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в’яЧеслав ГонЧарук

Ще 18 листопада минулого 
року в КП «Чисте місто» від‑
рапортували, що до зими підго‑
тувалися завчасно. Для очистки 
снігу підготовлено шість одиниць 
спецтехніки та автомобіль для по‑
сипань проїжджої частини доріг 
Козятинської громади. «Проін‑
структовані та забезпеченні необ‑
хідним інвентарем працівники з 
благоустрою території, які будуть 
очищати від снігу та посипати 
тротуари задля безпечного пе‑
ресування громадян», — йшлося 
у повідомленні.

Вдень 10 січня почав падати 
сніг. Із кожною годиною його 
на дорогах та тротуарах міста ста‑
вало все більше, а обіцяні шість 
одиниць техніки навіть не ви‑
їхали за ворота комунального 
підприємства.

Близько 10 вечора 10 січня 

Марія лєхова

Біля вагонного депо станції 
Козятин є парковка для двоко‑
лісних. Два дні поспіль звідки 
викрадали велосипеди.

До поліції 3 січня звернувся 
26‑річний козятинчанин. Чоло‑
вік розповів, що залишив свій 
велосипед неподалік вагонного 
депо станції Козятин, на вело‑
сипедній парковці, а коли по‑
вернувся, транспортного засобу 
вже не було.

Схоже повідомлення надій‑
шло і 4 січня. З цієї ж парковки 
поцупили велосипед 48‑річного 
жителя Козятина.

Транспорт уже розшукали. 
Знайшли і крадія.

— Завдяки розшуковим захо‑
дам оперативників криміналь‑
ної поліції встановлено, що 
до крадіжок причетний 31‑річ‑
ний місцевий житель. Чоловік 

раніше судимий за скоєння 
майнових злочинів, — інформує 
Хмільницький районний від‑
діл поліції. — За цими фактами 
слідчі розпочали досудове роз‑
слідування за частиною 4 стат‑
ті 185 Кримінального кодексу 
України (крадіжка).

Зловмиснику загрожує 
до восьми років позбавлення 
волі.

снігозбиральна техніка виїхала 
на вулиці тільки вночі

затримали крадія 
велосипедів 

олена удвуд

У вівторок, 10 січня, після обіду 
почалася хурделиця. Попри те, що 
сніг був доволі дрібний і опадів 
випало не багато, цього цілком 
вистачило, щоб тротуари на вули‑
цях міста ще до 17 години вкрило 
снігом. Хоч його було й не багато, 
цього цілком вистачило, щоб ноги 
вже почали вгрузати.

Уранці наступного дня ми ви‑
рушили в місто, щоб подиви‑
тися, що відбувається на вули‑
цях. На центральній вулиці ми 
зустріли працівницю «Чистого 
міста». Жінка лопатою відкида‑
ла сніг біля будівлі колишнього 
Районного будинку культури. 
На годиннику була 7.30. Нато‑
мість біля будівлі міської ради 
пішохідна зона була ще не роз‑
чищена. Площа взагалі потопа‑
ла в снігу. Дехто з козятинчан, 
хто йшов на роботу, крокував 
просто через сніг. Бабуся, яка 
вела онука чи то до школи, чи 
то до дитячого садочка, йшла з 
дитиною просто обабіч проїж‑
джої частини, тому що дорогу, 
принаймні, розчистили маши‑
ною. Не краща ситуація була й 
далі на вулиці Героїв Майдану — 
по обидва боки тротуари заси‑

пані снігом. По парній стороні 
люди протоптали хоч яку‑не‑яку 
стежку, тож там йти було трохи 
легше, натомість по непарній 
стороні ноги вгрузали в сніг. Те‑
риторія біля пам’ятника Михай‑
лу Грушевському, як і площа, 
потопала в снігу.

Далі ми вийшли на вулицю 
Пилипа Орлика. Біля зупинки, 
де стає «трійка», на тротуарі 
теж повно снігу. Комунальники 

на той момент працювали в ра‑
йоні перехрестя Грушевського і 
Пилипа Орлика. Тут ми побачи‑
ли одразу три працівниці «Чи‑
стого міста». Одна з жінок поси‑
пала протиожеледною сумішшю 
бруківку навпроти колишнього 
книжкового магазину. Там із 
розчисткою допомогла сама при‑
рода — сніговий покрив розніс 
вітер. Ще одна працівниця «Чи‑
стого міста» відкидала лопатою 

сніг у парку, інша прибирала 
від снігу територію біля Стіни 
пам’яті і пам’ятника загиблим 
в російсько‑українській війні. 
Зауважимо, що саме та частина 
вулиці Пилипа Орлика, яка при‑
лягає до скверу, вже була роз‑
чищена, та вартувало нам дійти 
трохи далі, до податкової, як під 
ногами знову було повно снігу.

Не краща ситуація була на ву‑
лиці Незалежності. Трохи легше 
було ходити біля старого універ‑
магу, де відкидала сніг одна з 
працівниць магазину, а також 
біля м’ясного магазину, де роз‑
чищала територію бабуся. Нато‑
мість за перехрестям із вулицею 
Січових Стрільців було повно 
снігу.

реалії  Попри те, що початок 
січня був по-весняному теплим, 
на другий тиждень нового року погода 
погіршилася. У понеділок, 9 січня, 
почався шквальний вітер, а наступного 
дня до вітру додалася ще й заметіль. Як 
наслідок — тротуари засипало снігом. 
Що відбувалося на вулицях міста вранці 
у середу і яка ситуація зараз — читайте 
у нашому репортажі

До зупинки саме під’їхав 
автобус. Із салону вийшло дві 
жінки.

— А йти немає як, — каже одна 
жінка до іншої. Щоб пройти, їй 
не залишалося нічого іншого, як 
стати ногами в кучугуру снігу, 
що утворилася після того, як 
на проїжджій частині попрацю‑
вала снігоочисна техніка. Трохи 
далі, біля колишнього молочного 
фірмового розчищала лопатою 
тротуар працівниця «Чистого 
міста».

Та чи не найгірша ситуація 
була біля стоматцентру. Там на‑
сипало снігу майже по кісточки. 
Щоб пройти, треба було брати 
з собою лижі.

Такою була ситуація на ву‑

лицях міста станом на 7.30–
8.00 ранку. Роботу працівників, 
які власноруч лопатами розчи‑
щають тротуари, ми не критику‑
ємо. Комунальників мало, а ву‑
лиць багато, люди не машини, 
тож природно, що скрізь вони 
не встигають. Втім у нас є сні‑
гоочисна техніка, не лише для 
проїжджої частини, а й така, 
якою можна чистити тротуари. 
Але її чомусь використовують 
здебільшого під час прибирання 
вулиць від листя.

Наостанок додамо, що ближче 
до обіду тротуари у центрі міста 
таки почистили трактором. Тож 
принаймні додому школярам і 
працюючим козятинчани буде 
легше добиратися.

Чи не найгірша 
ситуація була біля 
стоматцентру: там 
снігу насипало стільки, 
що неможливо було 
пройти

стало не зовсім безпечно пере‑
суватися дорогами нашого міста. 
На ділянці дороги біля переїзду, 
що на Білій Казармі, водії, мина‑
ючи залізничні колії, добре дави‑
ли на газ, щоб не стати жертвою 
снігового полону.

Господар темного буса Валерій, 
якого на повороті трохи знесло 
на вулицю Данила Нечая, виїхав 
на дорогу сам. Коли ми його за‑
питали, де є краща дорога, він 

сказав:
— Ви що, смієтеся, дорога — 

скрізь якийсь кошмар.
Опівночі на своїй сторінці 

у фейсбуці розмістив повідомлен‑
ня про нечищені дороги Євген 
Малащук. Снігозбиральна техніка 
вночі все‑таки виїхала на дороги 
нашого міста. Принаймні дороги 
стали чистити в сторону вулиць 
Білоцерківської та Червоної Ка‑
лини десь о 2‑й годині ночі.

надвеЧір вхурделило, на ранок 
ноги майже по кістоЧки в снігу

Центральна вулиця міста, на годиннику 7.30. Люди самі протоптали собі стежку
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анастасія квітка

Мешканці Дубових Махаринець та Жур‑
бинець, Самгородоцької громади, оголо‑
сили збір коштів земляку Олександру Си‑
дорову, який воює на сході нашої країни.

«Шановні земляки, жителі села Жур‑
бинець і Дубових Махаринець! Шановні 
друзі, знайомі, небайдужі люди. До мене 
звернувся наш колишній учень Сидоров 
Саша, який з 2014 року разом із дідусем 
і мамою проживає в Журбинцях. У ньо‑

го велике прохання: допомогти придбати 
йому бронежилети і каску», — написав 
Володимир Залевський у фейсбуці.

Відомо, що внаслідок жорстоких, інтен‑
сивних бойових дій у Донецькій області 
Саша отримав поранення і зараз лікується. 
Ще наслідком цих боїв, а також примінен‑
ням рашистами заборонених боєприпасів 
(фосфорні), його захист повністю непри‑
датний до використання. Керамічні плити 
6‑го класу захисту, плитоноска і шолом 
коштують близько 30 тисяч гривень.

«Прошу усіх небайдужих долучитись 
до збору коштів конкретній людині, 
мужньому воїну, молодому хлопцю, на‑
шому земляку. Кошти можна приноси‑
ти в Дубовомахаринецьку гімназію або 
Журбинецьку школу. Разом ми непере‑
можні. Дякую за розуміння. Слава Богу! 
Слава Україні!» — написав Володимир 
Залевський.

Реквізити для допомоги
5168 7574 2328 4092 Залевський Воло‑

димир

захиснику із журбинець збирають 
кошти на бронежилет та каску

в’яЧеслав ГонЧарук

Почали ми свій рейд з ОКЗ 
гімназії № 9. Вона є найближ‑
чою від нашого маршруту і в цій 
школі навчається Влад Тучак, 
який відзначився добрим вчин‑
ком. Хотілося якнайшвидше по‑
спілкуватися з ним. Про хлопця 
ми напишемо в окремій статті, 
а зараз про тепло у школі.

Перша, кого ми зустріли, була 
заступник директора з навчаль‑
но‑виховної роботи Лариса Ма‑
тейчук.

— У всіх класах у нас тепло, 
можете переконатися самі, — 
сказала Лариса Матейчук.

До наймолодших ми пішли 
в супроводі директора гімназії. 
Цього разу в дитячому садочку 
було 10 діток, які безтурботно 
гралися у кімнаті при +20.

У великому крилі школи від‑
чувалося тепло. В класи не захо‑
дили, не хотіли відривати дітей 
під уроку.

У ліцеї № 1 середня темпе‑
ратура у найбільш віддалено‑
му крилі +18 градусів. Як на‑

вчаються діти, нам розповіла 
директор навчального закладу 
Оксана Кухар.

— Щоб не займати прохолодні 
кімнати, ми перевели навчання 
учнів у дві зміни. Температура 
в класах у межах 19 градусів. 
Якби не було відключень елек‑
троенергії, було б зовсім тепло, 
тільки це вимушена міра і всі це 

розуміють, — сказала очільниця 
навчального закладу.

Яка температура в класах, ми 
не перевіряли, тому що у фойє 
ліцею, де постійно відкривають‑
ся двері на вулицю, було +18. 
Тож у класах значно тепліше.

У ліцеї № 2 тепліше у відо‑
кремленій школі, в головному 
приміщенні в класах на пер‑

шому поверсі 18–19 з плюсом. 
Ситуацію прокоментувала завід‑
увачка господарства навчального 
закладу.

— Ви прийшли, коли вже біль‑
ше години вимкнене світло. Було 
ще тепліше, — сказала вона.

На подвір’ї навчального за‑
кладу ми зустріли батька учениці 
пана Романа. Про температуру 
в школі він висловився так:

— У класах 19 градусів тепла 
говорять самі за себе, але якби 
було ще трохи тепліше, це дітям 
точно не зашкодило б.

Наступним у нашому маршруті 
був опорний ліцей. Він завжди 
був щодо тепла проблемним. 
У морозні дні в минулі роки 
у ліцеї‑школі було 11 градусів 
і 9 було. Цього разу ми навіть 
трохи здивувалися. Найнижча 
температура — +17 градусів 
була у приймальній директора. 
В класах на першому поверсі 
+18, в їдальні на півтора градуса 
тепліше. Дітки тільки пообіда‑
ли, а нам впало у вічі, що вони 
все, що було в тарілках, з’їли і 
тим самим розвіяли чутки, що 
в навчальних закладах не смачно 
готують.

За словами батьків учнів лі‑
цею № 5, в навчальному закладі 
стало значно тепліше, відколи 
в котельні замінили котли. Ко‑
му‑кому, а батькам можна дові‑
ряти. Вони ніколи не скажуть, 
що тепло там, де було холодно.

Щоб відвідати ліцей № 3, лі‑
цей № 7 та гімназію № 6, нам 
забракло часу, але зробимо це 
наступного разу.

ми перевірили  Згадуючи, як 
діти мерзли в класах на початку 
опалювального сезону, ми вирішили 
не чекати, поки через холод у школах 
почнуть бити тривогу батьки, і самі 
поїхали з перевіркою. У школах нас чекав 
приємний сюрприз

В морозні дні минулих 
років у ліцеї-школі 
було 11 градусів і 
9 було. Цього разу 
ми навіть трохи 
здивувалися

Школярі вийШли з канікул. Чи 
зустріли їх Школи теплом?

у ліцеї № 1 оновили фойє. Температура повітря тут +18

дитячий садочок окз гімназія № 9. Дітки граються при 
температурі +20

Їдальня в опорному комунальному закладі ліцей. Дітлахи тільки що 
пообідали і пішли на урок

новорічний настрій у ліцеї № 2. Із теплом у класах тут також все гаразд
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Толстой, Лермонтов, Пушкін — 
цих авторів більше не зустрінеш 
на полицях нашої бібліотеки. На‑
весні минулого року у книгозбір‑
нях Козятинської громади почали 
вилучати російськомовну літерату‑
ру. Із відкритого доступу забрали 
близько 13 тисяч книг у Козятині, 
Махаринцях, Кордишівці, Пиков‑
ці, Сигналі та Флоріанівці.

Це вже вдруге у наших книго‑
збірнях вилучають книжки з фон‑
ду. Перший такий досвід був після 
прийняття закону «Про декому‑
нізацію». Тоді з полиць бібліотек 
зникли книги про Чапаєва та ін‑
ших персоналій, яких пропагувала 
радянська комуністична машина. 
Цього разу книг, які мають спи‑
сати, в рази більше.

— Першочергово вилученню 
підлягають ті книги, які пропа‑
гують російську агресію і ті, в яких 
возвеличується росія, а Україна, 
навпаки, принижується, — розпо‑
відає Анна Мочарська, директор 
Козятинської міської бібліотеки. — 
Перелік цих книг затверджений 
Міністерством культури та інфор‑
маційної політики України, але 
у наших фондах жодної книжки з 
цього переліку немає. Ми фінан‑
сувалися і комплектувалися згідно 
з державними програмами розви‑
тку української мови та розвитку 
українського читання. До цього 
переліку російськомовна літерату‑
ра такого спрямування не входила.

Що заберуть, а Що 
залишать

Проте вилученню підлягають 
не лише книжки, які пропагу‑
ють російську агресію. Із фондів 
забирають також російську ху‑
дожню літературу, яку вилучили 
зі шкільної програми. Позаяк 
Лермонтова, Пушкіна і Чехова 
на уроках зарубіжної літератури 
більше вивчати не будуть, твори 
цих авторів також списують. А та‑
ких книг у фондах наших книго‑
збірень було чимало, що зовсім 
не дивно, адже цих письменників 
читали не лише в радянській шко‑
лі. До списку потрапила й наукова 
та технічна література російською 
мовою, яка застаріла і не корис‑
тується попитом.

— Фактично майже вся літе‑
ратура радянського періоду, ви‑

дана до 1991 року, буде списана. 
Близько 80–90 відсотків, — про‑
довжує директорка бібліотеки. — 
Залишиться тільки та література, 
яка дійсно потрібна і користуєть‑
ся попитом. Не списуються лише 
краєзнавчі видання, навіть якщо 
вони російськомовні, тому що 
вони несуть інформацію про нашу 
історію. Але ця література пере‑
буватиме у закритому доступі. Ми 
її будемо видавати лише в тому 
випадку, якщо комусь треба буде 
для вивчення або написання робіт. 
Такої літератури у наших фондах 
небагато.

Натомість переклади росій‑

ською мовою іноземних авторів, 
які не наносять шкоду нашій дер‑
жаві, Міністерство культури та ін‑
формаційної політики дозволяє 
залишати у фондах. До того часу, 
поки книжка не з’явиться на рин‑
ку в українському перекладі. Тоді 
російськомовне видання вилучать 
і спишуть, а його місце на полиці 
займе український аналог.

— До прикладу, Ремарка уже є 
багато книг, перекладених укра‑
їнською мовою, але якщо взяти 
Шекспіра, то україномовних ви‑
дань недостатньо, — продовжує 
Анна Мочарська. — Те саме стосу‑
ється «Робінзона Крузо», «Приго‑
ди Тома Сойєра». Їх теж обмежена 
кількість українською мовою.

не лише російськоМовні
Також під списання потрапля‑

ють книги видавництв, які публі‑
кували літературу, що пропагує 
російську агресію. Зникають із 
полиць також твори іноземних 
авторів, які публічно висловлю‑
валися на підтримку росії та росій‑
ської військової агресії. Причому 
не лише російськомовні видання 
таких авторів, а й українські пе‑
реклади.

— Пауло Коельо підтримує ро‑
сію, тому ми його книжки вилу‑
чили з відкритого доступу, — по‑
яснює Мочарська. — Хоча у наших 

деколонізація  Вилучати 
російськомовну літературу у книгозбірнях 
Козятинської громади почали ще торік. 
Списанню підлягають не лише твори 
російських авторів. Розповідаємо, які саме 
книги вилучають, куди вони потрапляють 
після цього і куди звертатися, якщо 
хочете очистити домашню бібліотеку від 
російської літератури

фондах було багато його творів 
українською. Точно так само Бо‑
рис Акунін і Дар’я Донцова. У нас 
були видання Акуніна українською 
мовою, ми їх всі повилучали. Ми 
слідкуємо за інтернетом, моніто‑
римо ситуацію і щойно бачимо, 
що хтось із авторів підтримує ро‑
сію, йдемо по фонду, перевіряємо 
по нашому каталогу і проводимо 
вилучення, якщо книги цього ав‑
тора є у нашому фонді.

Загалом вилучення і списання 
книг — доволі кропіткий процес. 
Фонд книгозбірень громади на‑
лічує понад сто тисяч примірни‑
ків. Кожну книжку, яка підлягає 
списанню, потрібно не просто 
забрати з відкритого доступу, а й 
перевірити та заповнити необхідні 
документи. Працівників у бібліо‑
теці не багато й окрім перевірки 
фондів і вилучення книг потрібно 
ще й обслуговувати читачів. Крім 
того, ніхто не відміняв повітряні 
тривоги. Часом доводиться сидіти 
в укритті по декілька годин, а це 
також забирає час.

вируЧили 7,5 тисяЧі
Найцікавіше, що стається із 

книгами, які вилучили з бібліотеч‑
них фондів. Якщо рашисти, уві‑
рвавшись на окупованих територі‑
ях до наших бібліотек, спалювали і 
розривали на шматки збірки Тара‑
са Шевченка і не тільки, то у нас 
зі списаною літературою вчиняють 
значно розумніше. Її не викида‑
ють, не знищують, а монетизують, 
аби в подальшому вона принесла 
користь козятинчанам.

— Частину вилученої літератури 
ми вже списали і минулого року 
здали на макулатуру, — розпові‑
дає Анна Мочарська. — Отримали 
7,5 тисячі гривень. Ці кошти бу‑
дуть цього року використані на за‑
купівлю сучасної української літе‑
ратури. На жаль, макулатура дуже 
дешева. Минулого року була ціна 
дві гривні за кілограм, це не ба‑
гато. Цього року вона стала ще 
дешевша. Шкода, що така низька 
ціна. Раніше ми здавали по три 
гривні, то можна було щось за‑
купити, а книжки зараз, на жаль, 
дуже дорогі. Минулого року ми 
жодної книжки не придбали, 
але ми централізовано комплек‑
туємося з мінрезервного фонду 
Вінницької обласної наукової 
бібліотеки імені Отамановсько‑
го (колишня Тімірязєва — авт.). 
Минулого року ми отримали дві 
партії книг. Книжки гарні, але 
ціна у них дуже висока — 600, 
700, 800, 900 гривень.

шо зараз Читають
Поки що завершився тільки пер‑

ший етап списання книг. Цьогоріч 
процес продовжиться. Наступну 
партію вилучених і списаних книг 
так само здадуть на макулатуру, 
а полиці книгозбірні поповнять 
новими україномовними книжка‑
ми. До речі, навіть зараз у нашій 
бібліотеці чималий фонд не лише 
перекладів українською модних 
авторів, таких як Стівен Кінг, а й 
сучасних українських авторів, на‑
приклад, романи Макса Кідрука, 
який пише у жанрі фентезі.

— Переселенці, які приїжджали 
до нас з Ірпеня і Маріуполя, ка‑
зали, що у нас дуже гарний фонд 
української літератури. У них там 
такої літератури не було, — каже 
директорка бібліотеки. — Ми вже 
давно поповнюємо фонд в осно‑
вному українською літературою, 
почали ще до 2014 року. Хоча був 
певний відсоток російськомовної, 
тому що був і є надалі певний 
відсоток російськомовного на‑
селення.

Літературу у бібліотеці підби‑
рають відповідно до побажань 
читачів. Для цього є спеціальний 
журнал незадоволеного попиту і 
відмовлень, який допомагає від‑
слідковувати запити користувачів 
бібліотеки.

— Усі хочуть сучасну літерату‑
ру українською мовою як україн‑
ських, так і зарубіжних авторів, — 
розповідає Анна Мочарська. — Є 
люди, які читають старіші твори. 
Останнім часом почали пере‑
читувати українську класику, 
наприклад, Кобилянську, Мир‑
ного, Карпенка‑Карого. Є люди, 
які читають виключно сучасну 
українську літературу. Є читачі, 
які читають фентезі, жахи. Бага‑
то молоді і покоління середнього 
віку почали перечитувати те, що 
вчили в школі. Це як історична, 
так і сучасна література.

— Чи частіше стали відвідува‑
ти бібліотеку, відколи вимикають 
світло? — запитуємо ми.

— Так. Люди приходять і ка‑
жуть: «Ми читаємо при ліхтари‑
ках, при лампах». Є люди, які 
кажуть, що раніше менше чита‑
ли, а зараз світло вимкнули, що 
робити? Той, хто хоче читати, 
прийде у будь‑якому випадку, чи 
є світло, чи немає. Це все звичка 
з дитинства, хоча зараз батьки 
мало приділяють уваги читан‑
ню. У нас література і дитяча 
потужна. Є сучасна українська 
література, і фентезі, яке дуже 
люблять діти, у нас є.

Невеликий відсоток 
російськомовної 
літератури залишиться, 
але ці книги 
здебільшого будуть 
у закритому доступі

Що у нас роблять з 
російською літературою

Якщо ви маєте вдома непотрібну 
літературу російською мовою і 
не знаєте, що з нею робити, мо-
жете приносити її до бібліотеки. 
У книгозбірні книги долучать 

до списаних із фонду і так само 
здадуть на макулатуру. До речі, 
декілька користувачів уже при-
носили до бібліотеки свої непо-
трібні книги.

куди нести свої книги

усі книги, які підлягають вилученню, забрали з 
відкритого доступу. Частину вже списали минулого року

безоплатна 
правова 
допомога
 Козятинський місцевий 

центр із надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
має розгорнуту мережу по‑
стійно діючих консультацій‑
них пунктів. Один із таких 
днями функціонував у при‑
міщенні місцевого ЦНАПу.

З метою інформування 
громадян про зміни у зако‑
нодавстві на період дії воєн‑
ного стану, а також надання 
юридичної підтримки, фахів‑
чиня Козятинського бюро 
правової допомоги Марина 
Лавренюк консультувала від‑
відувачів установи, більшість 
з яких вимушено переміщені 
особи.

Питання, які цікавили гро‑
мадян:
 оплата житлово‑кому‑

нальних послуг в умовах 
воєнного стану;
 виплати щомісячної до‑

помоги для покриття витрат 
на проживання;
 отримання пенсії в разі 

зміни місця проживання осо‑
би;
 виконання кредитних 

зобов’язань в період воєн‑
ного стану тощо.

Додають — це далеко 
не повний перелік питань, 
які цікавили громадян.

«Представниця бюро 
не лише надавала правові 
консультації та роз’яснювала 
громадянам шляхи вирішен‑
ня проблемних питань, а й 
розповіла про діяльність сис‑
теми БПД, категорії осіб, які 
мають право на безоплатну 
вторинну правову допомо‑
гу. Крім того, усі бажаючі 
отримали інформаційно‑ме‑
тодичні матеріали правово‑
го характеру», — повідомляє 
у соцмережах міська рада.

Отримати безоплатну пра‑
вову допомогу можна за єди‑
ним телефонним номером 
0 800 213 103 (дзвінки без‑
коштовні у межах України).

Дізнатися більше про на‑
дання безоплатної право‑
вої допомоги можна, пе‑
рейшовши за посиланням: 
https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

ансамбль з 
пляхової — 
лауреати
 Ансамбль української 

пісні «Відродження» філії 
Центру культури та дозвілля 
села Пляхова Глуховецької 
селищної ради взяв участь 
у Всеукраїнському онлайн 
конкурсі мистецтв «Мої роки 
— моє багатство». Ансамбль 
виборов звання лауреата І 
ступеня. Про це повідомляє 
Марія Кулеша  

— Вітаємо дипломатів. Дя‑
куємо Благодійній організації 
Благодійний фонд «Дніпров‑
ський» за організацію чудо‑
вого конкурсу мистецтв та 
щиро дякуємо професійному 
журі за високу оцінку, — на‑
писала Марія у групі «Філія 
Центру культури та дозвілля 
с. Пляхова» 

КоРоТКо
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У грудні минулого року у Ко‑
зятинському міському центрі 
первинної медико‑санітарної 
допомоги масово почали обсте‑
жувати на ПСА чоловіків, стар‑
ших 45 років. За словами Юлії 
Радогощиної, директорки міської 
«первинки», це пов’язано з тим, 
що лабораторія Вінницького об‑
ласного клінічного шкірно‑ве‑
нерологічного центру розпочала 
виконувати ПСА з електронним 
направленням безкоштовно.

— Простат специфічний анти‑
ген вважається цінним пухлинним 
маркером і, розуміючи важливість 
даного аналізу, ми прийняли рі‑
шення направляти чоловіків для 
обстеження. Але, разом із тим, 
для зручності, щоб кожен осо‑
бисто не їхав у Вінницю в лабора‑
торію, ми організовуємо централі‑
зований забір крові в приміщенні 
нашого центру і транспортуємо її 
у Вінницю.

— Розкажіть, будь ласка, деталь-
ніше про аналіз на ПСА, — запита-
ли ми у Юлії Радогощиної

— ПСА — це білок, який син‑

тезується клітинами епітелію пе‑
редміхурової залози і в незначній 
кількості потрапляє в кров. І саме 
вимірювання його рівня в кро‑
ві необхідне для діагностики та 
спостереження за перебігом до‑
броякісної гіперплазії і раку пе‑
редміхурової залози. Крім того, 
потрібно обов’язково враховувати 
такий показник, як розмір щоріч‑

ного приросту вмісту ПСА. Тобто, 
пацієнти з групи ризику мають 
обстежуватися раз на рік. ПСА — 
один із найпростіших і найчутли‑
віших онкомаркерів, підвищен‑
ня рівня якого може вказувати 
на наявність злоякісного процесу 
в передміхуровій залозі. Рак пе‑
редміхурової залози (РПЗ) — най‑
частіше онкологічне захворюван‑
ня серед чоловіків. Він є другою 

за частотою і шостою за значиміс‑
тю причиною смерті чоловіків від 
онкопатології в світі. РПЗ рідко 
трапляється до 50 років, але його 
частота стрімко зростає з віком.

— Кому рекомендують проходити 
дане обстеження?

— Всім чоловікам старше 45 ро‑
ків. Загалом, одним із першочер‑
гових завдань сімейної медицини 
є раннє виявлення онкопатології. 
Тому використовуємо аналіз саме 
з профілактичною метою. Крім 
того, аналіз може використову‑
ватися і задля ранньої діагнос‑
тики раку передміхурової залози, 
ранньої діагностики аденоми пе‑
редміхурової залози і запальних 
процесів, диференціальної діа‑
гностики раку передміхурової за‑

важливо для чоловіків  Простат 
специфічний антиген (ПСА) — це 
білок, вимірювання рівня якого 
в крові необхідне для діагностики та 
спостереження за перебігом доброякісної 
гіперплазії і раку передміхурової залози. 
У Козятині подібні обстеження пройшли 
вже понад двісті чоловіків. У чотирьох, 
на жаль, виявили високий рівень. 
Пояснюємо, як і коли аналіз на ПСА можна 
здати у нас безкоштовно

лози, а також доброякісних ново‑
утворень, запалення сечовивідних 
шляхів, оцінки ефективності ліку‑
вання раку передміхурової залози, 
контролю результатів хірургічного 
втручання при раку, своєчасної 
діагностики рецидивів раку перед‑
міхурової залози; профілактики з 
метою ранньої діагностики добро‑
якісних і злоякісних захворювань 
передміхурової залози.

— Які причини підвищення ПСА?
— Причинами підвищення рів‑

ня ПСА, крім раку передміхуро‑
вої залози, можуть бути також 
запальні захворювання, гіперп‑
лазія передміхурової залози. Для 
того, щоб точніше інтерпретува‑
ти підвищені значення загально‑
го ПСА, необхідні дослідження 

концентрації вільного ПСА і роз‑
рахунок співвідношення вільного 
і загального ПСА. Саме це до‑
даткове дослідження і проводять 
у лабораторії, в яку ми достав‑
ляєм кров, у тих випадках, коли 
виявляється підвищений рівень 
загального ПСА. Хочу наголо‑
сити — за електронним направ‑
ленням вашого сімейного лікаря 
аналіз безкоштовний.

В Козятинському міському цен‑
трі первинної медико‑санітарної 
допомоги забір аналізів на ПСА 
будуть робити кожної середи. До‑
дамо, за цей час (станом на 11 
січня) аналіз здали 222 чоловіка, у 
чотирьох, на жаль, виявили висо‑
кий рівень. Вони будуть скеровані 
на дообстеження.

Рак передміхурової 
залози (РПЗ) — 
найчастіше 
онкологічне 
захворювання серед 
чоловіків

в’яЧеслав ГонЧарук

До нашої редакції звернулися 
мешканці приватного сектору 
ПРБ. Їх обурює, що вони віді‑
рвані від життя громади в інфор‑
маційному просторі. Як аргумент 
жінки навели приклад. Мешкан‑
ці багатоквартирних будинків 
при вимиканні світла зверта‑
лися до своїх голів ОСББ і ті 
ініціювали зустріч із директором 
Козятинських ЕМ ПАТ Вінни‑
цяобленерго Віктором Козаком.

— На ній голови ОСББ отри‑
мали від енергетика всі необхідні 
рекомендації, як діяти при три‑
валому знеструмленні електро‑
ліній, а чим гірший приватний 
сектор? Чи у нас не навісні кот‑
ли, які працюють від електрич‑
ного струму? Чи в приватному 
секторі менше електроприладів? 
Чому влада міста так вперто 
не хоче легалізувати квартальні 
комітети, які були дієвими в ін‑
формативному просторі? Може 
їх і правда не треба 10, як було 

раніше, але в приватному секто‑
рі якийсь представник від влади 
повинен бути, — пояснюють нам 
обурені ситуацією жінки.

— А чому б вам не звернутися 
до міської ради і вирішити це 
питання?

— Ми зверталися до міської 
ради, щоправда, з іншого пи‑
тання. Як би так висловитись 
коректно, щоб нікого не образи‑
ти. Ми не зустріли в міській раді 
спеціаліста, який має терпіння 
вислухати до кінця. Там постійно 
перебивають, а ви писали про 
квартальні комітети, тому ми 
звернулися до вас. Нехай це буде 
не квартальний комітет, яка різ‑
ниця, як той представник влади 
у громаді буде називатися, нам 
немає різниці. Ми хочемо, щоб 
у приватному секторі був пред‑
ставник від влади і інформував 
нас, чим живе громада, — каже 
мешканка вулиці Ярослава Му‑
дрого Наталія.

З тим, що в міській раді немає 
людей, які вміють слухати, ми 

не можемо погодитися. І поради‑
ли звернутися до керуючої спра‑
вами виконкому Аліни Тимощук.

Як так сталося, що приватний 
сектор залишився без кварталь‑
них комітетів? При припиненні 
повноважень міської ради попе‑
реднього скликання припиняють 
свої повноваження і квартальні 
комітети, які можна поновити 
через вибори. Два роки тому 
такому процесу заважав ковід, 
нини майже рік у нашій країні 
війна. Проводити вибори було 
неможливо, а інших шляхів, щоб 
легалізувати квартальні коміте‑
ти, влада міста не знаходила чи 
не хотіла шукати.

Тільки в кінці минулого року 
при міській раді реанімували гро‑
мадську раду, яка також стала 
не легітимною після останніх 
виборів до міської ради. Якщо 
є шляхи для відновлення робо‑
ти громадської ради, то можливо 
можна подібним способом при‑
вести до легітимності квартальні 
комітети?

в’яЧеслав ГонЧарук

Після повномасштабного 
російського вторгнення наро‑
джуваність в Україні порівня‑
но з 2021 роком стрімко упала. 
Плани щодо народження дітей 
більшість пар зі зрозумілих при‑
чин відкладають до кращих ча‑
сів.

Як повідомила головний 
спеціаліст Козятинського від‑
ділу ДРАЦСу Оксана Долюк, 
за 2022 рік у нашому місті на‑
родилося 392 дитини. Якщо 
за статистикою в Україні 
на кожних народжених 100 ді‑
вчаток припадає 109 хлопчиків, 
то у нашому місті майже повна 
гендерна рівність: 195 хлопчиків 
та 197 дівчаток.

Імена дівчаток, які батьки 
найчастіше обирали — Софія, 
Мілана, Соломія, Анастасія, 
Олександра. Хлопчиків — Да‑
вид, Максим, Матвій, Олек‑
сандр, Мирослав

Із рідковживаних — Лада, 

Аделіна, Андріана, Ясмін, Жас‑
мін, Мікаєла, Амалія, Стефанія, 
Віолета, та подвійне ім’я Вар‑
вара‑Вікторія.

Хлопчики — Дамір, Роберт, 
Мойсей, Устим, Амір, Дем’ян.

У 2022 році зареєстрували 
431 шлюб і тільки 33 розлу‑
чення.

У новорічну ніч першим 
на світ Божий і на радість бать‑
кам народився хлопчик, а у від‑
ділі Козятинського ДРАЦСу від 
початку року зареєстровано 
7 немовлят. Це — Христинка, 
Вікторія, Даніела, Неоніла, 
Олександр, Данило та Михайло.

Від початку року станом 
на 6‑те січня у нас вже всти‑
гли зареєструвати три шлюби. 
Першими на весільний рушник 
у новому році стали захисник 
України В’ячеслав та його коха‑
на Олена. Молодята, як тільки 
отримали свідоцтво про ство‑
рення сім’ї, пішли на фото‑
сесію до лавки закоханих, що 
на площі.

«нас, мешканців приватного 
сектору, наче не існує»

Майже повна 
гендерна рівність

у козятині можна безплатно 
здати аналіз на пса

із грудня минулого року у козятинському міському центрі первинної медико-
санітарної допомоги обстеження пройшли понад двох сотень чоловіків
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герої тилу

ірина шевЧук

Ольга Шостак, як і більшість 
українців, до останнього не ві‑
рила, що може бути війна. При‑
гадує, як вранці, у години, коли 
ворог ступив на нашу землю, 
почав гавкати собака. Неначе 
відчував. Коли рідні повідомили 
про війну, не могла стримати 
сліз.

— О сьомій ранку зайшла 
моя донька і дала мені слухав‑
ку — подзвонив старший син. 
Він сказав: «Мамо, почалася 
війна», — розповідає Ольга. — 
Це просто перший день сльо‑
зи, шок. Дивилася телебачення 
і не могла повірити. Не знала, 
що робити. Телефонували рід‑
ні з‑за кордону, казали, щоб 
ми виїжджали, але я не готова 
була психологічно. Дуже пере‑
живала за дітей. Брат відразу 
пішов у військкомат, а я про‑
сто не знала, що робити. Цілий 
день плачу, молюся. Відразу 
пішла у лікарню, адже в мене 
рідкісна група крові — перша 
негативна. Мене внесли в базу 
даних і сказали, як буде потреба, 
викличуть. Вся робота відійшла 
на задній план. Два дні я дума‑
ла, що робити — збирати дівчат, 
щось випікати, чимось хлопцям 
допомогти, не знала, куди себе 
подіти.

Згодом Ольга побачила у со‑
цмережах звернення свого тре‑
нера Анастасії Мельничук, яка 
у військкоматі допомагала вій‑
ськовим. Вона подзвонила їй і 
попросила підключитися, тому 
що не могла сидіти вдома, про‑
сто здуріти можна.

— Якраз хлопці почали йти, 
вони йшли без речей, без нічо‑
го, — пригадує Ольга. — Так як 
у мене велике коло знайомих, 
велика підписка в інтернеті, 
почала виставляти дописи, що 
потрібно. Я постійно виходи‑
ла в прямі ефіри, говорила, 
в чому є потреба. Люди почали 
відгукуватися, це неймовірно. 
От просто бачили мої звернення 
і приходили. Приносили все — і 
продукти харчування, і ліки, і 
речі. Дуже багато підприємців 
допомагали. Я за день набігала 
такий кілометраж, що ввечері 
не могла йти додому. Ми хлоп‑
цям робили канапки, з собою 
їм ящики формували. Органі‑
зовували гаряче харчування, 

робили чай.
У збірному пункті при війсь‑

ккоматі Ольга проволонтерила 
близько тижня. Паралельно ор‑
ганізовувала разом з іншими і 
допомогу для переселенців, які 
змушені були кидати свої рід‑
ні домівки і тікати подалі від 
війни. Передавали допомогу і 
хлопцям на блокпости. Все було 
налагоджено, залежно від по‑
треб. Робота кипіла. Вражала 
згуртованість та єдність людей.

— Пиріжки пекли і борщі га‑
рячі варили, — продовжує Оль‑
га. — Настя гарно роботу органі‑
зувала, Наталя Чащіна теж. Мої 
телефони були відразу на сайті 
як контакти офіційного волон‑
тера в Козятині.

потрібно було 
наГодували 500 людей

Потім Ольгу викликали в збір‑
ний пункт командування. Там 
їй повідомили про те, що фор‑
мується перший батальйон і 
хлопців необхідно буде забез‑
печити харчуванням. Допоки 
не запрацює польова кухня.

— Все, що було потрібно — 
все робили. І воду у збірний 
пункт провели, і дрова приво‑
зили. Брали продукти від пере‑
вірених людей, боялися диверсії. 
Уявіть — потрібно було нагоду‑
вати 500 чоловіків. Забезпечува‑
ли сніданком, обідом, вечерею. 
Це була колосальна підтримка 
людей, ніхто не відчував втоми. 
Надзвичайно допомогли в кафе 
«Глобус», працівники нашого 
м’ясокомбінату. Також багато 
підключалося віруючих, із різ‑
них конфесій — і католики, і 
православні, і церква Спасіння, 
євангелісти, костел. Вони при‑
возили харчування кожен день, 
а Оксана Вербицька забезпечу‑
вала свіжими пиріжками.

зустріЧали переселенЦів 
ЧаєМ та канапкаМи

Час ішов, батальйон сформу‑
вався, військових забезпечили 
зброєю, запрацювала польова 
кухня, і волонтерів, які пра‑
цювали на території збірного 
пункту, попросили перемістити‑
ся в інше місце. Заради безпеки.

— Нам дуже дякували хлопці 
за нашу роботу, вітали з 8 бе‑
резня. Це надзвичайно приєм‑
но, — говорить Ольга. — Час‑
тина волонтерів, в тому числі 

і я, перейшли на залізничний 
вокзал. Ми почали піклувати‑
ся про людей, які виїжджали з 
розбомблених міст. Турбували‑
ся, щоб вони були нагодовані. 
Дуже активну роботу проводили 
хлопці і дівчата з «Молодіжної 
ради Козятина».

Ольга, разом з іншими волон‑
терами, зустрічали людей, які 
їхали в евакуаційних поїздах. 
Розповідає — їх пускали без 
графіка і вони дізнавалися про 
час прибуття потяга на вокзал 
за 10–15 хвилин. Робили канап‑
ки, пакували в ящики. Бувало 
таке, що передавали продукти 
через вікна і двері.

— Люди їхали голодні, з пере‑
живаннями втікали від війни, — 
пригадує Ольга. — Багато хто пе‑
речікував у нас на вокзалі, ми 
їх теж забезпечували гарячим 
харчуванням. Їхали з Бородян‑
ки, з Бучі. Наш волонтерський 

штаб працював з 9.00 і до ве‑
чора. Бувало і так, що дівчата 
залишалися допізна, в них були 
перепустки.

збирали Гроші на все, Що 
потрібно військовиМ

Потім евакуаційні поїзди 
стали рідше курсувати і волон‑
терський штаб закрився. Оль‑
га почала відновлювати свою 
справу. Адже зрозуміла, що 
життя продовжується, потрібно 
за щось жити. Але волонтерити 
не припиняла. Зуміла поєднати 
власну справу з допомогою для 
військових.

— Оскільки я є офіційним во‑
лонтером від громадської органі‑
зації «Нова козятинська грома‑
да», маю дозвіл на те, щоб зби‑
рати кошти. Пам’ятаю, відкрили 
збір на бронежилети і досить 
швидко назбирали необхідну 
суму, багато людей відгукнуло‑
ся, — розповідає Ольга. — Коли 
все закупили, то перевіряли, 

допомога в тилу  Волонтерський 
шлях козятинчанки ольги Шостак, 
відомої в наших краях кондитерки, 
розпочався з 26 лютого. Жінка пригадала 
моменти хвилювання та шоку у день, 
коли розпочалася повномасштабна війна. 
Каже, що спочатку плакала і молилася, 
а потім зрозуміла, що не може сидіти 
вдома без діла, почала волонтерити. 
Робота відійшла на задній план, на часі — 
допомога хлопцям, які йшли захищати 
неньку-Україну. Розповідаємо, про всі 
труднощі та успіхи у цій нелегкій справі

їздили прострілювати. Потім, 
коли хлопці поїхали на схід, їм 
потрібен був автомобіль. Теж 
придбали. Нам безкоштовно 
його відремонтували на одно‑
му з місцевих СТО. Це великий 
клопіт.

З теплом та приємними спо‑
гадами Ольга згадує, як дітки 
збирали допомогу. Наскільки 
вони були активними, справ‑
жні патріоти — пиріжки пекли, 
продавали, малюнки малювали, 
робили вироби з бісеру, органі‑
зовували блокпости. Згадала і 
міську раду, яка теж брала ак‑
тивну участь.

були і вдяЧність, і критика
За словами Ольги, загалом 

збирали кошти на те, в чому 
була потреба. Це і тактичні на‑
вушники, і каремати, і теплові‑
зор, і спальники. Ольга виходила 
в прямі ефіри і оголошували від‑
криття збору.

— Хочу сказати, що знаю такі 
випадки, коли люди здавали 
кошти неперевіреним особам, 
шахраям, — каже Ольга. — Гро‑
ші йшли не на допомогу вій‑
ськовим. І це не маленькі суми, 
на жаль. Мене багато критику‑
вали від початку війни, фото‑
шопи робили, що я крадіжкою 
займаюсь. І була заява в про‑

куратуру, в поліцію. Комусь 
це було потрібно, я не знаю, 
хто так шкодив. Спочатку це 
все до серця близько брала… 
А потім зрозуміла, усвідомила. 
В мене збори були завжди від‑
криті, були звіти.

На останньому зборі коштів, 
який відкрила Ольга, збирали 
гроші для нашого снайпера. 
Потрібно було придбати доро‑
говартісну гвинтівку.

— Збір був терміновий, у нас 
було лише п’ять днів, — розпо‑
відає Ольга. — Але ми допомогли. 
Ось, до речі, нещодавно бачила 
нашого снайпера, сказав, що при‑
дбав гвинтівку, зараз вона про‑
ходить перевірку. Також знаю, 
що дружина нашого загиблого 
захисника віддала йому приціл.

Як бачимо, нелегкий він, цей 
шлях волонтерства. Є тут і вдяч‑
ність, і критика, і недоспані ночі 
та надзвичайно кропіткі дні. Але 
все невід’ємна частина нашої 
перемоги.

— Знаєте, дуже важко все це 
усвідомлювати, — каже Ольга. — 
Хочеться скорішої перемоги, 
щоб усі повернулись живими. І є 
така в мене впевненість, що все 
це жахіття швидко закінчиться. 
У цьому році будемо святкувати 
перемогу, адже наші люди дуже 
підтримують захисників.

«Я постійно виходила 
в прямі ефіри, 
говорила, в чому є 
потреба. Люди почали 
відгукуватися, це 
неймовірно»

«перШі дні плакала і молилася, 
а згодом піШла волонтерити»

ольга шостак: «на фото наші перші волонтери. Не всі, правда». У збірному пункті при 
військкоматі ольга проволонтерила близько тижня

навесні волонтери багато працювали на вокзалі. 
Зустрічали переселенців чаєм та канапками
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Hyndai зіткнувся з 
автобусом

подаруйте цим 
муркотикам радість

олена удвуд

Надвечір у вівторок, 10 січня, 
нам надійшов телефонний дзві‑
нок.

— Я щойно йшла і в нас тут 
почали в парку дерева зрізати, — 
розповідає Ірина. — Там стовбури 
тільки залишають. Я хочу цьо‑
му зарадити, щоб цього не було, 
тому що ці стовбури посохнуть і 
парку не буде. Просто так поза‑
лишали стовбури, верхівки по‑
зрізали вже на восьми деревах і 
воно буде далі. Я хотіла б, щоб 
кореспондент це сфотографу‑
вав і висвітлив цю подію, щоб 
припинити це неподобство. Ми 
вже боролися з Олександром Пу‑
зирем, щоб парк не різали, бо‑
ролися з Тетяною Єрмолаєвою 
в травні, а це вже вона тишком 
в січні почала, бо у неї котельні 
немає чим палити. Хай би їха‑
ли в посадку. Бо у парку ріжуть 
не сухі, а нормальні дерева. Сухі 
дві ялини стоять, вони їх не чі‑
пають, а в нормальних деревах 
під виглядом зачистки зрізають 
верхівки і везуть на котельні. 
Гілля тільки валяється.

Після того, як нам зателефо‑
нувала Ірина, на ранок наступ‑
ного дня ми пішли до міського 
скверу. Побачили там декілька 
дерев, у яких були зрізані вер‑
хівки. А поруч невеликою купою 
лежали складені гілки. Їх ще на‑
віть не встигли забрати.

Вдень ми зателефонували 
до Управління житлово‑кому‑
нального господарства і запита‑

ли, для чого в парку обрізають 
дерева? За словами Івана Вов‑
кодава, тимчасово виконуючого 
обов’язки начальника управління 
ЖКГ, обрізку проводять не тому, 
що на котельню потрібні дрова, 
а тому, що зеленим насадженням 
необхідно пройти формувальну 
обрізку.

— Ми давно не кронували 

дерева, тому виникла така по‑
треба, — пояснює Іван Вовко‑
дав. — Це формувальна санітар‑
на обрізка. Чому ми робимо її 
в січні — тому що дерева треба 
кронувати, поки не з’явиться 
листя, тобто взимку і ранньою 
весною. Тих дров на день не ви‑
стачить навіть на одну котельню. 
Це суто формувальна санітарна 
обрізка, тому що парк має ви‑
глядати як парк, естетично. Якщо 
там будуть дрова, звичайно вони 
підуть на опалення, але мета — це 
санітарна формувальна обрізка.

Додамо, що початок проведен‑
ня робіт із формувальної обрізки 
дерев 9 січня анонсували на сайті 

благоустрій  До редакції нашої 
газети звернулася Ірина. «У сквері під 
виглядом зачистки зрізають верхівки 
дерев і везуть на котельні», — скаржиться 
читачка. Для чого в парку обрізають 
дерева і чому це роблять саме в січні — 
з’ясовували наші журналісти

Козятинської міської ради, а та‑
кож на офіційній фейсбук‑сто‑
рінці козятинського міського 
голови.

«Захаращені сухими та хворими 
гілками, «наїжачені» старими та 
пошкодженими уламками гілляч‑
чя дерева — із такою картиною 
відзавтра розпочинає роботу ко‑
мунальне підприємство «Чисте 
місто». Комунальники анонсува‑
ли початок формувальної та сані‑
тарної обрізки дерев у міському 
сквері та на стадіоні.

Така процедура необхідна як 
для омолодження дерев, для за‑
безпечення правильного росту 
нових гілок, так і для збережен‑

ня безпеки козятинців, адже сухі 
частини дерев — пряма небезпека 
опадання. Формування крони — 
процедура, яку фахівці‑приро‑
дохоронники радять проводити 
саме у зимово‑ранньовесняний 
період. Тож обрізку дерев наразі 
розпочинають із двох локацій — 
міського скверу, що є місцем 
найбільшого скупчення містян, 
та стадіону, де у майбутньому 
має бути розбитий новий парк. 
У подальшому роботи з форму‑
вальної обрізки дерев у Козятині 
продовжать і уздовж вулиць, згід‑
но з переліком, що погоджений 
управлінням ЖКГ Козятинської 
міської ради», — йдеться в дописі.

«Якщо там будуть 
дрова, звичайно вони 
підуть на опалення, 
але мета — це 
санітарна формувальна 
обрізка»

анастасія квітка

Дорожньо‑транспортна пригода сталась 
у вівторок,10 січня. Близько 17.30 у селі 
Махнівка 59‑річна жителька Одеси, во‑
дійка автомобіля Hyndai Elantra, рухаю‑
чись по автодорозі Виступовичі‑Жито‑
мир‑Могилів‑Подільський в напрямку 
Вінниці, не впоралась з керуванням та 
допустила виїзд на зустрічну смугу, де 
зіткнулась з автобусом «Газель», за кер‑
мом якого перебував 51‑річний житель 
Київської області.

Внаслідок автопригоди отримали трав‑
ми та госпіталізовані до лікарні троє па‑

сажирів автомобіля Hyndai Elantra.
— Водії освідувані, вони тверезі. Тран‑

спортні засоби поміщено на арештмай‑
данчик. За цими фактами відкрито кри‑
мінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кри‑
мінального кодексу України (Порушення 
правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами), — 
повідомляє Відділ комунікації поліції 
Вінницької області

За таке правопорушення передбачено 
покарання — до 3 років обмеження волі з 
позбавленням права керувати транспорт‑
ними засобами на строк до трьох років.

олена удвуд

П’ятеро лагідних та грайливих кошенят 
шукають своїх господарів. Зараз вони 
мешкають вдома у волонтерів, тому що 
попередні горе‑власники вирішили їх 
позбутися. Зоозахисники готові віддати 
муркотунів абсолютно безкоштовно, але 
лише тим людям, які дійсно подарують 
їм свою любов, тепло і затишок.

Двоє з цієї п’ятірки — братик і се‑
стричка. Це два чорненьких кошеняти. 
Вони дуже прив’язані одне до одного, 
тому волонтери просять, аби їх при‑
хистила одна сім’я, щоб не розлучати 
чотирилапиків.

Шукають нові родини і дві дівчинки. 
Одна сіро‑білого кольору, інша — пер‑
сикова. Обидві дуже лагідні і муркотливі.

П’яте кошеня — сіро‑білий хлопчик. 
Його братика уже прихистили, а він досі 

чекає, коли знайдеться його люблячий 
господар.

Якщо хочете забрати когось із ко‑
шенят, телефонуйте за номером (063) 
605–92–04.

козятинЧанка: «Ці стовбури 
посохнуть і парку не буде»

Міський сквер у середу, 11 січня. Гілки після обрізки склали поруч із деревами
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Марія лєхова

Викрили злочинне угрупуван‑
ня, яке створило міжрегіональну 
мережу надання інтимних по‑
слуг. Діяло воно у Вінницькій 
та Київській областях. Загалом 
під час обшуків поліцейські ви‑
лучили у фігурантів понад пів‑
мільйона гривень.

— Організаторка, 44‑річна 
жителька Київщини, долучи‑
ла до протиправної діяльності 
трьох пособниць віком 23, 27 та 
33 роки, розподіливши між ними 
чіткі ролі. Вони працювали дис‑
петчерами й адміністраторами, 
вербували жінок для роботи 

у секс‑бізнесі, розміщували 
на різноманітних сайтах ого‑
лошення про інтим‑послуги, 
вартість яких становила від 
2000 до 3000 гривень за годину. 
Підшукували та обговорювали з 
клієнтами умови роботи дівчат, 
які працювали «по виїзду», — 
розповіли у відділі комунікацій 
поліції Вінницької області.

У поліції зазначають, що 
жінки втягували у заняття про‑
ституцією жінок та дівчат, які 
опинилися в складних життєвих 
обставинах через війну в Укра‑
їні, та змушені були виїхати з 
областей, де ведуться бойові дії 
або вони тимчасово окуповані.

Злочинну діяльність задо‑
кументували. У підозрюваних 
вилучили мобільні телефони, 
планшети, банківські картки, 
сім‑картки, значну суму грошей, 
чорнові записи з інформацією 
про отримані протиправним 
шляхом доходи.

Організаторку та її адміністра‑
торку затримали та помістили 
до ізолятора. Іншим учасни‑
цям — повідомили про підозру. 
Тривають слідчі дії.

Відзначимо, що за сутенерство 
або втягнення особи в заняття 
проституцією загрожує відпові‑
дальність до семи років позбав‑
лення волі.

втягували у секс-бізнес переселенок. на вінниччині 
викрили злочинне угруповання

анастасія квітка

Загалом смаколики на свят‑
ковому заході, який влаштували 
5 січня, отримали 280 дітей. Про 
це проінформувала Козятинська 
міська рада на офіційній сторінці 
у фейсбуці. Як йдеться у повідо‑
мленні, це малеча з категорій: 
діти‑сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти 
з інвалідністю, діти, які постраж‑
дали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, діти військовослуж‑
бовців, працівників правоохо‑
ронних органів та журналістів, 
які загинули під час виконання 
службових обов’язків, діти із 
малозабезпечених і багатодітних 
сімей, діти внутрішньо перемі‑
щених осіб, діти, які постраж‑
дали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів, діти учас‑
ників бойових дій.

Ця публікація на нашому сай‑
ті викликала шквал образливих 
коментарів. У коментарях ко‑
зятинчани стверджували, що 
отримати подарунки запроси‑
ли не всіх. Так, Марія Свердел 
написала: «У мене шестеро ді‑
ток, із них отримало подарунки 
двоє, інші сказали не підходять». 
Катя Славінська‑Гриб повідо‑
мила: «Моя родина підлягає під 
дві категорії, ми про це взагалі 

нічого не знали. Як так?» На‑
талія Рожко написала: «Одним 
дають, а другі, то не діти таких 
самих категорії». Леся Мошин‑
ська теж написала коментар: 
«Завжди було два подарунки 
дітям. Один від громади міста, 
а другий від області. А цього 
року наші діти не заслуговують 
на два подарунки?» І це далеко 

не всі подібні коментарі… Таких 
було ще багато.

Згодом на гарячу лінію зателе‑
фонувала Катерина Славінська 
і попросила взяти коментар із 
цього приводу у відповідальних 
осіб міської ради.

— Зрозумійте, діло не в тому 
подарунку, діло в увазі та пова‑
зі, — сказала Катерина. — Моя 
родина підпадає під дві катего‑
рії — багатодітні і військовос‑
лужбовці — але нас не запро‑
сили на цей захід і багато моїх 
знайомих, які теж потрапляють 
під відповідні категорії, теж ні‑

чого не отримали. Як так? Дайте 
відповідь.

До коментарів під публікацією 
згодом відповідь дав Олександр 
Пузир, який був присутній на цьо‑
му святі та роздавав подарунки. 
Він написав — подарунки надала 
Вінницька обласна державна адмі‑
ністрація, а списки дітей складала 
Козятинська міська рада, відповід‑
но і збір діток був за ними.

Свій коментар він підтвердив 
і у телефонній розмові.

— Міська рада розширила 
списки категорій дітей і спис‑
ки теж вони складали. А через 
Департамент соціальної і моло‑
діжної політики надали 280 по‑
дарунків.

ситуація  У переддень Святого вечора 
у Козятині для малечі організували показ 
святкової вистави «Різдвяний вертеп». 
На свято запросили дітей-сиріт, дітей, 
які постраждали внаслідок воєнних дій 
тощо. Представники Вінницької обласної 
військової адміністрації привезли для 
маленьких козятинців різдвяні торбинки 
солодощів. Та, як стверджують батьки 
не запрошених дітей, які входять 
у вищеперелічені категорії, на свято 
запросили не всіх. Чому так сталося — 
дізнавались наші журналісти

Щоб заспокоїти і пояснити 
людям ситуацію, яка склалася 
з подарунками, ми звернули‑
ся за коментарем до міської 
ради. Там нас перенаправили 
до управління соцполітики, 
а саме до Інни Наумової — за‑
відувача сектору по роботі та со‑
ціальній підтримці воїнів АТО 
та членів їх сімей.

— Списки на подарунки на‑
давали заклади освіти, центр 
надання соціальних послуг, 
служба у справах дітей, відділ 
внутрішньо‑переміщених осіб і 
я подала особисто списки членів 
дітей загиблих військовослуж‑
бовців, — прокоментувала Інна 
Наумова.

— Це спільна наша робота, ко‑
жен робив свою ланку. Нам дали 
фіксоване число — 280 подарун‑
ків. Діти військовослужбовців, 
які зараз перебувають на війні, 
вони отримали свої подарунки 
у закладах освіти. Область дава‑
ла подарунки виключно вразли‑
вим пільговим категоріям — це 
діти, які мають інвалідність, 
група ВПО, які не охоплені 
навчанням, діти членів сімей 
загиблих військовослужбовців, 
діти‑сироти. Скоріш за все, ді‑
тям військовослужбовців дали 
подаруночки у школі, вони їх 
отримали, там же списки скла‑
дались в управління освіти. Ось 
у чому справа.

— Зрозумійте, діло не 
в тому подарунку, діло 
в увазі та повазі, — 
каже Катерина, в якої 
троє дітей і чоловік 
військовослужбовець

у соЦполітиЦі пояснили, кому 
давали різдвяні торбинки 

на святковому заході, який влаштували 5 січня, подарунки отримали 280 дітей. Багатьох 
батьків обурило те, що їхні діти не потрапили в списки і їм не дали солодощі
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олена удвуд

Про бюджет на цей рік ми 
пишемо вже вдруге. Першого 
разу ми подали інформаційний 
запит на ім’я козятинського 
міського голови із проханням 
надати копію рішення про бю‑
джет разом із додатками, про‑
те у відповідь отримали лише 
рішення, де вказано загальний 
обсяг бюджету, суму, яку нам 
має передати область та видат‑
ки, які ми спрямуємо зі власної 
скарбниці до державної казни. 
Натомість додатків, де розпи‑
сано, скільки грошей виділять 
на медицину, освіту, ЖКГ та 
інші статті, нам не надали. Із 
власних джерел ми отримали 
копію проєкту до бюджету і на‑
писали, скільки приблизно ма‑
ють спрямувати на кожну галузь, 
але попередили читачів, що це 
лише орієнтовні цифри, тому що 
на сесії депутати могли вносити 
до рішення зміни.

У п’ятницю, 6 січня, Козя‑
тинська міська рада надала 
нам повний пакет документів 
по бюджету — рішення, при‑
йняте депутатами, разом із 
додатками та пояснювальною 
запискою. Також додамо, що 
усі ці документи опублікували 
на сайті Козятинської міської 
ради, тому тепер вони є у від‑
критому доступі. Як ми і перед‑
бачали, на сесії обранці вносили 
до бюджету зміни, тому видат‑
ки розподілили дещо інакше, 
ніж планували. Це і стало при‑
чиною, чому ми пишемо про 
скарбницю громади вдруге.

залишили, як є
Почнемо ми з тих галузей, 

на які видатки не змінилися. 
На державне управління, як і 
планували, заклали до бюджету 
39,5 мільйона гривень. Нагадає‑
мо, з цієї статті бюджету фінан‑
сується виконком, управління та 
відділи міської ради, тож біль‑
шість цих коштів спрямують 
на заробітну плату чиновників.

Не змінили видатки на со‑
ціальний захист. Із цієї статті 
фінансуються, зокрема, зарпла‑
ти працівникам, які працюють 

у закладах, що надають соціальні 
послуги, пільги та компенсацій‑
ні виплати громадянам, а також 
соціальні програми. Крім того, 
225,1 тисячі гривень планують 
цьогоріч спрямувати на підтрим‑
ку семи громадських організацій 
ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальне 
спрямування.

Не змінили видатки на культу‑
ру. Більшість коштів спрямують 
на заробітну плату працівників 
закладів культури (таких закла‑
дів у нашій громаді 16: це музей, 
клуби та бібліотеки), а також 
відділу централізованого бухгал‑
терського обліку та утримання 
міської вбиральні.

На економічну діяльність за‑
клали стільки ж коштів, як і пла‑
нували. Частину грошей, а саме 
5,3 мільйона, спрямують на по‑
точний ремонт доріг.

Не змінилися видатки на іншу 
діяльність. Нагадаємо, з цієї 
статті фінансується, зокрема, 
радіо «Погляд», а також заходи 
з попередження та ліквідації на‑
слідків надзвичайних ситуацій, 
стихійного лиха та інших невід‑
кладних робіт.

куди спряМують Менше
Тепер перейдемо до тих галу‑

зей, на які вирішили зменшити 
видатки. Це — спорт. У проєкті 
бюджету на цю галузь планували 
спрямувати 5,9 мільйона гри‑
вень, натомість заклали 4,9 міль‑
йона. Із цієї статті бюджету фі‑
нансуються спортивні заклади. 
Таких у нас три: басейн, стадіон 
та дитячо‑юнацька спортивна 
школа. Тож левову частку гро‑
шей спрямують на оплату праці 
працівників цих закладів.

Також дещо зменшили видат‑
ки на освіту. Планували закласти 
до бюджету 123,7 мільйона, на‑

томість передбачили 118. Попри 
це саме на цю галузь спрямують 
найбільше коштів. Із цієї статті 
бюджету фінансується 27 закла‑
дів та установ. Це не лише усі 
ліцеї, гімназії та дитячі садки 
Козятинської громади, а та‑
кож центр дитячої та юнаць‑
кої творчості, музична школа, 
інклюзивно‑ресурсний центр, 
логопедичний пункт, централі‑
зована бухгалтерія, господарська 
група та сервісний центр. Тож 
більшість коштів спрямують 
на зарплати працівникам цих 
закладів та установ.

гроші  У минулому номері газети ми 
розповідали про бюджет Козятинської 
територіальної громади на 2023 рік. 
Наводили приблизні розрахунки, тому 
що мали не всю необхідну інформацію. 
Тепер ми отримали від міської ради 
повний пакет документів. Розбираємося, 
скільки планують спрямувати коштів 
на кожну галузь

куди піде більше
Змінили видатки на житло‑

во‑комунальне господарство, при 
чому на цю галузь заклали навіть 
більше, ніж збиралися. Спочатку 
планували виділити 20,1 мільйо‑
на, натомість вирішили виділити 
21,1 мільйона гривень. Все тому, 
що збільшили видатки на одно‑
разову допомогу ОСББ — пе‑
редбачили 3 мільйони гривень, 
тоді як планували виділити лише 
2 мільйони.

Значно збільшили видатки 
на медицину. Із цієї статті бю‑
джету фінансується два заклади: 

Козятинська центральна районна 
лікарня та Козятинський міський 
центр первинної медико‑санітар‑
ної допомоги. Спочатку на охоро‑
ну здоров’я планували виділити 
24 мільйони гривень, натомість 
заклали до бюджету 28,7 мільйо‑
на. Додатково 4,7 мільйона гри‑
вень спрямують на оплату праці 
працівників Козятинської ЦРЛ. 
Це дозволить повністю покрити 
борг по заробітній платі, який на‑
копичився ще з минулого року. 
Більш детальну інформацію про те, 
скільки коштів спрямують на кож‑
ну галузь, дивіться в інфографіці.

На деякі галузі 
видатки не змінили, 
натомість на деякі 
вирішили виділити 
навіть більше, ніж 
планували

коШти на зарплати медикам 
є,  на освіту виділять менШе

РоЗПоДІЛ КоШТІВ У БюДЖеТІ-2023

економічна діяльність

КультураСоціальний захист

освіта

Спорт

охорона здоров’яДержавне управління

Інша діяльність

5 003 601 грн

ЖКГ

21 157 318 грн 28 773 200 грн

9 534 068 грн26 076 790 грн

118 074 001 грн

4 917 307 грн

28 750 468 грн39 356 924
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здоров’я

пельку, бігла через місточок, вхо‑
пила клиновий листочок. А от без 
людей — шаурма, борщ три літри 
і палиця ковбаси навздогін.

РХП — це не є чимось 
сороміцьким або показником, 
що ви слабкі. Це розлад і з ним 
необхідно працювати.

Що робити, якщо в тебе РХП?
1. Визнати, що є розлад 

харчової поведінки. Яка б про‑
блема не призвела до цього, вона 
не може бути виправданням. Тут 
нічого соромитися.

2. Після визнання треба сфор‑
мувати свою стратегію подолан‑
ня. Стратегій є декілька, і вам 
потрібно буде консультуватися. 
Не з дієтологом. А з психотера‑
певтом, в якого є кваліфікація ро‑
боти саме з харчовою поведінкою. 
Тоді ви зможете знати, що роби‑
ти, навіть якщо ви зірвалися. Це 
не облажалися. Просто треба буде 
почати ще раз.

3. І третій крок — знати тусовку 
з такими ж людьми, як ви, в яких 
є РХП, для того, аби підтримувати 

один одного. Не плутайте з тими 
тусовками, які виправдовують це! 
Якщо ви хочете позбутися розладу 
харчової поведінки, то працюєте 
в цьому напрямку.

Про що говорить наявність у лю-
дини РХП?

— Якщо у вас розлади харчової 
поведінки, то, скоріше за все, ви 
не справляєтеся зі стресом, — 
каже психолог. — А якщо ви 
не справляєтеся зі стресом, то вар‑
то попрацювати з собою, зі своєю 
самооцінкою і вам також потрібно 
звертатися за підтримкою.

Статистика показала, що у лю‑
дей, в яких є нормальні взаємини 
у сім'ї, в них екологічна робота 
(там теж стосунки нормальні), 
вони бачать результати своєї ро‑
боти, достатньо витрачають часу 
на себе, для свого відновлення, 
то в них немає ніякого РХП.

— Будь ласка, не плутайте 
тих, хто заїдає стрес, з людьми, 
в яких така конституція тіла, — 
каже Андрій Козінчук. — Більше 
того, від заїдання стресу люди‑

Є люди, які співстраждають: друзі, 
родичі. Що їм робити, якщо близь-
ка людина зловживає алкоголем 
постійно? Це алкоголізм (хвороба) 
чи запої?
— Ваша задача бути з цією лю-
диною постійно і ні в якому разі 
не виправдовувати вживан-
ня алкоголю, — радить Андрій 
Козінчук. — Більшість людей, які 
зловживають, виправдовуються 
це складним життям чи складними 
життєвими обставинами. Напри-
клад, іде війна, тому мені можна 
пити…
По-друге, близьким не можна 
людину, що зловживає, крити-
кувати. Навпаки, треба знайти 
сили підтримувати як особистість. 
Не ліпіть ярликів. Ви можете 
не знати істинної причини випивці 
і що з тим робити.
— Ви можете встановлювати 

свої правила: я буду з тобою 
спілкуватися, якщо ти будеш 
тверезий. Це хоч і маніпуляція, 
але ви маєте право робити таку 
маніпуляцію, — говорить психолог.
А от якщо зловживає військовий? 
То що треба робити?
— Це ганебне явище, яке хоч і не-
великий, але має відсоток у нашо-
му війську, — говорить Козінчук. — 
Ми їх називаємо по-різному: 
аватари, смурфіки, п'ятисоті, 
сімсотп'ятдесяті. Багато є назв. 
Але якщо це людина, що вживає 
алкоголь, то їй також потрібна 
підтримка, здорова атмосфера, де 
людина зрозуміє, що вона також 
може бути корисною.
оточення такої людини — 
керівники, підлеглі, товариші 
по службі — мають не критику-
вати людину за залежність від 
алкоголю.

— А це дуже складно. Тому що 
всі критикують аватара, всі кри-
тикують смурфика… Що ж йому 
робити? Тільки пити. Тому це до-
вгий шлях: не критикувати, не бу-
лити, здорова атмосфера, накази 
і звісно — ніякої співпраці в стані 
алкогольного сп'яніння. Якщо 
людина випила, то її чіпати, поки 
вона не протверезіє, не можна. Го-
ловне огородити цю людину, аби 
вона не продовжувала вживати.
У вашому оточенні стовідсотково є 
люди, що зловживають алкоголем. 
Психолог каже: якщо ви можете 
дати їм поваги, а не одну тільки 
критику, ви побачите, що ця люди-
на може змінитися. Вона схопиться 
за соломинку, аби відновитися.
Але якщо у людини алкоголізм — 
це діагноз, то тут вже не допоможе 
психологія. Це хімія і біологія, тому 
цій людині треба лікування

Що робити з близькою людиною, яка зловживає

наталія ГонЧарук

«У нас є багато способів бо‑
ротьби зі стресом. Йога. Дихан‑
ня. Вбивати русню. Обіймати 
дерева. Вбивати русню. Ходити 
на пробіжки. Вбивати русню. Але 
є деструктивні способи, напри‑
клад, заїдати то всьо. Саме про 
це ми і зняли відос. Я експерт із 
заїдання», — так анонсував своє 
нове відео на каналі «У моїй 
голові» військовий психолог 
Андрій Козінчук. Цього разу він 
пояснив, чому ми заїдаємо чи 
запиваємо стрес, та розповів, що 
робити, якщо є залежність від їжі 
та алкоголю.

— Ще у голлівудських фільмах 
зафіксовано: якщо тобі погано, 
з‘їж відерце морозива, й життя на‑
лагодиться. А як ні — то можна 
пошукати «дзен» у келиху… Зараз, 
коли стрес став нашим природ‑
ним середовищем, підхопити РХП 
(розлад харчової поведінки) — 
дуже просто. А ось позбутися — 
ні, — каже автор відео. — Що ро‑
бити, якщо впав у залежність від 
їжі та алкоголю? Як зрозуміти, що 
в тебе саме РХП? Як допомогти 
близькій людини припинити «за‑
пивати» стрес? Як організувати 
собі (або іншим) психологічний 
детокс?

Андрій Козінчук підготував купу 
«смачних» порад, від яких стане 
легше й голові, й шлунку. Повне 
відео його розповіді знайдете 
за QR‑кодом, а тут даємо текстову 
версію розказаного ним матеріалу.

Що таке стрес та як на нього 
реагуємо?

— Для початку розберемося 
у структурі стресу. Це хоп — щось 
сталося, і в організму іде своя 
реакція. Причому це хоп може 
бути абсолютно різне: від похо‑
лодало дуже сильно і це стрес, і 
є фізіологічна реакція (на руках 
встають волосинки, аби зберегти 
тепло і крім того багато фізичної 
енергії налаштовується на те, аби 
зігріти тіло). Те саме є і проти 

якогось психологічного хоп. Це, 
наприклад, вас кинула партнер‑
ка і все — є реакція. Коли ми 
отримуємо стрес, тобто щось у на‑
прямку загрози нашому життю, 
здоров'ю, благополуччю, то нам 
треба якимось чином реагувати. 
І часто так буває, що робити або 
нам не вистачає сил, енергії від 
цього всього, і нам треба щось 
хороше. А що може бути поганого 
в тому, аби їсти?!

Чого саме заїдаємо?
— Є різні варіанти, але один 

напрямок усвідомлення цього. 
По‑перше, коли ти їси, в тебе 
виділяється гормон радості і 
тобі стає добре, бо їсти — це 
прекрасно. І по‑друге, коли ти 
накопичуєш у собі масу, стаєш 
більшим, це наче твоя броня від 
зовнішніх факторів. Тебе стає 
не просто більше, ти розширюєш 
свої кордони, бо хочеш захистити‑
ся. Це психологічна передумова. 
І ця штука називається розладом 
харчової поведінки (РХП).

Для того, щоб ви усвідомили, 
що з цим робити, треба, щоб ви 
спочатку визнали, є у вас РХП чи 
нема. А що таке, коли от є? Це 
коли ви не управляєте цим про‑
цесом. Наприклад, коли ви їсте 
на автоматі, коли їсте постійно 
або їсте дуже рідко (скажімо, один 
раз в день), але дуже багато і це 
пізно. При цьому у вас є багато 
виправдань: я дуже голодний або 
важко працюю і мені потрібно ба‑
гато харчуватися.

Коли ви заїдаєте, це видно з 
точки зору патологій. Тому що 
їсти їжу — це нормально і ніхто 
вам не зробить зауважень, якщо 
ви їсте десь в ресторані, на терасі. 
Друге діло, коли ви не можете 
управляти цим процесом, коли 
маєте наїстися так, поки вам 
боліти не буде від цієї їжі. І, як 
правило, ви ще й будете стидати‑
ся цього процесу, тобто на людях 
не будете їсти взагалі. Або будете 
їсти як коза Дереза: бігла через 
гребельку, вхопила водиці кра‑

на не обов'язково розшириться 
в розмірах. Можливо, там такий 
обмін речовин здоровецький, 
що ви цього й не помітите. Але 
в будь‑якому випадку, заїдати 
стрес — це не вихід із подолання 
стресу. Єдиний вихід із подолан‑
ня — це усвідомлення, що стало‑
ся, яка моя роль в цьому і що мені 
робити далі.

Що не треба робити при РХП?
Відмовлятися від їжі взагалі. 

Нормальна харчова поведінка — 
це не не їсти взагалі, а їсти здо‑
рово, так, щоб це було в користь 
вам.

— Інколи люди, які переїдають 
чи заїдають стрес, кидають‑
ся з крайності в крайність: від 
їсти завжди і багато до не їсти 
ніколи і нічого. А має бути десь 
посередині, — говорить пси‑
холог. — Це я вам говорю. Я ж 
не худющий. Я сам людина, яка 
іноді заїдає стрес. Так, у мене 
гіпоталамічний синдром. Така 
штука є в голові, називається 
гіпоталамус і відповідає за обмін 
речовин. І от він у мене погано 
працює. І що б я не робив — ось 
такий от я є, хоча дуже сильно 
хочу після війни зайнятися со‑
бою. І так, саме я говорю вам про 
переїдання. Тому що я можу про 
це говорити, я сам це пройшов. 

Про запивання стресу
— Чого люди п'ють? Кажуть, 

так, я бухаю, і шо?.. Воно мені 
допомагає, в мене така стресова 
робота, тому треба пити… Або: 
він був на війні, ну звісно, звісно 
він тепер вживає алкоголь… Ал‑
коголь — це спирт, коли лю‑
дина його вживає, він піднімає 
сератонін, гормон радості. І 
виходить такий сератоніновий 
підйом, і людина стає щасливіша 
в цей момент, — пояснює Андрій 
Козінчук. — І знаєте, в чому 
бідося? Це на дуже короткий 
період. Після того людина іде 
вниз, тобто її стан погіршується.

П і с л я  н е т р и в а л о г о 
сератонінового підйому і спаду 
людина пробує ще раз це умовне 
щастя, щоб воно закріпилося, 
а воно знову падає і падає.

— Вживання алкоголю має бути 
культурним, — підсумовує пси‑
холог. — Якщо немає алгоритму 
вживання алкогольних напоїв, 
то варто взагалі відмовитися від 

них.
Що варто узагалі виключити?
 вживання будь‑якого алко‑

голю в пригніченому стані,
 вживання алкоголю система‑

тично.
— Найгірший алкоголізм: це 

невидимий або пивний, — каже 
Андрій Козінчук. — Є такі люди, 
що кажуть, що не вживають 
взагалі, але півтора‑літр в день 
пива випивають. Оця системність 
є і це дуже паршива річ. Або: 
я от тільки в суботу і все. Якщо 
ви кожної суботи п'єте, то це 
системність?

Питання в тому, чи ви можете 
не вживати алкоголь і скільки. 
Якщо з вами станеться шось дуже 
погане, чи зможете ви без цього? 
Оце якраз і є показником.

У чому головна проблема запи-
вання стресу?

— Чому люди п'ють (крім 
сератонінового відйому)? Про‑
блема людей не в тому, що вони 
п'ють. Пити — це наслідок того, 
що щось сталося. Уявіть собі 
людину, яку гнобили, недолю‑
блювали або найгірше роби‑
ли — знецінювали, — наводить 
приклад психолог. — Казали: ти 
поганий батько чи ти поганий 
працівник. І нічого хорошого ця 
людина не знала. І тут алкоголь, 
оцей підйом, і стає трохи краще. 
От таким чином може з'явитися 
алкоголізм.

Щоб людина перестала вжива‑
ти алкоголь, має бути очищення, 
детоксикація і ще купа медичних 
речей. А з точки зору психології 
треба замінити період, де гноби‑
ли і знецінювали підтримкою, 
любов'ю, дружбою, похвалою.

— А як хвалити людину, яка 
алкоголік? І тут вже про мудрість 
тих, хто поруч, — каже Козінчук. — 
Не хваліть алкоголізм, хваліть лю‑
дину. Особливо, коли вона тве‑
реза і робить якісь класні речі. 
Я не вірю в те, що бувають то‑
тально погані люди, або тотально 
хороші. Я вірю у вчинки. І коли 
зараз іде війна, мене найбільше 
дратує, коли кажуть: нащо іти 
до психолога, взяв пляшечку, 
стаканчик, з другом посиділи, по‑
говорили і все пройшло. Точно все 
пройшло? От чесно? Ні!  Якщо 
ви вмієте вирішити без алкоголю, 
то ви дуже сильна людина.

заїдаєШ та запиваєШ стрес?
розбираємо проблему  Чому ми 
заїдаємо чи запиваємо стрес? Що робити 
з близькою людиною, яка зловживає? 
Як допомогти військовому, що запив? 
Відповідає на ці та інші питання військовий 
психолог Андрій Козінчук

«Якщо ви вмієте 
вирішити проблему 
на суху, тобто без 
алкоголю, то це 
означає, що ви дуже 
сильна людина»

військовий психолог андрій козінчук називає себе 
експертом із заїдання. Він підготував купу «смачних» порад, 
від яких стане легше голові та шлунку



RIA-К, 12 січня 2023 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-1011 новини

анастасія квітка

Сергій Сиваківський вкотре 
відзвітував про зроблену роботу, 
яка наближає нас із вами до пе‑
ремоги. Зокрема, розповів про 
відправку чергової партії одягу 
для поранених бійців, замов‑
лення основи для маскувальної 
сітки, сплетені шкарпетки, за‑
готовку для окопних свічок.

«Поділюсь з вами новина‑
ми. Основа для сітки замовле‑
на в Польщі, вже їде із заводу 
до наших земляків. Вони одразу 
передадуть нам. Отримав 50 кг 
(два мішки) парафіну для окоп‑
них свічок, передав у Махнів‑
ку. Махнівчани заллють власні 
заготовки та виготовлені гурт‑
ківцями ДОМівцями. Остан‑
ні з основ, якими поділились 
колеги‑волонтери вже в роботі 
в Ліцеї № 5 та № 7. Із ниток, 
що ви передали, вже нав’язали 
теплих шкарпеток. Передамо 
хлопцям на передову, — напи‑

сав Сергій Сиваківський у групу 
Благодійний Фонд «Паросток 
Добра». — Дякую колективу лі‑
цею № 5 та прихожанам церкви 
«Почаївської Ікони Божої Ма‑
тері».

Також Сергій повідомив про 
передачу в Рівне 20‑ти комп‑
лектів одягу для поранених. І 
вже приступили до пошиву по‑
передньо оплаченої партії одягу.

«Перший комплект одразу 
поїде пораненому сину нашої 
колеги‑волонтера, яка дуже ба‑
гато робить для інших військо‑
вих. На наступну партію одягу 
маємо орієнтовно 18600 грн. 
Точну цифру знатиму в субо‑
ту, поки не вдома, не маю до‑
ступу до кабінету фонду. Орі‑
єнтовний залишок для збору 
7000 грн».

Реквізити, на які ви можете пе-
рераховувати кошти:

Банка накопичуваль-
на https://send.monobank.
ua/jar/3YM69mCqty

шкарпеток нав’язали, основу замовили, одяг 
у рівне відправили: про роботу волонтерів

в’яЧеслав ГонЧарук

Найперші колядки співали 
у храмах нашого міста та селах 
Козятинської і сусідніх громад. 
У церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці священник разом 
із церковним хором та прихо‑
жанами колядки співали після 
святкової літургії близько пів‑
години.

Ранковою порою козятинська 
молодь і гості нашого міста з 
дітьми були на площі. Їх при‑
ваблювали різдвяно‑новорічні 
декорації, біля яких вони фо‑
тографувалися та робили селфі.

Ближче до вечора на вули‑
цях, особливо приватного сек‑
тору та по селах нашої грома‑
ди, з’явилися перші колядники. 
На Білій Казармі, на Посьолку, 
ПРБ, Залізничному вражав ши‑
рокий репертуар колядок і вік 
маленьких колядничків, що зумі‑
ли вивчити довгі, як для їхнього 
віку, колядки. Що не колядник 
чи група колядників — то інша 
колядка. Деякі господарі навіть 
запрошували колядників з вулиці 
до хати. Гарну колядку вивчила 
6‑річна Єва. Семирічний Гліб, 
що приїхав на Різдво до бабусі 

Надії зі столиці, співав коляд‑
ку‑новинку на ПРБ. Господарі, 
до яких Гліб заходив, вперше 
почули колядку, в якій згаду‑
ються темні вулиці, повербанки, 
генератори.

Найчисленнішу групу коляд‑
ників ми зустріли біля магазину 
«Берізка». Володя, Міша, Надя, 
Настя, і маленька Іринка чека‑
ли на поповнення своєї групи, 

до неї мали приєднатися ще двоє 
колядників.

У Сигналі і Титусівці колядни‑
ки майже не ходили. Тут дітей 
ніби й багато, але чи то біль‑
шість із них з батьками поїхали 
в гості, чи Різдво тут вже від‑
святкували 25 грудня. Не чутні 
були голоси «можна колядувати» 
і в центрі нашого міста. Можли‑
во, через двері будинків дитячих 
голосів було не чутно.

На Залізничному з коляд‑
никами майже дворовий ан‑
шлаг. Ніби на Залізничному та‑
кож більшість — багатоквартирні 
будинки, тільки коли колядники 
там були, їх було добре чутно.

У Іванківцях більше колядни‑
ків було «за ставом», що ближче 
до непрацюючого будинку куль‑
тури та вулиці Новий Світ. Там 
в середньому на кожного госпо‑
даря припало близько 8‑ми груп 
колядників. У частині села, що 
ближче до лісництва, колядників 
було значно менше.

Як стало відомо на ранок, 
8 січня іванківчанин Владис‑
лав Тучак всі гроші, які він на‑
колядував, віддав волонтерці 
Ользі Пироговій. Вона в кінці 
тижня їде до наших поранених 
бійців у шпиталь. Влад передав 
400 гривень Ользі, щоб вона ку‑
пила воїнам ЗСУ фруктів.

свято  За 10 місяців повномасштабного 
російського вторгнення в українців 
накопичились стрес і втома. Чи 
святкувати зимові свята у військових 
умовах, на думку психологів, кожен 
має вирішити сам. Різдво — це не тільки 
святковий стіл, а й традиції і свято дітей, 
колядки. Як колядували дорослі і діти — 
у нашій розповіді

На Білій Казармі, 
на Посьолку, ПРБ, 
Залізничному вражав 
широкий репертуар 
колядок і вік 
маленьких колядничків

Карта Монобанку 
5375 4141 2137 5074

Карта ПриватБанку 
5168 7451 0016 6906

Рахунок у гривнях:
БО БФ «ПАРОСТОК ДО‑

БРА» Код ЄРДПОУ отримува‑

ча 44701226
Рахунок отримувача від‑

повідно стандарту IBAN 
UA863220010000026001930000657

Назва банку: АТ «УНІВЕР‑
САЛ БАНК»

Bank account in USD CO CF 

«SPROUT OF GOOD»
IBAN: 

UA073220010000026000930000658
Adress: Kyiv, Avtozavodska str. 

54/19
PayPal: sivakovskiy1@gmail.

com

як козятинЧани відзнаЧали 
різдво і колядували

колядників на різдво було багато. Гарно колядували Таїса, Настя та Богдан

Це владислав тучак. Усі гроші, які він наколядував, віддав на 
шпиталь воїнам ЗСУ
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нАші люди

олена удвуд

Свого часу я готувала крос‑
ворд про рок‑гурти Козятина. 
Від початку двохтисячних їх було 
стільки, що не лише вистачило 
на 16 запитань, а й навіть зали‑
шилося чимало тих, які я в свій 
кросворд не взяла. У цьому 
списку був тільки один рок‑гурт, 
в якому на вокалі була дівчина. 
Це «Контраст», де співала Катя 
Бєлова. Через кілька років він 
розпався, а учасники заснува‑
ли «Порцеляну», яка прогриміла 
на всю Україну у 2010 році, коли 
взяла Гран‑прі на фестивалі «Та‑
рас Бульба». Тепер у нас є ще 
один рок‑гурт, де не лише співає 
дівчина, а й на гітарі і басі теж 
грають дівчата. Він називаєть‑
ся «Eldmeris». До його складу 
входять Іванка Астахова, Даша 
Повар, Катя Сергєєва, Діма 
Кондратюк та Єгор Позняков.

Назва гурту — це поєднан‑
ня двох англійських слів eldest 
memories, що можна переклас‑
ти українською як «дуже давні 
спогади».

— Сенс такий — не живіть 
старою згадкою, дивіться впе‑
ред, — пояснює Іванка Аста‑
хова. — Якщо послухати пісні, 
можна зрозуміти. А взагалі я ду‑
маю, що може для кожного від‑
критися свій сенс.

зійшлися два Гурти
«Eldmeris» з’явився у рок‑

просторі Козятина улітку 
2022 року. Із його учасницями, 
Іванкою, Дашею та Катею, чи‑
тачів ми вже знайомили. Раніше 
вони були в «Survgen». Це мав 
бути перший козятинський суто 
дівочий рок‑гурт, поки до дівчат 
не приєдналися хлопці. Але 
«Survgen» розпався.

— Не зійшлися характерами, — 
сміються Даша і Катя.

— Ми спочатку розійшлися, — 
пояснює Іванка. — Був окремо 
«Survgen» без мене. Я покинула 
гурт, почала шукати інший, Діма 
пішов зі мною, ми знайшли Єго‑
ра. У нас була ще одна гітаристка, 
але потім все‑таки душі тягнуться 
одна до одної і ми вирішили, що 
треба воз’єднувати цей гурт.

Так і виник «Eldmeris», де 
Іванка співає, Катя грає на бас‑
гітарі, Даша з Дімою — на елек‑
трогітарах, а Єгор на барабанах. 
До речі, Діма раніше теж був 
у «Survgen».

— Як ти почав грати? — за‑
питую Діму.

— Одного разу я пішов до сво‑
го брата, у нього був день на‑
родження, — відповідає Діма. — 
Бачу, у нього акустична гітара. 
Взяв її в руки, почав грати, 

просто струни перебирати. Він 
побачив це, показав мені два 
акорди. Потім кудись поїхав. 
Весь час, поки його не було, 
цих дві години я сидів і нама‑
гався ці два акорди вивчити й 
заграти. Тоді якраз був початок 
пандемії коронавірусу. Наступ‑
ного дня я до нього прийшов і 
вже почав заглиблюватися в цю 
всю тему. У мене 26 квітня був 
день народження і я купив собі 
свою першу гітару. І це стало 
поштовхом до того, щоб я по‑
чав грати, вдосконалювати себе, 
розвиватися в цьому напрямку.

— А як ти потрапив до дівчат?
— Я також їх знав, — каже 

Діма. — Раніше у мене з Єго‑
ром і Денисом була своя група 
«Five minutes to summer» (п’ять 
хвилин до літа — авт.). Ми грали 
десь пів року, написали аж цілу 
одну пісню і потім розбіглися, 
бо тодішній «Survgen» покликав 
мене до себе грати на соло‑гіта‑
рі. Вони мене поцупили. Я по‑
годився. Сказав своїм тодішнім 
колегам, що я переходжу.

із ударниМи все складно
П’ятий учасник гурту, Єгор, 

захоплюється рок‑музикою з 
дитинства.

— Він грав на гітарі весь цей 
час, — розповідає Діма. — Його 
сестра закінчила музичну шко‑
лу і довгий час була в оркестрі 
на вокалі. Вона вміла грати 
на гітарі і навчила Єгора, зали‑
шила йому свою гітару. Цікавий 
факт — всі у нашому гурті гра‑
ють на гітарі.

— А як тоді Єгор став бара‑
банщиком? — запитую я.

—  К о л и  б у в  « Р о к ‑
Козятин‑2021», біля сцени сто‑
яли старі барабани, — відповідає 
Діма. — Єгор сів за ті барабани 
і йому дуже сподобалося. По‑
тім коли ми почали з Денисом 
і Єгором створювати нашу гру‑
пу «Five minutes to summer», 
ми пішли до дуже класних чу‑
ваків — «Formless Reflection». 
До Руслана, Ігоря і Макса. Ми 
були у них на репетиції і тоді 
Єгор вперше посидів за бара‑
банами.

До речі, поки що Єгор єдиний 
із гурту, у кого немає своїх ін‑
струментів. У решти учасників 
із цим простіше.

— Мене мій дядько повністю 
підтримує у музиці. Він мені дав 
цей поштовх і коли я в нього 
прошу щось, пов’язане з музи‑
кою, він мені це обов’язково ку‑
пить, — каже Даша. — Спочатку 
мені вітчим подарував гітару, але 
вона була така собі. На ній було 
нереально грати, вона була дуже 
погана. Потім вже мені придбав 

гітару мій дядько.
— З мого інструменту взагалі 

почалася історія «Survgen», — до‑
дає Катя. — Мій батько запи‑
тав у Сергія Гайдучка стосовно 
бас‑гітари і Гайдучок вирішив 
нас взяти на «Рок‑Козятин» 
у 2021 році. Ми через нього 
знайшли бас, купили і це все 
закрутилося.

— Про мою першу гітару я вже 
розказував, а першу електрогі‑
тару я так само купив на гроші, 
які мені подарували на день на‑
родження, — каже Діма. — Мені 
допомогли брат із батьками фі‑
нансово, вони доклали грошей.

про Що перша пісня
Попри те, що «Eldmeris» ще 

зовсім молодий гурт, у творчому 
доробку рокерів вже є сім пісень.

— Легко дати початок пісні, — 

каже Даша. — Продовжити піс‑
ню, розкласти по полицях — оце 
складно.

— Деякі наші пісні україно‑
мовні, деякі англомовні, — до‑
дає Іванка. — Мені, наприклад, 
набагато легше співати англій‑
ською, ніж українською. Мабуть 
через те, що всі звикли, що ан‑
глійською мовою ніхто нічого 
не зрозуміє, але там теж закладе‑
ний свій смисл. Українські піс‑
ні важче писати, тому що наше 
україномовне суспільство може 
зрозуміти щось не так.

Тексти «Eldmeris» загалом 
про різні проблеми, які вини‑
кають у житті людей. Минулої 
осені гурт випустив свій пер‑
ший трек — «Люди такі як є». 
Композицію можна послухати 
на YouTube.

— Цю пісню писала я, — роз‑

двіж  У музичному просторі міста 
з’явився новий гурт. Він має назву 
«Eldmeris». Це п’ятеро друзів, яких 
об’єднала гітара. Вони вже встигли 
записати свою першу пісню. Про що 
співають, що означає їхня назва і чи легко 
бути музикантами у нинішніх умовах — 
говорили ми з учасниками

повідає Іванка. — Вона про те, 
що інколи буває так, що ти зна‑
йомий із людьми великий час і 
думаєш, що вони надійні друзі, 
а вони тебе просто можуть під‑
вести. Люди бувають різносто‑
ронні, люди бувають ненадійні 
і вірити кожній людині — це 
не добре. Хоча дружба — це кру‑
то, але може хтось і підвести. 
Словом, люди такі як є.

— Із цією піснею нам допоміг 
Ігор Крижанівський з «Formless 
Reflection», — додає Діма. — Він 
нас записував, зводив, консуль‑
тував. Він зробив нашу першу 
пісню.

залишилися без 
приМіЩення

Учасники планують записати й 
інші свої пісні, але зараз із цим 
важко. Все впирається не тіль‑
ки у гроші, а й в те, що зараз 
«Eldmeris» не має приміщення 
для репетицій. Спочатку хлопці з 
гурту «Draft» допомогли колегам 
і так вони потрапили в церкву 
навпроти колишньої типографії. 
Там «Eldmeris» грали впродовж 
декількох місяців, поки не по‑
чалися планові та аварійні від‑
ключення електроенергії.

— Cпочатку не було перебоїв 
зі світлом і ми могли спокійно 
ходити на репетиції, — розпо‑
відає Іванка. — Потім почалися 
глобальні перебої зі світлом. Ми 
не могли зрозуміти, куди і як 
ходити, на котру годину. У нас 
був виділений час і дні, в які ми 
приходили. Потім ми вирішили, 
що це дуже важко для нас, тому 
що були свої вимоги. Зараз у нас 
практично навіть немає місця 
для репетицій.

Хлопці з дівчатами пробували 
стукати у всі двері, зверталися 
навіть до міського голови, щоб 
знайти приміщення для репети‑
цій. Втім поки допомогти ніхто 
не може. Тож єдиний варіант, 
який є — це гараж Дениса, друга 
Єгора і Діми. Проблема ще й 
в тому, що у гурта немає своєї 
барабанної установки.

— У церкві були свої бара‑
бани, — каже Іванка. — Зараз 
ми перейшли на гараж, там теж 
є установка, але зі своїми при‑
колами.

— Це жах, — не стримує емо‑
цій Діма.

— На скотчі, — додає Даша.
— По них вдариш і вони бух‑

бух‑бух — розклалися, — продо‑
вжує Іванка. — Все падає.

— Ви вже десь виступали? — 
запитую я.

— Ні, — відповідає Даша.
— Поки що з цим дуже важ‑

ко, — каже Іванка.
— Спочатку був коронавірус, 

тепер повномасштабна війна, — 
додає Діма.

— Взагалі я думала, що бу‑
дуть благодійні концерти і нас 
хтось кудись візьме, але ніхто 
із рок‑музикантів нічого не ро‑
бить, — продовжує Іванка. — 
Тільки «Draft» у квітні робили 
благодійний концерт, але тоді 
був не «Eldmeris», тоді був ще 
«Survgen». Щоб зробити щось 
своє, потрібні гроші й апаратура, 
якої у нас немає. У нас є гіта‑
ри і все. Барабанів у нас немає. 
Простого мікрофона у нас теж 
немає. Хіба що щось акустичне 
робити, але це не так класно. 
У Вінниці є паб, в якому зазви‑
чай виступали «Draft». Ми хотіли 
туди, але нас теж не взяли, бо 
нам немає 18 років.

— Які у вас плани на майбут‑
нє? — запитую наостанок учас‑
ників «Eldmeris».

— Писати пісні і розвиватися, 
знайти собі приміщення, де б 
ми змогли розвиватися краще, 
швидше і не дорого, — відпо‑
відає Діма.

— Це дуже важко, але зараз 
ми закінчуємо школу, хлопці 
11 клас, ми 10, потім можливо 
якщо у когось вийде поїхати на‑
вчатися — це дуже добре, тому 
що в більш розвинених містах 
набагато легше і знайти примі‑
щення, і мати свій дохід, щоб 
знайти і купити апаратуру, — 
підсумовує Іванка.

У творчому доробку 
гурту вже сім пісень, 
але поки що записали 
лише одну,  
її можна послухати 
на YouTube

«EldmEris» — другий рок-гурт 
козятина, де співає дівЧина

«Eldmeris» створився на початку літа 2022 року. Учасники (зліва направо): Єгор Позняков, 
Діма Кондратюк, Даша Повар, Іванка Астахова, Катя Сергєєва
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в’яЧеслав ГонЧарук

Проходили змагання 7–8 січ‑
ня у одному з найкращих залів 
міста Львова, палаці спорту «Га‑
личина». До речі, він є базовим 
майданчиком для проведення чем‑
піонатів міста Львова та області.

Команди були розділені на ІІ 
групи «Ліги Брендів». Команди, 
які в групі посіли 1–2 місце, на‑
далі змагалися в «золотому диві‑
зіоні». Ті, що зайняли 3–4 місце, 
боролися за першість у срібному.

Наших земляків на цих змаган‑
нях представляли клуб «Яско» та 
«Автофішка» з Вінниці. Вони ра‑
зом із командами «Галицька здо‑
ба» (Львів) та «Нові імена» (Львів) 
склали групу «А». За ФК «Яско» 
виступали двоє футболістів, які 
грали до розвалу в Козятині фут‑
болу за наш «Моноліт». Тому ко‑
зятинські вболівальники бажали 
перемоги на турнірі Владу Сте‑
панюку та Олексію Максименку 
з ФК «Яско».

У групі  «В» змагалися 
«TEAMFOOTBALL» (Львів), 
«Майфон» (Черкаси), «Київ‑
теплоенерго» (Київ) та «Мрія» 

(смт Шкло Львівська область).
Першими на спортивний манеж 

вийшли учасники групи «В» «Тім 
футбол» та «Майфон». У цьому 
рівному за грою матчі переможця 
не було виявлено, гра закінчилася 
з нулями на табло.

Друга гра була також між коман‑
дами групи «В» «Київтеплоенерго»‑

«Мрія». Рахунок — 1:9 на користь 
команди зі Львівщини.

Далі в боротьбу за вихід до «зо‑
лотого дивізіону» розпочали ко‑
манди групи «А». На спортивний 
майданчик вийшли «Галицька 
здоба» та «Автофішка» (Вінниця). 
У цій грі автомобілісти Віннич‑
чини мінімально поступилися 
кулінарам зі Львова, а Вінниць‑
кий «Яско» зіграв бойову нічию 
з командою «Нові імена» (Львів) 

із рахунком 2:2. Після цієї гри по‑
новилися ігри в групі «В». «Мрія» 
поступилася з рахунком 0:4 «Тім 
футбол», а «Майфон» не зали‑
шили шансів на вихід із групи 
столичним енергетикам, рахунок 
зустрічі 10:1 на користь черкащан.

У другому заході групи «А» 
були зіграні двоє дербі. Спо‑
чатку на спортивний майданчик 
вийшли команди зі Львова. «Га‑
лицька здоба» з рахунком 3:2 пе‑
ремогла команду «Нові імена». 
У вінницькому дербі на гол від 
«Автофішки» лідер вінницького 
аматорського футболу ФК «Яско» 
відповів двома забитими м’ячами. 
Тож 2:1 на користь «Яско».

В останніх двох іграх групи «В» 

гра №1  Під час різдвяно-новорічних 
свят у Львові відбувся ХІХ Всеукраїнський 
турнір із футзалу «Lviv Open Cup» 2023. 
У змаганнях взяли участь найкращі 
аматорські колективи Києва, Вінниці, 
Черкас, Львова. За вінницький ФК «Яско» 
виступали двоє футболістів, які раніше 
грали за Козятинський «Моноліт»

спочатку «Тім футбол» познущав‑
ся над енергетиками з Києва 14:1, 
а черкащани з рахунком 6:3 пере‑
могли «Мрію».

У групі «А» в заключних 
іграх львівські кулінари посту‑
пилися «Яско» з рахунком 1:3, 
а «Автофішка» з таким самим 
рахунком поступилася команді 
«Нові імена».

До півфіналу «золотого дивізіо‑
ну» пробилися «Яско», «Тім фут‑
бол», «Майфон» та «Галицька здо‑
ба». У срібному дивізіоні зійшлися 
«Автофішка», «Мрія», «Київтепло‑
енерго» та «Нові імена».

Спочатку проходили ігри в сріб‑
ному дивізіоні, а потім півфіналь‑
ні зустрічі і поєдинки за медалі. 

У першому півфіналі «Яско» 
помірявся силами із «Майфо‑
ном» (Черкаси) і переміг свого 
суперника з рахунком 3:0. У фі‑
налі наші земляки поступилися 
TEAMFOOTBALL (Львів) з ра‑
хунком 1:3

У боротьбі за бронзу зустріча‑
лися «Майфон» (Черкаси) та «Га‑
лицька здоба», перемогли конди‑
тери з рахунком 4:1.

Отже «Тім футбол» — чемпіон 
ХІХ Всеукраїнського турніру з фут‑
залу серед аматорів «LVIV OPEN 
CUP 2023». «Яско» — срібний при‑
зер, у «Галицької здоби» бронзові 
нагороди і «Майфон» (Черкаси) 
замкнув четвірку найкращих ко‑
манд «золотого» дивізіону.

 Козятинські 
вболівальники бажали 
перемоги на турнірі 
Владу Степанюку та 
Олексію Максименку з 
ФК «Яско»

«яско» став срібним призером 
всеукраїнського турніру

у фіналі наші земляки поступилися TEAMFOOTBALL (львів) з рахунком 1:3. 
У результаті — друге місце у «золотому дивізіоні»

лариса олійник

Війна приносить страждання та 
біль. Не тільки емоційний, але й 
фізичний. Із 2014 року, з початку 
війни рф проти України, багато 
наших військових зазнали пора‑
нень та ушкоджень, внаслідок яких 
дістали інвалідність.

Для їхнього соціального за‑
безпечення та захисту держава 
надає статус особи з інвалідністю 
внаслідок війни, який передбачає 
певні пільги та гарантії.

Військовослужбовець Олек‑
сандр мав досвід військової служ‑
би з 2013 по 2019 роки у 95‑й 
десантно‑штурмовій бригаді. 
З початком повномасштабної 
війни був мобілізований на служ‑
бу в 132 окремий розвідувальний 
батальйон. У складі батальйону 
виконував бойові завдання (ходив 
у розвідку, робив засідки, штур‑
мували бригадою) в Чорнобилі, 
а потім у Харківській області.

У липні поблизу населеного 
пункту Ізюм отримав поранення, 
наступивши на ворожу міну. Вся 
група побратимів несла Сашка по‑
над чотири кілометри, чим вряту‑
вала йому життя.

Військовий пройшов лікування 
і отримав безкоштовний протез 
на Вінницькому підприємстві 

«Ортопедсервісцентр» і буде далі 
продовжувати військову службу, 
щоб захищати свою Батьківщину.

Загалом в «Ортопедсервісцентрі» 
на сьогодні основними пацієнтами 
є військові з пораненнями, які при‑
звели до втрати кінцівок на фронті. 
Фахівці центру протезування та 
реабілітації розповіли, як таким 
військовим як Олександр отри‑
мати статус «особа з інвалідністю 
внаслідок війни», мати певні пільги 
та гарантії?

Хто може отримати статус «особа 
з інвалідністю внаслідок війни»?

Громадяни і громадянки, які 
втратили працездатність через по‑
ранення, контузії, каліцтва, захво‑
рювання, одержані під час захисту 
Батьківщини.

Це можуть бути:
 Військовослужбовці ЗСУ, 

Нацгвардії, СБУ, Служби 
зовнішньої розвідки, Держприкор‑
донслужби, Державної спеціальної 
служби транспорту, військової про‑
куратури, ВМС.
 Пр ац і в ники  ДСНС , 

Державної служби спеціального 
зв’язку, Управління державної 
охорони України.
 Члени добровольчих фор‑

мувань тергромади (або інших 
утворених відповідно до законів 
України військових формувань).

про інвалідність внаслідок війни. куди звертатися?
 Працівники і працівниці 

підприємств, установ, організацій, 
які залучалися до здійснення заходів 
із забезпечення національної без‑
пеки і оборони, відсічі і стриму‑
вання збройної агресії Російської 
Федерації.

Яка послідовність отримання ста-
тусу?
 Поранення, контузія, 

каліцтво, захворювання;
 Лікування у шпиталі;
 П р о х о д ж е н н я 

військово‑лікарської комісії (ВЛК);
 Проходження медико‑

соціальної експертної комісії 
(МСЕК);
 Подання документів та от‑

римання посвідчення від органу 
соціального захисту населення.

Важливо! Після поранення 
чи травми військовослужбовець 
повинен отримати довідку про 
обставини події у командира 
військової частини. Без цього до‑
кумента неможливе проходження 
ВЛК (військово‑лікарської комісії) 
та МСЕК (медико‑санітарної 
експертної комісії).

Саме ВЛК після лікування 
та відпустки за станом здоров’я 
(якщо така була надана) приймає 
рішення про ступінь придатності 
до військової служби.

Які функції у МСЕК?

Цей орган встановлює:
 І, ІІ, ІІІ групу інвалідності, 

причину та час її настання;
 в і д с о т о к  в т р а т и 

працездатності;
 потребу в протезуванні;
 індивідуальну програму 

реабілітації;
 медичні показання на право 

одержання спеціального автотран‑
спорту.

Які документи потрібні для про-
ходження МСЕК?

Військовослужбовцям направ‑
лення на обстеження видають 
у військовій частині після про‑
ходження ВЛК.
 паспорт або ID‑картка з 

витягом з Єдиного державного 
демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання;
 військовий квиток (копія) 

або тимчасове посвідчення 
(для військовозобов’язаних, 
призовників);
 направлення на МСЕК
 (форма ф. № 088/о);
 медична документація, 

оригінали (виписки з амбулаторної 
карти ф. 025/о, виписки з історії 
хвороби стаціонарного хворого ф. 
027/о, результати лабораторних, 
інструментальних, променевих об‑
стежень, консультативні висновки 
профільних обласних спеціалістів 

тощо) та амбулаторна картка хво‑
рого;
 в окремих випадках — трудова 

книжка або її копія;
 довідка ВЛК, свідоцтво про 

хворобу (видається медични‑
ми установами, де проводилось 
лікування);
 довідка про придатність 

в ійськовослужбовця  або 
в і й с ь к о в о з о б о в ’ я з а н о г о 
до військової служби (за потреби);
 довідка про обставини травми 

(за потреби);
 посвідчення УБД (копія).
За наслідками огляду МСЕК 

видає довідку.
— Особі з інвалідністю внаслідок 

війни видають посвідчення з на‑
писом «Посвідчення особи з 
інвалідністю внаслідок війни» та 
відповідний нагрудний знак, — 
пояснює адвокат Андрій Новак. — 
Цей статус дає право на отримання 
пільг, передбачених законом «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», зокрема й 
на одноразову грошову допомогу.

Також варто знати, що у разі 
встановлення учаснику бойових дій 
статусу особи з інвалідністю раніше 
видане посвідчення учасника бой‑
ових дій вилучають та залишають 
на зберіганні в органах соціального 
захисту населення.
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дозвілля

516248

516118

кросворд «відомі люди у козятині»

по горизонталі

1 Прізвище історика, який наприкінці ХІХ століття проїжджав через 
Козятин, коли їздив на гостини до родичів у Сестринівку (підказка: його 
фото на 50-гривневій банкноті)

2 Прізвище голови Директорії УНР, якому на початку минулого століття 
подарували у Козятині коня

5 Прізвище відомого на весь світ українського спортсмена, який улітку 
2019 року проводив у нашому місті змагання між стронгменами з 
України та Польщі

7 Прізвище українського співака, який виступав на Дні міста у 2017 році
8 Прізвище хореографа із Венесуелли, який у 2015 році проводив для 

наших школярів танцювальний флешмоб на стадіоні
9 Прізвище сучасного українського письменника, зустріч із яким організу-

вали в бібліотеці восени 2022 року
10 Прізвище українського співака, який вітав козятинчанок зі святом 8 бе-

резня у 2020 році
11 Прізвище української співачки, яка виступала на нашому стадіоні 

у 2013 році
12 Прізвище керівниці українського музичного гурту, який співає про «ліса-

пет» і виступав на Дні міста у 2018 році

по вертикалі

РеКЛАМА

515813

516071 516076515353

516249

14

12

16

9

13

15

2

4

10

3

6

7

1

11

8

5

3 Прізвище українського політика, який 
приїздив на відкриття пам’ятника Михайлу 
Грушевському

4 Прізвище української політичної діячки, 
яка відвідувала Козятин під час Помаран-
чевої революції та у 2018 році

6 Прізвище очільника Південно-Західної за-
лізниці, який у 2013 році особисто вручав 
ордери власникам квартир у новобудові 
біля училища

13 Прізвище гетьмана, якого у 1918 році по-
грабували на нашому вокзалі

14 Прізвище україно-польського поета, який 
останні роки свого життя прожив у селі 
Козятині, в маєтку місцевого поміщика

15 Прізвище лідера відомого українського 
гурта, який співає про надію і виступав 
на фестивалі «Рок-Козятин» у 2021 році

16 Прізвище сучасної української письменни-
ці, яка презентувала свою книжку в одній 
із кав’ярень нашого міста у 2019 році

по горизонталі
3. Янукович 4. Тимошенко

6. Кривопішин 13. Скоропадський 

14. Падура 15. Красноокий

16. Довгопол

по вертикалі 
1. Грушевський 2. Петлюра

5. Вірастюк 7. Мірзоян 8. Лопес

9. Прохасько 10. Скорпіон

11. Кароль 12. Фаліонвідповіді
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робота
 �На роботу потрібні: продавець (з/п від 

700 грн в день)  096-185-59-50, 098-634-
12-45; різноробочий (з/п від 15 000-17 
000 грн за вахту) 098-634-12-45,  096-
185-59-50,

 �Вахтовий метод. Житлом забезпечує-
мо. Місце роботи - м. Фастів. Телефону-
вати в будні дні з 8.00 до 17.00 год

ремонт
 �Виконую Зварювальні роботи. 067-786-

29-90

 �Майстер на годину, послуги електрика, 
сантехніка, встановлення побутової техні-
ки, збір меблів. 093-190-80-33

ПроДам
 � Авто-крісло нове, недорого. 068-962-41-59    

 � Бензопилу «Штіль», «Гудлак», бензокосу, ел. 
двигун 3 квт, ел. лобзік, болгарку, ел. дрель, 
ел. обігрівач, меблі б/в, посуд, картоплю вели-
ку, насіневу, мілку «Міневра», сіно, холодиль-
ник, телевізор, корито алюмін. 068-216-34-20 

 � Генератор бензиновий «Hyundai» 3,5 квт., 
з Італії,  напрацювання 5 мото годин, шафа 
дводверна від гарнітуру «Альбіна». 067-430-
79-37, 093-756-39-33   

 �Дачу р-н Талимонівка, плитку 15 х 15. 093-
705-62-44  

 �Двигун Д-240 після кап. ремонту, 44000 
грн. 067-789-97-76    

 �Доски сухі, обрізні, дубові, набір 50 х 250 
х 2300-2 шт., 50 х 270 х 2300-2 шт., 50 х 130 
х 2300-1 шт. 073-218-92-49    

 �Дрова рубані. 097-704-97-81  

 � Картоплю велику, мілку, посадкову різних 
сортів, можлива доставка. 097-354-76-54   

 � Картоплю дрібну 6 відер по 20 грн/відро. 
096-224-01-71, 063-235-80-04 

 � Коляску дитячу + комплект зима. 068-962-
41-59  

 � Коляску дитячу терміново, недорого, зима-
літо 2 в1 в гарному стані, після однієї дитини. 
066-435-02-36  

 �Шафу для одягу б/в, В-185 см, Д-150 см, 
Ш-55 см, 400 грн., самовивіз, м. Козятин. 
063-677-24-50  

 � Зерно пшениці та кукурудзи. 067-745-69-
92  

 �Ліжко двоспальне з ортопедичним матра-
цом 2 х 2 м., хороший стан, 7000 грн. 096-
779-60-83 

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

 �Ноутбук, недорого. 063-055-40-69 Микола  

 �Парту шкільну, вимірювач сахару, бідон 
алюмінієвий, столик з чорного скла, дитячу 
ванночка. 097-147-84-88 

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

 �Плиту газову, коричнева, робочий стан, 
дешево. 068-962-41-59   

 � Ремені авто обтяжні 10 м з трищітками, на-
вантаження 3 т., два ремені б/в в хорошому 
стані. 073-218-92-49  

 � Банки 3 л - 15шт/30 грн., 0,5 з кришками 
від соусу «Чумак» - 35 шт/7 грн., 0,480 - 15 
шт/5 грн. 073-218-92-49    

 �Сою якісну, посівну. 098-724-74-94   

 � Телевізор кольоровий «Samsung», комод 
сучасний темно-коричневий, верх укріпле-
ний, може бути під акваріум 90 х 85 х 60, на-
кладна нержавіюча кухонна мойка в гарному 
стані 80 х 60. 063-296-91-71   

 � Ячмінь. 098-724-74-94 

 � Ячмінь с. Вернигородок. 097-087-47-31 

нерУХомIСтЬ
 � 1-кімн. кв., 3 поверх, 36 кв. м., опалення, 

без ремонту з меблями, р-н ПРБ. 093-704-
31-57 

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

 � 1-кімн. квартиру. 093-002-61-40   

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

 � 2-кімн. кв., р-н училища, інд. опалення. 
097-704-97-81   

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

 � 3-кімн. кв., 2 поверх, середня, інд. опален-
ня, р-н ліцею №3. 093-704-31-57 

 � 3-кімн. кв., центр, 62 кв.м., середня, без 
ремонту. 093-704-31-57 

 � Будинок 81 кв. м., з ремонтом та меблями, 
сарай, погріб, гараж, баня, уся ділянка 12 со-
ток. 097-130-02-57    

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

 � Будинок м. Козятин на 2 половини, 26 
кв.м. з эвроремонтом, р-н « Поле див» .093-
704-31-57 

 � Будинок недорого, біля станції Кордишівка. 
097-254-59-73 

 � Будинок с. Козятин, 80 кв. м., газ, вода, усі 
зручності, гараж, госп. будівлі, 10 сот. горо-
ду. 097-628-48-13, 073-058-41-21  

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

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

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

 � Будинок цегляний, с. Кордишівка, літня 
кухня, сарай, погріб, криниця, 50 соток землі. 
063-294-70-99, 063-740-19-42    

 � Будинок, м. Козятин, вул. Матросова 259, 
газ + пічне опалення, господарські будівлі. 
063-695-30-20   

 � Будинок, с. Козятин, без зручностей. 098-
599-47-10 

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

 � Зем. ділянка 5 сот., в центрі міста, біля 
малого базару. 093-704-31-57  

 � Зем. ділянка з госп. будівлями, гараж, 
літня кухня, сарай, підведене світло та водо-
провід, вул. Подільська 114. 063-829-40-45 

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

 � 2-кімн. квартира в центрі, терміново. 050-
853-06-35   

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

 � Кімнату в гуртожитку, р-н ПРБ зі зручнос-
тями та меблями. 093-704-31-57  

 � Кімнату житлову з фундаментом та дозво-
лом на добудову, р-н м’ясокомбінату, пічне 
опалення. 063-767-93-72, 063-026-74-92   

 �Приміщення 50 кв. м., під магазин, офіс, 
стоматологію, центр ПРБ. 093-704-31-57   

 � Частину будинку з земельною ділянкою в 
центрі міста. 063-342-67-53 

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

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

аВтомото
 �Диски R 16 на 6 болтів, гума 225 х 17 х 18 

- 4 шт., карданний вал «Ford» - «Opel», недо-
рого. 097-318-53-21  

 �Daewoo Nexia 2007 р. в., двигун 1,5, пробіг 
103 тис. км., один власник, вхорошому стані. 
067-602-75-87 Анатолій 

 � Трактор МТЗ - 82, косарка роторна, при-
цеп, культиватор. 063-754-56-46

КУПЛЮ
 � Горіхи цілі, пір’я. 098-572-42-44, 063-530-

27-48 

 �Неробочі б/в бензокоси, бензопили. ел. 
двигуни 2 квт і більше, млини. 068-216-34-20   

 �Шкірки кролів, нутрій, лиса. 097-446-20-46, 
063-629-01-49   

 �Шпали дерев’яні б/в, тюки ячмінної со-
ломи, косу ручну, електричний перфоратор. 
097-255-51- 60

рIЗне
 � Візьму на квартиру хлопців. 093-884-86-66, 

068-209-91-37   

 � Втрачений Державний акт на право власності 
на земельну ділянку серії ЯМ №383523 на ім’я 
Черниш Меланія Іванівна вважати недійсним.    

 � Здам 1-кімн. кв., центр, 5 поверх, порядним 
людям без євроремонту, без техніки. 068-519-
30-29, 063-630-68-25   

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

 � Родина зніме 1-кімн. квартиру, своєчасну 
оплату гарантуємо. 095-152-01-39    

 �Шукаю людину, щоб зрізали та забрали на 
дрова дві яблуні, недорого. 063-316-28-84, 
096-690-84-07 

 � Здам в оренду приміщення 50 кв. м., вул. 
Грушевського 23. 067-293-29-41    

Здам в оренду приміщення 30 та 120 кв.м. 
тв центрі. 093-766-78-49 

Продам поросят. 073-407-69-12                                                

Куплю роги лося, оленя; чоботи хромові, 
кирзові, ялові; ялинкові іграшки, 

статуетки, фотоапарати, ікони, монети, 
ордени, жовті годинники, тв, магнітофони, 

плати та радіодеталі, т. д. 067-161-61-62

Продам теличку на корову, вік 10 місяців. 
097-449-22-06 

Продам корову з четвертим телям, тільна 
7 місяців. 096-650-69-14

Здам в оренду приміщення 50 кв. м., вул. 
Грушевського 23. 067-293-29-41 

Здам в оренду контейнер на ринку 
«Хлібодар». 068-838-63-23

Продам бичка 2 місяці, випоєний.  
097-873-36-62 

Продам поросята 12-15 кг, м’ясної породи 
«Ландрас». 097-691-24-52

Продам поросята с. Іванківці. 098-971-88-65 

Продам два кабанчики по 25 кг, 6000 грн. 
067-319-08-49  

Продам дрова ясен, дуб. 068-816-63-88

514111
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дозвілля

Погода у козятині

овен 
Цей тиждень сприяє цікавим 
знайомствам, захоплюю-
чим відкриттям і плідному 
співробітництву. Старші 
родичі можуть стати дже-
релом дуже цінних порад. 
Виявіть активність у робочих 
питаннях та лояльність до 
начальства. 
 
телеЦь 
Реалізація намічених 
планів пройде набагато 
ефективніше, якщо ви 
використовуєте свої ділові 
зв’язки. Цього тижня варто 
зайнятися підвищенням сво-
го інтелектуального рівня.

близнюки 
Цього тижня все вам вда-
ватиметься, бажання легко 
виконаються, від роботи ви 
отримаєте справжнє задово-
лення. Не виключені зміни в 
житті та оточенні, які підуть 
вам на користь та дозволять 
реалізувати давно намічені 
цілі.

рак 
Можна буде багато чого 
встигнути зробити. А, якщо 
пощастить, є шанс навіть 
просунутися кар’єрними 
сходами. Будуть успішні 
проєкти, пов’язані з ми-
стецтвом та медициною.

лев 
Цього тижня багато до-
ведеться починати спочатку, 
з чистого аркуша, причому 
краще розраховувати тільки 
на свої сили. Робота, по-
будована за індивідуальним 
планом, буде успішною та 
принесе відчутні плоди. 

діва 
Цього тижня поспішайте 
дізнаватися про нове, більше 
читайте і знайомтеся з людь-
ми. Важлива інформація або 
новина здалеку, вплине на 
ваше життя. Вважливі спокій 
і впевненість у собі, це най-
кращий вихід у ситуації.

терези 
Зірки радять використо-
вувати свою чарівність та 
дипломатичні здібності. 
Промахи на роботі зали-
шаться без наслідків. Пора-
дуйте себе новими вражен-
нями, проте захистіться від 
непотрібних контактів.

скорпіон 
Цього тижня варто діяти 
рішуче, втілюючи у життя 
свої плани та задуми. Ви 
зрозумієте, що можете бага-
то чого змінити і не потрібно 
пливти за течією. Ви успішно 
впораєтеся з багатьма 
складними завданнями.

стрілеЦь 
Цей тиждень обіцяє багато 
роботи. Вам знадобиться 
терпіння і об’єктивність по 
відношенню до себе для ви-
правлення дрібних неточно-
стей. У деяких ситуаціях успіху 
сприяє наступальна тактика, 
тільки не перестарайтеся.

козеріГ 
Будьте мудрішими і 
розважливішими, якщо ви 
поступитеся лідируючою 
роллю колезі по роботі, ви 
від цього тільки виграєте. 
Перевіряйте на надійність 
нових партнерів у роботі 
та в коханні, але робіть це 
непомітно та делікатно. 
 
водолій 
Сприятливий час зміни в 
особистому житті, також ви 
можете знайти нову роботу. 
Вам знадобиться вся ваша 
ініціативність та рішучість 
для впровадження в життя 
нових передових технологій. 

риби 
Складнощі залишаться в ми-
нулому, справ стане менше, 
але сил, найімовірніше, все 
одно не вистачатиме. Якщо 
ви схильні до ризикованих 
дій, то можете заздалегідь 
приготуватися до поразки. 

Гороскоп
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***
— Дорога, давай обнулимо наші 
стосунки!
— Забудемо всі образи і минуле?
— Забудемо, що знаємо одне 
одного.

***
— отче, я хочу посповідатися.
— П’єте?
— П’ю. Але може спочатку 
посповідаєте мене?

***
— Мамо, а як це — мати кращу 
дочку в світі?
— Не знаю, запитай у бабусі.

***
— Милий, принеси каву.
— А по-хорошому попросити 
не можеш?
— Милий, принеси каву по-
хорошому…

***
Батько миє посуд… Маленький син 
питає:
— Тату, а скільки вже років ти 
працюєш у мами?

***
Справжній джентльмен той, який 
виходить з машини і каже:
— Кохана, ти ідеально 
припаркувалася, а цей «Лексус» 
вже був пом’ятий, і кіт вже був 
дохлий, та й ялинка тут до біса 
не потрібна була.

***
Народна прикмета: Якщо людина 
відсутня в інтернеті — значить 
сапає город.

***
росія — як мій телефон. Постійно 
недостатньо місця, бо пам’ять 
заср@на незрозуміло чим.

***
— Слухай, а де починається росія?
— Там, де закінчується асфальт.

***
1993 рік: вимикайте світло, 
колядники йдуть!
2023: вимикайте генератор, 
колядники йдуть!)

***
— Готові кілька разів на тиждень 
ходити до церкви?
— Так.
— Добре, ви прийняті в СБУ.

***
Летить шахед на Київ, а назустріч 
йому український дрон енгельс. 
Привіталися, український дрон 
каже, мовляв, куди поспішати, 
ніч навколо, давай за Новий рік 
вип’ємо. Випили. Потім давай за 
зустріч. Потім за здоров’я. Потім 
на доріжку. Шахед піднімається 
і каже: — ой, щось мені вже 
недобре. А український дрон бере 

його під руку і каже: — Нічого, 
полетіли, я тебе додому проведу.

***
— Галю! Знаєш у чому схожість 
орків і бджіл?
— Ну?
— Мертві бджоли не гудуть.

***
Малята, нумо відгадаємо загадку:
Що там у дворі гарчить,
Ніби пес кудлатий.
Не собака, не шахід,
Що це?
(Малята хором):
Ге-не-ра-тор!

***
Вступив у клуб анонімних 
алкоголіків. Вже третій день п’ю і 
навіть не знаю з ким…

***
— Галю, знову твій поп-корн не 
посолений!
— То пінопласт, ти худобо п’яна!

***
У червні +12, у вересні +12, 
в січні +12... Ну хоч якась 
стабільність!

***
Дієтологи: якщо перед сном 
хочеться їсти — обдуріть шлунок, 
з’їжте яблучко.
Шлунок: ок, я розім’явся, неси 
вареники.

***
обожнюю, коли українці з 
наголосом говорять: Шановний! 
Бо це означає, що зовсім ви не 
шановний, і зараз буде скандал!))

***
Чоловік приходить на фірму 
влаштовуватися на роботу. У нього 
запитують:
— Скільки знаєте мов?
— Три.
— А які?
— Українська, англійська, 
французька.
— Ну скажіть що-небудь 
англійською.
— Gutten tag.
— Це ж німецька!
— Ну, значить чотири…

***
— Коханий, чому ти ніколи 
не називаєш мене лагідними 
словами?
— Це якими ж?
— Ну, там зая... бусічка...
— ех, заябусічка ти моя!

***
— Куме, і давно ти носиш бікіні?
— З того часу, як дружина знайшла 
їх в машині і я сказав, що то мої…

***
У щасливій сім’ї чоловік приймає 
рішення, а жінка говорить, які.

Анекдоти


