðèæàíèõ áóðóëü. Öå íåñå çàãðîçó 
ï³øîõîäàì ³ àâòîìîá³ëÿì, ïðèïàð-
êîâàíèì ïîáëèçó áóä³âåëü.

Àáè íå íàðàçèòè ñåáå íà íåáåç-
ïåêó, ó ÄÑÍÑ ðåêîìåíäóþòü äî-
òðèìóâàòèñÿ îñíîâíèõ ïðàâèë:
 íå õîä³òü ï³ä äàõîì áóä³âåëü, 

áàëêîíàìè òà âèñîêèìè äåðåâàìè;
 íå çàõîäüòå çà ìåæ³ âñòà-

íîâëåíèõ îãîðîæ, à â ì³ñöÿõ ¿õ 
â³äñóòíîñò³ — çâåðòàéòå óâàãó 
íà íàÿâí³ñòü íåáåçïå÷íèõ óòâîðåíü 
ç êðèãè ³ ñí³ãó íà äàõàõ áóäèíê³â;
 òðèìàéòåñÿ íà â³äñòàí³ 

3–5 ìåòð³â â³ä áóäèíê³â òà ³íøèõ 
ñïîðóä, âèáèðàéòå áåçïå÷íèé 
ìàðøðóò ðóõó âóëèöÿìè ì³ñòà.

— Çàêëèêàºìî âñ³õ áàëàíñî-

óòðèìóâà÷³â — îáñëóãîâóþ÷³ 
îðãàí³çàö³¿, âëàñíèê³â, îðåíäàð³â 
òà ïðèâàòí³ óñòàíîâè — â÷àñíî 
ïðèáèðàòè áóðóë³ ç äàõ³â ³ ôàñàä³â, 
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñîâèõ 
òåðèòîð³ÿõ, òà âñòàíîâëþâàòè 
îãîðîæ³, — ï³äêðåñëþþòü ó ÄÑÍÑ.

Äîðîñëèì â ïåðøó ÷åðãó âàð-
òî ïîäáàòè ïðî áåçïåêó ä³òåé, 
ðîçïîâ³ñòè ¿ì ïðî íåáåçïåêó. 
À àâòîìîá³ë³ñòàì — íå ïàðêóâàòè-
ñÿ ïîðó÷ ç áóä³âëÿìè òà äåðåâàìè, 
ç ÿêèõ ìîæå çâàëèòèñÿ êðèæàíà 
áðèëà.

Òàêîæ ùîá íå ñòàòè æåðòâîþ 
êðèæàíèõ áóðóëüîê, ÿê³ ìîæóòü 
âïàñòè íà ï³øîõîäà ç íàñòàííÿì 
ïîòåïë³ííÿ, íåîáõ³äíî äîòðèìóâà-
òèñÿ íàñòóïíèõ ïðàâèë:
 ïðîõîäÿ÷è ïîâç áóäèíêè àáî 

á³ëÿ âèñîêèõ äåðåâ, ïîòð³áíî ïå-
ðåêîíàòèñÿ ó â³äñóòíîñò³ çàãðîçè 
ïàä³ííÿ ñí³ãó òà ëüîäîâèõ íàðîñò³â;
 ÿêùî âè éäåòå òðîòóàðîì ³ 

÷óºòå íàãîð³ ï³äîçð³ëèé øóì — 

íå ìîæíà çóïèíÿòèñÿ, ï³äí³ìàòè 
ãîëîâó ³ ðîçãëÿäàòè. Á³ãòè â³ä 
áóä³âë³ òåæ íå ìîæíà. Íàâïàêè, 
ïîòð³áíî ÿêîìîãà øâèäøå ïðè-
òèñíóòèñÿ äî ñò³íè, ùîá óêðèòòÿì 
ïîñëóæèâ êîçèðîê äàõó;
 áàòüêàì òà ïåäàãîãàì 

íåîáõ³äíî ðîç’ÿñíèòè ä³òÿì íåáåç-
ïåêó ³ãîð ï³ä ÷àñ â³äëèãè ï³ä êàð-
íèçàìè äàõ³â áóäèíê³â, âèêëþ÷èòè 
¿õ ïåðåáóâàííÿ â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ 
ó öèõ ì³ñöÿõ;
 ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíîê íà ñâ³æîìó 

ïîâ³òð³ ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè, íå çà-
ëèøàòè ¿õ áåç íàãëÿäó ³ íå ïåðå-
áóâàòè ç íèìè â ì³ñöÿõ ìîæëèâîãî 
ïàä³ííÿ ç äàõ³â áðèë, ñí³ãó.

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ó Õì³ëüíèöüêîìó ðàéîí³ 
27 ëèñòîïàäà, áëèçüêî 18.00, 
ðóõàþ÷èñü íà àâòîìîá³ë³ 
Mercedes-Benz àâòîäîðî-
ãîþ ñïîëó÷åííÿì Æèòî-
ìèð — Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé 
27-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí âè¿õàâ 
íà çóñòð³÷íó ñìóãó ðóõó, äå äî-
ïóñòèâ ç³òêíåííÿ ç àâòîìîá³ëåì 
ÂÀÇ-2109 ï³ä êåðóâàííÿì 
50-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà.

Âíàñë³äîê àâòîïðèãîäè 
51-ð³÷íà ïàñàæèðêà àâòîìîá³ëÿ 
ãîñï³òàë³çîâàíà äî ë³êàðí³.

Öüîãî æ äíÿ àâòîïðèãîäà 
ñòàëàñÿ é ó Â³ííèö³. 36-ð³÷íèé 
âîä³é àâòîìîá³ëÿ Skîda Fabia 
çä³éñíèâ íà¿çä íà 77-ð³÷íó 
æ³íêó, ÿêà ïåðåòèíàëà ïðî¿æäæó 
÷àñòèíó ó íåâñòàíîâëåíîìó 
ì³ñö³.

Ïîñòðàæäàëó ãîñï³òàë³çîâàíî 
äî ìåäè÷íîãî çàêëàäó.

Çàãðîçè æèòòþ ïîòåðï³ëèõ 
âíàñë³äîê àâòîïðèãîä íåìàº.

«Ïîë³ö³ÿ ïðèçíà÷èëà ðÿä åê-
ñïåðòèç, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ÿêèõ 
áóäóòü âñòàíîâëåí³ îñòàòî÷í³ 
ïðè÷èíè àâàð³é. Òðàíñïîðòí³ 
çàñîáè ïîì³ñòèëè íà àðåø-
òìàéäàí÷èê. Âîä³¿ îñâ³äóâàí³, 
âîíè òâåðåç³», — éäåòü-
ñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿.

Çà öèìè ôàêòàìè â³äêðèòî 
êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ 
çà ÷. 1 ñò. 286 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè (Ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë áåçïåêè äîðîæíüîãî 
ðóõó àáî åêñïëóàòàö³¿ òðàíñ-
ïîðòó îñîáàìè, ÿê³ êåðóþòü 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè).

Çà òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ 
ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ — 
äî 3 ðîê³â îáìåæåííÿ âîë³ ç 
ïîçáàâëåííÿì ïðàâà êåðóâà-
òè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè 
íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â.

Голова ОСББ Олександр Курніков: «Видно, що дерева 
ламали, їх гнули всі, але зламалися чотири»
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ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

Коли перебої зі зв’язком і немає 
світла, виникає ще одна пробле-
ма — як дізнаватися новини. Адже 
телевізор не увімкнеш, в інтернет 
теж не зайдеш. На такий випадок 
радять мати FM-приймач. Втім, 
навіть якщо його у вас немає, 
але ви маєте смартфон, ви змо-

жете слухати радіо. Все, що вам 
для цього потрібно — підключити 
до телефона навушники. Але є 
одне але — через своє географічне 
положення у Козятині дещо важко 
зловити хвилю, тому у нас працює 
невелика кількість радіостанцій.
Ми підключили до телефона на-

вушники і відкрили програму FM-
радіо. Автоматичний пошук знай-
шов нам дві радіостанції. Одна 
працювала з перебоями, на іншій 
був хороший зв’язок. Вручну ми 
знайшли ще дві радіостанції, одна 
з яких новинна, але зв’язок у них 
був із перебоями.

Радіо без приймача

ОЛЕНА УДВУД

Ó ÷åòâåð, 24 ëèñòîïàäà, ï³ñëÿ 
ðàêåòíîãî óäàðó ðàøèñò³â ìè 
â÷åðãîâå ïðîñèä³ëè áåç ñâ³òëà 
íå äåê³ëüêà ãîäèí, à ìàéæå âñþ 
äîáó. À ðàçîì ³ç âèìêíåííÿì 
åëåêòðîåíåðã³¿ çíèê ³ çâ’ÿçîê. 
Ìåðåæà Lifecell íå ïðàöþâàëà 
äî âå÷îðà. Íåìîæëèâî áóëî àí³ 
çä³éñíèòè äçâ³íîê, àí³ â³äïðàâè-
òè ïîâ³äîìëåííÿ. ² òàêà ñèòóàö³ÿ 
òðàïëÿºòüñÿ âæå íå âïåðøå.

Äåê ³ëüêà ì³ñÿö ³â  òîìó 
Äåðæñïåöçâ’ÿçêó ïîâ³äîìèëî 
íà îô³ö³éíîìó òåëåãðàì-êàíàë³, 
ùî â Óêðà¿í³ çàïóñêàþòü íàö³î-
íàëüíèé ðîóì³íã. Ïðîñò³øå êà-
æó÷è, ìîæíà áóäå ï³äêëþ÷èòèñÿ 
äî ³íøîãî ìîá³ëüíîãî îïåðàòîðà, 
ÿêùî âàø íå â ìåðåæ³.

×è ïðàöþº öåé íàö³îíàëü-
íèé ðîóì³íã, ìè ïðîòåñòóâàëè 
24 ëèñòîïàäà. Ñàìå òîä³, êîëè 
çíèêëà ìåðåæà lifecell. Ñïåðøó 
ðîçêàæåìî, ÿê ìè éîãî óâ³ìêíó-
ëè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çíàéòè 
â íàëàøòóâàííÿõ òåëåôîíà ðîç-
ä³ë «ìîá³ëüí³ ìåðåæ³» ³ âèìêíóòè 
ôóíêö³þ àâòîìàòè÷íîãî âèáîðó 
ìåðåæ³. Íà æàëü, ïîêðîêîâî îïè-
ñàòè, ÿê öå çðîáèòè, ìè íå ìîæå-
ìî, òîìó ùî íàëàøòóâàííÿ ó ð³ç-
íèõ ìîäåëåé òåëåôîí³â ³ â ð³çíèõ 
ñèñòåì Android â³äð³çíÿþòüñÿ.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âè âèìêíåòå 
ôóíêö³þ àâòîìàòè÷íîãî âèáîðó 
ìåðåæ³, òåëåôîí ïî÷íå øóêàòè 
âñ³ äîñòóïí³ ìåðåæ³. Âàðòî íà-
áðàòèñÿ òåðï³ííÿ, òîìó ùî öÿ 
ïðîöåäóðà ìîæå òðèâàòè äåùî 
äîâãî, òîæ íàâ³òü ÿêùî ìèíóëî 
âæå á³ëüøå õâèëèíè, à âàø òå-
ëåôîí äîñ³ íå âèäàâ ðåçóëüòàòó, 
ïðîñòî çà÷åêàéòå ùå. Êîëè ìè 
òåñòóâàòè íàö³îíàëüíèé ðîóì³íã, 
÷åðåç ê³ëüêà õâèëèí íàø ñìàðò-
ôîí çíàéøîâ ø³ñòü òèï³â ìå-
ðåæ Vodafone ³ Kyivstar ç ð³çíîþ 

ÿê³ñòþ ³íòåðíåò-çâ’ÿçêó — 2G, 
3G òà 4G.

ТРЕБА НАБРАТИСЯ ТЕРПІННЯ
Ñïåðøó ìè ñïðîáóâàëè ï³ä-

êëþ÷èòèñÿ äî Kyivstar 4G. ×î-
òèðè õâèëèíè òåëåôîí íàìàãàâñÿ 
ï³ä’ºäíàòèñÿ äî îïåðàòîðà, âò³ì 
íà åêðàí³ ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äî-
ìëåííÿ, ùî íåìîæëèâî çàðå-
ºñòðóâàòèñÿ ó ìåðåæ³. Ñïðîáó-
âàëè ï³äêëþ÷èòèñÿ äî Vodafone 
4G. Öüîãî ðàçó ÷åêàëè ö³ëèõ 
â³ñ³ì õâèëèí, àëå ðåçóëüòàò òîé 
ñàìèé — íà åêðàí³ ç’ÿâèëîñÿ 
ïîâ³äîìëåííÿ «Íåìîæëèâî çà-
ðåºñòðóâàòèñÿ ó ìåðåæ³».

Â³äòàê ìè ñïðîáóâàëè ï³äêëþ-
÷èòèñÿ äî ìåðåæ³ ³ç íàéíèæ-
÷îþ ÿê³ñòþ ³íòåðíåòó. Ñïåðøó 
äî Kyivstar 2G. Öüîãî ðàçó òàê 
äîâãî ÷åêàòè íå äîâåëîñÿ — çà äå-
ê³ëüêà ñåêóíä òåëåôîí âèäàâ âæå 
çíàéîìå íàì ïîâ³äîìëåííÿ, ùî 
íå ìîæå çàðåºñòðóâàòèñÿ ó ö³é 
ìåðåæ³. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ñòà-
ëàñÿ ³ êîëè ìè ñïðîáóâàëè ïðèºä-
íàòèñÿ äî Vodafone 2G. Íå çìî-
ãëè ìè ï³ä’ºäíàòèñÿ ³ äî Kyivstar 
3G ³ Vodafone 3G.

Ï³ñëÿ öüîãî ìè óâ³ìêíóëè â íà-
ëàøòóâàííÿõ òåëåôîíà ôóíêö³þ 
ïåðåäà÷³ äàíèõ ó ðîóì³íãó. Òå-
ëåôîí îäðàçó ïîïåðåäèâ, ùî 
ìîæå çí³ìàòèñÿ çíà÷íà ïëàòà. 
Ñïðîáóâàëè ïîâòîðíî ï³äêëþ-
÷èòèñÿ äî îïåðàòîð³â Kiyivstar 
òà Vodafone, àëå ðåçóëüòàò òîé 
ñàìèé. Òîæ âèñíîâîê íåâò³øíèé: 
íàö³îíàëüíèé ðîóì³íã íå íàäòî 
ä³ºâèé ñïîñ³á òðèìàòè çâ’ÿçîê, 
ÿêùî çíèêëà ìåðåæà âàøîãî 
ìîá³ëüíîãî îïåðàòîðà. Ùî ö³-
êàâî, öå âæå âäðóãå ìè òåñòóºìî 
íàö³îíàëüíèé ðîóì³íã. Âïåðøå 
ìè ïðîáóâàëè ïåðåêëþ÷àòèñÿ 
ì³æ îïåðàòîðàìè äåê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â òîìó ³ òîä³ âäàëîñÿ ç Lifecell 
ï³ä’ºäíàòèñÿ äî Vodafone. Âò³ì 

íà òîé ìîìåíò íå áóëî ïðîáëåì 
àí³ ³ç ïåðøîþ, àí³ ³ç äðóãîþ ìå-
ðåæåþ.

РАЦІЯ В ТЕЛЕФОНІ
²ñíóþòü ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè 

äëÿ ñìàðòôîí³â, çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ ìîæíà îáì³íþâàòèñÿ ïîâ³-
äîìëåííÿìè áåç ³íòåðíåòó. Âîíè 
ïðàöþþòü çà ïðèíöèïîì ðàö³¿ — 
ïîâ³äîìëåííÿ ïåðåäàºòüñÿ ÷åðåç 
Bluetooth, òîìó ñï³ëêóâàòèñÿ ìîæ-
íà ³ç ëþäèíîþ, ÿêà ðîçòàøîâàíà 

â³ä âàñ â ðàä³óñ³ 100 ìåòð³â ìàê-
ñèìóì. Îäèí ³ç òàêèõ äîäàòê³â — 
Bridgefy ³ éîãî, äî ðå÷³, ðàäèòü 
âèêîðèñòîâóâàòè ÄÑÍÑ. ×è â³í 
ïðàöþº — ìè òåæ ïåðåâ³ðèëè. Àëå 
ïðî öå òðîõè çãîäîì. Ñïåðøó ïî-
ÿñíèìî, ÿê äîäàòîê âñòàíîâèòè ³ 
ÿê íà íüîìó ïðàöþâàòè.

ßêùî âàø òåëåôîí ìàº ñèñòå-
ìó Android, â³äêðèéòå ïðîãðàìó 
Play Market ³ ó âåðõíüîìó ðÿäêó 
«Øóêàòè» ââåä³òü «Bridgefy» é íà-
òèñí³òü íà êëàâ³àòóð³ ëóïó. Play 
Market îäðàçó çàïðîïîíóº ïðî-

ВИЖИТИ БЕЗ ЗВ’ЯЗКУ: 
ЧИ ПРАЦЮЮТЬ ПОРАДИ
На часі  Коли вимикають світло, часто 
трапляються проблеми із мобільним 
зв’язком: він або працює з перебоями, 
або мережа зникає зовсім, так, що 
додзвонитися неможливо. У ДСНС 
радять у таких випадках переходити 
на національний роумінг і користуватися 
додатками, які працюють як рація. Ми 
перевірили, чи працюють ці лайфхаки

ãðàìó. Íàòèñí³òü íà çíà÷îê ö³º¿ 
ïðîãðàìè, ùîá ïåðåéòè íà ñòî-
ð³íêó äîäàòêà. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
â³äêðèºòüñÿ ñòîð³íêà çàñòîñóíêó, 
íàòèñí³òü êíîïêó «Óñòàíîâèòè» 
³ çà÷åêàéòå, äîêè äîäàòîê ñêà÷à-
ºòüñÿ ³ âñòàíîâèòüñÿ íà òåëåôîí. 
Öå ìîæå òðèâàòè äåê³ëüêà õâè-
ëèí, óñå çàëåæèòü â³ä øâèäêîñò³ 
âàøîãî ³íòåðíåòó. Êîëè ïðîãðà-
ìà âñòàíîâèòüñÿ, ñòàíå àêòèâíîþ 
êíîïêà «Â³äêðèòè». Íàòèñí³òü ¿¿.

Â³äêðèºòüñÿ ñòàðòîâà ñòîð³íêà 
ïðîãðàìè, íà ÿê³é àíãë³éñüêîþ 
ìîâîþ íàïèñàíî, ùî öåé äîäà-
òîê äàñòü âàì çìîãó áåç ³íòåðíå-
òó ïåðåïèñóâàòèñÿ ç ëþäüìè, ÿê³ 
ðîçòàøîâàí³ çà 100 ìåòð³â â³ä âàñ. 
Ïðîãîðí³òü âïðàâî, ùîá ïåðåéòè 
íà äðóãó ñòîð³íêó. Òàì áóäå ïîïå-
ðåäæåííÿ ïðî òå, ùî ïîòð³áíî óâ³-
ìêíóòè áëþòóç, àáè êîðèñòóâàòè-
ñÿ äîäàòêîì, à âñ³ ïîâ³äîìëåííÿ, 
ÿê³ íàäñèëàþòüñÿ ÷åðåç ïðîãðàìó, 
áóäóòü çàøèôðîâàí³. Íèæ÷å áóäå 
êíîïêà «Get started» — «Ïî÷àòè», 
íàòèñí³òü ¿¿. Çàóâàæèìî, ùî òå-
ëåôîí ïðè öüîìó ìàº áóòè ï³ä-
êëþ÷åíèé äî ³íòåðíåòó, ³íàêøå 
âàñ íå çàðåºñòðóº.

Â³äêðèºòüñÿ íîâà ñòîð³íêà, äå 
çâåðõó àíãë³éñüêîþ ìîâîþ áóäå 
íàïèñàíî, ùî âàì òðåáà îáðàòè 
í³êíåéì. Ó â³äïîâ³äíîìó ïîë³ ââå-
ä³òü ñâ³é í³êíåéì, ÿêèé ïðîãðà-
ìà áóäå âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ³ì’ÿ 
êîðèñòóâà÷à. Íàïèø³òü í³êíåéì, 
äî ðå÷³, éîãî ìîæíà ââåñòè óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ. Íèæ÷å áóäå êíîïêà 
«Complete setup» — «Çàâåðøèòè 
íàëàøòóâàííÿ», íàòèñí³òü ¿¿.

Ç’ÿâèòüñÿ ñòîð³íêà ç ïîïåðåä-
æåííÿì, ùî äîäàòêó ïîòð³áåí 
äîñòóï äî âàøîãî áëþòóç ³ ì³ñ-
öåçíàõîäæåííÿ, ùîá ïðàöþâàòè. 
Íàòèñí³òü íèæ÷å êíîïêó «Next». 
Òåëåôîí îäðàçó äàñòü çàïèò 
íà äîçâ³ë äîñòóïó äî ãåîäàíèõ. 
Íàòèñí³òü «Äîçâîëèòè».

ПРОБУВАЛИ І ТАК, І ТАК
Ïðîãðàìà ìàº òðè âêëàäêè — 

FAQ, äå â³äïîâ³ä³ íà íàéïîøèðå-
í³ø³ çàïèòàííÿ, chats, äå ìîæíà 
íàäñèëàòè ïðèâàòí³ ïîâ³äîìëåííÿ 
³ broadcast, äå çàãàëüíèé ÷àò óñ³õ 
êîðèñòóâà÷³â ïðîãðàìè, ó ÿêèõ 
óâ³ìêíåíèé áëþòóç ³ ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü â ðàä³óñ³ éîãî ä³¿, òîáòî 
äî 100 ìåòð³â â³ä âàñ.

Ñêà÷óºìî ïðîãðàìó íà äðóãèé 
òåëåôîí, âìèêàºìî íà îáèäâîõ 
ñìàðòôîíàõ áëþòóç ³ òåñòè-
ìî äîäàòîê. Ñïåðøó çàõîäèìî 
íà âêëàäêó «Chats», âò³ì ïðî-
ãðàìà ïèøå, ùî ïîáëèçó íå çíà-
éäåíî êîðèñòóâà÷³â. Çàõîäèìî 
íà âêëàäêó «Broadcast», ïðîáóºìî 
çíàéòè êîðèñòóâà÷³â ïîáëèçó ³ 
â³äïðàâëÿºìî â çàãàëüíèé ÷àò ïî-
â³äîìëåííÿ ç òåêñòîì «1». Àëå 
äî òåëåôîíà ï³ä íîìåðîì äâà 
âîíî íå äîõîäèòü. Íà äðóãîìó 
òåëåôîí³ ââîäèìî ïîâ³äîìëåí-
íÿ ç òåêñòîì «À» ³ â³äïðàâëÿºìî 
â çàãàëüíèé ÷àò, àëå âîíî òàê 
ñàìî íå äîõîäèòü äî ïåðøîãî 
òåëåôîíà.

Ìîæëèâî, ïðîáëåìà â òîìó, 
ùî íå óâ³ìêíåíà ãåîëîêàö³ÿ? 
Àäæå ï³ä ÷àñ ïåðøîãî çàïóñ-
êó ïðîãðàìè òåëåôîí çàïèòàâ 
äîçâ³ë íà äîñòóï äî ãåîäàíèõ. 
Âìèêàºìî íà îáèäâîõ òåëåôî-
íàõ ãåîëîêàö³þ. Àëå öå íå äî-
ïîìîãëî. Ó âêëàäö³ «Chats» òàê 
ñàìî ïèøå, ùî êîðèñòóâà÷³â 
íå çíàéäåíî, à ïîâ³äîìëåííÿ, ÿê³ 
ìè íàäñèëàºìî ó çàãàëüíèé ÷àò 
«Broadcast», íå äîõîäÿòü äî òåëå-
ôîíà íîìåð äâà. Õî÷à ì³æ îáè-
äâîìà ñìàðòôîíàìè äèñòàíö³ÿ 
ìåíøå í³æ ó 30 ìåòð³â, íå òå 
ùîá â ñòî. Âèñíîâîê — ïðîãðà-
ìà íå ïðàöþº. Äîäàìî ñþäè ùå 
é òîé ôàêò, ùî âîíà ïîâí³ñòþ 
àíãëîìîâíà, òîæ áåç áàçîâîãî 
çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ êîðèñòóâà-
òèñÿ íåþ ñêëàäíî.

Ïðîãðàìà ïîâí³ñòþ 
àíãëîìîâíà, òîæ 
áåç áàçîâîãî 
çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ 
êîðèñòóâàòèñÿ íåþ 
ñêëàäíî

Щоб залишатися на зв’язку, фахівці рекомендують переключитися на іншого оператора, 
якщо ваш не в мережі. Втім зробити це доволі проблематично

Öÿ ãàçåòà íàäðóêîâàíà íà ïàïåð³, ùî íàäàíèé íàì â ÿêîñò³ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òà çà ï³äòðèìêè êîìïàí³é: 
ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, ÁÎ «ÓÑË» òà Kinstellar.
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Хмільницький районний відділ 
поліції (м. Хмільник, вул. Небес-
ної Сотні, 43);
Відділення поліції № 1 (м. Кали-
нівка, вул. Нестерчука, 64);
Відділення поліції № 2 (м. Козя-
тин, вул. Героїв Майдану, 30).
У разі відсутності мобільного 
зв’язку та/або електроенергії і 
вам потрібна допомога, ви може-
те звернутися до поліцейського 
офіцера громади, станція якого 
розташована найближче до вас.
Глуховецька ТГ (с. Бродецьке, 
вул. Робітнича, 70)
Махнівська ТГ (с. Махнівка, вул. 
Київська, 79)
Самгородоцька ТГ (с. Самгоро-

док, вул. Деснянська, 2)
Калинівська ТГ (м. Калинівка, 
вул. В. Нестерчука, 64, с. Пав-
лівка, вул. Миру, 85)
Іванівська ТГ (с. Уладівка, вул. 
Миру, 3)
Козятинська ТГ (с. Кордишівка, 
вул. Героїв Майдану, 5)
Хмільницька ТГ (с. Кожухів, вул. 
Шляхова, 23, с. Порик, вул. Івана 
Свідерського, 10 А)
Уланівська ТГ (с. Уланів, вул. 
Миру, 4 А)
Війтівецька ТГ (с. Качанівка, вул. 
Миру, 9)
Станція поліції Козятинської ТГ 
(с. Кордишівка, вул. Героїв Май-
дану, 5).

Додаткові «Пункти незламності» від поліції

ІРИНА ШЕВЧУК

×åðåç çíà÷íó ïåðåðâó â åëåê-
òðîïîñòà÷àíí³ ïî âñ³é òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè àêòèâ³çóâàëàñÿ ðîáîòà 
«Ïóíêò³â íåçëàìíîñò³». Ìàïó 
òàêèõ ïóíêò³â ïî âñ³é êðà¿í³ 
ìîæíà ïîäèâèòèñü çà ïîñèëàí-
íÿì nezlamnist.gov.ua. Ðåêîìåí-
äóºìî îäðàçó âèïèñàòè àäðåñè 
íàéáëèæ÷èõ äî âàøîãî áóäèíêó.

Ó íàø³é îáëàñò³ òàêèõ º 222. 
Òàì ôóíêö³îíóþòü áàçîâ³ ïî-
ñëóãè: öå åëåêòðèêà, ìîá³ëüíèé 
çâ’ÿçîê òà ³íòåðíåò, òåïëî, âîäà, 
àïòå÷êà. Áåçêîøòîâíî ³ ö³ëîäî-
áîâî. Òàêîæ öüîãî òèæíÿ ïîë³ö³ÿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ àíîíñóâàëà — 
ÿê äîäàòêîâ³ «Ïóíêòè íåçëàìíîñ-
ò³» ïðàöþâàòèìóòü ³ ï³äðîçä³ëè 
ïîë³ö³¿ Â³ííè÷÷èíè. Ó íèõ ìîæíà 
ç³ãð³òèñÿ, çàðÿäèòè ñâî¿ ãàäæåòè 
÷è ñêîðèñòàòèñÿ ñòàö³îíàðíèì 
òåëåôîíîì.

Ä³çíàëèñÿ, ÿê öå ä³º ó Êîçÿòèí³ 
òà çàãàëîì ó ñåëàõ êîëèøíüîãî 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Ñèòóàö³þ 
ïðîêîìåíòóâàâ ³íñïåêòîð þâå-

íàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ â³ää³ëåííÿ ïî-
ë³ö³¿ ¹ 2 Õì³ëüíèöüêîãî â³ää³ëó 
ïîë³ö³¿ Îëåêñàíäð ×åðíèõåâè÷.

— Ó ÷îòèðüîõ ãðîìàäàõ (Êî-
çÿòèíñüê³é, Ãëóõîâåöüê³é, Ñàì-
ãîðîäîöüê³é òà Ìàõí³âñüê³é) º 
ø³ñòü «Ïóíêò³â íåçëàìíîñò³», öå 
íå ðàõóþ÷è ïóíêòè îá³ãð³âó, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð ×åðíèõå-
âè÷. — Òàêîæ ó íàøîìó ðàéâ³ää³ë³ 
º ê³ìíàòà, äå ëþäèíà ìîæå çà-
ðÿäèòè òåëåôîíà òà ïîïèòè ÷àþ. 
Íàðàç³ ùå í³õòî íå çâåðòàâñÿ. ² 
íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, ïî âñ³õ 
øåñòè ïóíêòàõ, òàêîæ ùå í³õòî 
íå ïðèõîäèâ. Àëå çâåðíóòèñÿ 
çà äîïîìîãîþ ìîæå êîæåí áà-
æàþ÷èé.

Òàêîæ ó ïîë³ö³¿ ç’ÿâèëàñÿ ùå 
îäíà äîñèòü âàæëèâà «îïö³ÿ» — 
â³äòåïåð ïîë³öåéñüê³ àâòîïàòðóë³ 
äóáëþâàòèìóòü ñèãíàë «Ïîâ³òðÿ-
íà òðèâîãà» òà «Â³äá³é ïîâ³òðÿíî¿ 
òðèâîãè» çà äîïîìîãîþ ãó÷íî-
ìîâöÿ. Âñå öå ÷åðåç íåñòàá³ëüíó 
ñèòóàö³þ ç åíåðãîñèñòåìîþ.

«Âîðîã íàìàãàºòüñÿ çíèùèòè 
åíåðãåòè÷íó ñèñòåìó íàøî¿ êðà-

¿íè. Ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî ìàñîâàíî-
ãî ðàêåòíîãî îáñòð³ëó òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè ðîñ³éñüêîþ ôåäåðàö³ºþ, 
á³ëüø³ñòü êâàðòèð òà áóäèíê³â çà-
ëèøàºòüñÿ áåç âîäè òà åëåêòðî-
åíåðã³¿. Òîæ ïîë³öåéñüê³ àâòî-
ïàòðóë³ äóáëþâàòèìóòü ñèãíàë 
«Ïîâ³òðÿíà òðèâîãà» òà «Â³äá³é 
ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè». Çàêëèêà-
ºìî íå ³ãíîðóâàòè îïîâ³ùåííÿ 
òà íåãàéíî ïðÿìóâàòè äî íàé-
áëèæ÷îãî óêðèòòÿ», — ïîâ³äî-
ìèëè íà ñàéò³ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³.

Çàïèòàëè, ÿê öå ïðàöþâàòèìå 
ó íàøèõ ãðîìàäàõ?

— Ó íàøîìó â³ää³ëåíí³ ïîë³-
ö³¿ º ñ³ì ãó÷íîìîâö³â, — ïîÿñíþº 
Îëåêñàíäð. — Ìîâà éäå ïðî ïî-

ë³öåéñüê³ àâòîìîá³ë³. Ó êîæíî-
ãî ñï³âðîá³òíèêà º àóä³îçàïèñ, 
äå îãîëîøóºòüñÿ ³ «Ïîâ³òðÿíà 
òðèâîãà», ³ «Â³äá³é», ÿêó âîíè 
ìîæóòü óâ³ìêíóòè, ÿêùî áóäå 
òàêà íåîáõ³äí³ñòü. Òàêîæ ñë³ä 
äîäàòè — ïî ãðîìàä³ ãó÷íîìîâö³ 
º ó Ìàõàðèíöÿõ, ó ì³ñüê³é ðàä³ 
³ ñòàö³îíàðíèé ãó÷íîìîâåöü 
ó ÄÑÍÑ. ßêùî ³ â³äáóâàþòüñÿ 
ïëàíîâ³ ÷è àâàð³éí³ â³äêëþ÷åí-
íÿ åëåêòðîåíåðã³¿, òî ïî ÷åðç³. 
Ãó÷íîìîâö³ º ³ âîíè ìîæóòü 
÷àñòêîâî ïðàöþâàòè. Íàãîëî-
øóºìî — äóáëþâàííÿ ïîë³ö³ºþ 
ñèãíàëó òðèâîãè áóäå â ðàç³ åêñ-
òðåíî¿ íåîáõ³äíîñò³.

ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ В ПОЛІЦІЇ. ЯК 
ЦЕ ПРАЦЮЄ У КОЗЯТИНІ?
Важливо  Із 24 листопада підрозділи 
поліції Вінниччини працюють як 
додаткові «Пункти незламності». Також 
поліцейські автопатрулі в разі екстреної 
необхідності дублюватимуть сигнал 
«Повітряна тривога» та «Відбій повітряної 
тривоги» за допомогою гучномовця. 
Розповідаємо як з цим у Козятині та 
нагадуємо адреси поліцейських станцій 
та відділків поліції у нашому районі

Поважні ювілярки раділи привітанням, 
а ще більше — що про них не забувають
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîçÿòèí÷àíêè Îëåêñàíäðà 
Áºëîâà, Â³êòîð³ÿ Øâåöü òà 
Àíòîí³íà Ïàâëþê ó öüîìó ðîö³ 
â³äçíà÷àþòü þâ³ëå¿. Îëåêñàíäð³ 
Âàñèë³âí³é 30 ëèñòîïàäà âèïîâ-
íèëîñü 90, Â³êòîð³ÿ Ïàíàñ³âíà 
òà Àíòîí³íà ßê³âíà â ñåðåäèí³ 
ì³ñÿöÿ â³äçíà÷àëè ïî 85. Íåùî-
äàâíî ðàäà âåòåðàí³â çà ï³äòðèìêè 
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèâ³òàëè þâ³ëÿð³â 
ç äíåì íàðîäæåííÿ.

Íàéñòàðøà ç ³ìåíèííèöü 
Îëåêñàíäðà Áºëîâà ³ç ñàìîãî 
äèòèíñòâà âàæêî ïðàöþâàëà. 
Â ö³ëîìó íà çäîðîâ’ÿ íå ñêàð-
æèòüñÿ, à îò íîãè ÷åðåç âàæêó 
ïðàöþ ñòàëè ï³äâîäèòè. Çàõîäè-
òè â õàòó ïî òàê³é ïîãîä³ áóëî 
íå çðó÷íî òîìó ïðèâ³òàííÿ ç ïî-
äàðóíêîì ³ìåíèííèö³ ïåðåäàëè 
äîíüêîþ þâ³ëÿðêè.

Â³ñ³ìäåñÿòèï’ÿòèð³÷íà Â³êòîð³ÿ 
Øâåöü áóëà çäèâîâàíà ãîñòÿì. 
Êàæå, ùî íå äóìàëà, ùî ¿¿ äîñ³ 
ïàì’ÿòàþòü. Æ³íêà 46 ðîê³â ïðà-
öþâàëà â÷èòåëåì ïî÷àòêîâèõ 
êëàñ³â ó øêîë³ ¹ 5. Ìè ïîïðîñè-
ëè ¿¿ òðîõè ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå.

— Ïðàöþâàëà â øêîë³ â÷èòåëåì 

ìîëîäøèõ êëàñ³â. Ç ÷îëîâ³êîì 
Ãðèãîð³ºì ïðîæèëè 63 ðîêè, 
â³í íà 88 ðîö³ ï³øîâ ³ç æèòòÿ 
³ òåïåð ÿ îäíà. Ìàþ äâîº äóæå 
õîðîøèõ ä³òåé. Ñèí Îëåã æèâå 
â Á³ë³é Öåðêâ³, áóâ â³éñüêîâèì 
³ ñàì âæå äî÷åêàâñÿ îíóê³â, 
à ÿ ïðàâíóê³â. Äîíüêà Ëþäìè-
ëà æèâå â ñòîëèö³, âîíà ïðî-
ôåñîð þðèäè÷íèõ íàóê. ¯¿ òàòî, 
ùîá äîíüêó ïðèâ³òàòè ç â÷åíîþ 
ñòóï³ííþ, íå äîæèâ âñüîãî äâà 
òèæí³. Äîíüêà ìàëà ïðè¿õàòè 1-ãî 
òðàâíÿ, à â³í ïîìåð 19 êâ³òíÿ. 
Äóæå ëþáèâ ñï³ëêóâàòèñÿ ç âíó÷-
êîþ, ÿêà æèâå â Àìåðèö³.

— ßê âàøå çäîðîâ’ÿ?
— Àáè íå ã³ðøå, — ñêàçà-

ëà âîíà, òà ïîáà÷èâøè íàø³ 
ïîñì³øêè, é ñàìà ïîñì³õíóëàñÿ 
³ êàæå: — Ïîâ³ðòå ìåí³, ÿ âæå 
í³÷îãî íå õî÷ó, àáè íå ã³ðøå. 
Ìàþ äîáðèõ ä³òåé, ìàþ äîáðèõ 
îíóê³â, ìàþ ÷óäîâèõ ïðàâíóê³â.

— À ä³òè ÷àñòî âàñ ïðîâ³äóþòü?
— Íàâ³òü äóæå ÷àñòî. Êè¿â 

³ Á³ëà Öåðêâà â³ä Êîçÿòèíà 
íå äóæå äàëåêî. Ñï³ëêóºìîñÿ 
ïî òåëåôîíó êîæåí äåíü, ïðî-
áëåì ³ç ïîáóòîì ÿ íå â³ä÷óâàþ, 
à êîëè âèíèêàþòü ÿê³ñü ìî-

ìåíòè, âîíè ïðè¿æäæàþòü ³ 
âèð³øóþòü.

— Âè âåñü ÷àñ ïðàöþâàëè â 5-é 
øêîë³?

— Í³ ç 1963 ðîêó ÿ ïðàöþâà-
ëà â÷èòåëåì ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â 
â øêîë³-³íòåðíàò³. Ìîæëèâî é 
äàë³ ïðàöþâàëà á, ò³ëüêè ìîÿ 
äîíüêà ëþáèëà ðîáèòè äîìàøíº 
çàâäàííÿ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, á³ëÿ 
êðèíèö³. Â øêîë³-³íòåðíàò³ öå 
áóëî ñïðèéíÿòî, í³áè ÿ ïî-
ãàíà ìàìà. Ñêàçàëè, ùî äîíü-
êà íå ìîæå ðîáèòè óðîêè á³ëÿ 
êðèíèö³. Òàê ÿ ïåðåéøëà ç 
³íòåðíàòó ó øêîëó ¹-5.

— Ùî âè õî÷åòå ïîáàæàòè 
ìîëîä³?

— Õî÷ó, ùîá âîíè áóëè òîëå-
ðàíòíèìè. À äëÿ òîãî òðåáà, ùîá 
êîëè âîíè áóëè øêîëÿðàìè, ¿õ 
ó øêîë³ â÷èòåë³ ëþáèëè. Êîëè òè 
¿õ ëþáèø, ä³òè â³ä÷óâàþòü öå ³ 
âèðîñòàþòü õîðîøèìè ëþäüìè. 
Îñü íåùîäàâíî íà ì³é þâ³ëåé, 
ìî¿ ó÷í³ ìåí³ ðîáèëè äåíü íà-
ðîäæåííÿ ó «Öåçàð³». ßê â÷èòåëü 
ñòàâèòüñÿ äî ä³òåé, òàê âîíè 
éîãî áóäóòü ïàì’ÿòàòè. Ïðè¿õàâ 
çà ìíîþ ì³é ó÷åíü ³ êàæå: âè 
êîæíîãî þâ³ëåþ íàñ ó ñåáå ïðè-

Ó ÷îòèðüîõ ãðîìàäàõ 
(Êîçÿòèíñüê³é, 
Ãëóõîâåöüê³é, 
Ñàìãîðîäîöüê³é òà 
Ìàõí³âñüê³é) º ø³ñòü 
«Ïóíêò³â íåçëàìíîñò³» 

Поліцейські автопатрулі дублюватимуть сигнал 
«Повітряна тривога» та «Відбій повітряної тривоги»

éìàëè, âè âæå âòîìèëèñÿ, à òå-
ïåð ìè âàñ çàïðîøóºìî íà ï³öó. 
Âçÿëà ç ñîáîþ ç òîãî, ùî ïðè-
ãîòóâàëà, ³ ï³øëà äî ñâî¿õ ó÷í³â 
íà ï³öó. Ò³ëüêè, ÿêà òàì ï³öà, ìî¿ 
ìàëåíüê³ ä³òè äàâíî ìàþòü ñâî¿ 
ñ³ì’¿, òà äîñ³ ïàì’ÿòàþòü ñâîþ 
ïåðøó â÷èòåëüêó. ß âñ³ì ñâî¿ì 
ó÷íÿì ³ âñ³ì ëþäÿì, ÿê³ æèâóòü 
â Óêðà¿í³, õî÷ó ïîáàæàòè ìèðó 
³ ñïîêîþ.

Ìè ïîäÿêóâàëè ïåäàãîãó 
çà çóñòð³÷ òà ç³áðàëèñÿ â äîðî-
ãó. À âîíà êàæå: «ß íå ïîãîä-
æóþñü, ùî âè ïðîñòî òàê õî÷åòå 
ï³òè, ÿ âàñ ñìà÷íèì ÷àºì õî÷ó 
ïî÷àñòóâàòè. ßêîñü ÿ ïîâèí-
íà ïîäÿêóâàòè ì³ñüêó ðàäó òà 
ðàäó âåòåðàí³â, ùî ïàì’ÿòàþòü 
çà ìåíå». Ìè â ñâîþ ÷åðãó 
ïîîá³öÿëè Â³êòîð³¿ Ïàíàñ³âí³, 
ùî ïðèéäåìî ïèòè ¿¿ ñìà÷íèé 
÷àé íà ¿¿ 90-ë³òí³é þâ³ëåé.

Äî Àíòîí³íè Ïàâëþê ìè 
ïðèõîäèëè â öåé äåíü äâ³÷³, 
çà ïåðøèì ðàçîì þâ³ëÿðêà õî-
äèëà çà ïîêóïêàìè äî ìàãàçèíó. 
Äóæå çðàä³ëà ïðèâ³òàííÿì, à ùå 
á³ëüøå, ùî ïðî íå¿ íå çàáóâàþòü. 
Ïîïðîñèëè ¿¿, ùîá ðîçïîâ³ëà òðî-
õè ïðî ñåáå.

— Íàðîäèëàñÿ ÿ â Êàðîë³âö³. 
Ïðèºäíóâàëè íàñ ³ äî Á³ëèë³âêè 
³ äî Ñîê³ëüöÿ, à ï³ñëÿ Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè áóëè ñàìîñò³éíèìè. 
ßê ÿêàñü ðåôîðìà — òàê íàñ êó-
äèñü ñâàòàëè. Âñå æèòòÿ ïðàöþ-
âàëà íà Êîçÿòèíñüê³é ÿéöåáàç³. 
Ìàþ ÷îëîâ³êà ³ äâîº ä³òåé. Ñèí 
ïðàöþº âîä³ºì â äåïî, à äî÷êà 
âæå 32 ðîêè ïðîæèâàº çà êîð-
äîíîì. Òàì äâîº äîðîñëèõ ³ äî-
ðîãèõ ìåí³ îíóê³â. Îäèí ïðàöþº 
ë³êàðåì, à äðóãèé íà ÷åòâåðòîìó 
êóðñ³ ³íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè. 
Ñï³ëêóºìîñÿ ïî ³íòåðíåòó, 
âîíè çíàþòü, ÿêà ñèòóàö³ÿ çà-
ðàç â Óêðà¿í³. Äîíüêà êàæå: 
òåðï³òü, ìàìî. Íàøå ïîêîë³ííÿ 
âì³º òåðï³òè. Ïàì’ÿòàþ, áàòüêî 
â ã³ëüçó ïàòðîíà íàëèâ îë³¿, ïî-
ñòàâèâ ãí³ò ³ â õàò³ ãîð³â êàãà-
íåöü. Çàðàç ìîëîäü òðîõè íå âè-
òðèìàíà, êîëè íåìàº ñâ³òëà ÷è 
³íòåðíåòó — òî äëÿ íèõ íà÷å 
êàòàñòðîôà.

— À ùî á âè ìîãëè ïîáàæàòè 
ìîëîä³?

— Ìîëîä³ â ïåðøó ÷åðãó — 
çäîðîâ’ÿ. Òîìó ùî ¿ì ùå æèòè 
³ æèòè, áëàãîïîëó÷÷ÿ, òåðï³ííÿ 
³ ìèðó.
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ãîëîâíèìè ³í³ö³àòîðàìè çóñòð³÷³ 
ç ì³ñüêèì ãîëîâîþ áóëè ãîëîâà 
ðàäè âåòåðàí³â Ôåä³ð Êðîïèâà òà 
ïðîôñï³ëêîâ³ îðãàí³çàö³¿ ì³ñòà. 
¯õ ï³äòðèìàâ ãîëîâà ïðîôñï³ëêè 
Äèðåêö³¿ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü 
Àíàòîë³é Â³ëü÷èíñüêèé, ÿêèé îð-
ãàí³çóâàâ òàêó çóñòð³÷ ³ áóâ íà í³é 
ãîëîâóþ÷èì. ßê âèÿâèëîñÿ ï³çí³-
øå, òàêî¿ çóñòð³÷³ õîò³ëà é î÷³ëü-
íèöÿ ì³ñòà Òåòÿíà ªðìîëàºâà.

Ñïî÷àòêó äî êåð³âíèê³â ãàëó-
çåâèõ îðãàí³çàö³é òà ãîë³â ïðîô-
ñï³ëêîâèõ îðãàí³çàö³é çâåðíóâñÿ 
Àíàòîë³é Â³ëü÷èíñüêèé.

— Ìè ç³áðàëèñÿ, ùîá ì³ñüêèé 
ãîëîâà ïîÿñíèëà ãðîìàä³, ùî áóäå 
ç ë³êàðíåþ â ñàìîìó áëèçüêîìó 
ìàéáóòíüîìó. Áóäü ëàñêà, Òåòÿíî 
Ìèêîëà¿âíî, ðîçêàæ³òü, ÿêà ñèòó-
àö³ÿ â ë³êàðí³.

Î÷³ëüíèöÿ ì³ñòà ñêàçàëà, ùî 
íå ìîæå íå çãàäàòè ïðî íåãàðàç-
äè îáîõ êîçÿòèíñüêèõ ë³êàðåíü 
çà ìèíóëèé ïåð³îä. Ðîçïîâ³äàëà, 
ÿê ì³æ ë³êàðíÿìè ä³ëèëè êîøòè 
ñóáâåíö³¿ òà ë³êàðí³ ì³íÿëè òåðè-
òîð³ÿìè. Ðîçïîâ³ëà, ùî ë³êàðíÿ 
ìàº ñóäîâèé ïîçîâ ç ïðèâîäó ðå-
ìîíòó â äèòÿ÷îìó òà ïîëîãîâîìó 
â³ää³ëåíí³: «Ðåìîíò ó â³ää³ëåííÿõ 
çðîáèëè, à ãðîø³ çà ðåìîíò ï³ä-
ðÿäíèêàì íå çàïëàòèëè. Ðàíî ÷è 
ï³çíî ÖÐË äîâåäåòüñÿ â³äïîâ³äàòè 
çà ãð³õè Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó».

Ðîçïîâ³ëà ùå áàãàòî ÷îãî. Îêðå-
ìî î÷³ëüíèöÿ ì³ñòà çóïèíèëàñÿ 
íà êëàñèô³êàö³¿ ë³êàðåíü ï³ñëÿ 
³íôðàñòðóêòóðíîãî åòàïó ìåäè÷-
íî¿ ðåôîðìè ç ïîä³ëîì ë³êàðåíü 
íà ãîñï³òàëüí³ êëàñòåðè.

Íàäêëàñòåðíà ë³êàðíÿ ìàº ðå-
ñóðñè òà òåõíîëîã³¿ äëÿ íàäàííÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó á³ëüø ñêëàä-
íèõ, àáî ð³äê³ñíèõ çàõâîðþâàí-
íÿõ. Êëàñòåðíà ë³êàðíÿ — öå áà-
ãàòîïðîô³ëüíà ë³êàðíÿ â ìåæàõ 
ãîñï³òàëüíîãî îêðóãó, ÿê³ ìàþòü 
çàáåçïå÷èòè ïðîáëåìó íàñåëåííÿ 

â ë³êóâàíí³ íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ 
çàõâîðþâàíü. Â íàø³é îáëàñò³ 
6 ðàéîí³â, 6 êëàñòåðíèõ ë³êàðåíü 
³ íå âàæêî çäîãàäàòèñÿ, äå âîíà 
çíàõîäèòüñÿ.

— Íàøà ë³êàðíÿ — öå çàãàëü-
íà áàãàòîïðîô³ëüíà ë³êàðíÿ, ÿêà 
îáñëóãîâóº íàñåëåííÿ äåê³ëüêîõ 
ãðîìàä. Ìè ìîæåìî çàáåçïå÷ó-
âàòè áàçîâ³ íàïðÿìêè ë³êóâàííÿ, 
à ó ðàç³ ïîòðåáè ñïðÿìîâóâàòè 
õâîðèõ äî Â³ííèö³. Íàøà ë³êàð-
íÿ ìàº âñþ òó àïàðàòóðó, ùîá 
ïðåòåíäóâàòè íà êðàùó ë³êàðíþ 
â Óêðà¿í³, — ñêàçàëà ì³ñüêèé ãî-
ëîâà ³ äîäàëà: — Íàøà ë³êàðíÿ 
íå ñòàëà êëàñòåðíîþ òîìó, ùî 
ìè òåïåð Õì³ëüíèöüêèé ðàéîí ³ 
êëàñòåðíà ë³êàðíÿ ó Õì³ëüíèêó.

— Ïðè÷èíà íåãàðàçä³â íàøî¿ ë³-
êàðí³ â òîìó, ùî âîíà íå çàðîáëÿº 
ãðîø³ ñîá³ íà çàðïëàòó, — ïðîäî-
âæóº ì³ñüêèé ãîëîâà. — Çà íàêà-
çîì ïðåçèäåíòà ë³êàð ìàº çàðïëàòó 
20 òèñÿ÷, ìåäè÷íà ñåñòðà 13, à ÷å-
ðåç ÍÑÇÓ (Íàö³îíàëüíà ñëóæáà 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè) äåÿê³ ïðàö³â-
íèêè íàøî¿ ë³êàðí³ çàðîáëÿþòü 
4 òèñÿ÷³. Òàê, âîíè, ïî÷èíàþ÷è 
ç êâ³òíÿ öüîãî ðîêó, ïîêðàùóþòü 
ñâî¿ ïîêàçíèêè çàðîá³òê³â ãðî-
øåé, ò³ëüêè öüîãî íåäîñòàòíüî, 
ùîá çàðîáèòè íà çàðïëàòó, ÿêó ¿ì 
íàðàõóâàâ ïðåçèäåíò. Ìè áóäåìî 
ïëàòèòè çà ðåìîíòè ó â³ää³ëåííÿõ 
³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Çàðïëàòó 
ìåäè÷íîìó ïåðñîíàëó ë³êàðí³ 
ãðîìàäà ì³ñòà ïëàòèòè íå áóäå. 
Ìè íå çàêðèâàºìî ë³êàðíþ, ìè 
ñêîðî÷óºìî ïåðñîíàë â³äíîñíî 
òîãî, ùî çàðîáëÿº ë³êàðíÿ.

Ïèòàííÿ ³ç çàëó: «Ìîæå òðåáà, 
ùîá ë³êàðíåþ êåðóâàâ äèðåêòîð, 
ÿêèé çóì³º ç³áðàòè íàâêîëî ñåáå 
ôàõîâèõ ñïåö³àë³ñò³â? Ìîæå ë³-
êàð, ÿêèé çàðîáëÿº 4 òèñÿ÷³, âçà-
ãàë³ íå ïîòð³áíèé â êîëåêòèâ³? 
Áóëè âèïàäêè ³ âîíè íåïîîäè-
íîê³, êîëè ìîëîä³ ôàõîâ³ ïðàö³â-
íèêè íå ïðèæèëèñÿ â êîëåêòèâ³ 
÷åðåç òå, ùî ¿ì íå äàëè ïðàöþâà-
òè ñïåö³àë³ñòè ïåíñ³îíåðè.

— Òàê, ñàìå òàê³ é áóíòóþòü 
â êîëåêòèâ³. Â³í îòðèìóâàâ 
20 òèñÿ÷, éîãî ÷åðåç íåçàäîâ³ëü-
íó ðîáîòó ïîñòàâèëè íà ìåíøó 
ñòàâêó, ³ â³í áóíòóº, — ñêàçàëà 
ªðìîëàºâà.

Çàïèòàëè ì³ñüêîãî ãîëîâó, 
ñê³ëüêè ïîòð³áíî ñêîðîòèòè ìå-
äè÷íèõ ïðàö³âíèê³â?

Î÷³ëüíèöÿ ì³ñòà â³äïîâ³ëà, ùî 
í³êîãî ç ôàõîâèõ ë³êàð³â çâ³ëüíÿòè 
íå áóäóòü, òîìó ùî ¿õ íå âèñòà÷àº.

— Ñêîðîòèòè òðåáà 80, ìîæëè-
âî 82. ²ç íèõ á³ëüøå 40 îñ³á ìè 
ïëàíóºìî ïåðåïðîô³ëþâàòè, — 
ñêàçàëà ªðìîëàºâà. — ß ìîæó 
òóðáóâàòèñÿ çà ë³êàð³â, ìåäñåñ-
òåð, ó íèõ º îñâ³òà. Ëþäèí³ áåç 
îñâ³òè, ùî ìîæíà çàïðîïîíóâàòè? 
ßê ìîæíà â ë³êàðí³ êóäèñü òÿãíó-
òè ëþäèíó áåç ìåäè÷íî¿ îñâ³òè? 
Ìè çâ³ëüíèìî òèõ, êîãî íå ìîæ-
íà ïåðåíàâ÷èòè ÷è â êîãî íåìàº 
áàæàííÿ ïåðåíàâ÷èòèñü. Òàêèõ 
ìàºìî áëèçüêî 35 îñ³á.

Çàïèòàëè â î÷³ëüíèö³ ì³ñòà, ÿêà 
ð³çíèöÿ ì³æ êëàñòåðíîþ ë³êàð-

«МИ НЕ ЗАКРИВАЄМО ЛІКАРНЮ, 
ФАХОВИХ ЛІКАРІВ НЕ ЗВІЛЬНЯТЬ» 
Актуально  Вже більше місяця 
громадою ходять чутки, що Козятинську 
ЦРЛ хочуть закрити. З цього приводу рада 
ветеранів, профспілкові організації міста 
ініціювали зустріч із міським головою та 
директором ЦРЛ, щоб ті пояснили, що 
відбувається в лікарні

íåþ ³ ë³êàðíåþ çàãàëüíî¿ ôîðìè 
ìåäèöèíè?

— Ñèñòåìà ãîñï³òàëüíèõ îêðó-
ã³â ïåðåäáà÷àº ê³ëüêà ð³âí³â äî-
ïîìîãè, çàëåæíî â³ä ñêëàäíîñò³ 
âèïàäêó ³ ñòàíó ïàö³ºíòà. Øâèä-
êà ïîâèííà äîñòàâëÿòè õâîðîãî 
íå äî íàéáëèæ÷î¿ ë³êàðí³, à äî çà-
êëàäó, ÿêèé ìîæå íàäàòè íåîá-
õ³äíèé âèä äîïîìîãè. Ó âèïàäêó 
ç íàøîþ ë³êàðíåþ ìè íå ìîæåìî 
íàïðàâëÿòè â íàøó ë³êàðíþ ä³òåé, 
ÿê³ ïîòðåáóþòü îïåðàö³¿, ïàö³ºíò³â 
ç ³íôàðêòàìè òà ³íñóëüòàìè ìè 
ìàºìî äîïðàâëÿòè ó Â³ííèöþ.

Çàïèòàëè â ì³ñüêîãî ãîëîâè, ÷è 
º ÿêàñü äîïîìîãà â³ä äåïóòàò³â-ìå-
äèê³â, ÿê³ ïðîéøëè äî îáëàñíî¿ 
ðàäè?

— Â³ä íàøî¿ ãðîìàäè äî îáëàñ-
íî¿ ðàäè ïðîéøëè 5 äåïóòàò³â ³ 
äîïîìîãè â³ä íèõ ñòîñîâíî ë³êàðí³ 
ïîêè íóëü, — ñêàçàëà ªðìîëàºâà.

À äåïóòàòà îáëàñíî¿ ðàäè Þë³þ 
Ðàäîãîùèíó çãàäàëà äîáðèì ñëî-
âîì, àäæå íàøà ñ³ìåéíà ìåäèöè-
íà, çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè, 
âõîäèòü ó ï’ÿò³ðêó êðàùèõ ñ³ìåé-
íèõ ìåäèöèí â Óêðà¿í³.

Ïîñòàâèëà â ïðèêëàä ì³ñüêèé 
ãîëîâà ³ ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ.

— Íàøå ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ 
âèéøëî íà õîðîøèé ðóá³æ. Âîíè 
âæå ìàþòü 450 ïîëîã³â. Ó íàñ ïà-
êåò ïîëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ äåðæàâà 
íå çàáåðå, òîìó ùî çà ê³ëüê³ñòþ 
ïîëîã³â ìè íà òðåòüîìó ì³ñö³ â îá-
ëàñò³. Ãîëîâíèé êàðò-áëàíø ïî-

ëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ â òîìó, ùî 
ìè ï³äïèñàëè óãîäó ç Ðóæåíñüêîþ 
ãðîìàäîþ. Ñüîãîäí³ æ³íêè ç Ðó-
æèíà ¿äóòü íàðîäæóâàòè â Êîçÿ-
òèí. Ó Ðóæèí³ çàëèøèëàñü òåðà-
ï³ÿ, íåâðîëîã³ÿ ³ õ³ðóðã³ÿ îäíîãî 
äíÿ. Ìè ìàºìî óãîäó ç Ðóæèíîì ³ 
ìè âèæèâàºìî ãåîãðàô³÷íî. Â³âñÿ-
íèêè ¿äóòü ó Â³ííèöþ. Æåæåë³â ³ 
Áðîäåöüêå ¿äóòü íà Áåðäè÷³â, ìè 
öå âñå ðîçóì³ºìî. ß ñèäæó â ö³é 
ñòàòèñòèö³ 2 ðîêè. ß ÷³òêî ðîçóì³-
þñÿ â ìàðøðóòàõ ïàö³ºíò³â. Òàê, 
áóâàº, ùî ÿ íå ìîæó äîáèòèñÿ 
â äåïàðòàìåíò³, ùîá íàñ âêëþ-
÷èëè â ìàðøðóò. Íàñ âèêèäàþòü 
³ç ìàðøðóò³â çàâäÿêè íàøèì êî-
ëèøí³ì äðóçÿì. Îò ÿêáè âñ³ íàø³ 
êîëèøí³ ãîëîâí³ ë³êàð³ ìîëèëèñÿ 
çà ë³êàðíþ òàê ÿê ÿ, òî ç ë³êàðíåþ 
áóëî á âñå äîáðå.

Ðîçïîâ³äàëà Òåòÿíà ªðìîëàºâà 
ïðî ñòàí ñïðàâ ó ë³êàðí³ á³ëüøå 
äâîõ ãîäèí. Êîëè âñ³ ðîç³éøëèñÿ, 
ìè çàïèòàëè ãîëîâó ïðîôñï³ëêè 
Äèðåêö³¿ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü, 
÷è çàäîâîëåíèé â³í çóñòð³÷÷þ ç 
ì³ñüêèì ãîëîâîþ?

— Çâè÷àéíî, çàäîâîëåíèé. Âîíà 
ðîçâ³ÿëà ÷óòêè, ùî ó íàñ ë³êâ³äî-
âóºòüñÿ ë³êàðíÿ. Ùî íàì òåïåð 
äîâåäåòüñÿ ë³êóâàòèñÿ â ³íøèõ 
ì³ñòàõ. Ñèòóàö³ÿ íà ñüîãîäí³øí³é 
äåíü çðîçóì³ëà. ¯é ÿ ìîæó ïîáà-
æàòè, ùîá âîíà ïðàöþâàëà ³ äî-
áèâàëàñÿ, ùîá íàøà ë³êàðíÿ áóëà 
îäí³þ ³ç êðàùèõ íà Â³ííè÷÷èí³, — 
ñêàçàâ Àíàòîë³é Â³ëü÷èíñüêèé.

Безкоштовні тест-смужки для козятинчан, які 
хворіють на діабет. Як отримати?
МАРІЯ ЛЄХОВА

Öåíòðè ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ îòðèìàëè 66 388 óïàêîâîê 
òåñò-ñìóæîê äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ 
ãëþêîçè â êðîâ³. Öå ³íäèâ³äóàëüí³ 
òåñò-ñìóæêè äëÿ äîðîñëèõ, ÿê³ 
õâîð³þòü íà öóêðîâèé ä³àáåò. Âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ âîíè ó ãëþêîìåòð³ 
«Accu-Chek Instant». Ïðî öå 
ïîâ³äîìëÿº Äåïàðòàìåíò îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ÎÂÀ.

ßê îòðèìàòè òåñò-ñìóæêó?

«Äëÿ îòðèìàííÿ òåñò-ñìóæîê 
íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî ñâî-
ãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, — çàçíà-
÷èëà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
óïðàâë³ííÿ, íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
âèñîêîñïåö³àë³çîâàíî¿ äîïîìîãè 
òà â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ Äåïàðòà-
ìåíòó Îëåíà Íàçàðåíêî. — Öåíòðè 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè îáëàñò³ îòðèìàëè ñìóæ-
êè çã³äíî ç âêàçàíîþ ïîòðåáîþ. 
Âèì³ðþâàííÿ ãëþêîçè â êðîâ³ 
äàº ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþâàòè òà 
â÷àñíî êîðåãóâàòè äîçè ³íñóë³íó 

ó ïàö³ºíò³â äëÿ çìåíøåííÿ ðèçèêó 
ðîçâèòêó óñêëàäíåíü ä³àáåòó».

Àäðåñè ìåäçàêëàä³â Êîçÿòèíà:
Êîçÿòèíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð 

ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè. Àäðåñà: âóëèöÿ 
Íåçàëåæíîñò³, 75 (íàâïðîòè 
õë³áçàâîäó);

Êîçÿòèíñüêà àìáóëàòîð³ÿ öåíòðó 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè (êîëèøíÿ ðàéîííà ñ³ìåéíà 
ìåäèöèíà). Àäðåñà: âóëèöÿ Ïèëèïà 
Îðëèêà, 6.

«Ìè çâ³ëüíèìî 
òèõ, êîãî íå ìîæíà 
ïåðåíàâ÷èòè ÷è â 
êîãî íåìàº áàæàííÿ 
ïåðåíàâ÷èòèñü. Òàêèõ 
— áëèçüêî 35 îñ³á»

Дискусія між міським головою Тетяною Єрмолаєвою та залізничником Євгенієм 
Буравським
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ОЛЕНА УДВУД

Íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³ò-
òÿ Óêðà¿íà ïåðåæèëà òðè ãîëî-
äîìîðè. Íàéñòðàøí³øèé ç íèõ 
áóâ ó 32–33 ðîêàõ. Çà îô³ö³éíèìè 
äàíèìè ç àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â, 
ÿê³ áóëè ï³ä ãðèôîì «Ö³ëêîì 
òàºìíî», çà ò³ äâà ðîêè ãîëî-
äíîþ ñìåðòþ ïîìåðëî ïîíàä 
â³ñ³ì òèñÿ÷ ìåøêàíö³â Êîçÿòèí-
ùèíè. Âò³ì öÿ öèôðà ìîæå áóòè 
íàáàãàòî á³ëüøîþ, àäæå ðåàëüí³ 
ìàñøòàáè òðàãåä³¿ ðàäÿíñüêà âëà-
äà âîë³ëà ïðèõîâàòè â³ä óñüîãî 
ñâ³òó.

Ùîðîêó â îñòàííþ ñóáîòó ëèñ-
òîïàäà ìè âøàíîâóºìî ïàì’ÿòü 
æåðòâ ãîëîäîìîð³â. ßê ³ çàçâè-
÷àé, ó Êîçÿòèí³ ç³áðàëèñÿ á³ëÿ 
ïàì’ÿòíîãî õðåñòà, ùî íà òåðè-
òîð³¿ Öåðêâè Ïî÷à¿âñüêî¿ ²êîíè 
Áîæî¿ Ìàòåð³.

— Â³éíà ïî÷àëàñÿ íå 2022 ðîêó, 
íå 2014, ³ íàâ³òü íå ñòî ðîê³â 
òîìó, — ñêàçàëà Ñâ³òëàíà Ðèá³í-
ñüêà, íà÷àëüíèê â³ää³ëó êóëüòó-
ðè. — Âîíà òðèâàº ñîòí³ ðîê³â. 
Öå â³éíà çà âèæèâàííÿ Óêðà¿íè, 
à ç ³íøîãî áîêó çà ¿¿ çíèùåííÿ. 
Ñüîãîäí³, â îñòàííþ ñóáîòó ëèñ-
òîïàäà Óêðà¿íà âøàíîâóº æåðòâ 
ãîëîäîìîð³â, ùî ñòàëèñÿ 1921–
23, 1932–33, 1946–47 ðîê³â. Òàêî¿ 
ñòðàøíî¿ òðàãåä³¿, ÿêó ïåðåæèâ 
óêðà¿íñüêèé íàðîä, íå çíàâ æî-
äåí íàðîä ñâ³òó. Ãîëîäîìîð — öå 
íå ïðîñòî ñìåðòü. Öå äóõîâíà ðó-

¿íà. Öå çàíåïàä êóëüòóðè, ð³äíî¿ 
ìîâè, âñüîãî óêðà¿íñüêîãî. Âøà-
íóâàííÿ æåðòâ ãîëîäîìîð³â — öå 
ñïðàâà íàøî¿ ÷åñò³.

Ïðèñóòí³ çàïàëèëè ëàìïàäêè 
³ ïîêëàëè äî ïàì’ÿòíîãî õðåñòà 
ñâ³÷êè òà áóêåò ïøåíèö³, ïðè-
êðàøåíèé êàëèíîþ. Áëàãî÷èííèé 
Â³ííèöüêî-Òóëü÷èíñüêî¿ ºïàðõ³¿ 
Ðîìàí Ìàñèðà, áëàãî÷èííèé Â³-
ííèöüêî-Áàðñüêî¿ ºïàðõ³¿ Âàëåð³é 
Êóøí³ð, ìèòðîôîðíèé ïðîòî³º-
ðåé Âàñèëü Âë³çëî òà íàñòîÿòåëü 
ãðîìàäè Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðî-

äèö³ Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöü-
êî¿ öåðêâè Àíòîí Áîðèñ ïðîâåëè 
ñï³ëüíó ïàíàõèäó.

— Ñüîãîäí³ ìè ïîìèíàºìî 
òèõ ñïî÷èëèõ ðàá³â Áîæèõ, ÿê³ 
çàãèíóëè â³ä ðóê ðîñ³éñüêèõ 
îêóïàíò³â çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó ³ â òåïåð³øí³é ÷àñ çãàäó-
ºìî òèõ, ÿê³ â ï³äâàëàõ çàãèíóëè, 
ñïîä³âàþ÷èñü íà âèçâîëåííÿ â³ä 
íàïàäó ðîñ³éñüêîãî â³éñüêà, àëå 
òèì ñàìèì â³ä õîëîäó ³ ãîëîäó çà-
ãèíóëè, — çâåðíóâñÿ äî ïðèñóòí³õ 
Ðîìàí Ìàñèðà. — Ãîñïîäü çàêëè-

êàº íàñ äî ëþáîâ³, àëå çàâæäè 
ñïîíóêàº ëþäèíó, ùîá âîíà ïðè-
ìèðÿëàñÿ îäíå ç äðóãèì. Àëå êîëè 
ëþäèíà ÷èíèòü íàñèëëÿ, çëîáó, 
íåíàâèñòü äî áëèæíüîãî ñâîãî, 
òî òà, ÿê êàæå Ãîñïîäü ó çàïîâ³ä³ 
ñâî¿é, ïîâèííà çàõèùàòè ñåáå â³ä 
ö³º¿ çëîáè ³ íåíàâèñò³.

— Ìè áà÷èìî, ùî ³ñòîð³ÿ ïî-
âòîðþºòüñÿ, — ñêàçàâ Àíòîí Áî-
ðèñ. — ²ñòîð³ÿ íå º òå, ùî êîëèñü 
áóëî, à òåïåð âîíî ÿêîñü ìàº áóòè 
çàáóòèì. Ìè ìàºìî çíàòè ñâîþ 
³ñòîð³þ, ìàºìî ðîáèòè ïðàâèëüí³ 
âèñíîâêè ³ç òèõ ³ñòîðè÷íèõ ïî-
ä³é, ÿê³ êîëèñü â³äáóëèñÿ. Ìè áà-
÷èìî, ùî òåïåð òàêòèêà âîðîãà, 
òàêòèêà ðîñ³¿ í³ÿê íå çì³íèëàñÿ. 

КОЗЯТИНЧАНИ ВШАНУВАЛИ 
ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ
Не забуваємо  Минули 90-ті роковини 
від початку штучного голоду 1932–
33 років, який забрав життя мільйонів 
українців. У Козятині біля пам’ятного 
хреста відбувся захід, на який запросили 
священників різних конфесій. Поклали 
свічки та провели молебінь

Çì³íèëèñÿ ëþäè, çì³íèëîñÿ òè-
ñÿ÷îë³òòÿ, àëå âîðîã íå çì³íèâñÿ 
³ éîãî ä³¿ íå çì³íèëèñÿ. Íàøà 
çàäà÷à ïåðøà ñüîãîäí³ — öå çíà-
òè ñâîþ ³ñòîð³þ. Ìàºìî çíàòè ³ 
ñâîþ êóëüòóðó, ñâîþ ë³òåðàòóðó, 
ïèøàòèñÿ ñâî¿ì ³ öå âñå ãîâîðèòè 
ñâî¿ì ä³òÿì, ùîá íàø³ ä³òè áóëè 
íàö³îíàëüíî ³ ïî-õðèñòèÿíñüêè 
êóëüòóðíî âèõîâàí³.

Îòåöü Àíòîí çàêëèêàâ óñ³õ ºä-
íàòèñÿ ³ ïðàöþâàòè íàä òèì, ùîá 
êîæåí ó íàøîìó ì³ñò³ áóâ ó òåïë³ 
³ â áåçïåö³

— Äóìàþ, ùî ïîä³¿ 90-ð³÷íî¿ 
äàâíèíè íå îìèíóëè æîäíó ðî-
äèíó â Óêðà¿í³, — ñêàçàâ îòåöü 
Îëåêñàíäð Ìóäðèê. — Îñîáèñòî 

â ìåíå ä³äóñü, ó ÿêîãî çàáðàëè 
30 äåñÿòèí çåìë³ â 33 ðîö³, çà-
ãèíóâ. Êîæíà ðîäèíà ïîâèííà 
ïàì’ÿòàòè ö³ äí³, ïàì’ÿòàòè ö³ 
òðàã³÷í³ ïîä³¿ äëÿ Óêðà¿íè ³ çðî-
áèòè ³ç íèõ ïðàâèëüíèé âèñíîâîê 
äëÿ ñåáå. Êîëè ìè ïðàâèëüíîãî 
âèñíîâêó íå ðîáèìî, ³ñòîð³ÿ ìîæå 
çíîâó, íà æàëü, ïîâòîðèòèñÿ.

Íàîñòàíîê äî ïðèñóòí³õ çâåð-
íóëàñÿ ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà 
ªðìîëàºâà. Î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè 
ñêàçàëà, ùî ìè îáîâ’ÿçêîâî âïî-
ðàºìîñÿ ³ç òèìè âèêëèêàìè, ÿê³ 
ïåðåä íàìè ñòîÿòü. Ãîëîâíå, ùî 
íàì ïîòð³áíî — öå òóðáóâàòè-
ñÿ íå ëèøå ïðî ñåáå, à é ïðî 
áëèæí³õ.

Викрили схему продажу автомобілів, 
ввезених як гуманітарну допомогу
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ïðîêóðàòóðà Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ âèêðèëà ñõåìó ïðî-
äàæó àâòîìîá³ë³â, ââåçåíèõ ÿê 
ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó, íà ìàé-
æå 1 ìëí 522 òèñ. ãðí. Æèòåëÿì 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó ïîâ³äîìèëè 
ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåçàêîí-
íîãî âèêîðèñòàííÿ, ç ìåòîþ îò-
ðèìàííÿ ïðèáóòêó, ãóìàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó 
(÷. 3 ñò. 201–2 ÊÊ Óêðà¿íè).

Ç à  ä à íèìè  ñ ë ³ ä ñ ò â à , 
ï³äîçðþâàíèé ðàçîì ³ç áðàòîì 
îðãàí³çóâàëè ïðîäàæ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ââåçåíèõ íà òåðèòîð³þ 
Óêðà¿íè ÿê ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó 
äëÿ ïîòðåá Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.

Ç ö³ºþ ìåòîþ ï³äîçðþâàí³, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è ²íòåðíåò-ïëàòôîðìè 
äëÿ ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â «autoria.
com» òà «olx.ua», çä³éñíþâàëè 
ïîøóê ïîêóïö³â òà ïðîäàâàëè ¿ì 
àâòîìîá³ë³, îòðèìóþ÷è ïðèáóòîê 
ï³ä âèãëÿäîì ñïëàòè áëàãîä³éíèõ 
âíåñê³â íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê 

Áëàãîä³éíîãî ôîíäó, ÿêèé î÷î-
ëþâàâ îäèí ³ç ïðàâîïîðóøíèê³â, 
³ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì 
«Áëàãîä³éíà äîïîìîãà».

Çàãàëüíà âàðò³ñòü âèëó÷åíèõ 
àâòîìîá³ë³â ñêëàäàº ìàéæå 1 ìëí 
522 òèñ. ãðí.

Íàðàç³ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàäî-
âîëüíèâ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, 
ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì, òà 
äî ï³äîçðþâàíèõ çàñòîñóâàâ 
çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðè-
ìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ïðàâîì âíå-
ñåííÿ çàñòàâè 2 ìëí ãðí êîæíîìó.

Ó ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
äîäàëè ïîäðîáèö³ ³íöèäåíòó.

— Çà ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî 
ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 
35-ð³÷íèé çàñíîâíèê áëàãîä³éíîãî 
ôîíäó ðàçîì ³ç áðàòîì íàëàãîäèâ 
ñèñòåìíå ââåçåííÿ äî Óêðà¿íè 
ç-çà êîðäîíó àâòîìîá³ë³â íà îñî-
áëèâèõ óìîâàõ ï³ä âèãëÿäîì 
àäðåñíî¿ ãóìàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè äëÿ ÇÑÓ. Îòðèìàâøè 
òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ô³ãóðàíòè 
îðãàí³çîâóâàëè ¿õ ðåìîíò òà 

ôàðáóâàííÿ. Íàäàë³, âèêîðè-
ñòîâóþ÷è ³íòåðíåò-ïëàòôîðìè 
ç êóï³âë³-ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, 
çëîâìèñíèêè ï³äøóêóâàëè 
êë³ºíò³â, ÿê³ áóëè ãîòîâ³ ïðèäáàòè 
ïîçàøëÿõîâèêè äëÿ â³éñüêîâèõ, 
ç ïîäàëüøèì îôîðìëåííÿì 
ô³êòèâíèõ äîêóìåíò³â, ùî ìîã-
ëè á çàñâ³ä÷èòè ¿õ ôàêòè÷íó ïå-
ðåäà÷ó, — ï³äêðåñëþþòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³. — Ïîêóïåöü ìàâ ïåðåðà-
õóâàòè êîøòè çà àâò³âêó íà ðîç-
ðàõóíêîâèé ðàõóíîê áëàãîä³éíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ç îáîâ’ÿçêîâèì çàçíà-
÷åííÿì ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó — 
«Áëàãîä³éíà äîïîìîãà». Ï³ñëÿ 
îòðèìàííÿ êîøò³â, îáèäâ³ ñòî-
ðîíè ï³äïèñóâàëè àêò ïðèéìàí-
íÿ ïåðåäà÷³ àäðåñíî¿ áëàãîä³éíî¿ 
äîïîìîãè â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì 
ÇÑÓ.

Òàêèì ÷èíîì çëîâìèñíè-
êè ç ïðîäàæó àâò³âîê îòðèìàëè 
2 135 000 ãðèâåíü íåçàêîííîãî 
ïðèáóòêó.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðÿäó 

«Çì³íèëèñÿ ëþäè, 
çì³íèëîñÿ òèñÿ÷îë³òòÿ, 
àëå âîðîã íå çì³íèâñÿ 
³ éîãî ä³¿ íå çì³íèëèñÿ. 
Íàøà çàäà÷à — çíàòè 
ñâîþ ³ñòîð³þ»

ñàíêö ³îíîâàíèõ îáøóê ³â 
íà òåðèòîð³¿ ñòàíö³é òåõí³÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ îðåíäóâàëè 
çëîâìèñíèêè òà çà ì³ñöåì ¿õ ïðî-

æèâàííÿ, ñë³ä÷³ âèëó÷èëè äîêà-
çè ¿õ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
âèÿâèëè ï³êàïè, ÿê³ ãîòóâàëèñÿ 
íà ïðîäàæ.

— Із цих трагічних подій треба зробити правильний висновок, — каже отець Олександр. — 
Інакше історія може повторитися
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ÍÎÂÈÍÈ

Щоб з’ясувати, що там сталося з 
перейменуванням вулиці Парти-
занська на Лісову в Кордишівці, 
ми звернулися до голови робочої 
групи з питань заборони вико-
ристання комуністичної та націо-
нал-соціалістичної (нацистської) 
символіки, перейменування ву-
лиць, провулків, тупиків, парків 
на території Козятинської міської 
територіальної громади Тетяни 
Римші.
— Згідно із законодавчими актами 
та відповідно до протокольного 
рішення Робочої групи, громад-
ське обговорення питання пере-
йменування вулиць та провулків 
у населених пунктах Козятинської 
громади тривало від 4.07.2022 р. 
до 08.09.2022 р. Протягом цьо-
го часу мешканці громади мали 

змогу взяти участь у онлайн-голо-
суванні, принести власні зауважен-
ня та пропозиції до скриньок про-
позицій, що знаходилися у фойє 
міського будинку культури та 
у старостинських округах, а також 
направити листа на ім’я міського 
голови, — повідомила Тетяна Рим-
ша. — За час громадського обгово-
рення до міської ради надійшло 
99 листів, серед яких є і колективне 
звернення від мешканців вулиці 
Партизанської с. Кордишівка. Лист 
підписали 19 людей, з яких 17 по-
годили нову назву вулиці — Лісова. 
Двоє мешканців вулиці були про-
ти будь-якого перейменування і 
за залишення назви Партизанська.
Враховуючи думку більшості 
респондентів, учасники Робочої 
групи на засіданні, що відбулося 

14.09.2022 р., погодили пере-
йменування вулиці Партизанська 
на Лісова та ініціювали дану про-
позицію до розгляду депутатами 
міської ради на сесійному засі-
данні.
На черговому засіданні 28 сесії Ко-
зятинської міської ради 8 скликан-
ня, що відбулося 23.09.2022 р., 
ініціативу Робочої групи було під-
тримано депутатами.
Лист Ковтонюка із 17 підписа-
ми проти перейменування на-
дійшов до Козятинської міської 
ради 04.10.2022 р. — вже після 
завершення оголошеного терміну 
громадського обговорення, після 
засідання Робочої групи та після 
затвердження нової назви на се-
сійному засіданні Козятинської 
міської ради.

Зі зверненням до міської ради запізнилися

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

— Ï³øîâ ÿ çáèðàòè ï³äïèñè, 
êîëè ñòàëî â³äîìî, ùî âóëèöþ 
Ïàðòèçàíñüêó ìàþòü ïåðåéìå-
íóâàòè íà Ë³ñîâó, — êàæå ïàí 
²âàí. — Êîëè ÿ çáèðàâ ï³äïèñè, 
òîä³ é âèÿâèëîñÿ, ùî äèðåêòîð 
áóäèíêó êóëüòóðè Íàòàë³ÿ Ôå-
äîðóê í³÷îãî í³êîìó íå ñêàçàëà, 
ç³áðàëà ï³äïèñè äåê³ëüêîõ ëþäåé, 
à êîìó òåëåôîíóâàëà — ïîñòà-
âèëà ëþäåé ïåðåä ôàêòîì, ùî 
âóëèöþ áóäå ïåðåéìåíîâàíî. ß ç 
öüîãî ïðèâîäó çâåðíóâñÿ äî ãîëî-
âè êîì³ñ³¿ ç ïåðåéìåíóâàíü Òå-
òÿíè Ðèìøè ³ âîíà çàïåâíèëà 
ìåíå, ùî âóëèöÿ Ïàðòèçàíñüêà 
íå ïîâ’ÿçàíà ç äåðæàâîþ-àãðåñî-
ðîì ³ êîìóí³ñòè÷íèì òîòàë³òàð-
íèì ðåæèìîì, òîìó ïåðåéìåíî-
âóâàòè ¿¿ íåìàº ï³äñòàâ.

²âàí Êîâòîíþê çà ï³äòðèìêè 
îäíîäóìö³â ³ç êîëèøíüî¿ âóëèö³ 
Ïàðòèçàíñüêî¿ ââàæàþòü, ùî íà-
çâó âóëèö³ Ïàðòèçàíñüêà íå ïî-
òð³áíî ïåðåéìåíîâóâàòè íà âó-
ëèöþ Ë³ñîâó.

— Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ìîâà 
éäå ïðî ïàðòèçàí, ÿê³ âîþâàëè 
íà áîö³ ÷åðâîíî¿ àðì³¿. Ïàðòèçàíè 
áóëè ð³çí³ — óêðà¿íñüê³, ÓÏÀ. Âñ³ 
âîíè âîþâàëè ïðîòè îêóïàíò³â ³ 
ôàøèçìó. Ïî-äðóãå, ÿê ó Êîðäè-
ø³âö³ ìîæå áóòè âóëèöÿ Ë³ñîâà, 
êîëè ó Êîðäèø³âö³ íåìàº ë³ñó? 
Ïî-òðåòº, ìè ùîð³÷íî 22 âåðåñíÿ 
â³äçíà÷àºìî Äåíü ïàðòèçàíñüêî¿ 
ñëàâè. Íå ðàäÿíñüêèõ ïàðòèçàí, 

à Äåíü ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè. Íà-
â³òü ó Êîðäèø³âö³ º áàãàòî ñè-
í³â ³ äî÷îê, ÷è¿ áàòüêè âîþâàëè 
â ïàðòèçàíàõ. ² ùî ìè õî÷åìî 
¿ì çàðàç ñêàçàòè, ùî ¿õí³ áàòüêè 
áóëè ÿê³ñü íå òàê³? ² ïî-÷åòâåðòå, 
â çâ’ÿçêó ç ðîñ³éñüêîþ àãðåñ³ºþ 
ç’ÿâèëèñÿ ïàðòèçàíè Óêðà¿íè. 
Öå — ðóõ îïîðó â òèì÷àñîâî 
îêóïîâàí³é Óêðà¿í³. Òîáòî â³é-
ñüêîâ³ ôîðìóâàííÿ, ÿê³ âîþþòü 
ïðîòè îêóïàö³éíîãî ðåæèìó. Íàì 
â³äîìî, ùî Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò 
íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ ï³äòðèìóº 

ïåðåéìåíóâàííÿ îá’ºêò³â, íàçâè 
ÿêèõ ïîâ’ÿçàí³ ç äåðæàâîþ-àãðå-
ñîðîì ³ êîìóí³ñòè÷íèì òîòàë³-
òàðíèì ðåæèìîì, òà âîäíî÷àñ 
çàêëèêàº íå äîïóñòèòè çíèùåííÿ 
ïàì’ÿò³ ïðî çíà÷óù³ äëÿ êðà¿íè 
÷è êðàþ ³ñòîðè÷í³ ïîñòàò³ é ïî-
ä³¿. Ïàðòèçàíè ÿêðàç ³ áóëè ò³ºþ 
³ñòîðè÷íîþ ïîñòàòòþ, ÿê³ áîðî-
ëèñÿ ïðîòè ïîíåâîëåííÿ íàðîäó 
îêóïàíòîì. Òîæ ìè ïðîñèëè êî-
ì³ñ³þ ç ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöþ 
Ïàðòèçàíñüêà çàëèøèòè áåç çì³í, 
ò³ëüêè âîíè äî ìåøêàíö³â âóëèö³ 
íå äîñëóõàëèñü.

«ДО МЕШКАНЦІВ ПАРТИЗАНСЬКОЇ 
В КОРДИШІВЦІ НЕ ДОСЛУХАЛИСЯ»
Знову про перейменування  
До редакції газети «RIA-Козятин» 
надійшло звернення із Кордишівки від 
місцевого активіста Івана Ковтонюка. 
Він повідомив, що зібрав підписи 
мешканців, які хочуть, щоб їхню вулицю 
Партизанську залишили без змін. Але її 
все-таки перейменували. Чому робоча 
група з перейменування не дослухалася 
до кордишівчан?

— ßê ó Êîðäèø³âö³ 
ìîæå áóòè âóëèöÿ 
Ë³ñîâà, êîëè ó 
Êîðäèø³âö³ íåìàº 
ë³ñó? — çàïèòóº 
ì³ñöåâèé àêòèâ³ñò

Козятинський «Моноліт» змагався у турнірі з 
мініфутболу серед ветеранів
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ÷åòâåð, 24 ëèñòîïàäà, â ñåë³ 
Àíäðóøêè â³äáóâñÿ òóðí³ð ç 
ì³í³ôóòáîëó ñåðåä âåòåðàí³â 
çà ó÷àñòþ ãîñïîäàð³â çìàãàíü òà 
êîìàíä ³ç ì³ñò Ñêâèðè, Ðóæèíà ³ 
Êîçÿòèíà. Ïðèñâÿ÷åí³ çìàãàííÿ 
áóëè Äíþ ïðàö³âíèêà ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà, ÿêèé â³äçíà÷àëè 
àãðàð³¿ 20 ëèñòîïàäà.

Ñïî÷àòêó òðîõè ³ñòîð³¿. Àí-
äðóøêè â äàâíèíó — öå çíàìå-
íèòèé Ãåòüìàíñüêèé øëÿõ, ùî ç 
Á³ëî¿ Öåðêâè ÷åðåç Ñêâèðó éäå 
íà Áåðäè÷³â. Ñüîãîäí³ Àíäðóø-
êè º öåíòðîì Àíäðóøê³âñüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Â Àí-
äðóøêàõ çíàõîäèòüñÿ ãîëîâíèé 
îô³ñ àãðîõîëäèíãó «Ñ³ãíåò» ³ 
ìàº ïîòóæí³ êîìïàí³¿ â îáëàñò³ 

ðîñëèííèöòâà é òâàðèííèöò-
âà. Àíäðóøê³â÷àíè ïðèñâÿòèëè 
òóðí³ð ³ç ôóòáîëó ñâî¿ì ðîáîòî-
äàâöÿì — àãðàð³ÿì.

Ïåðøèìè íà ìàéäàí÷èê âèéø-
ëè ãîñïîäàð³ çìàãàíü òà êîìàí-
äà Ðóæèíà. Öåé çàõîïëþþ÷èé 
ïîºäèíîê çàâåðøèâñÿ ïåðåìî-
ãîþ «Ìåäèêà» (Ðóæèí) ³ç ðà-
õóíêîì 3:2. Ó äðóã³é ãð³ òóðí³ðó 
ç³éøëèñÿ ôóòáîë³ñòè Ñêâèðè òà 
Êîçÿòèíà. Êîìàíäà Ñêâèðè ìàº 
â ñâîºìó ñêëàä³ ãðàâö³â âèñîêîãî 
ð³âíÿ. Âîíè õî÷ âë³òêó, õî÷ âçèìêó 
ïåðåáóâàþòü ó ÷óäîâ³é ñïîðòèâí³é 
ôîðì³. Âåòåðàíàì Êîçÿòèíñüêî-
ãî «Ìîíîë³òà» âäàëîñÿ äàòè á³é 
ôàâîðèòó ìàò÷ó òà âñå æ ïðî-
ïóñòèëè ãîë ó ê³íö³ çóñòð³÷³. Ãðà 
çàâåðøèëàñü ïåðåìîãîþ êîìàí-
äè ç Êè¿âùèíè ç ðàõóíêîì 1:0. 

Ó ãð³ ¹ 3 íà ìàéäàí÷èê âèéø-
ëè êîìàíäè «Ìåäèê» Ðóæèí òà 
íàø «Ìîíîë³ò». Â³ääàâøè áàãàòî 
ô³çè÷íèõ ñèë ó ïåðø³é ãð³, âå-
òåðàíè «Ìîíîë³òà» ïîñòóïèëèñÿ 
ñâî¿ì äðóçÿì ó æèòò³ ³ ñóïåðíèêàì 
íà ñïîðòèâíîìó ìàéäàí÷èêó ç ðà-
õóíêîì 1:4. Ç òàêèì ñàìèì ðàõóí-
êîì ôóòáîë³ñòè Ñêâèðè ïåðåãðàëè 
êîìàíäó õë³áîðîá³â ç Àíäðóøîê. 
Òàê ñòàëîñü, ùî ãðà çà ¹ 5 âèÿâè-
ëàñÿ ãðîþ çà òðåòº-÷åòâåðòå ì³ñöå. 
Ìîíîë³òîâö³ çàáèëè êîìàíä³ 
ãîñïîäàð³â 2 ñóõèõ ì’ÿ÷³ ³ ñòàëè 
âîëîäàðÿìè áðîíçîâèõ íàãîðîä. 
Îñòàííÿ ãðà òóðí³ðó ì³æ êîìàíäà-
ìè Ñêâèðè ³ Ðóæèíà çàâåðøèëàñü 
ïåðåìîãîþ ôóòáîë³ñò³â Ñêâèðè ç 
ðàõóíêîì 5:1.

Êîìàíäè îòðèìàëè ñâî¿ ïðè-
çè çà çàéíÿòå ì³ñöå. À íà ñïîð-

òèâíîìó ìàéäàí÷èêó òðèâàëà 
äðóæíà íàï³âñâÿòêîâà àòìîñôå-
ðà. Ó÷àñíèêè òóðí³ðó ùèðî äÿ-
êóâàëè îðãàí³çàòîðàì çìàãàíü. 
À îðãàí³çàòîðè çìàãàíü ìàþòü 
íàä³þ, ùî â³äñâÿòêóþòü ÿê ãî-
äèòüñÿ ï³ñëÿ ïåðåìîãè.

Ïðè¿õàâøè äîäîìó, Ðóæèíñü-

êà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ íàïèñàëà:

«Äÿêóºìî çà ãîñòèíí³ñòü ãî-
ñïîäàðÿì çìàãàíü! Äÿêóºìî ÇÑÓ 
çà ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ òà 
ó÷àñò³ â çìàãàííÿõ!»

Ï³äòðèìàëè ðóæèí÷àí ³ 
â Êîçÿòèíñüê³é ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó.

Громадське обговорення перейменувань вулиць тривало до 8 вересня. Лист із підписами 
мешканців вулиці Партизанська датований 4 жовтня
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Наостанок учасникам тренінгу 
показали професійні засоби для 
зупинки кровотечі — турнікети за-
кордонного та вітчизняного зраз-
ка. Дмитро продемонстрував, як їх 
правильно накладати, після чого 
учасники спробували це роботи 
самостійно. Відсутність пульсу — 
індикатор правильності викорис-
тання турнікету. Втім такі засоби 
у звичайній аптеці теж не купиш, 

тому медики показали, як можна 
зробити турнікет із підручних засо-
бів. Для цього потрібна хустинка з 
цупкої тканини, кільце з горлечка 
пластикової пляшки та будь-який 
продовгуватий металевий предмет, 
підійдуть навіть ножиці.
Кільце продівають у хустинку 
на третину її довжини. Потім хустку 
накладають вище рани, зав’язують 
і роблять ще один вузлик, але 

не зав’язують до кінця. Третій вуз-
лик зав’язують щільно, в отвір, що 
утворився між першим і другим 
вузлом вставляють металевий пред-
мет, відтягують його і закручують. 
Процедуру повторюють доти, доки 
в кінцівці не зникне пульс, після чого 
край металевого предмета продіва-
ють у кільце, щоб зафіксувати. При 
накладанні турнікета обов’язково 
треба записати час.

Турнікет у домашніх умовах

ОЛЕНА УДВУД

Ó íåä³ëþ, 27 ëèñòîïàäà, â³äáó-
ëàñÿ ÷åðãîâà ïîä³ÿ â ðàìêàõ ïðî-
ºêòó «Ñëóõàé». Ãîñòÿì, ÿê³ çàâ³-
òàëè íà çóñòð³÷, ðîçäàþòü ìåäè÷í³ 
ðóêàâè÷êè. Òóò ïðîõîäèòü òðåí³íã 
³ç íàäàííÿ ïåðøî¿ äîìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè.

Ñïî÷àòêó ïðàö³âíèêè øâèäêî¿ 
äîïîìîãè ìîäåëþþòü ñèòóàö³þ — 
÷îëîâ³êîâ³ ñòàëî çëå íà ïëîù³. 
Óìîâíèé ïàö³ºíò — ìàíåêåí, 
ÿêèé ëåæèòü ïîñåðåä çàëó. Ñï³âðî-
á³òíèê øâèäêî¿ Äìèòðî Ôðàí÷óê 
ï³äõîäèòü äî ìàíåêåíà, îïóñêàºòü-
ñÿ á³ëÿ íüîãî íà êîë³íî ³ çàïèòóº:

— Øàíîâíèé, âè ìåíå ÷óºòå? Ç 
âàìè âñå äîáðå?

Ïàö³ºíò íå ðåàãóº, òîæ Äìèòðî 
ïåðåâ³ðÿº ó íüîãî íàÿâí³ñòü äè-
õàííÿ ³ ïî÷èíàº ðîáèòè íåïðÿìèé 
ìàñàæ ñåðöÿ. Êëè÷å íà äîïîìîãó 
ñâîþ êîëåãó ²ðèíó Øåâ÷óê:

— Ïàí³ â ÷åðâîí³é êîôò³, áóäü 
ëàñêà, âèêëè÷òå øâèäêó. ×îëîâ³ê 
áåç ñâ³äîìîñò³, ïðèáëèçíî 40–
45 ðîê³â. Ðîçïî÷àòî ñåðöåâî-ëå-
ãåíåâó ðåàí³ìàö³þ. Óòî÷í³òü, ÷è º 
ïîáëèçó çîâí³øí³é àâòîìàòè÷íèé 
äåô³áðèëÿòîð.

²ðèíà òåëåôîíóº äî «øâèäêî¿». 
Òèì ÷àñîì Äìèòðî ïðîäîâæóº ðî-
áèòè ìàñàæ ñåðöÿ.

— Ïîòð³áíî ðîáèòè øòó÷íó âåí-
òèëÿö³þ ëåãåí³â, — êàæå Äìèòðî, 
êîëè ²ðèíà ï³äõîäèòü äî íüîãî. — 
Áóäåòå ãîòîâ³, ñêàæåòå ìåí³, ùîá 
ÿ ïî÷àâ ðàõóâàòè.

²ðèíà áåðå äî ðóê ì³øîê ³ç ìàñ-
êîþ, ùî ëåæèòü ïîðó÷ á³ëÿ ìàíå-
êåíà, ïðèêëàäàº ìàñêó äî îáëè÷÷ÿ 
ïàö³ºíòà ³ â³äïîâ³äàº: «ß ãîòîâà».

Äìèòðî ïðîäîâæóº íàòèñêàòè 
íà ãðóäíó êë³òêó, ïîò³ì âãîëîñ 
ðàõóº «25, 26, 27, 28, 29, 30». Çó-
ïèíÿºòüñÿ. ²ðèíà äâ³÷³ ñòèñêàº ì³-
øîê. Äìèòðî ïðîäîâæóº òèñíóòè 
íà ãðóäíó êë³òêó.

ТРЕБА КЛИКАТИ 
НА ДОПОМОГУ

— Ç ìîìåíòó, êîëè ó ëþäèíè 
ñòàëàñÿ çóïèíêà êðîâîîá³ãó, º çî-
âñ³ì íåáàãàòî ÷àñó äëÿ òîãî, ùîá 
çàïóñòèòè ñåðöå, — çâåðòàºòüñÿ 
äî ó÷àñíèê³â òðåí³íãó Ëàðèñà 
Ëóêàùóê, çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëåííÿ 
øâèäêî¿ äîïîìîãè. — Â ñåðåäíüî-
ìó äëÿ òîãî, ùîá çàãèíóâ ìîçîê, 

âèñòà÷àº 5–6 õâèëèí. ßêùî â÷àñíî 
íå íàäàíà äîïîìîãà, íàâ³òü ÿêùî 
ñåðöå â³äíîâèòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, 
ìîçîê óæå áóäå ìåðòâèé. Òîìó 
äóæå âàæëèâî, ùîá âì³ëè ä³ÿòè 
âèïàäêîâ³ ñâ³äêè, ÿê³ âèÿâèëèñÿ 
á³ëÿ ëþäèíè â ïåðø³ ñåêóíäè.

ßêùî ëþäèí³ íà âóëèö³ ñòàëî 
çëå, ïåðåä òèì, ÿê äî íå¿ ï³ä³éòè, 
òðåáà îö³íèòè, ÷è ì³ñöå äëÿ âàñ 
áåçïå÷íå — ïîäèâèòèñÿ ï³ä íîãè ³ 
çáîêó, ÷è íåìàº, íàïðèêëàä, îãî-
ëåíèõ äðîò³â. Ïîò³ì ïîäèâèòèñÿ 
íàçàä, ùîá ó âèïàäêó, ÿêùî äî-
âåäåòüñÿ ò³êàòè, âè çíàëè, êóäè 
á³ãòè. Äî ëþäèíè òðåáà ï³ä³éòè ³ 
ïîñòàâèòè ïðîñòå ïèòàííÿ, íà ÿêå 
áóäå â³äïîâ³äü «òàê» àáî «í³», íà-
ïðèêëàä: «Âàì çëå?» ßêùî ëþäèíà 
íå â³äïîâ³äàº, ï³äõîäèìî äî íå¿ ³ 
ñòàºìî íà îäíå êîë³íî ç ìåòîþ 
áåçïåêè: ÿêùî ëþäèíà àãðåñèâíà, 
ç îäíîãî êîë³íà ëåãøå ï³äâåñòèñÿ. 
Äàë³ ïðîáóºìî ïîòðóñèòè ëþäèíó 
çà ïëå÷³ ³ ïîâòîðþºìî çàïèòàííÿ. 
ßêùî ðåàêö³¿ íåìàº, òðåáà ïåðåâ³-
ðèòè äèõàííÿ. Äëÿ öüîãî ñòàºìî 
íà äâà êîë³íà, ùîá áóëà îïîðà, 
îäíó ðóêó êëàäåìî íà ÷îëî, äâà 
ïàëüö³ ³íøî¿ ðóêè ï³ä ï³äáîð³ääÿ, 
çàêèäàºìî ãîëîâó ³ äâîìà ïàëü-
öÿìè âèñóâàºìî ùåëåïó äîãîðè. 
Ïîò³ì íàõèëÿºìîñÿ äî ëþäèíè, 
â³äðàõîâóºìî â³ä 101 äî 110 ³ ðà-
õóºìî ê³ëüê³ñòü âäèõ³â.

— Ó íîðì³ â äîðîñëî¿ ëþäèíè 
12–18 äèõàíü çà õâèëèíó, — ïîÿñ-
íþº Ëàðèñà. — ßêùî çà 10 ñåêóíä 
âè ïî÷óëè îäíå àáî íóëü äèõàíü, 
òàê³é ëþäèí³ íåîáõ³äíî ðîçïî÷à-
òè êîìïðåñ³¿ ãðóäíî¿ êë³òêè. Àëå 
ÿêùî âè îäðàçó ðîçïî÷íåòå êîìï-
ðåñ³¿, âèñòà÷èòü âàñ íå íàäîâãî. 
Âàì íåîáõ³äíà äîïîìîãà. ßê Ä³ìà 
ïîêëèêàâ íà äîïîìîãó? Â³í ÷³ò-
êî çâåðíóâñÿ çà ÿêîþñü îçíàêîþ: 
«Ïàí³ â ÷åðâîí³é êîôò³».

ßêùî æ ïîðó÷ í³êîãî íåìàº, 
òðåáà ñòàâèòè òåëåôîí íà ãó÷íî-
ìîâåöü, âèêëèêàòè øâèäêó ³ ïà-
ðàëåëüíî ïî÷èíàòè ìàñàæ ñåðöÿ. 
ßêùî æ íåìàº àí³ òåëåôîíà, àí³ 
ëþäåé, êðàùå ïîá³ãòè ïîêëèêàòè 
êîãîñü íà äîïîìîãó, òîä³ ïîâåðíó-
òèñÿ ³ ðîáèòè ðåàí³ìàö³éí³ çàõîäè.

Ñïî÷àòêó â³çóàëüíî âèçíà÷³òü 
öåíòð ãðóäíî¿ êë³òèíè. Ïîêëàä³òü 
îäíó ðóêó, íàêðèéòå ¿¿ äîëîíåþ 
³íøî¿ ³ â³çüì³òü ðóêè â çàìîê. Òèñ-
í³òü ïåðïåíäèêóëÿðíî äî ãðóäíî¿ 

êë³òèíè, ë³êò³ ïðè öüîìó íå çãè-
íàþòüñÿ. Çà õâèëèíó òðåáà çðî-
áèòè 100–120 íàòèñêàíü. Äîðîñ-
ë³é ëþäèí³ òðåáà ðîáèòè íàòèñêè 
íà ãëèáèíó 5–6 ñàíòèìåòð³â. ßêùî 
âè ïðîâîäèòå ðåàí³ìàö³éí³ çàõîäè 
â ïàð³, êîæí³ äâ³ õâèëèíè òðåáà 
ì³íÿòèñÿ, ùîá íå âèñíàæèòèñÿ 
ô³çè÷íî. Çóïèíÿòè ìàñàæ ñåðöÿ 
ìîæíà íå äîâøå í³æ íà 10 ñåêóíä.

Óâàãó àêöåíòóþòü íà òîìó, 
ùîá ðîáèòè ñàìå ìàñàæ ñåðöÿ, 
à íå øòó÷íå äèõàííÿ. Àäæå äëÿ 
âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü ïîòð³áí³ ñïå-
ö³àëüí³ ïðèñòðî¿ — ì³øîê Àìáó 
àáî ìàñêà-êëàïàí. Í³ òå, í³ ³íøå 
â àïòåö³ íå êóïèø, à ðîáèòè äè-
õàííÿ «ðîò â ðîò» íåáåçïå÷íî äëÿ 
âàøîãî çäîðîâ’ÿ.

КОЛИ МОЖНА ЗУПИНИТИСЯ
Ó÷àñíèêè òðåí³íãó ðîçáèâà-

þòüñÿ íà äâ³ ãðóïè ³ ïðîáóþòü 
çàñòîñîâóâàòè îòðèìàí³ çíàííÿ 
íà ïðàêòèö³. Ïåðøîþ äî ìàíåêåíà 
ï³äõîäèòü ²âàííà.

— Âè ìåíå ÷óºòå? — çàïèòóº 
ä³â÷èíà ³ òîðêàºòüñÿ óìîâíîãî 
ïàö³ºíòà.

— Ñïî÷àòêó ìè çâåðòàºìîñÿ 

äî íüîãî, íå òîðêàþ÷èñü, — ðî-
áèòü çàóâàæåííÿ Äìèòðî.

²âàííà îïóñêàºòüñÿ á³ëÿ ïàö³-
ºíòà íà äâà êîë³íà.

— Íà îäíå êîë³íî, — ï³äêàçóº 
Äìèòðî. — Áî öåé øàíîâíèé ïàí 
ìîæå áóòè â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
ñï’ÿí³ííÿ. Ìè éîãî ëåãåíüêî òîð-
êíåìî, à â³í îäðàçó ðåôëåêòîðíî 
ìîæå áèòèñÿ. Òåïåð ìè òàêòèëüíî 
ïåðåâ³ðÿºìî íàÿâí³ñòü ñâ³äîìîñò³.

Íà äîòîðê ïàö³ºíò òåæ íå ðåà-
ãóº, òîæ ²âàííà íàõèëÿºòüñÿ íàä 
ìàíåêåíîì ³ ïåðåâ³ðÿº äèõàííÿ.

— Ëþäèíà â ñòàí³ êë³í³÷-
íî¿ ñìåðò³, ¿¿ æèòòºä³ÿëüí³ñòü 
íà íóëþ, — êàæå Äìèòðî. — Íàøà 
çàäà÷à — ïîêëèêàòè íà äîïîìî-
ãó. Òðåáà âèçíà÷èòè ëþäèíó, ÿêà 
ìîæå äîïîìîãòè. Çâåðòàºìîñÿ 
çà åëåìåíòîì îäÿãó àáî º ùå òàêà 
íåôîðìàëüíà îçíàêà — ä³ºâ³ î÷³. 
Ëþäèíà äèâèòüñÿ íà òåáå ³ òè ðî-
çóì³ºø, ùî âîíà çíàº, ùî ðîáèòè, 
òîá³ òðåáà äî íå¿ çâåðíóòèñÿ.

— Æ³íêà â á³ë³é êîôò³, âèêëè÷òå 
øâèäêó, — êàæå ²âàííà.

— Âè êëè÷åòå íà äîïîìîãó ³ 
âæå ðîáèòå êîìïðåñ³¿, — ï³äêàçóº 
Äìèòðî.

²âàííà ïðîáóº ðîáèòè íàòèñêè.
Äìèòðî íàãîëîøóº — âàæëè-

âî íå ëèøå ïðàâèëüíî òèñíóòè 

НАВЧАЛИ ПРАВИЛЬНО НАДАВАТИ 
ДОМЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
Корисно знати  У Козятині відбувся 
тренінг, на якому розповіли, як рятувати 
життя. Працівники швидкої допомоги 
показали, як робити масаж серця, як діяти, 
якщо вдавилася дитина чи дорослий і як з 
підручних матеріалів зробити джгут, якщо 
треба зупинити кровотечу

íà ãðóäíó êë³òêó, à é ðîáèòè 
ðåàí³ìàö³éí³ çàõîäè íà òâåðä³é 
ïîâåðõí³. Ëèøå òîä³ âîíè áóäóòü 
åôåêòèâíèìè.

— Äî ÿêîãî ÷àñó ìè ïðîâîäèìî 
ðåàí³ìàö³éí³ çàõîäè? Ìè ìàºìî 
ïðàâî çóïèíèòèñÿ àáî ÿêùî ïàö³-
ºíò ðîçïëþùèâ î÷³, ïî÷àâ äèõàòè, 
àáî êîëè ïðè¿õàëè ìåäèêè, àáî 
ÿêùî ì³ñöå ñòàëî íåáåçïå÷íèì, 
àáî ÿêùî âè âèñíàæåí³, — ï³äñó-
ìîâóº Ëàðèñà Ëóêàùóê.

ЩО РОБИТИ, КОЛИ НЕМАЄ 
СВІДОМОСТІ, АЛЕ Є ДИХАННЯ

Ìîäåëþþòü íîâó ñèòóàö³þ — 
çíîâó ÷îëîâ³ê, ÿêîìó íà âóëèö³ 
ñòàëî çëå. Öüîãî ðàçó ó ðîë³ ïà-
ö³ºíòà Äìèòðî. Â³í ëÿãàº íà êà-
ðåìàò. Äî íüîãî ï³äõîäèòü ²ðèíà:

— ×îëîâ³÷å, âè ìåíå ÷óºòå?
Äìèòðî íå â³äïîâ³äàº, òîæ ²ðè-

íà ïîâòîðþº ïèòàííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî 
ïåðåâ³ðÿº íàÿâí³ñòü äèõàííÿ.

— Â³í íå â³äïîâ³äàº, áåç ñâ³äî-
ìîñò³, àëå äèõàº á³ëüøå äâîõ ðàç³â 
çà 10 ñåêóíä, — êàæå Ëàðèñà. — 
Ùî òîä³ ðîáèòè? Òðåáà ïåðåâåñòè 
éîãî â ñòàá³ëüíå ïîëîæåííÿ.

Îäíó ðóêó Äìèòðà ²ðèíà çàêè-
äàº äî âåðõó, ³íøó êëàäå äî øè¿ 
ç ïðîòèëåæíîãî áîêó, çãèíàº ç 
òîãî æ áîêó íîãó â êîë³í³, áåðåòüñÿ 
çà ë³êîòü ³ êîë³íî é ïåðåâåðòàº 
Äìèòðà íà á³ê, ï³ñëÿ ÷îãî ç³ãíóòó 
íîãó ñòàâèòü ï³ä êóòîì 90 ãðàäóñ³â.

— ßêùî ïàö³ºíò ïî÷íå áëþâà-
òè, íå áóäå àñï³ðàö³¿ äèõàëüíèõ 
øëÿõ³â áëþâîòíèìè ìàñàìè, ÿêùî 
ïî÷íåòüñÿ êðîâîòå÷à, â³í íå çà-
õëèíåòüñÿ êðîâ’þ, — ïîÿñíþº 
²ðèíà. — Â³í ïîëåæèòü ³ ïî÷åêàº 
øâèäêó. Âè âèêëèêàëè øâèäêó 
³ ñòî¿òå ÷åêàºòå, íå ï³øëè äàë³ 
ó ñïðàâàõ. Êð³ì òîãî, ïåðåä òèì 
ÿê ïåðåâåðòàòè, òðåáà ïåðåâ³ðèòè 
êèøåí³, áî òàì ìîæóòü áóòè êëþ÷³, 
âèêðóòêè ³ êîëè ìè ïåðåâåðíåìî 
ëþäèíó, ìîæå óòâîðèòèñÿ ðàíà.

— Ïåðåâ³ðÿºìî êèøåí³ ç òîãî 
áîêó, íà ÿêèé ìàºìî ïåðåâåðòà-
òè, — äîäàº Ëàðèñà. — Âñå, ùî ìè 
âèéìàºìî, êëàäåìî á³ëÿ ãîëîâè.

— Êîëè ìè ïåðåâåðíóëè ïàö³ºí-
òà, ìè ìàºìî ïåðåîö³íèòè, ÷è â³í 
äèõàº, — ïðîäîâæóº ²ðèíà. — Ìè 
íàãíóëèñÿ, äèâèìîñÿ íà ãðóäíó 
êë³òêó ³ æèâ³ò, ÷è º ðóõ, ÷è â³ä-
÷óâàºìî ìè ùîêîþ òåïëå ïîâ³òðÿ.

ЯКЩО ВДАВИЛОСЯ НЕМОВЛЯ
— Òåïåð óÿâ³òü: âè ñèäèòå 

çà ñòîëîì, ¿ñòå ³ ðîçìîâëÿºòå ³ 

áà÷èòå, ùî ñóñ³ä ñõîïèâñÿ ðóêàìè 
çà øèþ, îáëè÷÷ÿ ñòàëî áàãðîâå, 
ïî÷èíàº êàøëÿòè, — êàæå Ëàðèñà.

Òåïåð ó ðîë³ ïàö³ºíòà ²ðèíà. 
Âîíà ïî÷èíàº êàøëÿòè, à ïîò³ì 
êàøåëü çíèêàº ³ ä³â÷èíà í³áè çà-
äèõàºòüñÿ. Äìèòðî á’º ¿¿ ì³æ ëî-
ïàòêàìè, à ïîò³ì îáõîïëþº ðóêàìè 
³ ðîáèòü íàòèñêè íà ä³àôðàãìó.

— Ïîêè â ëþäèíè çáåð³ãàºòüñÿ 
êàøåëü, ðîáèòè í³÷îãî íå ïîòð³á-
íî, — ïîÿñíþº Ëàðèñà. — ßêùî 
êàøåëü º, çíà÷èòü ÷àñòêîâî äè-
õàëüí³ øëÿõè ùå ïðîõ³äí³ ³ ìîæ-
ëèâî ëþäèíà ñàìà â³äêàøëÿº 
ñòîðîíí³é ïðåäìåò. Àëå, ÿêùî 
ëþäèíà íå ìîæå êàøëÿòè, ïåðøå, 
ùî íåîáõ³äíî çðîáèòè — íàãíóòè 
¿¿ âïåðåä. Ìè ñòàºìî ïîçàäó, ñâîþ 
íîãó — ì³æ íîãè ëþäèí³, íà äðóãó 
íîãó ñïèðàþñÿ. Ðóêîþ ÿ áóäó ïðè-
òðèìóâàòè ëþäèíó çà ãðóäíó êë³òêó 
³ áóäó íàíîñèòè êîâçí³ óäàðè ì³æ 
ëîïàòêàìè â íàïðÿìêó äî ãîëîâè 
îñíîâîþ äîëîí³. Óäàðè ìàþòü áóòè 
ñèëüí³. Òðåáà íàíåñòè 5 óäàð³â. 
ßêùî ñòîðîííº ò³ëî íå âèéøëî, 
ñòî¿ìî òàê ñàìî, ðóêó ï³ä ãðóäíîþ 
êë³òêîþ ñêëàäàºìî â êóëàê, ñòà-
âèìî â ÿìêó ï³ä ðåáðàìè, äðóãîþ 
ðóêîþ íàêðèâàºìî ³ ðîáèìî 5 ïî-
øòîâõ³â. Ó öåé ìîìåíò ëþäèíà 
ìàº âèäèõíóòè. ßêùî íå âèéøëî, 
ïîâòîðþºòüñÿ âåñü àëãîðèòì çíîâó.

ßêùî ïàö³ºíò âèùèé â³ä âàñ, 
òðåáà ïîñòàâèòè éîãî íà êîë³íà. 
ßêùî âè âèù³ çà ïàö³ºíòà, âàì 
òðåáà îïóñòèòèñÿ íà êîë³íà. ßêùî 
âäàâèëàñÿ îãðÿäíà ëþäèíà àáî 
âàã³òíà æ³íêà, òðåáà ïðîáóâàòè 
òèñíóòè íà ãðóäíó êë³òêó. ßêùî 
âäàâèëèñÿ âè ³ íåìàº í³êîãî ïî-
ðó÷, ìåäèêè ðàäÿòü ïàäàòè íà êðàé 
ñòîëà ÷è ñò³üöÿ, àáî æ ñòàòè íà êî-
ë³íà, ïîêëàñòè êóëàê â ÿìêó ï³ä 
ðåáðàìè ³ ïàäàòè íà ðóêó.

Ä³òåé äî ðîêó íå ìîæíà ïåðå-
âåðòàòè çà íîãè ³ òðÿñòè, òîìó ùî 
ìîæíà òðàâìóâàòè ìîçîê. Àëå ¿ì 
íå ìîæíà íàòèñêàòè ³ íà æèâ³ò, 
ùîá íå òðàâìóâàòè ïå÷³íêó. Òðåáà 
íàòèñêàòè âèêëþ÷íî íà ãðóäèíó.

— Òðåáà ñ³ñòè, ïîêëàñòè äèòèíó 
íà ïåðåäïë³÷÷ÿ, âèòÿãíóòè íîãó 
âïåðåä ³ ïîêëàñòè ðóêó ç äèòè-
íîþ íà íîãó, — ïîÿñíþº Ëàðè-
ñà. — Òðèìàòè äèòèíó çà íèæíþ 
ùåëåïó ³ íàíîñèòè 5 óäàð³â ì³æ 
ëîïàòêàìè. Öå ìàþòü áóòè êîâçí³ 
óäàðè, àëå â ñòîðîíó, ùîá íå âäà-
ðèòè â ïîòèëèöþ. Ïîò³ì ïåðå-
êëàäàºìî íà ³íøó ðóêó ³ òèñíåìî 
íà ãðóäèíó 5 ðàç³â.

ßêùî ëþäèíà áåç 
ñâ³äîìîñò³, íå òðåáà 
ïåðåâ³ðÿòè ó íå¿ ïóëüñ, 
òîìó ùî âè ìîæåòå 
ñïëóòàòè éîãî ç 
âëàñíèì ñåðöåáèòòÿì

Щоб робити компресію грудної клітки, треба не лише 
правильно тиснути, а й правильно сісти. Коліна треба 
розставити, а гомілки мають утворювати трикутник
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ÍÎÂÈÍÈ

ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТОРА

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ

Â³ä ñåðåäèíè æîâòíÿ îá’ºêòè 
åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
Óêðà¿íè çàëèøàþòüñÿ ëàñîþ 
ì³øåííþ äëÿ ðîñ³ÿí. Âîðîæ³ 
ðàêåòè é äðîíè-êàì³êàäçå âäà-
ðÿþòü ç òàêîþ ³íòåíñèâí³ñòþ, 
ùî â êðà¿í³ ìàéæå íå ëèøèëîñÿ 
ÒÅÑ, ÃÅÑ òà âóçëîâèõ ï³äñòàíö³é 
«Óêðåíåðãî», â ÿê³ íå ïîö³ëèëà á 
ðîñ³ÿ. ×åðåç öå óñ³ ìè ìàºìî ÷àñò³ 
ïåðåáî¿ ç³ ñâ³òëîì, à ïîäåêóäè 
éîãî íåìàº çîâñ³ì.

×èìàëî óêðà¿íö³â âæå çàìèñ-
ëèëèñÿ ïðî ï³äãîòîâêó äî çèìè, 
çà óìîâè, ùî öüîãî ðîêó 
âîíà ìîæå áóòè õîëîäí³øîþ 
çà ïîïåðåäí³: ÷åðåç ìîæëèâ³ 
áëåêàóòè, åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ 
ïðîñòèõ ñïîæèâà÷³â ìîæå ïðîñòî 
íå âèñòà÷èòè. Â³äòàê àêòóàëüíîñò³ 
íàáóëî ïèòàííÿ ïðèäáàííÿ òà ðå-
ãóëÿðíîãî âèêîðèñòàííÿ ïîðòà-
òèâíèõ ãåíåðàòîð³â, äðîâ’ÿíèõ/ãà-
çîâèõ/âóã³ëüíèõ ïå÷åé, êàì³í³â, 
ãàñîâèõ îá³ãð³âà÷³â òîùî.

Îäíàê îêð³ì òåïëà âîíè íåñóòü 
ïðèõîâàíó â³ä î÷åé íåáåçïåêó, — 
ï³ä ÷àñ ðîáîòè âîíè ìîæóòü 
âèä³ëÿòè ÷àäíèé ãàç (îòðóéíèé 
ãàç áåç çàïàõó, ùî óòâîðþºòüñÿ 
÷åðåç íåïîâíå çãîðÿííÿ ïàëè-
âà â îïàëþâàëüíèõ ïðèëàäàõ). 
Ñìåðòü â³ä îòðóºííÿ íàñòàº, ÿêùî 
éîãî êîíöåíòðàö³ÿ â ïîâ³òð³ ïåðå-
âèùóâàòèìå âñüîãî ëèøå 0,1%.

ЯК УТВОРЮЄТЬСЯ 
ЧАДНИЙ ГАЗ

Ó  À Ò  « Â ³ í í è ö ÿ ã à ç » 
ðîçïîâ³äàþòü, ùî ç íàñòàííÿì 
õîëîä³â òðàäèö³éíî ÷àñò³øàþòü 
àâàð³éí³ ñèòóàö³¿ òà íåùàñí³ âè-
ïàäêè ÷åðåç íåäîòðèìàííÿ íà-
ñåëåííÿì ïðàâèë áåçïåêè ïðè 
êîðèñòóâàíí³ ãàçîì ó ïîáóò³. 
×àñîì öå çàê³í÷óºòüñÿ ëåòàëüíî. 
Àáè íå ïîñòðàæäàòè â³ä âëàñíî¿ 
íåäáàëîñò³, ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè 
ïðî äåê³ëüêà ðå÷åé.

— ×àäíèé ãàç íå ìàº àí³ êî-
ëüîðó, í³ çàïàõó, í³ ñìàêó, â³í 
ëåãêî çì³øóºòüñÿ ç ïîâ³òðÿì. 
Òîìó íåäàðìà éîãî ùå íà-
çèâàþòü «òèõèì óáèâöåþ», — 

ðîçïîâ³äàº òåõí³÷íèé äèðåêòîð 
«Â³ííèöÿãàçó» ²ãîð Äîðîøåí-
êî. — Äëÿ ïîâíîãî çãîðÿííÿ ãàçó, 
éîìó ïîòð³áíî âäåñÿòåðî á³ëüøó 
çà éîãî âëàñíó ê³ëüê³ñòü ïîâ³òðÿ. 
ßêùî ÷èñòîãî ïîâ³òðÿ áóäå íåäî-
ñòàòíüî, ïî÷íå âèä³ëÿòèñÿ ÷àäíèé 
ãàç. Òîìó ïåðøà ìîÿ ïîðàäà ïðè 
âèêîðèñòàíí³ ãàçîâèõ ïðèëàä³â — 
äîáðå ïðîâ³òðþéòå ïðèì³ùåííÿ, 
äå âîíè ïðàöþþòü.

²ãîð Äîðîøåíêî êàæå, ùî ó çè-
ìîâèé ïåð³îä á³ëüø³ñòü ñïîæèâà÷³â 
ãàçó âîë³þòü íå â³ä÷èíÿòè â³êíà 
íà ïðîâ³òðþâàííÿ. ×àñîì 
ó öèõ ñàìèõ ëþäåé âñòàíîâëåí³ 
ãåðìåòè÷í³ â³êíà òà âõ³äí³ äâåð³ 
äî ïðèì³ùåíü ³ç ãàçîâèìè ïðè-
ëàäàìè, à ãàçîâ³ êàíàëè çàêðèò³ 
àáî íå ìàþòü òÿãè. Çà ñëî-
âàìè òåõí³÷íîãî äèðåêòîðà 
ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ êîìïàí³¿, öå 
º ãðóáèì ïîðóøåííÿì òåõí³êè 

áåçïåêè, é çà òàêèõ óìîâ çàáî-
ðîíåíî êîðèñòóâàòèñÿ ãàçîâèìè 
ïðèëàäàìè.

— Çà òàêèõ óìîâ ãàç òà ³íø³ 
ïðîäóêòè ãîð³ííÿ íå âèâîäÿòüñÿ 
ç ïðèì³ùåíü, à íàâïàêè íàêî-
ïè÷óþòüñÿ âñåðåäèí³. Öå ìîæå 
ïðèçâåñòè äî îòðóºííÿ é íàâ³òü 
äî ñìåðò³, — ïðîäîâæóº ²ãîð 
Äîðîøåíêî. — Äðóãîþ ìîºþ 
ïîðàäîþ º âèêëèê ôàõ³âö³â äëÿ 
â÷àñíîãî îáñòåæåííÿ äèìî-
âèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â. 
Òÿãó, äî ðå÷³, ìîæíà ïåðåâ³ðèòè 
ñàìîñò³éíî. Äëÿ öüîãî âàì çíà-
äîáèòüñÿ ëèøå ñìóæêà ïàïåðó, 
ÿêó ïîòð³áíî ïðèêëàñòè äî îòâîðó 
äèìîõîäó. ßêùî ïàï³ð âòÿãóºòüñÿ, 
òî òÿãà º, çàëèøàºòüñÿ íåðóõî-
ìîþ — òÿãè íåìà, â³äõèëÿºòüñÿ 
ó ïðèì³ùåííÿ — òÿãà çâîðîò-
íà. Ó äâîõ îñòàíí³õ âèïàäêàõ 
ïîòð³áíî âèìêíóòè óñ³ ãàçîâ³ 

ïðèëàäè òà âèêëèêàòè ôàõ³âö³â 
äëÿ óñóíåííÿ íåñïðàâíîñòåé.

Òàêîæ â ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 
íàãàäóþòü ïðî çàáîðîíó âèêî-
ðèñòîâóâàòè åëåêòðîâèòÿæêó 
ó ïðèì³ùåííÿõ, äå ïðàöþþòü 
äèìîõ³äí³ ãàçîâ³ êîòëè òà êî-
ëîíêè. Öå äîïîìîæå óíèêíóòè 
ñòâîðåííþ çâîðîòíî¿ òÿãè, ÿêà 
ìîæå ïðèçâîäèòè äî îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì, îñê³ëüêè øê³äëèâ³ 
ïðîäóêòè ãîð³ííÿ â³ä ðîáîòè 
êîòëà ÷è êîëîíêè íå âèâîäÿòü-
ñÿ íàçîâí³.

ЯК ЧАДНИЙ ГАЗ ДІЄ 
НА ЛЮДИНУ

Çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðêè äå-
ïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ðåàá³ë³òàö³¿ Â³ííèöüêî¿ ÎÂÀ 
Òåòÿíà Áîíäàðåíêî ãîâîðèòü, 
ùî ÷åðåç ïîñò³éí³ àòàêè ðîñ³ÿí, 
íà Â³ííè÷÷èí³ ñóòòºâî çð³ñ ïîïèò 
íà ãåíåðàòîðè, ï³÷êè òîùî.

Ë³êàðêà êàæå, ùî ïðè 

НА НАС ЧАТУЄ «ТИХИЙ ВБИВЦЯ». 
ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ЧАДНОГО ГАЗУ?
Небезпека  Генератори, каміни, пічки, 
газові котли — це не лише тепло та світло, 
але й прихована небезпека у вигляді 
чадного газу. Як не допустити його появи? 
Як запобігти отруєнню? Що робити, коли 
відчули симптоми інтоксикації?

íåïðàâèëüí³é åêñïëóàòàö³¿, öå 
ìîæå íåãàòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ 
íà çäîðîâ’¿ â³ííè÷àí, ÿê öå íåùî-
äàâíî â³äáóëîñÿ íà Çàêàðïàòò³ òà 
Êè¿âùèí³. ×åðåç íåïðàâèëüíå 
êîðèñòóâàííÿ ãåíåðàòîðàìè, òàì 
ïîñòðàæäàëî øåñòåðî ëþäåé, ñå-
ðåä íèõ ä³òè.

— Äîñèòü ñêëàäíî çðîçóì³òè, 
ùî âè îòðó¿ëèñÿ ÷àäíèì ãàçîì, 
àäæå, ÿê â³äîìî, â³í íå ìàº 
àí³ çàïàõó, í³ êîëüîðó. Òîìó 
ïîòð³áíî çíàòè, ÿêèìè áóâàþòü 
ïîøèðåí³ ñèìïòîìè ï³ñëÿ óðà-
æåííÿ ÷àäíèì ãàçîì. Öå ãîëîâ-
íèé á³ëü, íóäîòà, ïðèñêîðåíå 
äèõàííÿ, ñëàáê³ñòü, â³ä÷óòòÿ âòî-
ìè, çàïàìîðî÷åííÿ, ñïëóòàí³ñòü 
ñâ³äîìîñò³. Îðãàí³çì îòðèìóº 
ñèëüíèé äåô³öèò êèñíþ, àáî æ 
ã³ïîêñ³þ. Öå ìîæå ïðèçâåñòè 
äî íåçâîðîòíèõ ïîøêîäæåíü ìîç-
êó ÷è ñåðöÿ, — ïîÿñíþº Òåòÿíà 
Áîíäàðåíêî. — Ïðè ïåðøèõ îç-
íàêàõ òàêîãî îòðóºííÿ ïîòð³áíî 

òåðì³íîâî âèêëèêàòè øâèäêó 
äîïîìîãó. Ïîòåðï³ëîãî âèíåñòè 
íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ òà îáîâ’ÿçêîâî 
ðîçñò³áíóòè éîìó ïîÿñ ³ êîì³ð.

Ç à  ñ ë î â àìè  ë ³ ê à ð êè , 
ó ë³êàðí³ òàêèõ ïàö³ºíò³â îäðà-
çó ï³äêëþ÷àþòü äî êèñíåâèõ 
àïàðàò³â, ùîá ÿêîìîãà øâèä-
øå íàñèòèòè îðãàí³çì êèñíåì. 
Âîíà òàêîæ äîäàëà, ùî çà îñòàíí³ 
òèæí³ ïàö³ºíò³â ç îòðóºííÿì ÷àä-
íèì ãàçîì äî ìåäè÷íèõ çàêëàä³â 
îáëàñò³ íå ïîñòóïàëî.

Ó Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó 
öåíòð³ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô 
òàêîæ ðîçïîâ³ëè, ùî îñòàíí³ì 
÷àñîì ïî øâèäê³é òàêèõ 
ïàö³ºíò³â íå íàäõîäèëî. Îäíàê 
òàì íå âèêëþ÷àþòü, ùî ÷åðåç 
ìàñîâå âèêîðèñòàííÿ ïîðòà-
òèâíèõ áåíçèíîâèõ ãåíåðàòîð³â 
òà ³íøîãî çàçâè÷àé íåòèïîâîãî 
äëÿ â³ííè÷àí îáëàäíàííÿ, òàê³ 
âèïàäêè ìîæóòü áóòè.

Ñèìïòîìè óðàæåííÿ 
÷àäíèì ãàçîì: íóäîòà, 
ïðèñêîðåíå äèõàííÿ, 
ñëàáê³ñòü, ãîëîâíèé 
á³ëü, çàïàìîðî÷åííÿ, 
ñïëóòàí³ñòü ñâ³äîìîñò³

Заправляйте генератор на відкритому повітрі й тримайте паливо 
якомога далі (знову-таки через ризик пожежі).

Генератор можна використовувати 
тільки на відкритому повітрі.

Під час роботи він виділяє чадний газ, 
який є небезпечним для життя і взагалі 
не має потрапляти до приміщення.

З ВИКОРИСТАННЯ 

Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої 
поверхні (стіни, вікна тощо) була не меншою за 

6 метрів.
Це важливо, тому що під час роботи він сильно 

нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.

ВІКТОР СКРИПНИК

Â îáëàñò³ çàê³í÷èëè êîïà-
òè öóêðîâ³ áóðÿêè. ¯õ ç³áðàëè 
íà ïëîù³ 43,3 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â. Öå 
òðîõè ìåíøå, í³æ ó 2021-ìó — 
íà 6,3 òèñ. ãà. Âèðîñòèëè ïîíàä 
äâà ì³ëüéîíè òîíí êîðåí³â. Ó ìè-
íóëîìó ðîö³ ç³áðàëè 2,3 ìëí òîíí 
ñèðîâèíè.

Óðîæàéí³ñòü áóðÿê³â ìàéæå îä-
íàêîâà: ó íèí³øíüîìó ðîö³ ç îäíî-
ãî ãåêòàðà âèéøëî ïî 464,3 öåíò-
íåðà, òîð³ê — ïî 464,9 ö/ãà.

Ïðî çàâåðøåííÿ çáèðàííÿ ñî-
ëîäêèõ êîðåí³â ðîçïîâ³â äèðåêòîð 

äåïàðòàìåíòó àãðîïðîìèñëîâîãî 
ðîçâèòêó îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåã Ñ³äîðîâ. Çà éîãî 
ñëîâàìè, áóðÿêè ïðîäîâæóþòü âè-
âîçèòè ç ïîëÿ. Íà öóêðîçàâîäè äî-
ñòàâèëè 1,6 ìëí òîíí ñèðîâèíè. Ç 
ö³º¿ ê³ëüêîñò³ ïåðåðîáèëè 1,4 ìëí 
òîíí ³ çâàðèëè 202 òèñÿ÷³ òîíí 
öóêðó (ñòàíîì íà 25 ëèñòîïàäà 
íèí³øíüîãî ðîêó).

Ïðàöþþòü óñ³ ï’ÿòü öóêðîçàâîä³â, 
ÿê³ ïî÷èíàëè âèðîáíè÷èé ñåçîí, — 
Ãàéñèíñüêèé, Êðèæîï³ëüñüêèé, 
Æäàí³âñüêèé, Òîìàøï³ëüñüêèé ³ 
Þçåôî-Ìèêîëà¿âñüêèé.

Íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ óìî-
âè, ñïðè÷èíåí³ â³éíîþ, çîêðåìà, 
÷àñòêîâèì äåô³öèòîì ³ ñóòòºâèì 
ïîäîðîæ÷àííÿì ïàëèâíî-ìàñòèëü-
íèõ ìàòåð³àë³â, àãðàð³¿ ç³áðàëè óðî-
æàé ç³ âñ³º¿ ïëîù³, ùî ñòàíîâèòü 
43,3 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â.

Çà ïðîãíîçàìè ôàõ³âö³â, 
ó íèí³øíüîìó ðîö³ íà öóêðîçà-
âîäàõ îáëàñò³ ïëàíóþòü çâàðèòè 
ïðèáëèçíî 350 òèñÿ÷ òîíí öóêðó, 
òîð³ê áóëî 363,5 òèñÿ÷³ òîíí.

Òèì ÷àñîì, çà ïðîãíîçàìè 
ôàõ³âö³â, «ñâ³æèé» öóêîð áóäå 
äîðîæ÷èé. Ïîÿñíåííÿ ïðîñòå: 

çíà÷íî ïîäîðîæ÷àëè ïàëèâíî-
ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè. Àáè âèâåç-
òè ç ïîë³â íà çàâîäè ïîíàä äâà 
ì³ëüéîíè òîíí áóðÿê³â, äèçïà-
ëèâà ³ áåíçèíó ïîòð³áíî íåìàëî. 
Ö³ ìàòåð³àëè ï³ñëÿ ïî÷àòêó â³éíè 
çðîñëè ó ö³í³ ïðèáëèçíî ó äâà ðàçè. 
Âñ³ ö³ çàòðàòè âïëèíóòü íà çðî-
ñòàííÿ âàðòîñò³ öóêðó.

Òðåáà òàêîæ çãàäàòè, ùî äëÿ 
âèðîùóâàííÿ êîðåí³â çàêóïî-
âóâàëè äîðîæ÷å, í³æ ðàí³øå, 
ì³íåðàëüí³ äîáðèâà, ãåðá³öèäè. 
Òà é çà íàñ³ííÿ áóðÿê³â ïëàòèëè 
á³ëüøó ñóìó, í³æ öå áóëî òîð³ê.

Ñê³ëüêè ñàìå äîäàäóòü ó ö³í³ 
ñîëîäê³ êðèñòàëè, ôàõ³âö³ ïîêè 
ùî íå íàçèâàþòü öèôðè. Éäåòü-
ñÿ ïðî òèõ, ç êèì ðîçìîâëÿâ 
æóðíàë³ñò.

Íèí³ ê³ëîãðàì öóêðó êîøòóº 
35 ãðèâåíü. Òàêà öèôðà çíà÷èòüñÿ 
íà ö³ííèêàõ ó ïðîäàâö³â íà ðèí-
êó «Óðîæàé». Íà Öåíòðàëüíîìó 
ðèíêó ìîæíà êóïèòè òðîõè äåøåâ-
øå, îñîáëèâî, ÿêùî áðàòè îïòîì 
ì³øîê, âàãîþ 50 êã.

Ó ìåðåæ³ âåëèêèõ òîðãîâåëüíèõ 
ìàãàçèí³â ö³íà íà öóêîð òðîõè 
íèæ÷à, í³æ íà ðèíêó.

Буряки зібрали. «Свіжий» цукор буде дорожчий
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Ветерани «Моноліта» стали срібними призерами 
на турнірі співдружності у Сквирі
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ìèíóë³ âèõ³äí³ â ì³ñò³ Ñêâè-
ðà â³äáóâñÿ ì³æîáëàñíèé òóðí³ð 
ñï³âäðóæíîñò³ ç ì³í³ôóòáîëó ñå-
ðåä âåòåðàí³â. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè 
ó÷àñòü 5 êîìàíä ³ç Æèòîìèðñüêî¿, 
Â³ííèöüêî¿ òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñòåé.

Ñïî÷àòêó êîìàíäè-ó÷àñíèö³ âî-
ëåþ æåðåáà áóëè ðîçáèò³ íà äâ³ 
ãðóïè. Ïåðøó ãðóïó ñêëàëè ÔÊ 
«Ïîãðåáèùå», «Ñêâèðà» òà ÔÊ 
«Àíäðóøêè». Â äðóã³é ãðóï³ áóëî 
âñüîãî 2 ó÷àñíèêè. Òîìó ïåðåìî-
æåöü ö³º¿ ïàðè âèõîäèâ ó ô³íàë. 
Ðîçïî÷àâñÿ òóðí³ð ãðîþ ì³æ ãî-
ñïîäàðÿìè ìàéäàí÷èêà êîìàí-
äàìè «Ñêâèðà» (Êè¿âñüêà îáë.) 
òà ãîñòåé ç ÔÊ «Ïîãðåáèùå» 
(Â³ííèöüêà îáë.) Öÿ çàõîïëþþ÷à 
ãðà ïðèíåñëà ïåðåìîãó ãîñïîäàðÿì 
ç ðàõóíêîì 1:0. Ïîò³ì íà ìàíåæ 
³ç çåëåíèì øòó÷íèì ïîêðèòòÿì 

âèéøëè âåòåðàíñüê³ êîìàíäè Ðó-
æèíà ³ Êîçÿòèíà. Òðàäèö³éíî ö³ 
êîìàíäè ãðàþòü ó ôóòáîë, ÿêèé 
ïîäîáàºòüñÿ ãëÿäà÷åâ³. Áàãàòî çà-
áèòèõ ì’ÿ÷³â ³ êîðåêòíà ãðà íà âñ³õ 
ä³ëÿíêàõ ïîëÿ. Îñíîâíèé ÷àñ ì³æ 
êîìàíäàìè Ðóæèíà òà Êîçÿòèíà 
çàâåðøèâñÿ í³÷èºþ ç ðàõóíêîì 
4:4, à ó ôóòáîëüí³é ëîòåðå¿ â ñåð³¿ 
ï³ñëÿìàò÷åâèõ ïåíàëüò³ ôîðòóíà 
ïîâåðíóëàñÿ äî êîçÿòèíñüêî¿ 
êîìàíäè. Âîíà é ñòàëà ïåðøèì 
ô³íàë³ñòîì òóðí³ðó ñï³âäðóæíîñò³.

Ó ãðóï³ «À», ùîá âèÿâèòè ïåðå-
ìîæöÿ, ùå òðåáà áóëî ãðàòè äâà 
ìàò÷³. Â ãð³ çà ¹ 2 ãðóïîâîãî 
åòàïó ÔÊ «Ñêâèðà» ç³ãðàëà 2:2 ç 
ÔÊ «Àíäðóøêè» ç Æèòîìèðñüêî¿ 
îáëàñò³. Â îñòàíí³é ãð³ ãðóïè «À» 
ì³æ êîìàíäàìè ÔÊ «Àíäðóøêè» 
òà ÔÊ «Ïîãðåáèùå» ñèëüí³øèìè 
âèÿâèëèñÿ ïîãðåáèùàíè. Ï³ñëÿ 
ö³º¿ ãðè ÔÊ «Àíäðóøêè» çà-

ëèøèëèñü ï’ÿòèìè, 3–4 ì³ñöå 
ðîç³ãðàëè êîìàíäè Ðóæèíà òà 
Ïîãðåáèùà. Ì³í³ìàëüíà ïåðåìîãà 
ðóæèíö³â ³ç ðàõóíêîì 1:0 äîçâî-
ëèëà êîìàíä³ ñòàòè áðîíçîâèìè 
ïðèçåðàìè. Çîëîò³ ³ ñð³áí³ íà-
ãîðîäè ðîç³ãðàëè ÔÊ «Ñêâè-
ðà» òà âåòåðàíè Êîçÿòèíñüêîãî 
«Ìîíîë³òà». Ðàõóíîê ô³íàëüíî¿ 
çóñòð³÷³ 4:1. Çîëîò³ íàãîðîäè 
ó ôàâîðèòà òóðí³ðó — ñêâèðÿí. 
Êîçÿòèíñüê³ çèìîâ³ ôóòáîë³ñòè 
âåçóòü äîäîìó ñð³áí³ íàãîðîäè. 
Êîìàíäà Ðóæèíà íà öåé ðàç áóëà 
òðåò³ì ïðèçåðîì.

Íà çàâåðøåííÿ òóðí³ðó êîìàíäè 
âëàøòóâàëè ôîòîñåñ³þ. Ïîäÿêó-
âàëè ÇÑÓ çà ìîæëèâ³ñòü ïðîâå-
äåííÿ òà ó÷àñò³ â çìàãàííÿõ. Ïîä-
ÿêóâàëè é ãîñïîäàðÿì çà ãàðíèé 
ïðèéîì. À îðãàí³çàòîðè òóðí³ðó 
ïîâ³äîìèëè, ùî íàñòóïíèé òóðí³ð 
ïðèéìàòèìå ì³ñòî Êîçÿòèí.

Кросворд «Народні назви нашого Козятина»

По горизонталі

5 Офіційна назва навчального закла-
ду на вулиці Володимира Велико-
го — ліцей, але в народі його досі 
називають «… школа».

7 У Вінниці міську раду називають 
«горисполком», а у Козятині «білий 
…»

8 Біля податкової є двоповерхове 
приміщення, де сьогодні магазини і 
кафе, але називають цю будівлю всі 
«ресторан …»

9 Як місцеві називають ставок біля 
газконтори?

10 Як називають будинок на Героїв 
Майдану, 13?

12 Через Козятин протікає річка Гуйва. 
А як ми її називаємо?

13 У східній частині міста є база від-
починку «Росава». Як її називають 
в народі?

15 У східній частині міста на колишній 
вулиці Валдаєвській є старий мага-
зин. Як його називають у народі?

16 Як називають місце на вулиці Ви-
нниченка навпроти бару «Єнот»? 
Підказка: там раніше була АЗС

1 На першому поверсі будинку, що на розі 
Героїв Майдану і Склярова, колись було кафе. 
Як цей будинок називають в народі?

2 Як називають житловий будинок на Героїв 
Майдану, 42

3 Як називають універмаг на вулиці Незалеж-
ності?

4 Офіційна назва цього закладу «Центр дитячої 
та юнацької творчості», а в народі на нього 
досі кажуть «будинок …»

6 Ринок «Хлібодар» всі називають «Маленький 
базар», а як кажуть на Центральний ринок?

11 На східну частину міста в народі кажуть «та …»

14 У селі Козятині на березі річки є вербовий гай, 
який видно зі стадіона. Як його називають 
в народі?

По горизонталі

5. четверта 7. дім 8. Козятин

9. орсовський 10. Чехословацький

12. Водокачка 13. Талимонівка

15. Кліма 16. Дукан.

По вертикалі 

1. Золушка 2. Деповський 3. старий 

4. піонерів 6. Великий 11. сторона 

14. івушки.

ВІДПОВІДІ

По вертикалі
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

514200

514904

513655

514218

514585

513996

514312

514399

514387
514286

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 на розвід індокачок та качурів 
коричневого окрасу, добре сідають на яйця. 

098-982-86-82, 066-177-48-66

Продам поросят. 097-375-14-85

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

Продам поросят 15-17 кг. 097-876-26-87, 
073-060-48-52

Продам поросят. 097-577-30-26

pelnmŠ
 Ìàéñòåð íà ãîäèíó, ïîñëóãè åëåêòðèêà, 

ñàíòåõí³êà, âñòàíîâëåííÿ ïîáóòîâî¿ òåõí³-
êè, çá³ð ìåáë³â. 093-190-80-33

 Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-
29-90

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

ç ëàì³íîâàíîãî ÄÑÏ. 096-124-95-62       

  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-712-96-71       

  Âàçîíè «Àëîº» ð³çíîãî â³êó, õëîðîô³òóì, 
ñèíãîí³óì. 096-350-53-70   

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

  Çåðíî. 067-949-60-30    ==Ï  Ñóõîôðóê-

òè ³ç ñîëîäêèõ ñîðò³â ÿáëóê òà ãðóø, ë³ñîâà 
êðàñóííÿ, äîíåøòà, ñí³æíèé êàëüâ³í. 068-
210-60-48  

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

  Êàðòîïëþ äð³áíó, áóðÿê êîðìîâèé, ìàêóõó. 
096-846-87-64 

  Êóêóðóäçó ñóõó, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-
843-01-38       

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

 Ëàáðàäîð ä³â÷èíêó, ïàëåâèé îêðàñ, ðîçóì-
íà, çíàº êîìàíäè òà ãàðíî ¿õ âèêîíóº, âì³º 
ñëóõàòèñü. 097-793-55-95        

 Ìåòàëîïëàñòèêîâèé äâåðíèé áëîê 2,24 õ 
1,17 - 3000 ãðí., êóõîíí³ ìåáë³ 2,60 ñì - 2000 

ãðí., ãàçîâà ïëèòà «Åëåíòà» - 1000 ãðí. 067-
915-44-48       

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

 Ïàðòà øê³ëüíà äèòÿ÷à, êñåðîêñ, âàííî÷êà 
äèòÿ÷à, ñòîëèê ç ÷îðíîãî ñêëà, âèì³ðþâà÷ 
ñàõàðó íîâèé, á³äîí àëþì³í³ºâèé. 097-147-
84-88 

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

 Ïëèòó îïàëþâàëüíî-âàðî÷íó íà òâåðäîìó 
ïàëåâ³ òà á³ëüÿðä. 096-102-03-13        

 Ïøåíèöþ. 097-704-97-81

 Ïøåíèöÿ îçèìà ñîðòîâà. 098-132-19-12, 
068-651-51-61

 Ñàäæàíö³ ÷îðíî¿ ðÿá³íè, êàëèíè, ³íæèð, 

pnanŠ`
 Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ä³â÷àò òà æ³íîê 

â³êîì â³ä 18+ ðîê³â. 093-485-07-71, 097-
410-54-30

 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Òèíîê» çàïðîøó-
ºòüñÿ îïåðàòîð-êàñèð, ïðîäàâåöü. 067-
430-02-80

 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Ïðîäòîðã» çàïðî-
øóºòüñÿ îïåðàòîð-êàñèð, ïðîäàâåöü ïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â. 067-430-02-80

514111
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ãðàíàò, ãåðìàíñüêà ìóøìóëà, êàâîâå äåðåâî. 
067-445-75-52    

 Ñàïîãè øê³ðÿí³, òåïë³, á³ë³ 38 ð., øóáó á³ëî-
ãî êîëüîðó - áîáåð, 50 ð. 096-443-32-73   

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

 Öóöåíÿò òàêñè í³ìåöüêî¿, ñ³íî, êàðòîïëþ, 
øàôó, ñåðâàíò, ñò³ë, ë³æêî, êèëèìè, õîëî-
äèëüíèê, òåëåâ³çîð, ãàç-ïëèòà, ì³æê³ìíàòí³ 
äâåð³, åëåêòðîîá³ãð³âà÷ 1 êÂò. 068-216-34-20  

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

 Øâåéíó ìàøèíêó ïðîìèñëîâó, áåçïîñà-
äî÷íó «Singer», ãëàçêîâó ïåòåëüíó ìàøèíêó 
«Minerva», äâà ïðîìèñëîâ³ ìîòîðè äî øâåé-
íèõ ìàøèí. 093-058-78-43

  ßéöÿ äîìàøí³ òðàâ’ÿíîãî â³äêîðìó íà çà-
ìîâëåííÿ. 068-210-60-48         

  ß÷ì³íü, 5000 ãðí/òîííà. 067-795-20-28

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

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

  1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì íå êóòîâà. 096-234-
92-24, 093-002-61-40          

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

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

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

  2-ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/2, ³íä. îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó. 093-704-31-57            

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

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

  Áóäèíîê æèòëîâèé íà äà÷í³é ä³ëÿíö³ «Âè-
øåíüêà», ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâàë, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, åë³òí³ íàñàäæåííÿ. 097-44-14-101

  Áóäèíîê 81 êâ. ì., ðåìîíò òà ìåáë³, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãàðàæ, áàíÿ, óñÿ ä³ëÿíêà 12 ñîò. 097-
130-02-57   

  Áóäèíîê ñ. Ñîê³ëåöü, 72 êâ. ì., ãàç òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
çåì. ä³ëÿíêà 47 ñîò. 098-448-10-92 Íàòàë³ÿ

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

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

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

  Áóäèíîê, âóë. Ñëîáîäà 98, çåì. ä³ëÿíêó 
0,45, á³ëÿ ñòàâó, ïîãð³á, âîäà, ï³÷íå îïàë., 
ñàðàé. 067-949-60-30           

 Ä³þ÷èé ìàãàçèí, âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà. 067-
797-68-40

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

  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 15 ñîòîê, íåäîáóäîâàíèé 
áóäèíîê º âîäà. 068-197-24-56, 063-308-25-
58 Äìèòðî

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

  Ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó, ð-í ÏÐÁ ç³ çðó÷íîñ-
òÿìè òà ìåáëÿìè. 093-704-31-57 

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

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

  ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Íåçàëåæíîñò³ ç çåì. 
ä³ëÿíêîþ 3,6 ñîò., âîäà, ãàç, ñâ³òëî, îòîïëåí-
íÿ. 093-586-43-88 

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

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

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

  Âàç 1118, 2008 ð. â., «Êàëèíà». 067-797-
68-40, 097-576-19-45  

 Ïëóã 3-êîðïóñíèé, Ò-25 ë³âîñòîðîíí³é äî 
êèòàéöÿ. 068-025-47-76      

jrok~
  Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³». 093-635-

81-05 

  Ã³äðîöèë³íäð íåâåëèêèé 25 àáî 30 ñì. 
093-563-81-40      

 Äåêîðàòèâíèõ êðèñ. 063-617-07-47 

  Êàðòîïëþ äð³áíó, áóðÿê, ñ³íî, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 073-793-55-95

 Ìîðêâó, êàðòîïëþ. 067-159-28-54  

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

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

lPm“~
 Ñåíáåðíàðà íà çåðíî, àáî ïðîäàì. 073-

793-55-95

pIgme
  Âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 

60-65 ðîê³â äëÿ ñóì³ñíîãî ïðîæèâàííÿ òà âå-
äåííÿ ãîñïîäàðñòâà. 093-059-63-17

  Â³ääàì êîøåííÿ-ä³â÷èíêó â äîáð³ ðóêè, ãðàé-
ëèâå, äóæå ãàðíå. 096-350-53-70

  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-884-86-66, 
068-209-91-37    

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà ñ³ìåéí³é 
ïàð³. 096-337-59-68   

  Çäàì â îðåíäó 3-ê³ìí. êâàðòèðè. 097-791-
28-42

  Çäàì â îðåíäó 3-ê³ìí. êâàðòèðè. 097-791-
28-42

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

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

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

  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ íà 6 ì³ñÿö³â ïî âóë. 
Àêàäåì³êà Ïàâëîâà 15. 096-226-53-43

  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâàðòèðó, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñ-
íó îïëàòó ãàðàíòóþ. 063-775-84-29        

 Ìèêîëà 38 ðîê³â, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ðî-
áîòÿùèé, óñå âì³º ðîáèòè, ñ. Âîâ÷èíö³, áàæàº 
ïîçíàéîìèòèñü ç æ³íêîþ áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê 
äëÿ æèòòÿ, çãîäíèé íà ïåðå¿çä ÷åêàº íà äçâ³-
íîê. 098-859-01-33, 073-325-66-26 

 Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñåðéîçíèõ 
ñòîñóíê³â, Îêñàíà 43 ðîêè, ìàþ ï’ÿòåðî ä³òåé. 
096-184-19-48
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ÄÎÇÂ²ËËß

Відгадай!
Випуск № 37
Скахографічні двоходові задачі на кооперативний мат. 
Кожна задача має близнюка з новим розв’язком.

Задача № 85–87  (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця) (друкується вперше)

h 2*  I) -Tb7; +б.Kb7;
 II) Ke1 c1;
 III) Поміняти місцями: Kf3f6; п.f6f3

Перевірте розв'язок:

Газета «RIA-Козятин» № 45 
від 10 листопада 2022 року.

Задача № 81

1. Kb5! Цугцванг;

1… ab6: cb6: 2. a7/с7x;

1. Kc8? cb6:!

Задача № 82

1. Tg6! Цугцванг;

1… Cg8+/C: g6+ 2. T: g8/K: g6x.

Задача № 83

1. Tb8? ab3:! 1. Tc5! Цугцванг;

1… ab3:/Kp: b3 2. T: a5/Tc3x.

Задача № 84

1. Фd6! Цугцванг;

1… Kp: h4/g3 2. Фh6/Фh2x.
М. Пархоменко

ПОГОДА У КОЗЯТИНІ

***
Хлоп від кобіти відрізняється 

тим, що у нього на шиї краватка. 

А у кобіти — коралі, хата, діти, 

робота, пес і… той хлоп в краватці!

***
Дружина гнівно каже чоловікові:

— Ні, ну п’яний додому прийшов — 

це добре… А чому в тебе спина 

подряпана, га?!

— Галю, ти не повіриш… Іти 

не міг. Орел приніс…

***
Дві подруги розмовляють:

— Щось хвилююся я.

— Чого?

— Чоловік пішов кота топити…

— Ну і що?

— Кіт повернувся, а чоловіка ще 

немає.

***
Коли Бог створив людей, у чорта 

з’явилась велика заздрість і він 

вирішив створити те ж. В нього 

вийшли москалі.

***
Ми їх вже майже сто тисяч 

поклали, а вони продовжують лізти 

до нас зі своєю любов’ю. Оце так 

кохання до нестями…

***
Джиму Керрі, який зіграв роль 

детектива з розшуку тварин, 

заборонили в’їзд у росію.

Мабуть бояться, що приїде і знайде 

вкраденого в Херсоні єнота.

***
Якось ворожка запропонувала 

Буданову розповісти, що з ним 

трапиться в майбутньому. На що 

він посміхнувся і сказав: Я і так все 

знаю…

***
У сусіда є генератор, сонячні панелі 

й кури. Він щось знав!

***
Кохання це... коли він дістає одну 

троянду з букета для тебе, а інші 

дві залишає на ворожому танку!

***
Ніщо так не псує людині настрій як 

світло у вікні сусіда!))

***
У лівшів гроші зазвичай лежать 

в правій внутрішній кишені, а у 

правшів — в лівій. Якщо людина 

розвиває обидві півкулі головного 

мозку, то її гроші лежать у 

швейцарському банку...

***
Я у свої 48 кожного ранку пробігаю 

10 км. Працюю по 12 годин, без 

вихідних, пишу книжку, співаю 

у хорі і у мене вистачає часу на 

родину та друзів. От бачите, все 

можливе, коли людина бреше!!!

***
Дзвінок в службу технічної 

підтримки:

— У мене комп’ютер не бачить 

принтер, я вже і монітор на нього 

повернула, а він все одно пише, 

що його не бачить. Що робити?

— Пальцем показували?

***
Дружина — чоловіку:

— Бачиш цю людину на фотографії?

— Так.

— Ввечері забереш його з дитячого 

садка!

***
— Можливо обвинувачений назвав 

вас ослом у нападі раптового гніву?

— О ні! Перед цим він довго і 

уважно розглядав мене.

***
— Тату, ти мусиш приїхати додому!

— Сину, я не можу, я в лікарні...

— Мама намагається навести лад у 

твоєму гаражі…

***
— Лікарю, це правда? У мене вже 

нема туберкульозу?

— Абсолютно, шановний, 

абсолютно!

— Дайте я вас розцілую за це!

— Е, ні! Не треба!

***
— Я вчора за вечір спалила 

800 кілокалорій.

— Ой, Марусю, я також хочу, 

диктуй — я запишу!

— А що записувати? Поставила 

курочку в духовку й забула!

***
— Я думаю, нашого шофера 

потрібно звільнити, — каже 

дружина чоловіку. – Він вже чотири 

рази мало не вбив мене.

— Ну навіщо так поспішати. Давай 

дамо йому ще один шанс.

***
Інструктор з парашутного спорту 

проводить із новачками інструктаж. 

Один із них запитує:

— А якщо у мене не розкриється 

основний парашут і запасний теж, 

то скільки я буду летіти до землі?

— До кінця життя…

***
— Алло, це зоопарк?

— Так, зоопарк…

— Мені дали ваш телефон 

рятувальники.

— А в чому справа?

— Та тут до мене змія в дім залізла…

— Ви перебуваєте в товаристві 

захисту тварин?

— Ні…

— А в партії Зелених?

— Ні!

— Тобі гепніть її лопатою!

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Тиждень сприяє діловим 
успіхам, якщо, звичайно, 
готові до трудових подвигів. 
Просування службовими 
сходами нині багато в чому 
залежатиме тільки від вас 
самих. 
 

ТЕЛЕЦЬ 
Максимально використо-
вуйте інформацію, свіжим 
поглядом подивіться цей 
величезний і дивовижний 
світ. Конфліктну ситуацію 
у п’ятницю бажано вчасно 
оминути, довіряйте своїй 
інтуїції. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня вам доведеться 
покликати на допомогу свою 
мудрість і терпіння, і життя 
вас потішить. Ви зрозумієте, 
що все зробили вчасно та 
правильно. На вас чекає 
любов, удача, розуміння та 
гармонія. У вас починається 
дуже вдалий період.

РАК 
Цього тижня вам, можливо, 
доведеться навіть хова-
тися від шквалу вигідних 
пропозицій, які раптово 
обрушаться на вас. Важливо 
зосередитися та встигнути 
реалізувати намічені плани. 

ЛЕВ 
Без особливих вагань 
втілюйте в життя ваші плани 
та незвичайні ідеї. Ситуація 
може сприяти прийняттю 
серйозних та відповідальних 
рішень. Найбільш сприят-
ливим для вас денем буде 
субота, несприятливим – 
четвер.

ДІВА 
Не рекомендується йти 
на ризик, можна багато 
втратити. Намагайтеся уни-
кати конфліктів на роботі. У 
п’ятницю ви можете отри-
мати цікаві та перспективні 
ділові пропозиції.

ТЕРЕЗИ 
Тільки ваша витримка 
зможе утримати події та сто-
сунки у мирному руслі. Ви 
зможете звернути невигідну 
ситуацію в корисну для себе, 
якщо дасте собі завдання 
трохи подумати. 

СКОРПІОН 
Цього тижня з’явиться хоро-
ша можливість підвищити 
свою самооцінку, навіть ваші 
недоброзичливці відзначать 
ваші чудові ділові якості. 
Вам пощастить і в кар’єрі, і в 
коханні. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цей тиждень, схоже, 
відкриє перед вами безліч 
різноманітних можливостей. 
Однак зараз абсолютно 
протипоказана метушливість 
та поспішність. Робота 
загрожує зайняти левову 
частку вашого часу і забрати 
чимало сил. 

КОЗЕРІГ 
Хочете якихось змін на кра-
ще? Не відкладайте у довгий 
ящик вирішення проблем, 
дійте тут і зараз. Учасники 
обговорення висловлювати-
муть свою думку, вважаючи її 
єдино правильною і не врахо-
вуючи інтересів інших. Заче-
кайте, доки буря вляжеться, і 
останнє слово буде за вами. 
 

ВОДОЛІЙ 
Зосередьтеся на роботі, 
це просто необхідно для 
самореалізації. Постарай-
теся бути терплячими до 
незначних недоліків ото-
чуючих, інакше ваші постійні 
причіпки через дрібниці 
можуть вивести будь-кого.

РИБИ 
Цього тижня у вас настає 
сприятливий період, але 
тільки якщо ви докладете 
зусиль і старанння. Наразі 
не варто висловлювати 
претензії. Не забувайте 
про повсякденні справи. У 
сімейних стосунках все буде 
на диво благополучно.
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