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містом ширяться 
чутки, що «дельфін» 
зачинили

люди навіть бачили, 
як із приміщення 
басейну виносили 
обладнання, 
а на сторінці 
закладу у Фейсбук 
опублікували допис-
прощання

 Чи дійсно 
зачинився басейн — 
розбиралися наші 
журналісти

с. 9

про перспективи парку, 
площі і стадіону
торік у парку почали 
ремонтувати доріжки, а 
на площі мала початися 
реконструкція, але на заваді 
стала війна. Чи планують 
щось ще міняти у міському 
сквері, що буде з площею і які 
у влади плани стосовно зони 
відпочинку на водокачці?

потоп у центрі міста
Ще у суботу, 21 січня, у 
міському парку всією громадою 
відзначали завершення 
величних свят новорічно-
різдвяного циклу, а наступного 
дня через прорив водної 
магістралі тут сталася справжня 
повінь. мешканці будинку в 
центрі міста зосталися без води 
більше ніж на дві доби с.4с.5
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анастасія квітка

У неділю, 22 січня, слідчі Ві‑
нниччини задокументували два 
факти спроб підкупу поліцейських. 
Один із них у нашому районі

Так, у селі Нова Гребля Хміль‑
ницького району 48‑річний міс‑
цевий житель керував легкови‑
ком з ознаками алкогольного 
сп’яніння, — повідомили у облас‑
ній поліції.

За нескладання протоколу чо‑
ловік запропонував інспекторам 
неправомірну вигоду у розмірі 
1000 гривень.

Аналогічний злочин зафіксува‑
ли у Сутиській громаді. Близько 
9 години ранку 22 січня за пору‑
шення ПДР інспектори зупинили 
автомобіль ЗАЗ, під керуванням 
49‑річного чоловіка. У водія по‑
ліцейські виявили ознаки алко‑
гольного сп’яніння та розпочали 

документувати правопорушення. 
Аби уникнути відповідальності, во‑
дій запропонував правоохоронцям 
50 євро хабара.

За цими фактами слідчими роз‑
слідуються провадження за ч. 1 ст. 
369 Кримінального кодексу Укра‑
їни (Пропозиція, обіцянка або 
надання неправомірної вигоди 
службовій особі). Санкція статті 
передбачає до 4 років позбавлення 
волі.

у нашому районі п’яний водій 
пропонував поліцейським хабар

олена удвуд,
ірина шевЧук

Не кожне місто Вінницької 
області може похвалитися таким 
басейном, як у Козятині. Були 
часи, коли в «Дельфіні» вирувало 
життя — навчали діток плавати, 
влаштовували змагання, а для до‑
рослих навіть проводили заняття 
з аквааеробіки. Та за десятиліття 
свого існування басейн зазнав 
чимало перипетій.

Свого часу «Дельфін» належав 
залізниці. Очільник Південно‑За‑
хідної Петро Кривонос клопотав, 
щоб у Козятині відкрили басейн. 
Залізничники його будували. І 
залізниця його утримувала багато 
років, так само, як його сусідів — 
спортзал «Локомотив» та Буди‑
нок науки і техніки залізничників 
(в народі ЖДК).

У 70‑их роках, коли новісінь‑
кий басейн щойно відчинив свої 
двері для відвідувачів, він корис‑
тувався шаленим попитом. Шко‑
лярів регулярно водили до «Дель‑
фіна» на плавання. Та на початку 
2000‑них залізниця вирішила від 
басейну відмовитися і передала 
його на баланс міської ради. 
Будівля була не у найкращому 
стані, тому «Дельфін» зачинили 
на реконструкцію.

У 2010‑му басейн відкрили 
знову і навіть знайшли для нього 
інвесторів, але пропрацював він 
тоді зовсім недовго — вже через 
рік його знову зачинили на замок, 
тому що утримувати «Дельфін» 
для орендаторів виявилося спра‑
вою збитковою. А далі — знову 
ремонт. І знову будівля стояла 
пусткою декілька років.

У 2015‑му басейн втретє від‑
новив свою роботу. Влаштували 
урочисте відкриття, на яке за‑
просили спортивне керівництво 
області. «Дельфін» знову стала 
орендувати київська фірма і він 
працював на повну потужність, 
допоки не почалася пандемія. 

У 2020‑му із киянами розірвали 
договір, басейном стало цілко‑
вито опікуватися місто і ство‑
рило на його базі комунальну 
установу «Спортивно‑оздоров‑
чий комплекс «Дельфін». Що‑
правда, за останні два роки він 
більше стояв зачинений — спо‑
чатку коронавірус, а тоді повно‑
масштабна війна не дозволили 
працювати басейну у звичному 
режимі. А днями містом стали 
ширитися чутки, що «Дельфін» 
закривають остаточно.

«Не гарно з нашого боку було б 
піти не попрощавшись! Наша 
історія, як колективу басейну 
закінчена! Від імені всього ко‑
лективу хочу подякувати усім, 
хто був з нами ці роки! Прожи‑
вав разом з нами важкі часи (їх 

було більше), але і радісні — вони 
найбільш запам’ятались. Дякуємо 
батькам, які довіряли нам своїх 
дітей — вони справжні чемпіони 
і ми впевнені, що вони досяг‑
нуть високих вершин і ми будемо 
ними пишатись. Дякуємо тим, 
хто приїжджав до нас з інших 
міст (не шкодуючи часу і коштів). 
Дякуємо нашим постійним від‑
відувачам — ви для нас стали, 
як сім’я! Дякуємо кожному, хто 
турбувався і допомагав! На цій 
ноті прощаємось! Мирного неба 
нам усім», — написали на сторін‑
ці «Дельфін Басейн» у фейсбук 
у вівторок, 24 січня.

«Подякуємо міському голові 
за ще один крок до регресу міс‑
та. Басейн «Дельфін» закрили! 
Повсюди відкривають спортивні 
майданчики, басейни, місця про‑

ведення дозвілля, а в Козятині 
навпаки! Будемо без медицини, 
без басейну, без води нормаль‑
ної якості, без доріг, без площі, 
без нормального харчування ді‑
тей, без всього, що характеризує 
нормальний розвиток міста. Але 
до влади рватись не будемо, бу‑
демо мовчати, нехай робить, що 
хоче! Так правильно?» — напи‑
сав у одній із козятинських груп 
на фейсбук Олександр Шум‑
ський, депутат Козятинської 
міської ради.

Зауважимо, що спортивно‑
оздоровчий комплекс «Дель‑
фін» — це комунальна устано‑
ва, засновником якої, за даними 
аналітичної системи YouControl, 
є Козятинська міська рада. 
А отже басейн можуть закрити 
виключно за рішенням депута‑
тів Козятинської міської ради. 
Втім на першій у новому році 
сесії, яка відбулася у п’ятницю, 
20 січня, жодних рішень з при‑
воду «Дельфіна» не приймали. Ба 
більше, до бюджету‑2023 на його 
утримання передбачили кошти.

Щоб розібратися у цій ситу‑
ації, звернулися за коментарем 
до начальника управління освіти 
та спорту Козятинської міської 
ради Інни Мадей. Вона пояснила: 
рішенням сесії у грудні минулого 
року басейн «Дельфін» і стадіон 
«Локомотив», як дві спортивних 
установи, з’єдналися в одну ко‑
мунальну установу «Спортивні 
споруди Козятинської міської 
ради».

важливо  містом ширяться чутки, 
що «дельфін» зачинили. люди навіть 
бачили, як із приміщення басейну 
виносили обладнання, а на сторінці 
закладу у Фейсбук опублікували допис-
прощання. Чи дійсно зачинився басейн — 
розбиралися наші журналісти

— Басейн не працює вже біль‑
ше року, тому що в даному при‑
міщенні немає укриття. Окрім 
цього, басейн вже не один рік 
є аварійним, там вже почала 
падати стеля. Але коли буде 
можливість, відновиться робота 
і все буде зроблено. Стосовно 
посту «Дельфіну» у соціальних 
мережах. Розумієте, з’єднали 
два колективи. Катерина Вой‑
тюк (директор «Дельфіну») мала 
бути директором новоствореної 
установи, але вона написала за‑
яву на звільнення за згодою двох 

сторін і звільнилася, а члени 
колективу ще раніше написали 
заяви на звільнення, тому що 
не можна платити колективу на‑
віть простій, якщо установа уже 
рік не функціонує. Всі рахують 
кошти, не виключення і наше 
місто. Зараз, під час війни, немає 
можливості відновити роботу ба‑
сейну, в якому немає навіть най‑
простішого укриття. Але примі‑
щення мають ремонтувати, буде 
призначений директор установи. 
Наразі ці обов’язки виконує На‑
талія Добржанська.

Останні два роки 
басейн більше стояв 
зачинений — спочатку 
корона, а тоді війна не 
дозволили працювати 
у звичному режимі

«Дельфін» закриють? 
що буДе з басейном у козятині

були часи, коли у басейні вирувало життя. тут навчали діток плавати, 
влаштовували змагання

нині приміщення басейну в аварійному стані. У деяких 
місцях вже почала падати стеля
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світлини уже 54 Героїв: оновили дошку пам’яті

олена удвуд

Спілкуючись із пасажирами 
на зупинках, ми не раз чули від 
них, що було б непогано зробити 
на деяких маршрутах менший ін‑
тервал руху. До прикладу, «сімка» 
і «двійка» раніше ходили через 
30 хвилин, а нині їздить один 
автобус на годину. «Ціну підняли 
до 8 гривень і платимо за про‑
їзд майже як у Вінниці, так там 
хоч їздять автобус за автобусом, 
а в нас — раз на годину», — ка‑
зали люди.

Але це не єдине, чим відрізня‑
ється наша мережа громадського 
транспорту від вінницької. Адже 
в обласному центрі, перш за все, 
є муніципальний транспорт. 
По‑друге, у Вінниці автобуси та 
маршрутки курсують навіть піз‑
но ввечері, натомість у Козятині 
єдиний громадський транспорт, 
який можна побачити на вули‑
цях міста після 18 години — це 
автобус «Козятин‑Вінниця». 
У міських маршрутів графік руху 
закінчується значно раніше, тоді 
як робочий день у козятинчан пе‑
реважно до 17.15‑18.00 години.

Чи не найбільше нарікань із 
цього приводу було на «четвір‑
ку», яка ходить з Білої Казарми 
на посьолок. Адже якщо «двій‑
ка», «трійка» та «сімка» курсу‑
ють принаймні до шостої вечора, 
то в «одиниці» та «четвірки» рейс 

закінчується взагалі вдень. «Оди‑
ницею» користуються переважно 
пенсіонери, тому що це пільго‑
вий маршрут, але «четвіркою», 
яка ходить на посьолок, їздять і 
люди, які працюють.

Із цього приводу козятинчани 
скаржилися в соцмережах.

«Хіба люди працюють в місті 
до обіду, чи як розуміти розклад 
маршрутки №4. Це виходить, 
щоб доїхати додому, нам, всім 
жителям «посьолку», треба тікати 
з роботи о 14.00 годині», — пи‑
сали на Фейсбук.

Під час пресконференції із 
міським головою, яка відбулася 
16 січня, ми запитали очільницю 
громади, чи не планують це пи‑
тання узгодити з перевізниками, 
аби автобуси по місту працювали 
трохи довше, зокрема на маршру‑
ті №4. За словами Тетяни Єрмо‑
лаєвої, з приводу автобуса номер 
чотири відбувся круглий стіл, піс‑
ля якого «четвірці» продовжили 
графік руху. Автобус їздив так 
впродовж місяця, але за браком 

пасажирів рейси після 14 години 
скасували.

— Були такі дні, що не було 
жодного пасажира, — каже Те‑
тяна Єрмолаєва. — Це приват‑
ний бізнес, люди не будуть без‑
коштовно їздити. І через те так 
є. Немає запиту на цю послугу. 
Може бути одна людина, яка роз‑
казує про те, що потрібно, а далі? 
А далі ніхто не ходить на автобус. 
У громадах, де є комунальні під‑
приємства, автопарки, вони ще 
тримають маршрути, але це все 
збитково, громади їх компенсу‑
ють повністю. У таких громадах, 
як ми, де ніколи не було міських 
маршрутів, зайшли приватні пе‑
ревізники, з ними теж складно. 

актуально  автобуси прибувають 
на зупинки вчасно, але графік руху 
закінчується в них доволі рано. деякі 
їздять до 18 години, у деяких останній 
рейс взагалі ще вдень. Чи не збираються 
продовжити час руху наших автобусів — 
запитали ми міського голову

До прикладу, в сільській місце‑
вості приїхав бус, забрав із со‑
бою пасажирів і поїхав. Автобус 
приїхав — пасажирів на зупинці 
немає. «Четвірку» ми потримали 
місяць і далі прийшов перевізник 
і каже: «Я знімаюся. Я взагалі 
краще знімуся з усіх маршрутів, 
тому що люди не йдуть. У пер‑
шій половині дня вони ще їз‑
дять, а в другій половині дня вже 
не їздять». У нас були питання з 
Махаринцями так само в другій 
половині дня. Але щойно зараз 
блисне сонце 28 лютого і на зу‑
пинці не буде жодної людини, 
яка їде на Махаринці. Всі пере‑
сядуть на велосипед.

За словами Тетяни Єрмолаєвої, 

наразі працюють над розробкою 
пільгових маршрутів по селах 
громади. Адже у місті є пільгова 
«одиниця», а Пиковець і Пустоха 
взагалі не мають із Козятином 
автобусного сполучення.

— Із Пиківця потрібно при‑
везти хоча б раз чи два рази 
на тиждень людей у Козятин, — 
каже міський голова. — Привезти 
вранці і в обід забрати. Це треба 
організувати і зробити. Мешкан‑
ці села не вимагають нічого, але 
це суттєво змінить якість їхнього 
життя. Вони будуть розуміти, що 
їх автобус привіз у центр і потім 
забрав з центру. Хтось потрапить 
до лікаря, хтось у магазин за по‑
купками.

У Вінниці автобуси 
та маршрутки їздять 
навіть пізно ввечері, 
у нас після 18 години 
міський транспорт 
не ходить

з роботи — пішки. чи буДуть 
наші автобуси їзДити Довше?

«Четвірка» ходить на посьолок. останній рейс цього маршруту ще вдень

олена удвуд

Завершили роботи над дошкою 
пам’яті, де розміщені фотографії 
наших загиблих захисників. Ми 
вже розповідали, що напередодні 
14 січня із дошки пам’яті вкотре 
зняли портрети Героїв, яких ми 
втратили впродовж років росій‑
сько‑української війни. До цього 
її оновлювали в жовтні, до Дня 
захисників та захисниць, але хоч 
відтоді минуло зовсім небагато 
часу — всього три місяці, дошку 
довелося знову доповнювати фо‑
тографіями, тому що, на жаль, 
список загиблих військових без 
упину поповнюється.

Майже тиждень дошка пус‑
тувала, а напередодні п’ятниці, 
20 січня роботи з оновлення за‑
вершили. Коли ми прийшли туди 
пообіді того ж дня, зустріли жін‑
ку. Вона прийшла, щоб покласти 
квіти. Серед портретів загиблих 
Героїв — Сергій Гармишев. Вона 
знала його особисто.

— Йому б восени було 35 ро‑
ків, — розповідає жінка, ледве 

стримуючи сльози. — Вулицю на‑
звали на його честь на тій стороні, 
колишню Грибальова. Всіх шкода, 
а ще як когось знаєш!

Це дійсно жахливо, тому що ві‑
йна забирає все більше і більше 
життів. Якщо у жовтні на дошці 
пам’яті були портрети 36 загиблих 
Героїв, то нині їх вже 54. Щоб 
вмістити всі світлини, їх зменши‑
ли у розмірі і розмістили в два 
ряди. Нині на дошці пам’яті фото‑
графії 16 захисників із Козятина 
та сіл колишнього Козятинського 
району, яких ми втратили впро‑
довж перших восьми років війни, 
та 38 бійців із Козятинської тери‑
торіальної громади, які загинули 
від початку повномасштабного 
вторгнення. Це:

Володимир Чорноус, Микола 
Шевчук, Олександр Лобжин, 
Валерій Вітківський, Віктор Ко‑
вальчук, Віктор Крючков, Вадим 
Наумов, Василь Осіпчук, Шай‑
дулла Камзінов, Леонід Леонтюк, 
Олександр Москалюк, Олександр 
Оцабера, Юрій Осаулко, Мак‑
сим Олексюк, Сергій Кацабін, 

Денис Прилуцький, Ярослав 
Жуківський, Микола Лукашук, 
Володимир Павловський, Артур 
Турляк, Ілля Антонюк, Віктор 
Чернюк, Віталій Печенюк, Олег 
Ясінський, Василь Пирогов, 
Артур Венжик, Петро Радзі‑
ховський, Євген Гижа, Андрій 
Ван‑фун‑фу, Сергій Гармишев, 

Олег Слободяник, Богдан Іщук, 
Олександр Мартюшев, Сергій 
Бондаревський, Євген Ломо‑
носов, Віталій Михайловський, 
Артем Лавровський, Роман Бере‑
гович, Валерій Попов, Володимир 
Кравченко, Юрій Черниш, Юрій 
Фомін, Сергій Бігун, Олексій 
Маркітан, Олександр Олейнічук, 

Анатолій Загребельний, Артем 
Москаль, Ігор Козяревич, Сер‑
гій Білецький, Олександр Завідін, 
Микола Лисий, Володимир Лев‑
чук, Сергій Федорук, Володимир 
Цимбарович.

Ще три секції на дошці залиши‑
ли. Дай Боже, щоб вони ніколи 
не наповнилися фотографіями.
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анастасія квітка

Днями волонтери Самгородоцької 
громади відзвітували — чергова поїздка 
на східний (Донецький) напрямок завер‑
шена. Відвідали наших воїнів‑земляків 
у 8 підрозділах 26, 59, 61, 95 бригад та 
окремому підрозділі ДУК. Доставили три 
бензогенератори, три комплекти бронежи‑
летів та розвантажувальних систем, медичні 
препарати, продукти харчування, засоби 
гігієни, газові горілки, радіоприймачі, те‑
лефони тощо.

Про це на своїй сторінці у ФБ написав 
Василь Лопушан.

Також Василь Лопушан повідомив — у во‑
лонтерському пункті м. Бахмут вручили 
подяки волонтерам, які надавали допомогу 
в ремонті автомобіля 1 січня 2023 р., від них 
у подарунок отримали два бронежилети.

— Окрема подяка Ігорю Андрійчен‑
ку за надані 50 літрів дизельного палива 
та 10 літрів омивача скла. Подяка воді‑
ям Ярославу Михальчуку та Олександру 
Максимчуку, які за кермом автомобіля 
подолали 2100 кілометрів за півтори доби.

подолали більше двох тисяч кілометрів: волонтери 
самгородоцької громади відвідали воїнів на донеччині

в’яЧеслав ГонЧарук

Недільного ранку ми їхали ву‑
лицею Пилипа Орлика у служ‑
бових справах. На перехресті з 
вулицею Грушевського помітили 
струмочок. Пішли проти течії і 
прийшли на прибудинкову те‑
риторію будинку 17 вулиці Ге‑
роїв Майдану. Першою нашою 
співрозмовницею стала жителька 
дев’ятиповерхівки пані Наталія.

— Про прорив труби водогону 
комунальники знають, хтось же 
з них воду в будинку перекрив. 
Значить скоро прийдуть ремон‑
тувати, — сказала 40‑річна меш‑
канка багатоповерхівки.

А нам пригадався прорив труби 
водогону, що стався два тижні 
тому на вулиці Пилипа Орли‑
ка недалеко від АТБ. У неділю, 
8 січня, в центрі міста сталися 
проблеми із водопостачанням. 
Мешканці багатоповерхівок си‑
діли без води впродовж декількох 
годин. У понеділок, 9 січня, во‑
догін відремонтували і козятин‑
чани видихнули з полегшенням.

Але повернімося до ниніш‑
нього випадку. Від місця аварії 
ми поїхали в надії, що буде, як 
уявляла собі пані Наталія. Та 
коли повернулися до місця по‑
дії о 15‑й, стало зрозуміло, що 
лагодити водогін, найімовірніше, 
почнуть у понеділок, 23 січня.

Мешканці будинку, пані Жана 
та пан Сергій, вже несли до сво‑
їх домівок бутильовану воду для 
приготування вечері.

Ще одна жителька будинку 
йшла додому від міського скве‑
ру, обережно обходячи калюжі. 
Порівнявшись із нами запита‑
ла: «Що, води сьогодні не буде?» 
«Мабуть ні», — припустили ми.

— Значить треба брати бут‑
лі і принести води з криниці, 

а то не буде чим посуд поми‑
ти, — сказала молода жінка.

Ще біля нас проїхала жінка се‑
редніх років. Вона розповіла, що 
гуляє з внучам. Донька покликала 
її на допомогу, щоб не залишати 
без догляду малечу, а в кварти‑
ру треба принести багато води. 
От донька й курсує з порожніми 
і наповненими бутлями.

— А ми всі заплатимо за втрату 
води, — каже жінка.

Останнім нашим співрозмов‑
ником був чоловік. Його взяла 
цікавість, чому разом із водою 
виходять із землі повітряні буль‑
башки. Пройшов по асфальто‑
вій доріжці, а вона грає під його 
ногами.

— Велика робота завтра буде, 
вода внизу добре грунт підми‑
ла, — сказав чоловік.

Чим більше від початку про‑
риву труби проходило часу, тим 
з більшою силою вода прорива‑
лася із підземелля. На розі ву‑
лиць Склярова та Грушевського 
вода взяла курс у двох напрям‑
ках. Одна річка текла на вулицю 
Пилипа Орлика, а друга стала 
заливати доріжки міського парку.

трубу має ремонтувати 
осбб

У понеділок, 23 січня, ми знов 
побували біля будинку 17, що 
на вулиці Героїв Майдану. Там 
вже були голова ОСББ будин‑
ку 15–17 Микола Синюшко та 

його колега, голова ОСББ будин‑
ку Грушевського, 23 Олександр 
Курніков. На долю пана Олек‑
сандра випала не одна аварія з 
водогоном. Він знає, як копати 
і де купувати трубу чи до неї за‑
пчастини.

Запитуємо у чоловіків, з чиєї 
доброї руки проривами водогонів 
стали займатися ОСББ?

— Ми не знаємо, хто вніс такі 
зміни, що від центрального водо‑
гону труба до будинку тепер — 
відповідальність ОСББ. Наша — 
то наша, люди не мають сидіти 
без води, — каже пан Олександр.

— А коли орієнтовно у меш‑
канців багатоповерхівки в кранах 
з’явиться вода?

— Важко сказати, це залежить 
від того, в якому стані знаходить‑
ся труба, — каже Микола Си‑
нюшко. — Поки що відомо тільки 
одне: прорив стався на дорозі з 
асфальтовим покриттям і його 
треба як можна краще зберегти, 
коли будемо добиратися до тру‑
би. Щоб розпочати роботи, ми 
це погодили з 5‑ма відповідними 
організаціями і отримали дозвіл 
ремонту водної артерії від міської 
влади.

роботи на декілька Годин
Розпочалися роботи з ремон‑

ту водогону у вівторок, 24 січня. 
Справа в тому, що в ОСББ немає 
власної техніки, а замовити її 

проблема  Ще у суботу, 21 січня, 
у міському парку всією громадою 
відзначали завершення величних свят 
новорічно-різдвяного циклу, а наступного 
дня через прорив водної магістралі тут 
сталася справжня повінь. мешканці 
будинку в центрі міста зосталися без води 
більше ніж на дві доби

вдалося тільки на вівторок. З 
самого ранку, коли добре розви‑
днілось, стали копати. Пробоїну 
знайшли швидко, адже в діаметрі 
вона була близько восьми санти‑
метрів. Трубу добре почистили, 
на ушкоджене місце одягли хомут 
і витік води припинився. Воду 
подали по квартирах і стали за‑
сипати котлован.

Радості у людей було — не пе‑
редати. Ніби вода у кранах тех‑
нічна, але без неї взагалі — мало 
не колапс. У пані Юлії без напору 
води перестав працювати елек‑
трокотел. Сиділа дві доби в хо‑
лодній квартирі. Тепер радіє, що 
з ранкових +13 у неї вже +16 і 

буде ще тепліше.
Пані Галину ми зустріли біля 

під’їзду з бутлем води. Кажемо 
жінці, що воду вже подали. — Ой 
як добре, що ми вже з водою, — 
радісно каже Галина. — А вода, 
що вже купила, не пропаде.

Що в кранах мешканців знов 
є вода — це дуже добре. Але хто 
думав, що буде чекати мешкан‑
ців багатоквартирних будинків, 
коли передавали труби водогону 
на обслуговування ОСББ? Їх по‑
ставили перед фактом, що краще 
уміти домовлятися з тими, хто 
мав ту частину водогону ремон‑
тувати. Не мали люди дві доби 
сидіти без води.  

Чим більше від 
початку прориву труби 
проходило часу, тим з 
більшою силою вода 
проривалася з-під 
землі

роботи на Декілька гоДин, а 
люДи були без воДи Дві Доби 

після прориву водогону підтопило міський парк. треба було постаратися, щоб обійти 
калабаню і не намочити ноги

вода, вода, кругом вода. на цей раз без води залишилася 
дев’ятиповерхівка на вулиці Героїв майдану, 15–17
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третя зона відпочинку — острів 
на водокачці. якщо у тій части-
ні, де розташований стадіон, ще 
були хоч якісь позитивні зрушен-
ня (частково замінили глядацькі 
сидіння, поставили футбольний 
та волейбольний майданчики, 
а також завдяки зусиллям гро-
мадської організації встанови-
ли майданчик із гойдалками та 
тренажерами), то там, де колись 
давно був парк першотравневий, 
роками нічого не міняли. Що ка-
зати, якщо верба, яка обвалилася 
років з чотири тому і, на щастя, 
шубовснула у воду, а не на стеж-
ку, досі лежить у водокачці. пері-
одично її підточують бобри.
— ми дуже хочемо мати парк 

на стадіоні, але зараз на нього 
немає ніяких дозволів взага-
лі, — каже козятинський міський 
голова. — але це не означає, що 
не треба кронувати там дерева. 
нам треба повитягувати з води усі 
дерева, які попадали, позрізати 
всю поросль. У книжці з урбаніс-
тики я прочитала, що 90 відсо-
тків скверу чи парку — це алеї. 
як тільки є алеї — у тебе вже є 
ансамбль всього парку. звісно, 
хотілося б по всьому периметру 
стадіона, по великому периметру 
зробити бетонну доріжку.
очільниця громади каже, що 
стадіон здебільшого розгляда-
ють як локацію для молоді. Хоча 
туди приходять і люди старшого 

покоління, і мами з дітьми.
— Усі проєктанти, які до нас при-
їжджають, коли потрапляють 
на наш стадіон, просто шоко-
вані такою локацією і плюсами, 
які там є, — додає Єрмолаєва. — 
стадіон ми теж розглядаємо як 
проєкт. Фактично якби там було 
щось таке побудоване, то ти туди 
можеш потрапити зранку і звідти 
вийти ввечері. Хтось гуляє, хтось 
займається спортом, хтось на ди-
тячому майданчику. якісь поста-
вити локації фаст-фуду, швидкого 
харчування і туди можна прийти 
вдень і ввечері тільки піти звідти 
додому.
та коли це все має бути — поки 
що достеменно невідомо.

стадіон бачать як локацію для молоді

новини

олена удвуд

Площа, сквер та острів на Во‑
докачці — це три основних лока‑
ції у центральній частині міста, 
де звикли відпочивати козятин‑
чани. Втім вони не у найкращому 
стані. На площі досі маємо по‑
репаний асфальт і дірку на тому 
місці, де колись стояв пам’ятник 
Леніну. Стара огорожа навколо 
стадіону продовжує сипатися, бо 
торік замінили лише її частину 
біля центрального входу. А парк 
за стадіоном зовсім не чіпали, 
напевно ще з часів Радянського 
Союзу, якщо не враховувати, що 
там періодично ріжуть дерева та 
кущі. Міський сквер — це теж 
окрема історія. Чого вартує лише 
територія біля клітки, яка пере‑
творюється на суцільне болото, 
щойно тануть сніги.

Минулого року у парку в цен‑
трі міста почалися позитивні зру‑
шення. Вперше за всі 15 років, 
відколи у сквері частково про‑
вели реконструкцію, там взялися 
ремонтувати покриття на алеях. 
Та позаяк роботи стартували 
незадовго до початку зими, коли 
випав сніг, довелося перенести 
ремонт на 2023 рік. Коли він за‑
вершиться, під ногами у козя‑
тинчан, які ходять через міський 
сквер, більше не будуть калю‑
жі, бруд і залишки асфальту. Та 
алеї — це не єдине, що планують 

змінити в парку.

хоЧуть розібрати «клітку»
Торік ми вже розповідали, що 

волонтери зібрали кошти і за‑
купили обладнання для інклю‑
зивного дитячого майданчика, де 
будуть гойдалки й каруселі з еле‑
ментами інклюзії та інтерактивні 
ігрові панелі. Майданчик плану‑
ють поставити у парку, наразі 
триває збір коштів на покриття 
та монтаж. Якщо вдасться закри‑
ти збір, нова локація з’явиться 
у парку вже цього року.

А ще у сквері хочуть розібрати 
стару‑добру «клітку», де на по‑
чатку 2000‑них проводили дис‑
котеки. Планують зняти огорожу, 
а саму сцену залишити. Про це 
розповіла міський голова Тетяна 
Єрмолаєва під час пресконфе‑
ренції 16 січня.

— Цього року ми багато за‑
ходів проводили у сквері, через 
те, що там завжди є тінь, — каже 
очільниця громади. — Це дуже 
зручно і ми їх проводили фак‑
тично на сходах біля «Укргазбан‑
ку». Обрали таку локацію і вона 
спрацювала. Але хочеться чогось 
іншого, через це ми розглядаємо 
ту сцену, яка є в сквері, вона вже 
готова. Ми маємо її прибрати і 
зробити там якісний звук.

Якщо стару сітчасту огорожу 
розберуть, нову на її місці ста‑
вити не планують. Але покриття 

перед сценою поміняти хочуть.
— Там може бути як плитка, 

так і бетон, — продовжує Тетяна 
Єрмолаєва. — І там дерево, його 
теж не можна чіпати. Навколо 
нього можна побудувати велику 
круглу лавку і це знову буде тінь, 
там можна буде влітку спокій‑

но сидіти. Дуже гарне місце. Це 
центр, туди всі сходяться, мами 
прогулюються і старші люди.

може бути новоріЧна 
ялинка

Це не єдине, що може зміни‑
тися в міському сквері. Не ви‑
ключено, що до ялинки на ново‑

розвиток  торік у парку почали 
ремонтувати доріжки, а на площі 
взагалі мала початися реконструкція, 
але на заваді стала повномасштабна 
війна. Чи планують щось ще міняти 
у міському сквері, що буде з площею і які 
у влади плани стосовно зони відпочинку 
на водокачці — розповідаємо нашим 
читачам

річно‑різдвяні свята козятинчани 
ходитимуть саме у парк.

— Як на мене, то в центрі 
скверу хотілося б посадити 
ялинку, — сказала Тетяна Єр‑
молаєва. — Вона буде не така 
велика, але якщо вона не велика 
в об’ємі, можна зробити багато 
вогнів і вона буде зовсім інша. 
Тому що наші ялинки на пло‑
щі настільки величезні в об’ємі, 
що коли ми починаємо рахувати, 
скільки буде коштувати їх при‑
красити, то трошки лякаємося. 
Цього року ми не прикрашали 
ялинку. Ті іграшки, які ми ви‑
користовували попередні роки, 
були дуже зношені. Настільки, 
що нам було соромно прикраша‑
ти ними, а нове купувати — це 
зараз трішки не на часі. Ялинка 
не обов’язково має бути 18 метрів 
висотою, вона ж може бути ви‑
сотою і 6 метрів, тим паче, вона 
швидко росте.

За словами Тетяни Єрмолаєвої, 
сквер більше розглядають як ди‑
тячу локацію, оскільки тут гуляє 
багато мам із дітьми.

суть площі зміниться
Ще одна зона відпочинку — 

площа Героїв Майдану. Впродовж 
останніх років там замінили лав‑
ки, ліхтарі та урни, демонтували 
пам’ятник Леніну та висадили 
ялинки вздовж вулиці Героїв 
Майдану. Втім кардинальних змін 
на цій локації досі так і не від‑
булося.

Торік збиралися нарешті дати 
старт реконструкції площі, адже 
проєкт замовили ще у 2021‑му. 
Проте повномасштабне вторгнен‑
ня стало на заваді. Нагадаємо, 
у центрі площі хотіли зробити 
фонтани, які б’ють з‑під землі, 
навколо водограїв планували 
встановити лавочки по колу, а з 
лівого боку від будинку культури, 

навпроти того місця, де сьогодні 
стенди з інформацією про Дер‑
жавний Гімн, Прапор та Герб, 
мали поставити літню сцену з 
глядацькими місцями.

Від ідеї реконструювати пло‑
щу не відмовилися, втім реалії, 
в яких ми перебуваємо зараз, 
внесуть свої корективи.

— Проєкт площі є, але ми його 
будемо коригувати через те, що 
вартість змінюється, йому вже 
другий рік, — каже Тетяна Єр‑
молаєва. — Крім того, потрібно 
вносити зміни, тому що зараз ми 
площу використовуємо як місце 
для прощання з Героями. Є гро‑
мади, де поховання здебільшого 
робиться із церков або соборів, 
але у нас немає в центрі такої 
української церкви, з якої ми мо‑
гли б робити поховання. Через це 
історично склалося, що почали 
ховати з площі. І площа енерге‑
тично вже має інший фундамент. 
Це площа більше про пам’ять, 
про шану.

Тож від літньої сцени, яка 
мала стояти ліворуч від будинку 
культури, вирішили відмовити‑
ся. Оновлені ескізи проєкту ре‑
конструкції обіцяють показати 
громаді.

— Як на мене, на площі має 
бути дуже багато зелені, — про‑
довжує очільниця громади. — 
Ми маємо використати всі де‑
рева і під ними поставити лавки 
по колу, тому що влітку, коли ти 
приходиш на площу, єдине місце, 
де є тінь — під ялинкою. На ре‑
шті території ти як на сковорідці 
розпеченій. У проєкті, який ми 
представляли, так і передбача‑
лося, щоб були круглі лавки під 
погнутими деревами. Вони тро‑
хи підчистяться і кронуються, 
щоб мали форму. Але ті дерева 
унікальні, вони старі, погнуті, 
декоративні, такого немає ніде.

Від літньої сцени, 
яка мала стояти біля 
будинку культури, 
відмовилися. Оновлені 
ескізи обіцяють 
показати громаді

парк, площа і стаДіон — 
що хочуть там зробити

такий вигляд сьогодні має площа Героїв майдану. кардинальних змін тут не було вже давно
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зупинимося на території об-
слуговування та штатності мед-
персоналу центру первинної 
медико-санітарної допомоги 
самгородоцької сільської ради.
— У нас є вінниця, є київ, є львів, 
бердичів, є ружин, тобто ми ні-
кому не відмовляємо в обслу-
говуванні, — розповідає вален-
тина лобченко. — Є кілька діль-
ниць — білопільська, Житомир-

ська, козятинська, Глуховецька, 
махнівська. Є самгородоцька 
територіальна громада. ми 
не прив’язані до якоїсь терито-
рії, все прив’язано до бажання 
пацієнта. Хочу також сказати, 
що працюємо і з внутрішнього 
переміщеними особами, надаємо 
послуги. Готові співпрацювати з 
усіма.
У «районній первинці» працює 

12 лікарів (терапевти, сімейні 
лікарі). педіатрів тут немає. Є 
черговий кабінет, де працюють 
медсестри і фельдшери. він 
працює з 8.00 до 18.00 години 
в будні дні, та з 8 до 13 — у вихідні 
і святкові дні. У центрі є свої ана-
лізатори — гематологічний, уро-
логічний і біохімічний. адреса: 
місто козятин, вулиця пилипа 
орлика, 8/6. 2-22-66.

кого обслуговують, який штат та адреса

новини

ірина шевЧук

Продовжуємо висвітлювати 
тему про здавання аналізів ПСА 
у козятинських «первинках». На‑
гадаємо, простат специфічний 
антиген (ПСА) — це білок, ви‑
мірювання рівня якого в крові 
необхідне для діагностики та 
спостереження за перебігом до‑
броякісної гіперплазії і раку пе‑
редміхурової залози. Цей аналіз 
роблять чоловікам 45+. У мину‑
лому номері ми розповідали, як і 
коли це роблять у Козятинсько‑
му міському центрі первинної 
медико‑санітарної допомоги. 
Тепер же, за бажанням наших 
читачів розпитали, чи роблять 
такий аналіз у Центрі первин‑
ної медико‑санітарної допомоги 

Самгородоцької сільської ради, 
яка обслуговує чимало дільниць, 
серед яких і Глуховецька, і Мах‑
нівська, і Білопільська, і навіть, 
Ружинська?

Попросив розвинути цю вкрай 
важливу для здоров’я чоловічу 
тему на районному рівні пан Пе‑
тро з Бродецького. Чоловік по‑
дякував за корисне пояснення 
від Юлії Радогощиної і запитав, 
чи роблять безкоштовно аналіз 
ПСА сільським людям?

— Скажіть, це для міських жи‑
телів тільки, а для сільських? Бо 
я відношусь до села, запитував 
свого сімейного лікаря, той ска‑
зав, що такої вказівки від нашо‑
го центру не було. Є медицина 
сільська, на місцях первинна, а є 
в містах. У селі теж люди, і їм 

не менше потрібно, тому що тут 
дуже багато водіїв, механізато‑
рів, комбайнерів, які працювали 
в полі, не раз мерзли в ноги, коли 
вантажили буряки, — казав пан 
Петро. — І вибачте мене, ці про‑
стати… Хотів би дізнатися осо‑
бисто про безкоштовне ПСА для 
нас, мешканців села.

не відмовляємо жодній 
людині

За коментарем ми звернули‑
ся до директора Комунального 
підприємства Центру первин‑
ної медико‑санітарної допомоги 
Самгородоцької сільської ради 
Валентини Лобченко. Вона під‑
твердила інформацію, про яку 
ми писали в минулому номе‑
рі — лабораторія Вінницького 
обласного клінічного шкірно‑
венерологічного диспансеру 
розпочала виконувати ПСА з 
електронним направленням від 
сімейних лікарів безкоштовно. І 
додала — для виконання аналізу 
ПСА роблять забір крові і у їхній 
медичній установі

— Не відмовляємо жодній лю‑
дині, — розповідає Валентина 
Лобченко. — Крім самозвернення 
пацієнтів, ми в свою чергу теж 
пропонуємо і розповідаємо за‑
декларованому населенню, для 
чого це дослідження проводиться. 
В першу чергу — це профілактика 
онкологічного захворювання. До‑
датково складаємо списки, над‑

чоловіча тема  після публікації про 
безкоштовний аналіз на пса на гарячу 
лінію газети звернувся мешканець 
бродецького пан петро. попросив 
розібратися, чи роблять цей аналіз і 
для мешканців села. розпитали про це 
у директора комунального підприємства 
центру первинної медико-санітарної 
допомоги самгородоцької сільської ради 
валентину лобченко

силаємо електронне направлення 
до Вінницького обласного клі‑
нічного шкірно‑венерологічного 
диспансеру, а вони в свою чергу 
нам направляють висновки. Якщо 
потрібно, то можемо поїхати за‑
брати результати, щоб отримати 
перший екземпляр. Відповідно 
далі з пацієнтами зв’язуються лі‑
карі або медсестри і повідомляють 
подальший алгоритм дій.

кров набирають із 
понеділка по середу

Стосовно того, у які дні відбу‑
вається забір аналізів, Валентина 
Лобченко зазначила, що якогось 
одного конкретного дня немає. 
Кров набирають у будь‑який 
день, але тільки так, щоб протя‑
гом трьох днів її централізовано 
змогли завезти до обласного шкір‑
вендиспансера. Кожен лікар бере 
свою групу пацієнтів, телефонує і 
повідомляє про дослідження.

— Тому з понеділка по середу, 
до 10.00 є час підійти, щоб у вас 
набрали кров, — продовжує Ва‑
лентина Лобченко. — Для цього 
у нас є спеціальні пробірки, кров 
завозимо або двічі на тиждень або 
один раз, як коли виходить.

За словами пані Валентини, 
в середньому набирають 10–
15 пробірок в тиждень. Каже, 
що спочатку було менше охочих 
чоловіків, наразі таких значно 
більше.

— Люди погоджуються зви‑
чайно, у приватній лабораторії 
таке дослідження коштує від 
200 до 400 гривень, — додає Ва‑
лентина Лобченко.

Отож, як бачимо, усім па‑
цієнтам, не залежно від того, 
з міста він, чи з села, роблять 
забір крові на безкоштовний 
аналіз ПСА. Головне — взяти 
направлення у свого сімейного 
лікаря.

міським аналізи роблять,  
а чи роблять сільським?

валентина лобченко: «усім пацієнтам, не залежно 
від того, з міста він, чи з села, роблять забір крові 
на безкоштовний аналіз пса. Головне — взяти направлення 
у свого сімейного лікаря»

в’яЧеслав ГонЧарук

Минулої п’ятниці у Вінниці 
відбувся відкритий чемпіонат 
області з легкої атлетики та «Ку‑
бок Поділля». Окрім атлетів Ві‑
нниччини у цих змаганнях брали 
участь спортсмени Хмельницької, 
Житомирської, Кіровоградської 
та Львівської областей.

Проходили змагання з 11 лег‑
коатлетичних дисциплін у манежі 
спорткомплексу «Колос» протя‑
гом 2‑х днів. Боролися за наго‑
роди спортсмени 18 команд, вік 
яких не перевищував 17‑ти років. 
Серед 236 учасників королеви 
спорту легкої атлетики були ко‑
зятинчани зі спортивної школи. 
Вихованці тренера Володимира 
Галицького стали медалістами 
в трьох дисциплінах. Зі стрибків 
у висоту переможцем стала Уляна 

Лакійчук, а її подруга по команді 
Анна Шарун посіла друге місце.

Не було рівних на бігових до‑
ріжках і в секторах для стрибків 
серед спортсменок‑п’ятиборок 
нашій Софії Киричишеній.

З бігу на 60 м друге місце по‑
сіла Дар’я Переверзова. Вітаємо 
тренера Володимира Галицького 
та його учнів із гарними резуль‑
татами.

— Ми маємо в ці складні 
часи проводити подібні змаган‑
ня. Юним спортсменам завжди 
потрібно «мірятись силами» з 
іншими, щоб самим рости далі. 
Це і є головною метою прове‑
дення «Кубка Поділля», — сказав 
старший тренер Вінницької спор‑
тивної дитячо‑юнацької школи 
олімпійського резерву Петро 
Сарафенюк. — Кожного року 
ми стараємося зібрати якомога 

більше талановитих атлетів у цих 
стінах, аби давати цим юнакам 
та дівчатам можливість ставати 
кращими в досягненні спортив‑
них результатів. Після повернен‑
ня наших спортсменів з «Кубка 
Поділля» ми запитали у тренера 
команди Володимира Галицько‑
го, чому в змаганнях у Вінниці 
не брала участь юнацька частина 
команди?

— Недавно проходив чемпіо‑
нат України з легкої атлетики, 
де наші хлопці стали чемпіона‑
ми. Максим Гайдучок у команді 
Вінницької області став чемпі‑
оном з естафетного бігу, а Ки‑
рило Луценко став чемпіоном 
України серед стрибунів у ви‑
соту. Результат чемпіона 2.06. 
Ще одному нашому спортсмену 
на чемпіонаті України Олексію 
Лясковцю трохи забракло везін‑

із кубка поділля та чемпіонату україни наші 
легкоатлети привезли шість медалей

ня. Ми всім їм дали відпочити. 
У Вінниці на «Кубку Поділля» 
для спортсменів учасників була 
стартова висота 160 см. Наша 
молодь ще не готова до стартів 

такого рівня. Тому на змаганнях 
у Вінниці на п’єдесталі пошани 
були лише спортсмени‑дівчата, — 
сказав тренер команди Володи‑
мир Галицький.
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в’яЧеслав ГонЧарук

На початку суботнього ранку 
21 січня ми побували на «кругу». 
На ринку був лише один прода‑
вець із зерном та кормовими бу‑
ряками і троє продавали свинину. 
Сало те, що їсти з часником і 
хлібом, продавали по 140 гривень 
за кілограм. Одна з продавчинь 
запропонувала спробувати сала 
з домашнього кабана.

— Сало, як сало, — сказали 
ми їй.

— Е ні, — каже продавчиня. — 
Домашній кабанчик їсть те, що 
виросло на городі. 

Повірили продавчині і купили 
того сала півкіло. До речі, вдома 
його оцінили і назвали суперовим.

Найтонше сало в цей день 
на «кругу» тягнуло на сотню. 
Щодо м’яса, то за філейну частину 
просили 160, передня і задня час‑
тина по 140 гривень за кілограм.

З «кругу» ми поїхали на «хи‑
трий базарчик», що біля ринку 
«Хлібодар». Ще з вулиці Грушев‑
ського помітили, що на вулиці 

Василя Земляка черга біля хлі‑
бобулочних виробів домашньої 
випічки та риби.

Хліб за нашими мірками до‑
рогий, але кого не запитували 
з покупців, відповідали, що він 
вартує своїх грошей. Вразила ціна 
свіжомороженої червоної риби — 
675 гривень за кілограм. У кого 
не порожньо в кишені, той може 
розкошелитись на рибний делі‑
катес, в кого статки менші, може 
купити за 250 гривень копчену 
норвезьку ставриду чи молочний 
хек — 145 гривень за кілограм.

Зі свіжої риби вибір невеликий. 
Сом та короп більших розмірів — 
120 гривень за кілограм. Товсто‑
лоб — 65. За коропи до кілограма 
правили сотню.

Помідори на вулиці Василя 
Земляка в середньому по 90 гри‑
вень за кілограм, огірки салатні 
в такій самій ціні. Червоний бу‑
ряк 14‑20 гривень, морква 24‑26, 
гірша чи менша — 20 гривень 
за кілограм. Капуста білокачанна 
від 10 до 15, капуста пекінська — 
40 гривень за кілограм.

Ціни на фрукти на ринку 
21 січня: лимони по 85, манда‑
рини від 65 до 90, гранат — 130, 
журавлина — 50 гривень за пів‑
літра.

Ціна ходових круп, після незна‑
чного здорожчання трохи впала. 
Гречка з 60 гривень за кілограм 
опустилася до 55, рис круглий 
залишився у тій самі ціні — 53, 
ціна рису пропареного із 55 змен‑
шилась на 5 гривень, булгур 45‑
50 гривень за кілограм.

Сало на вулиці Василя Земля‑
ка продавали по 140‑150 гривень 
за кілограм. У павільйоні 170‑140, 
за сало на зажарку правили 100, 

м’ясна щока кабанчика тягнула 
на 120 гривень. М’ясо в павіль‑
йоні в цей день було за такою ж 
ціною, що й на «кругу».

М’ясо птиці на «хитрому» ба‑
зарчику: курка домашня — 120, 
качка — 150 гривень за кілограм. 
Філе курки в «ракушках» після 
того, як на свята ціну підняли 
до 132 гривень за кілограм, після 
свят опустили до 125.

У ціні яловичина. Ще в нашій 
пам’яті м’ясо пенсіонерів — ді‑
афрагма. Люди в роках брали 
його, бо воно було не дорогим і 
його можна було швидше за інше 
довести до готовності. Зараз воно 
коштує 140 гривень за кілограм. 

що по чому  ціни на крупи, 
курячі яйця з ферми після свят трохи 
подешевшали, свинина і м’ясо птиці 
продають за старою ціною. значно 
знизилась ціна на сало. трохи додали 
в ціні продукти борщового набору. б’є 
рекорд цибуля і вирізка яловичини. 
пропонуємо традиційний огляд цін 
на ринках міста

За тою ж ціною щоки і грудина 
бичка чи корівки. Биток — 180, 
а вирізка — 230 гривень за кі‑
лограм.

Чому яловичина значно до‑
рожча від свинини, нам пояснили 
продавці м’ясної продукції. За їх‑
німи словами, цьому є дві при‑
чини. Перша — яловичина не біле 
м’ясо, як кроля чи курки, але воно 
дієтичніше від свинини. І друга 
причина — його менше на ринку.

Ціна на молочну продукцію 
від початку повномасштабного 
російського вторгнення не змі‑
нювалися до листопада минулого 
року і в грудні ще додала.

— Ми не піднімали ціну, але 
подорожчало на ринку все, то й 

ми підняли ціну на 10 гривень, — 
кажуть продавчині молочки.

Півторачка молока тепер ко‑
штує 35‑30 гривень. За 25 можна 
купити молоко на кисле. Сепа‑
раторна сметана — 100 гривень 
за півлітра. Сир коров’ячий 
жирний 120–140 за кілограм, 
знежирений від Нового року 
подешевшав на 20 гривень. Те‑
пер його можна купити за 100. 
Масло домашнє — 400 гривень 
за кілограм.

Курячі яйця 65‑50 гривень 
за десяток, за яйця від домашньої 
курки правлять 75 за десяток.

І знов додав гривню багатьма 
улюбений козятинський батон. 
Тепер він коштує 19 гривень.

Знову подорожчав 
улюблений багатьма 
козятинський батон. 
Тепер він коштує на 
гривню дорожче — 19 
гривень

вразила ціна червоної риби 
та Домашніх яєць

у минулі вихідні на «хитрому базарчику» було 
багатолюдно і не слизько. найбільшим попитом тут 
користувалася домашня хлібна випічка та свіжоморожена риба

анастасія квітка

Днями Козятинський опорний 
ліцей опублікував результати своїх 
вихованців у предметних олімпі‑
адах.

«Гарними результатами пораду‑
вали учасники олімпіади та кон‑
курсів з української мови та літе‑
ратури, адже знання солов’їної — 
це тренд цього року! Вітаємо Ан‑
геліну Сушко та Юрія Іпполітова 
(3‑І кл.), Валерію Грабовську (4‑І 
кл.); Евеліну Бойко (5‑І кл.), Мак‑
сима Томчака (7‑Б кл.), Кіру Ту‑
чак (8‑Б кл.), Анастасію Ільчук 
та Юрія Бокала (10‑А кл.), Анну 
Качуру (11‑А кл.)», — написали 
у соцмережі на офіційній сторінці 
ліцею.

Також активно ліцеїсти ви‑
вчають історію і правознавство 
та показують класні результати. 
Призові місця в обох олімпіадах 
виборов учень 10‑А класу Юрій 
Бокал.

«Пишаємося нашою учасницею 
Всеукраїнської учнівської Інтер‑
нет‑олімпіади з географії! Глибо‑
кі знання та справжнє прагнення 
до перемоги показали учениця 11‑А 
класу Марина Заічко та її талано‑
витий наставник, учитель географії, 
Богдан Пічкур. Вітаємо з перемо‑
гою! Молодці», — йдеться в дописі.

Знання інформатики, уміння 
створювати прекрасні речі влас‑
ними руками — це вміння, без 
яких не обійтися.

Кращими у цих предметних га‑
лузях стали такі ліцеїсти: Андрій 
Підручний (11‑Б кл.), Анастасія 
Ільчук (10‑А кл.), Катерина Заїчко 
(9‑І кл.), Віталій Гуменюк (9‑А 
кл.) та Ігор Кирилюк (10‑Б кл.)

Козятинський ліцей № 1 ім. 
Т. Г. Шевченка також повідомив 
про результати предметних олім‑
піад і конкурсів та привітав пере‑
можців і їх наставників.

Переможці міського етапу пред‑
метних олімпіад 2022/2023 н. р.

Валерія Рожко, учениця 6‑А 
класу (ІІІ місце — математика), 
вчитель Федорчук Л. В.

Марія Дзигар, учениця 7‑Б 
класу (І місце — хімія), вчитель 
Дзигар І. М.

Богдан Мазурян, учень 7‑Б 
класу (ІІ місце — хімія), вчитель 
Дзигар І. М.

Юлія Свідерська, учениця 8‑А 
клас (І місце — трудове навчання), 
вчитель Панченко Т. І.

Анастасія Сироїд, учениця 8‑А 
класу (ІІІ місце — англійська 
мова), вчитель Сушко М. М.

Ярослава Шевченко, учениця 
8‑В класу (І місце — фізика (вчи‑
тель Савчук Г. С.), інформатика 

кращі з кращих: про переможців олімпіад
(вчитель Кухар О. В.), польська 
мова (вчитель Чайковська Н. Б.); 
ІІ місце — математика (вчитель 
Савчук І. Ц.), англійська мова 
(вчитель Бондарук К. І.); ІІІ міс‑
це — українська мова та література 
(вчитель Кирилюк О. В.)

Поліна Гречко, учениця 8‑В 
класу (І місце — інформаційні 
технології), вчитель Стус А. С.

Кароліна Лукашук, учениці 9‑Б 
класу (І місце — правознавство 
(вчитель Горниш А. М.), україн‑
ська мова та література (вчитель 
Лесик О. В.), німецька мова (вчи‑
тель Фат О. В.); ІІ місце — англій‑
ська мова (Бондарук К. І.), історія 
(вчитель Тучак А. А.);

Дар’я Співаченко, учениця 9‑А 
класу (І місце — історія (вчитель 
Макогон С. С.); ІІ місце — мате‑
матика (вчитель Плисак Н. А.), 
біологія (вчитель Марченко Н. О.); 
ІІІ місце — українська мова та 
література (Лесик О. В.)

Анастасія Дяк, учениця 9‑А 
класу (І місце — біологія (вчи‑
тель Марченко Н. О.); ІІІ міс‑
це — правознавство (вчитель 
Горниш А. М.);

Катерина Поліщук, учениця 9‑А 
класу (ІІІ місце — українська мова 
та література), вчитель Лесик О. В.

Ірина Данілевич, учениця 9‑Б 
класу (І місце — англійська мова), 

вчитель Бондарук К. І.
Анастасія Трайдакало, учениця 

10‑А класу (ІІІ місце — біологія), 
вчитель Марченко Н. О.

Павло Новарчук, учень 10‑Б 
класу (І місце — астрономія), 
вчитель Мандзюк С. Д.

Дмитро Стратійчук, учень 10 –Б 
класу (ІІІ місце — математика), 
вчитель Плисак Н. А.

Данило Качківський, учень 10‑Б 
класу (І місце — історія (вчитель 
Макогон С. С.); ІІ місце — ні‑
мецька мова, вчитель Фат О. В.; 
ІІІ місце — географія, вчитель 
Деребчинська О. О.)

Богдан Шевченко, учень 11‑А 
класу (І місце — математика (вчи‑
тель Федорчук Л. В.), астрономія, 
фізика (вчитель Савчук Г. С.); ІІ 
місце — німецька мова (вчитель 
Фат О. В.); ІІІ місце англійська 
мова (вчитель Перепелиця В. М.)

Ілля Рибак, учень 11‑А класу (ІІ 
місце — англійська мова), вчитель 
Перепелиця В. М.

Дар’я Дулецька, учениця 11‑А 
класу (ІІ місце — біологія), вчи‑
тель Бойко Н. П.

Владислав Нідзельський, учень 
11‑А класу (І місце — інформати‑
ка), вчитель Стус А. С.

Переможці міського етапу ХІІІ 
Міжнародного мовно‑літератур‑
ного конкурсу учнівської та сту‑

дентської молоді імені Тараса 
Шевченка

Вікторія Коржавіна, учениця 
7‑Б класу — І місце, вчитель На‑
горна Г. В.;

Вероніка Драгомерецька, учени‑
ця 8‑В класу — І місце, вчитель 
Кирилюк О. В.

Ярослава Шевченко, учениця 
8‑В класу — ІІ місце, вчитель Ки‑
рилюк О. В.

Катерина Поліщук, учениця 
9‑А класу — ІІ місце, вчитель 
Лесик О. В.

Кароліна Лукашук, учениця 
9‑Б класу — І місце, вчитель Ле‑
сик О. В.

Переможці міського етапу ХХІІІ 
Міжнародного конкурсу знавців 
української мови ім. Петра Яцика

Ірина Малахівська, учениця 
4‑В класу — І місце, вчитель 
Дем’янюк О. В.;

Яніна Малахівська, учениця 
4‑В класу — ІІ місце, вчитель 
Дем’янюк О. В.;

Катерина Котенко, учениця 6‑А 
класу — ІІІ місце, вчитель Сал‑
танова А. А.;

Анастасія Сироїд, учениця 8‑А 
класу — ІІІ місце, вчитель На‑
горна Г. В.;

Кароліна Лукашук, учениця 
9‑Б класу — І місце, вчитель Ле‑
сик О. В.
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на заході виступили колектив 
«струни серця», вихованки ди-
тячої музичної школи, а також 
вокальні колективи із сестринів-
ки, сигналу, Флоріанівки та ма-
харинців. після невеликого кон-
церту провели аукціон, на якому 
продавали роботи, які наші місцеві 
митці підготували до вернісажу 
«лаванда надихає — зсУ перема-
гає», що відбувся минулої осені. 
це — живописні полотна, а також 

вірш-освідчення в коханні. розку-
пили майже всі роботи. Чимало 
людей, які купували картини, да-
вали за них значно більшу суму, 
ніж стартова ціна.
впродовж заходу, який тривав дві 
години, проводили лотерею. розі-
граш призів відбувся наприкінці. 
Щасливчики вигравали рушники, 
пледи, а також сухі борщі, якими 
смакують наші військові на пере-
довій. після лотереї спільну молит-

ву провели пастори козятинської 
громади віра Глущенко та олек-
сандр мудрик. на завершення усі 
разом заспівали колядку.
до благодійного ярмарку до-
лучилися ліцеї, центр дитячої та 
юнацької творчості, дитяча музич-
на школа, підприємці, організації, 
а також діти. спільними зусиллями 
вдалося зібрати 39,5 тисячі гри-
вень. зібрані кошти підуть на по-
треби військовим.

розігрували призи

репортаж

олена удвуд

У суботу, 21 січня, міський 
сквер вкотре перетворився 
на справжню ярмаркову площу. 
По обидва боки центральної алеї 
розставили стелажі зі смаколика‑
ми та сувенірами. На одному зі 
столів — в’язані брелки у формі 
сердечок, печиво, желе та чай. 
Усе це приготували учні ліцею 
№ 1.

— Долучилася вся школа, — 
розповідає Оксана Кухар, дирек‑
тор навчального закладу. — Але 
усі за власним бажанням, ми 
не зобов’язували нікого. Діти 
знають, що кошти за речі, зро‑
блені власними руками, і сма‑
колики, підуть на Збройні сили 
України. Ми не ставили ціну. Ми 
говоримо людям, які беруть — 
якщо можете, давайте, скільки 
зможете.

Зовсім поруч свої вироби і сма‑
колики пропонує Центр дитячої 
та юнацької творчості. До ярмар‑
ку долучилися усі — і викладаць‑
кий колектив, і учні. Плели брас‑
лети із жовто‑блакитних стрічок, 
декорували пляшки, напекли ім‑
бирного печива. До речі, печиво 
не просте. Кожен, хто його купує, 
бере смаколик не лише для себе, 
а й для ЗСУ. Умова така — пла‑
тиш 50 гривень, обираєш одне 
печиво собі і ще одне — для 
воїна. Своє забираєш, а другий 
смаколик поїде на передову.

«хоЧемо, щоб зсу швидше 
перемоГли»

По інший бік алеї ми зустрі‑
ли подруг Дашу, Віку та Настю. 
Даші та Віці по 10, Насті — 12. 
До ярмарку дівчатка підготували 
медове печиво, пончики з яблуч‑
ним повидлом та горохом і ва‑
фельний тортик. Їх Даша і Віка 
напекли самі. А Настя зробила 
фігурки з термомозаїки.

— Складаєш із неї фігурки, 

пропрасовуєш праскою і вони 
залишаються такі склеєні, — роз‑
повідає Настя. — З нього можна 
зробити брелок, а можна просто 
використовувати як фігурку. Це 
мені на Новий рік подарували 
таку мозаїку і я вирішила зро‑
бити.

— У вас уже щось купили? — 
запитуємо дівчат.

— Ні, — відповідає Даша.
— Чого ні, — поправляє На‑

стя. — Купили одні сережки з 
полімерного пластиліну, брелок 
і смаколики.

— Ви вперше берете участь 
у такому ярмарку? — питаємо ми.

— Ні, ми ще влітку долучали‑
ся, — відповідає Віка.

— Тоді ми заробили десь гри‑
вень 250, — додає Настя. — Все 

віддали на ЗСУ.
— Чому вирішили долучитися 

цього разу? — запитуємо дівчат.
— Ми хочемо, щоб ЗСУ швид‑

ше перемогли, я поїхала додому 
і все було мирно, — каже Настя.

Дівчинка приїхала до нас із До‑
нецької області. Місто, де вона 
жила, не окуповане, але ворог 
обстрілює його настільки часто, 
що там просто неможливо пе‑
ребувати. Тому Настя разом із 
сім’єю мусила покинути рідну 
домівку і приїхати до Козятина.

вишивані ялинкові 
прикраси

Долучилася до ярмарку і Дитя‑
ча музична школа. Свої вироби 
представили і вихованці, і викла‑
дачі. Поруч зі столом розвісили 

малюнки, які власноруч намалю‑
вали учні. На столі — картини з 
ниток та цвяхів, дошки, які роз‑
писували діти, а ще — картини, 
вишиті бісером, і дерев’яні при‑
краси на ялинку, також вишиті 
бісером. Це — творіння рук Яни 
Гуцол, викладачки хореографії.

— Вишиваю, коли маю час, — 
розповідає Яна. — Сама колись 
у музичній школі вчилася, те‑
пер тут викладаю і в мене є таке 
хобі як вишивання, але це далеко 
не всі роботи, ще багато у мами 
полишалося.

— А як ви вишивали по дере‑
ву? — питаємо ми.

— Так само, як і по ткани‑
ні, — відповідає Яна. — Це вже 
готова продається форма, до неї 
є схема, я її зробила двосторон‑
ньою, бо схема одностороння, 
але я подумала, як це з одного 
боку буде бісер, а як на ялинці 
перевернеться — буде просто 
фон синенький. Я в інтернеті 
подивилася, як вишивати дво‑

патріотично  У козятині провели 
благодійний захід на підтримку збройних 
сил України. долучилися не лише дорослі, 
а й діти. вони власноруч готували 
смаколики та сувеніри, які продавали 
просто неба у парку. спільними 
зусиллями зібрали 39,5 тисячі для наших 
військових

сторонньою вишивкою і зро‑
била.

Декілька робіт вже навіть всти‑
гли продати — картину бісером, 
на якій зображений патріотичний 
пес, і розписану дерев’яну дошку.

співали колядки і 
щедрівки

Поки гості, які прийшли на яр‑
марок, куштували смаколики і 
обирали собі сувеніри ручної 
роботи, на імпровізованій сцені, 
яку облаштували просто на схо‑
дах, тривали останні приготуван‑
ня до початку музичних виступів. 
Попри те, що того дня було дово‑
лі холодно і трохи моросив дощ, 
людей у сквері зібралося чимало.

Відкрив музичну програму 
колектив церкви «Спасіння». 
По тому до слова запросили 
Тетяну Римшу, секретаря Козя‑
тинської міської ради.

— Слава Богу, Слава Ісусу, — 
сказала Римша. — Доброго дня, 
благословенна громадо, доброго 

дня, шановна громадо, доброго 
дня, потужна громадо. Благо‑
словенна, тому що ми з вами як 
ніхто інший відчуваємо любов, 
захист і покров Божий над на‑
шою громадою. Благословенна, 
тому що ми зараз з вами може‑
мо тут зібратися. Сьогоднішім 
днем ми покажемо, які ми щирі, 
які ми люблячі, як ми можемо 
об’єднатися і підтримати ЗСУ.

Хвилиною мовчання вшанува‑
ли усіх військових, які загинули 
на війні від 2014 року до сьогодні. 
Після цього до слова запросили 
волонтера Сергія Сиваківського.

— Хочу подякувати всім вам, 
за те, що ви прийшли, щоб до‑
помогти нашим братам і сестрам, 
які нас обороняють, — сказав Си‑
ваківський. — Це велика справа і 
вони справді на вас сподіваються. 
Всі ті кошти, які будуть зібрані, 
я впевнений, будуть передані 
на ті потреби, які найбільш по‑
трібні. Немає потреб, які б могли 
бути другорядними.

До благодійного 
ярмарку долучилися 
заклади освіти, 
гуртки, підприємці 
та підприємства, 
а також діти

щеДрівками і благоДійним 
ярмарком завершили свята

перед імпровізованою сценою діти разом із директором музею історії 
міста лілією макаревич водили хоровод. а дорослі співали

на ярмарок приїхали колективи із сіл козятинської громади. вони 
колядували та щедрували

віка, даша з братиком марком і настя — наймолодші учасники ярмарку. діти заробили 
690 гривень і віддали все на зсУ
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в’яЧеслав ГонЧарук

Щороку 19 січня хрис‑
тияни східного обряду від‑
значають Хрещення Господ‑
нє, або Богоявлення. Одна 
частина громади в цей день 
йдуть купатися на Водокач‑
ку, проте більшість людей 
на Йордан ідуть до церкви.

Хрещення Господнє є за‑
вершальним святом різдвя‑
но‑новорічного циклу. Його 
в народі ще називають Йор‑
дан. Воно є третім за зна‑
чимістю серед найбільших 

12‑ти релігійних свят, про 
що співають у колядці «А той 
третій празник — Святе Во‑
дохреща».

У цьому році священни‑
ки Православної церкви 
України до святкової літур‑
гії додають молитви, в яких 
просять Всевишнього миру 
в Україні і Божого захисту 
для наших бійців передо‑
вої, лікарям, які працюють 
на фронті, і волонтерам, які 
віддають свій час і здоров’я 
для пришвидшення перемоги 
України у війні з московита‑

ми. Саме такою була служба 
Божа у храмі Покрови Пре‑
святої Богородиці.

Після проведення святко‑
вої літургії церковний хор, 
прихожани храму та отець 
Василь почергово співали 
«Многії літа» воїнам, ліка‑
рям, волонтерам.

Багато наших земляків за‑
хисників України приходять 
до священника храму, щоб 
через нього отримати Боже 
благословення, коли йдуть 
на війну чи повертаються 
на фронт із короткої відпуст‑

ки. Тож прихожани заспівали 
«Многії літа» і йому.

Освячення води проходило 
на подвір’ї храму. Спочатку 
отець Василь освятив воду 
у чаші і відрах, після чого став 
освячувати воду у бутлях та 
банках козятинчан. Потім ще‑
дро окропив свяченою водою 
всіх присутніх. Особливо таке 
купання сподобалося дітям.

На завершення свята отець 
Василь подякував всім, що 
прийшли до храму, та на‑
гадав, коли будуть наступні 
Богослужіння.

як пройшло третє з 12‑ти релігійних свят у козятині

в’яЧеслав ГонЧарук

Найкращим облаштованим 
місцем для купання на Водо‑
хреще була наша Водокачка.

У минулі роки на Йордан почи‑
нали приходити одразу після пів‑
ночі і до освячення води встигали 
пірнути іноді близько 30‑ти осіб. 
Цього року перші пірнальники 
прийшли до водойми о 5‑й ран‑
ку і була це молода сім’я з 5‑ти 
осіб. З інтервалом в 10‑12 хвилин 
пірнув у хвилі студенні добре ві‑
домий лікар ЦРЛ. Близько 6.30 
скупалися також наші земляки 
Олександр, Володимир і Стас.

О 7‑й ранку почався чин освя‑
чення води. Провів його насто‑
ятель Храму Покрови Пресвятої 
Богородиці митрофорний про‑
тоієрей Василь Влізло. Прово‑
дячи службу Божу, отець Василь 
декілька разів звертався до Все‑
вишнього з проханням захисту 
наших воїнів, адже все, що ми 

маємо, завдячуючи захисникам 
України на фронті.

Після служби Божої отець Ва‑
силь покропив свяченою водою 
всіх присутніх на Водокачці. 
Після чого наші земляки і гості 
міста продовжили купання в опо‑
лонці, яку заздалегідь підготува‑
ли працівники КП «Чисте місто» 
спільно з працівниками стадіону 
«Локомотив».

Першими після освячення води 
скупалися Вероніка та Богдан. 
За ними пірнули в ополонку 
старшокласники одного з Козя‑
тинських ліцеїв Женя та Назар. 
Хлопці розповідають, що вже 
декілька років ходять на Водо‑
качку дивитися, як люди заходять 
у холодну воду.

— В цьому році мені Женя й 
каже, а давай і ми спробуємо, — 
каже Назар. — У самого такого 
бажання не було та як своєму 
другу відмовити? Спробував ра‑
зом із ним і не шкодую.

За юнаками‑ліцеїстами до опо‑
лонки із зеленою доріжкою ви‑
шикувалися жінки. Вони попро‑
сили їх не фотографувати.

Після жінок знов пішли у воду 
чоловіки. Олег та два Сергії, до 
речі, Олег з інтервалом 3‑5 хви‑
лин заходив у воду тричі. 

Будівельники Віктор та Ми‑
хайло — купаються на Йор‑
дан багато років. Найбільше їм 
запам’яталося Водохреще у Дні‑
прі. Пан Віктор пригадує:

— Вітер шалений, надворі 14 з 
мінусом, ще одягтися не встиг, а 
сосулі вже на ліктях утворилися.

Ще один пан Віктор у цьому 
році вперше опустився у холодну 
купіль на Богоявлення Господ‑
нє. Як не вмовляла його 7‑річна 
внучка Валерія, щоб не ліз любий 
дід у воду — не допомогло. 

— Я в Чорнобильській зоні 

репортаж  традиції масових купань 
на водохреще в нашому місті тягнуться з 
2005 року. в масштабах держави купання 
започаткував президент України віктор 
Ющенко. Його ініціативу підхопили в 
інших містах. У козятині — це тодішній 
заступник міського голови володимир 
Гаврилюк. з тої пори і до ковідного року 
були рекорди масовості купання. як 
пройшло водохреще в цьому році — у 
нашій розповіді

працював вахтовим методом. 
Пережив 50‑денну окупацію, 
— каже пан Віктор. — Хочу хо‑
лодною водою після орків стрес 
зняти.

На 11.30 водохрещенських 
плавців було трохи більше двох 
десятків. До рекорду 2019 року, 
коли у воду на ту годину зайшло 
130 людей, — дуже далеко. 

Від 11.30 до 13‑ї години майже 
нікого не було. А потім наче про‑
рвало. Одночасно біля лавок для 
переодягання стали роздягати‑
ся близько десятка хрещенських 
пірнальників. Як виявилося, це 
наші земляки їздили в пошуках 
затишного місця для купання 
та так і не знайшли. Як кажуть, 
скрізь добре, а вдома краще — і 
приїхали на рідну Водокачку. В 
компанії чоловіків був підпри‑
ємець Володимир Гаврилюк. 

Той самий, що започаткував у 
далекому 2005 році водохресні 
купання на Козятинській водо‑
качці. Каже, подякуйте владі 
від всієї нашої громади за гарно 
приготовлене місце для Йордан‑
ського купання. 

— Молодці, добре підготу‑
валися, —  сказав Володимир 
Гаврилюк.

Крім козятинських чоловіків 
до імпровізованої роздягальні 
прийшли українці, що вимуше‑
но покинули свої рідні домівки. 
Мама Ольга з сином Михайлом 
з окупованого містечка Щастя. 
На підході були козятинські 
харків’яни.

Загалом цього року людей ку‑
палося значно менше, ніж у ми‑
нулі роки. Якщо порівнювати з 
рекордним 2019 роком, то більше 
ніж удесятеро.

на воДохреще у воДокачку 
пірнули близько 40 люДей

разом із водохресним купанням наші земляки могли випити свяченої води 

після освячення води першими скупалися 
вероніка і богдан  женя і назар занурилися в ополонку вперше «клас! але у басейні комфортніше» 
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анастасія квітка

Днями козятинський волон‑
тер Сергій Сиваківський по‑
відомив — прибули замовлені 
рулони агроволокна для плетін‑
ня маскувальних сіток. Зелений 
піксель та коричневий кольори. 
Їх розподілять, щоб плести сітки 
для нашого ТРО.

«Приємно здивовані розмі‑
ром рулону, кольором, вагою 
та щільністю тканини. Будемо 
розподіляти, щоб плести сітки 
для нашого ТРО. Придбав ще 
рулон такої ж тканини зеленого 
кольору за 4770 грн. Лишиться 
2898 гривень на картці. Допомо‑
жіть, будь ласка, дозбирати на ру‑
лон в кольорі хакі, — написав 
Сергій у групі Благодійний Фонд 
«Паросток Добра»/Charitable 
Foundation «Sprout Of Good». — 
Вирішив для кращої звітності 
вести облік сплетених сіток із 
закупленої сировини. Звичайно, 
вже ніхто не пам’ятає, скільки 
сотень сплетено за ці роки. Тому 

ми обнулимо кількість. Вважаю 
так буде цікавіше, буде видно 
темп роботи».

Отже сітки:
№ 1 від Ліцею № 7
№ 2 від гурту Ірини Орлової 

відправлено для ППО на схід
№ 3 сплетена Ліцеєм № 5
№ 4 сплетена Гімназією № 9
№ 5 сплетена Ліцеєм № 7
№ 6 сплетена групою Попович
№ 7 яку доплітає Ліцей 

№ 5 підуть у розпорядження 
Іванчук Олени Іванівни.

Також Сергій додав — дві осно‑
ви та матеріал передані в Глухів‑
ці. Наступні основи та матеріал 
мають розподілити та розвезти 
по осередках. Чекають також і 
сільські осередки, які виявили 
бажання плести. Це все в про‑
цесі.

Реквізити:
Банка накопичуваль-

на https://send.monobank.
ua/jar/3YM69mCqty

Карта Монобанку 
5375 4141 2137 5074

Карта ПриватБанку 
5168 7451 0016 6906

Рахунок у гривнях: БО БФ 
«ПАРОСТОК ДОБРА»

Код ЄРДПОУ отримувача 
44701226

Рахунок отримувача відповід‑
но стандарту IBAN

UA8632200100000 
26001930000657

Назва банку: АТ «УНІВЕР‑
САЛ БАНК»

Bank account in USD
CO CF «SPROUT OF GOOD»
IBAN: UA0732200100000 

26000930000658
Adress: Kyiv, Avtozavodska str. 
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прибули рулони агроволокна на сітки для нашого тро

ірина шевЧук

Протягом січня поточного року 
соціальний центр «Дім милосер‑
дя» приймав заявки на видачу 
безкоштовних візочків для осіб 
з інвалідністю. Реалізація проєк‑
ту по забезпеченню інвалідними 
візками здійснена за підтримки 
благодійної організації ADRA 
Ukraine. Пропозиція діяла лише 
для мешканців Козятинської те‑
риторіальної громади і в першу 
чергу для осіб з інвалідністю. 
Але отримати безкоштовно ві‑
зок можна і без довідки про 
інвалідність. У такому випадку 
необхідна довідка від сімейного 
лікаря, що людина потребує ін‑
валідного візка.

Станом на 24 січня, за слова‑
ми священнослужителя церкви 
Адвентистів сьомого дня Сергія, 
протягом цього місяця віддали 
три візочки, а на два вже є за‑
мовлення. Наразі готуються всі 
відповідні документи.

— Ще залишилося два віз‑
ки з шириною сидіння 35 см і 
40 см. Шукаємо зараз людей, 
кому можна було б ці візки дати. 
Але ми обмежені в часі. Всі віз‑

ки, які ми не роздамо до кінця 
місяця, ми змушені будемо по‑
вернути в ADRA Ukraine, — до‑
дав Сергій.

що потрібно, аби 
безкоштовно отримати 
візок

Разом із цим він повідомив 
алгоритм дій отримання безко‑
штовних інвалідних візків, якщо 

вам, вашим знайомим чи рідним 
потрібні такі. Їх дають, якщо є 
інвалідність будь‑якої групи 
(необхідна довідка, яка підтвер‑
джує інвалідність). А якщо немає 
інвалідності, але людина або ле‑
жача, або має ампутовану ногу, 
або після інсульту паралізована 
і т. п. У такому випадку необхід‑
на довідка від сімейного лікаря 
про те, що людина потребує до‑

даткових засобів пересування: 
інвалідного візка.

— Обов’язково має бути під‑
твердження від МСЕКу або лі‑
каря про потребу людини в ін‑
валідному візку, — додає Сергій.

При отриманні візка необхідно 
буде надати наступні документи:

1. Ксерокопія довідки від 
МСЕКу або оригінал довідки від 
сімейного лікаря (що підтверджує 
необхідність інвалідного візка);

2. Ксерокопія паспорта (1, 2 і 
11 сторінки);

3. Ксерокопія ідентифікацій‑
ного коду;

4. Заповнити бланки заяви і 
договору;

5. Якщо візок потрібен дити‑
ні, то документи оформляються 
на дорослого + додається доку‑

соціальна допомога  У козятині 
тривалий час функціонує соціальний 
центр «дім милосердя», який має 
чимало проєктів. серед них надання 
безкоштовних інвалідних візків для 
дорослих і підлітків та «соціальний 
гардероб» — можливість безкоштовно 
отримати одяг. розповідаємо детальніше 
про ці проєкти, а також надаємо 
козятинчанам адресу та контактні 
телефони для додаткової інформації

мент, який засвідчує приналеж‑
ність дитини до дорослого.

де роздають 
безкоштовний одяГ

Ще один проєкт, який реалізу‑
ють при Домі милосердя — без‑
коштовний одяг. Раніше його 
видавали за необхідністю що‑
неділі. Цього тижня день видачі 
змінився. Відтепер це понеділок. 
Саме у цей день безкоштовно 
одяг можуть отримати вимушені 
переселенці, багатодітні, мало‑
забезпечені, пенсіонери та інші 
мешканці Козятинськоі ТГ, які 
того потребують.

— Одяг можна не тільки отри‑
мати, але й принести, — каже 
Сергій. — Місцеві можуть прине‑
сти той одяг, який їм не потрібен 

і досить багато людей долучається 
до цього. Хтось приносить дві‑
три курточки, а хтось — одяг 
мішками. Тут немає обмежень. 
Тож якщо ви маєте одяг чи взут‑
тя — запрошуємо поділитися з 
тими, хто має в цьому потребу. 
Наразі особлива потреба є у те‑
плому одязі: куртки, штани, коф‑
ти, а також футболки.

Всіх бажаючих отримати безко‑
штовний одяг чекають щопонеділ‑
ка з 10.00 до 12.00 у молитовному 
будинку церкви християн Адвен‑
тистів сьомого дня. Адреса — міс‑
то Козятин, вул. Коцюбинського, 
10 (р‑н «Білої казарми»). Можна 
доїхати автобусами 1 і 3, зупинка 
«Вінницька». Телефон для додат‑
кової інформації:

068 83 28 774 (Телеграм/Вайбер).

— Всі візки, які ми 
не роздамо до кінця 
місяця, ми змушені 
будемо повернути 
в ADRA Ukraine, — 
сказав Сергій

«Дім милосерДя»: залишилося 
ще Два інваліДних візки

протягом поточного місяця безкоштовно віддали три візочки, а на два вже є 
замовлення. наразі готуються всі відповідні документи
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олена удвуд

У неділю, 22 січня, відбула‑
ся перша у новому році зустріч 
у рамках проєкту «Слухай», який 
торік започаткували Анастасія 
Поліщук та Софія Чорномаз. 
Цього разу на учасників чекав 
тренінг із тактичної медицини 
для цивільних в умовах воєнного 
стану, на якому медики показали, 
як надавати домедичну допомогу.

Подібну лекцію вже проводили 
восени минулого року. Тоді пра‑
цівники швидкої розповідали, як 
робити непрямий масаж серця, 
користуватися турнікетом і джгу‑
том і як зробити джгут‑закрутку 
із підручних матеріалів. Цього 
разу парамедики показували, як 
зупиняти кровотечі без джгута і 
турнікета.

«все треба робити 
в рукавиЧках»

На підлозі розстелили карема‑
ти. Парамедик Дмитро — у ролі 
постраждалого. Його колега Сер‑
гій показує, як правильно надава‑
ти допомогу при пораненні шиї. 
Після цього учасники діляться 
на дві команди, групуються 
по двоє і по черзі пробують це 
все самотужки.

Перша пара — Ангеліна та 
Анастасія. Ангеліна в ролі паці‑
єнта, тому лягає на каремат. Анас‑
тасія має надавати їй допомогу.

— Ви оцінили місце, чи воно 
для вас безпечне, — дає наста‑
нову Сергій. — Бачите людину, 
яка травмувалася. Питаєте — що 
сталося у вас? Якщо вона з вами 
говорить, вона при свідомості.

У цей момент організаторки 
роздають медичні рукавички.

— Це правильно, все треба ро‑
бити в рукавичках, — каже Сер‑
гій, а потім знову звертається 
до Насті, — Буде зручніше, якщо 
ви її посадите. Можна надавати 
лежачи допомогу, але це не зруч‑
но. Перше, що ми робимо — вам 
треба замість Ангеліни притис‑
нути рукою рану.

Настя бере руку Ангеліни, кла‑
де її долонею на умовне місце 
поранення. По тому бере валик.

— А кров витікає, — каже Ан‑
геліна.

— Ви ж тримаєте руку біля 
рани, — нагадує Сергій.

На місце умовного поранення 
під руку Ангеліни Настя пропус‑
кає валик. Протилежну руку під‑
німає і заводить Ангеліні за голо‑
ву. Тоді бере еластичний бинт і 
накладає пов’язку таким чином, 
що вона проходить від валика по‑
під протилежну руку.

— Далі цю руку опускаю, — 
каже Настя.

— Тепер, коли вона руку опус‑
кає, шию має добренько притис‑
нути. Притиснуло чи не притис‑
нуло? — питає Сергій у Ангеліни.

— Притиснуло, — відповідає 
дівчина.

— Тепер беремо ще одну хус‑
тинку і фіксуємо руку, — продо‑
вжує Сергій.

Настя бере довгу хустинку і 
прив’язує нею протилежну від 
місця поранення руку до тулуба 
Ангеліни

— Все, ви врятували мені жит‑
тя, — каже Ангеліна.

— Якщо під рукою нічого 
немає, ви підходите до постраж‑
далого ззаду, великим пальцем 
впираєтеся в шию, трьома чи 
чотирма пальцями притискаєте 
рану і так тримаєте, поки не при‑
їде швидка допомога, — наголо‑
шує Сергій.

пахвинна ділянка
Тепер у ролі постраждалого 

Сергій. За легендою у нього по‑
ранення під рукою, тобто у пах‑
винній ділянці. Це теж одне з тих 
місць, де проходить магістральна 
судина, тому кров витікає дуже 
швидко і дуже рясно, але вико‑
ристати джгут, щоб її зупинити, 
не можна. Парамедики показують, 
як діяти. Далі — відпрацювання.

Першими підходять організа‑
торка Анастасія та Уляна. Уляна 
в ролі потерпілої.

— Тут потрібно два бинти і 
валик, — каже Дмитро.

Уляна лягає на каремат, Анас‑
тасія підходить до неї збоку, схи‑
ляється і запитує:

— Ви в свідомості? Рана тут, 
значить, ми ставимо кулак 
отак, — каже Настя, піднімаючи 
Уляні руку, і притискає кулаком 
умовне місце поранення. — Пра‑
вильно?

— Так, — відповідає Дмитро. — 
Ми повинні одразу кулаком ме‑
ханічно зафіксувати рану. Якщо 
ми це робимо лівою, то у нас 
права вільна.

Анастасія бере бинт і не заби‑
раючи кулака від місця умовного 
поранення, вільною рукою почи‑
нає тампонувати рану — просовує 
бинт під свій кулак.

— Тут, де у нас судина, — по‑
правляє її Дмитро. — Ребра мож‑
на затомпонувати, але це…

— Лоскотно, — додає Уляна.
— До кінця цей бинт треба 

ввести в рану? — уточнює Анас‑
тасія.

— Чим більше ми заведемо 
бинта у рану, тим більше у нас 
буде тиснення, — відповідає Дми‑
тро.

— Настю, я вже померла, поки 
ти це робиш, — жартує Уляна.

— Ні, — заперечує Дмитро. — 
Вона не відпустила руку.

Анастасія вводить до кінця 
бинт в умовну рану, а тоді каже:

— Ми накладаємо валик звер‑
ху. Кулак я забираю?

— Так, але так, щоб потік крові 
не вибив бинта, — каже Дмитро.

Анастасія кладе валик на за‑
тампоновану рану вздовж за то‑
ком судин, бере другий бинт і 
починає намотувати його поверх 
валика.

— Буде зручніше руку собі 
на коліно покласти, — підказує 
Дмитро.

— А де саме в мене рана? — 
перепитує Уляна.

— Ось тут, — показує Дмитро.
— Це ти повинна знати, — смі‑

ється Анастасія.
— Хай краще не знає, — каже 

Дмитро.
Анастасія примотує бинтом 

валик. Потім опускає Улянину 
руку, ногою її притримує і бере 
довгу хустинку, пропускає її під 
попереком і прив’язує умовно 
поранену руку до тулуба трохи 
вище ліктя.

— Все, ви врятовані, — каже 
Настя.

— Дякую, — говорить у відпо‑
відь Уляна.

пахова ділянка
Два перших прийоми учасники 

тренінгу засвоїли, тож медики пе‑
реходять до наступного етапу — 

зупинки кровотечі у паховій ді‑
лянці.

— Для цього я виберу когось 
із бажаючих, — каже Дмитро. — 
На кому відпрацьовувати?

Виходить Даша. Дмитро про‑
сить її вийняти усе з кишень і за‑
питує, чи є у неї на штанах пояс.

— Немає, — відповідає Даша і 
лягає на каремат.

— Принцип такий самий, — 
говорить Дмитро. — Є рана, 
наше завдання максимально 
заповнити ранову поверхню 
перев’язувальним матеріалом, 
щоб там не накопичувалася кров 
і щоб не посилювалася кровоте‑
ча. Перше — це власна безпека і 
засоби захисту. Уявімо, що у нас 
пошкодження на правій кінців‑
ці, кров не пульсує, але витікає, 
тобто є венозна кровотеча, яка 
загрожує життю. Перше, що ми 
робимо — ми повинні зафіксува‑
ти ногу, бо коліном другої ноги 
ми зараз станемо прямо в рану. 
Це буде дуже боляче. Тому нам 
потрібно як мінімум одну ногу 
від себе захистити, бо нам може 
прилетіти, другу ногу у нас рука 
заблокує.

Однією ногою Дмитро притис‑
кає Даші ліву ногу, а коліном ін‑
шої стає на праву кінцівку у місці 
умовного поранення. Біля нього 
на карематі вже лежить приго‑
товлений валик, хустинки, бинт 
і шина. Бинт Дмитро поступово 
вводить в умовну рану, не відпус‑

корисно знати  У вихідні відбувся 
тренінг із надання першої домедичної 
допомоги в рамках проєкту «слухай». 
працівники швидкої навчали, як діяти 
у разі кровотечі з шиї, пахвинної і пахової 
ділянки, куди неможливо накласти джгут. 
Учасники не лише отримали корисні 
знання, які рятують життя, а й спробували 
це все на практиці

каючи при цьому коліно. Потім 
бере до рук валик.

— Ми затампонували рану і 
далі наше завдання — поклас‑
ти валик, але не по ходу судин, 
а впоперек, — продовжує Дмитро, 
кладе на рану валик, поверх — 
шину і продовжує при цьому 
тиснути на рану коліном. — За‑
звичай шини може не бути під 
руками, замість неї може бути 
штахетина паркану, віник, шва‑
бра, але віник і швабра тонкі, 
а нам потрібно, щоб шина була 
широка. Наше завдання в двох 
місцях її зафіксувати — зверху 
і знизу. Коліно ми так і не за‑
бираємо, ми здійснюємо ним 
додатковий тиск. Якщо у нас є 
пояс, ми можемо його трохи при‑
спустити, пропустити через нього 
шину і зафіксувати. Якщо у нас 
є турнікет, ми можемо турнікет 
накласти безпосередньо на валик.

Щоб зафіксувати шину, Дми‑
тро бере дві хустинки. Одну 
пропускає під попереком Даші 
і прив’язує шину до тулуба. Ін‑
шою хустиною фіксує шину вни‑

зу на нозі, а турнікет накладає 
на шину в місці, де валик.

— Час фіксувати не потріб‑
но, — каже Дмитро. — Ми за‑
тампонували травмовану ділянку, 
зверху поклали валик, його за‑
фіксували зверху і знизу шиною, 
і наклали додатковий фіксуючий 
елемент для тиснення. Це тур‑
нікет. Потім зв’язуємо ноги і 
евакуєюмо пацієнта, якщо його 
потрібно десь виносити. Якщо 
це не небезпечна ділянка, немає 
обстрілів і безпосередніх бойових 
дій, обережно на ноші перекла‑
ли, прифіксували ременями, щоб 
не здійснювався додатковий рух, 
тому що якщо буде дуже сильно 
смикати, валик може вилетіти, 
навіть якщо ми його добре за‑
фіксували.

Наостанок парамедики пока‑
зали, як знерухомлювати шию 
за допомогою комірця Шанца. 
А поки до кінця зустрічі залиша‑
лось ще декілька хвилин, учасни‑
ки тренінгу ще раз потренувалися 
качати серце на манекенах і на‑
кладати турнікет.

Наприкінці зустрічі 
учасники ще раз 
потренувалися на 
манекені робити 
реанімаційні заходи і 
накладати турнікет

важливий тренінг. усе по-
справжньому, але без крові

так накладають пов’язку при кровотечі з шиї. це — одне з 
тих місць, куди накласти джгут і турнікет неможливо

за легендою, в уляни умовне поранення в пахвинній 
ділянці. анастасія надає їй допомогу
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новини

олена удвуд

До редакції нашої газети звер‑
нулася мешканка східної частини 
міста. Жінка скаржиться на те, що 
зупинка громадського транспор‑
ту на колишній вулиці Горького 
(нині Полтавська), потопає у сміт‑
ті.

— Прибирали‑прибирали, тепер 
знову перестали, — розповіла нам 
козятинчанка телефоном. — Я тут 
живу вже 23 роки і постійно на цій 
зупинці сама прибираю. Дуже 
вас прошу звернути на це увагу, 
тому що тракторець приїжджав із 
«Чистого міста», а зараз чомусь 
не приїжджає. Люди звертають 

увагу і всі до мене, тому що я за‑
вжди телефоную, завжди приби‑
раю. Просять, щоб я допомогла.

Зупинка, про яку йде мова, роз‑
ташована в районі ліцею № 3. І ми 
вже не вперше пишемо про неї. 
Влітку 2021‑го наша читачка вже 
зверталася до нас стосовно того, 
що на території зупинки на ву‑
лиці Полтавській, яка на той мо‑
мент була ще Горького, постійно 
брудно. Спочатку жінка прибирала 
там самотужки, тоді звернулася 
до «Чистого міста». Після дзвін‑
ка зупинку стали прибирати, хоч 
і не щодня, але раз на декілька 
тижнів. А тепер проблема повер‑
нулася назад.

Наступного дня після того, як 
нам зателефонувала козятинчанка, 
ми побували на зупинці на вули‑
ці Полтавській. Це був вівторок, 
24 січня. Тут і справді було багато 
сміття. Звісно, не гора, але було 
видно, що тут давно не приби‑
рали. Додамо, що жодної урни 
на зупинці немає. Можливо, якби 
стояв смітник, пляшки з‑під пива, 
недопалки, обгортки від цукерок 
та інше сміття кидали б до урни, 
а не на землю.

У середу, 25 січня, ми звернули‑
ся до Володимира Добржанського, 
директора комунального підпри‑
ємства «Чисте місто», і запитали, 
чому не прибирають на зупинці 

«три місяці не прибирають цю зупинку»

наприклад, через 24–72 год після 
прийому. Особливо уважними 
треба бути батькам і ховати ап‑
течки в недоступному для дітей 
місці.

а може все не так 
страшно?

— У МедГобліна (медичний 
блогер), є чудова стаття з цього 
приводу, — розповідає лікарка‑
терапевт Анна Крутько. — Має 
назву «Дим в задній прохід і 
перекис водню».

Там розповідається одна 
історія, яка дала початок цілій 
«лікарській методиці», що 
проіснувала ціле століття. Якщо 
коротко: в 17 сторіччі в Англії 
одна служниця завагітніла від 
власника маєтка. Дитина по‑
мерла, а жінку звинуватили в її 
смерті і повісили на центральній 
площі міста. Наступного дня 
служницю віддали на роз‑
тин в анатомічку лікарям, які 
помітили, що жінка ледь дихає. 
Її почали рятувати: пускали 
кров, вливали різні розчини 
до рота, в задній прохід вдува‑

альона рябоконь

Почнемо  з  т о г о ,  що 
в довідковій термінології 
такої поважної структури як 
Національний інститут раку 
в США, перекис водню харак‑
теризують як окислювач, що має 
дезінфікуючу, противірусну та 
антибактеріальну дію.

І додають, «що під час про‑
мивання та полоскання горла 
або місцевого застосування 
перекис водню виявляє свою 
окислювальну дію та виробляє 
вільні радикали. Що в свою чер‑
гу призводить до окислювально‑
го пошкодження білків і ліпідів 
мембран. Це може інактивувати 
та знищити патогени та може 
запобігти поширенню інфекції».

і як тут не повірити, але
Вікторія П’єц, лікарка‑

патологоанатом каже, що дійсно 
альтернативна медицина вважає, 
що цей засіб лікує рак, СНІД, 
псоріаз та ще багато хвороб. 
І дуже круто, що це «чарівне 
зілля» з формулою Н2 О2, що 
характеризується як безбарвна 
рідина, яку широко використо‑
вують у медицині, косметології, 
текстильній промисловості… є 
майже у всіх домашніх аптечках. 
Та що буде, якщо вживати пере‑
кис водню всередину?

— Розкладаючись в організмі, 
перекис водню виділяє вільний 
кисень — О2, який сильно 
пошкоджує структуру клітини, 
що призводить до її руйнуван‑
ня, — говорить лікарка. — Отже 
потрапляючи у ротову порож‑
нину — ви будете мати пінну 
вечірку у роті — власне через 

виділення кисню — і можливі 
опіки.

Далі в нас стравохід. Пере‑
кис діє на слизову оболонку 
як стравоходу, так і шлунка — 
утворюючи ерозії та виразки 
слизової. До того ж, цей ки‑
сень може розірвати шлунок, бо 
його виділяється багато, стінка 
розтягується, а вийти кисню 
немає куди.

одним словом, можна 
вмерти…

За словами Вікторії П’єц, 
якщо кількість виділеного кис‑
ню перевищує його максимальну 
розчинність у крові, може ви‑

никнути венозна або артеріальна 
газова емболія.

— Вважається, що механізмом 
ураження центральної нервової 
системи є артеріальна газо‑
ва емболізація з подальшим 
інфарктом мозку, — каже лікар.

Можливі наслідки вживання 
перекису:
 інсульт, інфаркт;
 ларингоспазм;
 судоми і набряк легень;
 аспірація піною, яка 

утворюється в шлунку;
 задишка, зупинка дихання, 

смерть.
Біда у тому, що ці наслідки 

можуть проявитися не одразу, а, 

ли дим… — і жінка ожила, а ще 
прожила наступні п’ять років. 
Насправді, вона просто випад‑
ково не встигла задихнутися 
в петлі, але лікар, який «повер‑
нув» її до життя, так не вважав. 
А вважав, що саме дим у задній 
прохід повертає мерців з того 
світу. Медик каже, що зараз ці 
методики викликають сміх, але 
також запитує — «а хто сьогодні 
обробляє рану перекисом вод‑
ню, або приймає противірусні, 
коли хворіє на грип?» Хоча на‑
укова цінність цих методів мало 
чим відрізнється від вищезаз‑
начених. Просто раніше в зад 
вдували дим, а зараз засовують 
інтерферонові свічки.

— Так от про перекис вод‑
ню, його дійсно п’ють, ним 
натираються, ним полощуть 
горло і вірять, що так убива‑
ють бактерії, лікують кров (на‑
сичують її киснем) і знищують 
рак, — говорить Анна Круть‑
ко. — Насправді перекис водню 
не впливає ні на що. Тож якщо 
дуже хочеться прополоскати 
горло — з тим самим успіхом 

можна прополоскати його про‑
стою водою.

Єдиним добрим застосуванням 
лікарка вважає випадок, коли 
у вас є на шкірі якась ранка, 
то можна на неї налити перекис 
і з’явиться пінка — це круто.

— Перекис водню не вбиває 
бактерії, не знезаражує, про‑
сто коли він вступає в кон‑
такт із біологічною тканиною, 
виділяється кисень, тому і 
пінка, — говорить лікарка. — І ця 
піна просто піднімає увесь бруд 
з ранки на поверхню. В ротовій 
порожнині той самий процес, 
коли полощуть горло, в носовій, 
коли полощуть ніс — ніхто 
не помре від цього, але і користь 
сумнівна. А якщо ж ви маєте 
на меті застосовувати перекис 
внутрішньо — це небезпечно. 
Взагалі Н2 О2 не варто заливати і 
колоти у ті місця, де вивільнений 
кисень не матиме відкритого 
виходу. Навіть у мікро дозах і 
за малої концентрації — звісно, 
якщо на меті не стоїть болісно і 
швидко врізати дуба.

Але вирішувати вам…

перекис воДню знезаражує чи 
просто бавиться бруДом? 
просто міф?  якщо забити 
в пошуковик — перекис водню, можна 
отримати купу рецептів і варіантів 
рішень, починаючи з побутових 
завдань, і закінчуючи промисловими. 
та найактуальніше — куди залити і скільки 
випити, щоб вилікувати грип, геморой 
і навіть онкологію. Що про це думають 
лікарі, а не гугл?

«Насправді перекис 
водню не впливає ні 
на що. Тож якщо дуже 
хочеться прополоскати 
горло — це можна 
зробити водою»  

— перекисом водню натираються, ним полощуть горло і вірять, що так убивають 
бактерії, «лікують» кров і «знищують» рак, — говорить терапевт анна крутько. — насправді 
він ніяк не лікує, а зашкодити може

на вулиці Полтавській?
— Там зараз немає працівни‑

ка, — сказав Володимир Доб‑
ржанський. — Дівчина, яка була 
закріплена за цією зупинкою, 
пішла в декретну відпустку. На її 
місце ще поки нікого не при‑
йняли на роботу, тому склалася 
така ситуація. Але взагалі на тій 
стороні капітальне прибирання 
відбувається наприкінці кожного 
місяця. Це коли всі знімаються з 
вулиць у центрі міста і прибира‑
ють тільки на тій стороні — за‑
мітають, загортають листя тощо. 
Завтра по маршруту всі працівники 
«Чистого міста», які задіяні у при‑
биранні вулиць, мають бути там.

Виходить, за словами директо‑
ра «Чистого міста», вже у четвер, 
26 січня, має бути капітальне при‑
бирання у східній частині міста. 
Ми обов’язково навідаємося на зу‑
пинку на вулиці Полтавській піс‑
ля цієї дати і перевіримо, чи там 
прибрали.
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реклама та оголошення

516248

516118

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

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

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

Продам бройлер іспанка, мастер грей - 
суточні, качка мулард. 096-458-74-21,  

067-173-31-50, 063-608-92-55,  
063-604-26-79

Продам поросята «Біла Українська».  
063-801-10-62, 098-500-51-95 

Продам нутрії, м. Козятин, р-н ПРБ.  
068-046-27-38

Продам поросята 18-22 кг., м’ясної 
породи «Ландрас». 093-050-15-50 

Продам поросята 097 537 08 03

516544

516076

515353

516355 516308

516545

514111

516497

516554 516555

516503

робота
 �Станція технічного обслуговування 

автомобілів запрошує на роботу приби-
ральницю. 067-920-67-94

 �На роботу потрібен продавець, з/п від 
700 грн.\день)  096-185-59-50, 098-634-
12-45

 �Запрошується робочий з досвідом роботи 
на свинофермі,з/п від 15 000-17 000 грн. за 
вахту. 098-634-12-45,  096-185-59-50

 �На роботу в магазин «Продторг» запро-
шується оператор.  067-430-02-80

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
 � Бензопилу «Штіль», «Гудлак», бензокосу, 

ел. двигун 3 квт, ел. лобзік, болгарку, ел. 
дрель, ел. обігрівач, меблі б/в, посуд, карто-
плю велику, насіневу, мілку «Міневра», сіно, 
холодильник, телевізор, корито алюмін. 068-
216-34-20 

 � Буряки кормові, кукурудза, пшениця. 063-
533-06-96   

 � Ванну чавунну, мойку для кухні, електроо-
бігрівачі 2 шт. 063-335-97-80, 063-335-97-54   

 � Візок інвалідний. 097-134-44-34   
 � Вугілля. 063-391-62-73 
 �Двері дерев’яні міжкімнатні, лаковані, з 

коробками 60 см., 3 шт. 096-938-89-79    
 �Дві яблуні на корню на дрова, недорого. 

063-316-28-84, 096-690-84-07 
 �Диван перетягнутий, розкладний, чудовий 

стан. 050-610-95-22     

 �Диван, крісла, тумбочку, ТВ Panasonik, тю-
нер, швейну машину. 063-191-10-90     

 �Дрова рубані. 097-704-97-81      
 � Зерно пшениці та кукурудзи. 067-745-69-92    
 � Зерно пшениці та кукурудзи. 067-745-

69-92  
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 � Картоплю велику - 9 грн/кг та малу - 6 
грн/кг., сорт «Санта» та інші, с. Козятин. 
063-886-13-39  

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

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

 � Картоплю мілку 15 грн/відро, картоплю 
велику 8 грн/відро. 067-349-52-39      

 �Меблі аптечні холодильник - вітрину. 063-
392-93-20, 098-974-29-35     

 �Млин робочий. 098-271-56-89   
 �Морских свинок, картоплю велику та мілку. 

097-446-20-46, 063-629-01-49      
 �Памперси для дорослих М+, с. Козятин. 

063-886-13-39   
 �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 «Дружківка», 4-х конфорна, 
нова 50 х 50. 096-938-89-79      

 �Пшеницю, можлива доставка. 097-843-
01-38      

 � Радіатор алюмінієвий. 096-938-89-79    
 � Рібну картоплю. 068-051-93-60 
 �Сою якісну, посівну. 098-724-74-94      
 �Стінка кімнатна довжина 3,7 м., двері кім-

натні 0,8 х 2, вазони «Алоє». 067-591-79-65   
 � Телевізор «Sony», в ремонті не був, гарний 

стан. 093-808-38-10 
 � 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 

 � Т е л е в і з о р / м о н і т о р  S a m s u n g 
UE32D4010NW, 32 дюйма Full HD, білого 
кольору, відмінний стан, 4100 грн. 096-027-
77-38 Артур 

 � Трильяж з тумбочкою на три шухляди та 
полицю, недорого. 063-476-74-87 

 � Труба 60 мм х 4,5 м, металева, стальна в 
наявності 10 шт. 093-000-51-23 

 � Тумба з рукомийником, підвісна шафа з 
дзеркалом. 096-938-89-79 

 �Швейну промислову машинку «Сінгер» - 
безпосадку зі столом і мотором, мотори 2 
шт., глазкову швейну машинку «Мінерва» - 
петельну. 093-058-78-43    

 �Шубу норкову, поперечка, ідеальний стан, 
майже нова, одягнена 5 разів, ОТ - 52 см., 
рукав - 62 см., довж 96 см., плечі - 46 см., 
10800 грн. 096-222-00-86 

 � Ячмінь с. Вернигородок. 097-087-47-31  
 � Ячмінь. 098-724-74-94 

нерУХомIСтЬ
 � 1-кімн. кв., центр, 5 поверх, без ремонту. 

093-704-31-57 

 � 1-кімн. квартиру в одноповерховому 
будинку, центр міста, частково зручності. 
063-819-47-69 

 � 1-кімн. квартиру. 093-002-61-40      

 � 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      

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

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

 � 3-кімн. центр, середня без ремонту, 4 по-
верх, 62 кв. м. 093-704-31-57    

 � Будинок с Пляхова, 4 кімнати, кухня, при-
хожа, веранда, хлів, газ, вода в хаті та на 
вулиці, 25 тис. грн. 068 925 16 38     

 � Будинок 81 кв. м., з ремонтом та мебля-
ми, сарай, погріб, гараж, баня, уся ділянка 
12 соток. 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 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 зем-
лі. 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 

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

 � Зем. ділянка 6 соток під забудову, центр, 
провулок Грушевського 10. 063-392-93-20, 
098-974-29-35      

 � 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, недобудова-
ний будинок є вода. 068-197-24-56, 063-
308-25-58 Дмитро 

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

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

 � Частина будинку, дві кімнати, інд. опален-
ня, 7 сот. зем. ділянка, вул. Сагайдачного. 
093-704-31-57     

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

 � Частину будинку, заг. пл. 33 кв.м. 2 не-
великі кімнати, кухня, погріб, зручності у 
дворі. Є криниця та сарай. 093-726-27-50, 
067-494-77-27 

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

аВтомото
 � ВАЗ 2101, 1988 р. 096-264-75-92 

 � ВАЗ 21099, 2003 р. в., газ-бензин. 096-
264-75-92 

 � ВАЗ 21099, 2008 р. в., газ - бензин. 063-
021-81-18   

 � ВАЗ 2112, 2002 р. в., газ-бензин. 097-859-
45-37      

 � ВАЗ 2115, 2010 р., газ-бензин. 097-85-
94-537

КУПЛЮ
 �Доїльний апарат б/в. 068-326-64-50  
 �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  
 � Зерно пшениці, ячменю та кукурудзи. 067-

430-02-80     

рIЗне
 �Познайомлюся з жінкою 35-42 роки, чоловік 

42 роки для подальшого проживання, подро-
биці по телефону. 068 925 16 38 

 �Шукаю людину по догляду за хворим, с. 
Махаринці. 095-649-75-28  

 � Візьму на квартиру хлопців. 093-884-86-66, 
068-209-91-37  

 � Здам 1-кімн. кв., в одноповерховому будин-
ку, центр, частково зручності. 063-819-47-69 

 � Знайдений паспорт на ім’я Кравчук В. Ю., 
звертайтеся. 093-283-82-20   

 � Здам в оренду приміщення з безперебійним 
електропостачанням з 5 до 17 години, центра-
лізоване опалення, санвузол, окремий вхід, 
офісні меблі. dул.Довженка, 18. 067-430-02-80
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Дозвілля

Погода у козятині

***
— прикинь! після всіх цих 
рекомендацій по дрес-кодах, 
одягаю я, значить, на співбесіду 
суворе плаття, нижче колін, 
непомітний макіяж, мінімум 
аксесуарів, закриті туфлі-човники. 
так ця стерво-кадровичка і двох 
хвилин зі мною не говорила — 
вигнала!
— Чуєш, вась, може ти 
не поголився?

***
в рф касирам супермаркетів 
заборонили ставити питання 
чоловікам віком від 18 до 65 років: 
пакет нужен?

***
купила презервативи, на пачці 
зазначено, що потрібно 
використати до 2025 року. 
не розумію, навіщо вони так 
тиснуть на людей, до чого цей 
поспіх.

***
— половина росії — вічна мерзота.
— може, мерзлота?
— то інша половина.

***
Щоб збити тиск, треба збити 
ракету. а коли збиваєш дрон, 
зіб’ється і температура.

***
допитують полонених:
— Хто кричав з окопа «росіяни 
не здаються»?
— це я… вибачте…
— ну і чого тоді ти здався?
— я по мамі бурят.

***
кажуть, десь у кремлі є кімната. 
там звучить музика, стоять стільці, 
а навколо них по колу бігають 
генерали. стільців на один менше, 
ніж генералів. коли музика 
замовкає, генерал, що залишився 
без стільця, призначається 
командувати «спєцаперацієй».

***
— там росіяни кажуть, що 4 бредлі 
знищили.
— У нас є бредлі?
— нє.
— ну тоді і дідько з ними.
— але ж в нас їх було 0, а тепер — 
4.
— відчутна втрата.

***
немає нічого стабільнішого, 
ніж моя родичка, з картинками 
на вайбер о 6 ранку на кожне 
свято.

***
майже лисий чоловік приходить 
в аптеку і цікавиться:
— Чи маєте ви засіб зберегти 

залишки мого волосся?
— звичайно! подивіться на цю 
чудову коробочку!

***
— я чув, що ти одружився?
— так!
— і як подружнє життя?
— та от, скоро наш дім наповниться 
криком.
— ооо, круто, і хто буде? Хлопчик 
чи дівчинка?
— та ні, просто теща приїжджає!

***
в аптеці:
— мені, будь ласка, півлітра 
спирту…
— а у вас є рецепт?
— а як же! треба додати 750 г 
кип’яченої води, дві ложечки 
цукру і настоювати тиждень 
на апельсинових шкірках.

***
Жінка вибирає в магазині палас:
— мені потрібно що-небудь 
практичне, щоб в очі не кидалося, 
це для дитячої.
— а скільки у вас дітей?
— шестеро…
— У такому випадку найкраще 
кімнату заасфальтувати.

***
Чоловік заходить в аптеку і запитує 
в аптекаря:
— У вас є ацетилсаліцилова 
кислота?
— ви маєте на увазі аспірин?
— точно! весь час забуваю це 
слово.

***
аптекар, простягає відвідувачеві 
мікстуру і, солодко посміхаючись, 
вимовляє:
— ось найновіший, 
найрадикальніший засіб від 
запорів.
— тоді давайте одразу щось і від 
проносу, — насторожено відповів 
клієнт.

***
— можна з вами познайомитися?
— не треба.
— Чому?
— мені з вами буде нудно, а вам зі 
мною незрозуміло.
— Чому?
— тому що мені вже нудно, а вам 
вже незрозуміло.

***
Урок зоології. вчитель:
— як розмножуються їжаки?
вовочка:
— дуже, дуууже обережно…

***
— У чому різниця між батарейкою і 
твоїм дипломом?
— У батарейки є хоча б один плюс!

Анекдоти
овен 
зірки пророкують, що 
п’ятниця буде надзвичайно 
вдалим днем: вам практич-
но не буде перешкод для 
досягнення будь-якої мети. 
тож ставте перед собою 
великі завдання.
 
телець 
може виникнути потреба 
будувати життя заново, 
зруйнувавши те, що набрид-
ло та заважає. майбутнє 
поки що досить туманне. 
але якщо не працювати над 
ним, воно вислизне і зали-
шить гірке розчарування.

близнюки 
тиждень сповнений 
приємних подій, активності, 
несподіваних зустрічей 
та сприятливих обставин. 
ви зможете зараз просто 
звернути гори. причому від 
вас не потрібно особливих 
зусиль. 

рак 
зараз не зупиняйтеся на до-
сягнутому, сміливо скоріть 
чергову вершину. У четвер 
вам вдасться укласти вигідну 
угоду, досягти компромісу 
у спірних питаннях. 
У п’ятницю у вас буде шанс 
блискуче продемонструва-
ти свої вміння та навички 
у професійній сфері.

лев 
добре б налаштуватися 
на активне спілкування, 
виступ перед масовою 
аудиторією принесе вам 
успіх. потім на вас навалять-
ся дрібні незначні справи. 
другу половину тижня 
краще присвятити діловим 
переговорам, оформленню 
та підписанню паперів.

діва 
майже ідеальний тиждень, 
щоб зайнятися особистим 
життям, сходити на поба-
чення, запланувати спільну 
поїздку. ну а робота багато 
уваги, на щастя, не вимага-
тиме. там все йде накатаною. 

терези 
довіра партнерам — гарна 
риса, але краще ще раз пере-
конатися у їхній надійності. 
ваші пропозиції будуть почуті 
та схвалені начальством. 
кінець тижня може виявити-
ся напруженим.

скорпіон 
за бажання та зосередженості 
на головних питаннях, ви 
можете досягти високих 
результатів та реалізувати все 
намічене. У суботу незапла-
нована зустріч відкриє перед 
вами нові перспективи та 
горизонти.

стрілець 
дійте не поспішаючи, 
наполегливо просуваю-
чись до поставленої мети. 
вам не варто переживати 
за інших, не звалюйте 
на плечі чужі турботи. 

козеріГ 
зосередьтеся на роботі, це 
вам просто необхідно, щоб 
уникнути критичних за-
уважень та неприємностей. 
можливо, в деяких питан-
нях ви припуститеся поми-
лок, марно це заперечувати, 
треба виправити. 
 
водолій 
Час зайнятися оновленням 
іміджу, ви повинні мати 
вигляд на всі сто. співпраця 
з партнерами з інших міст 
поступово налагоджується, 
можлива поїздка, зустріч та 
важливі домовленості. 

риби 
постарайтеся на початку 
тижня уникати конфліктів 
з колегами та друзями. 
не потрібно наполягати 
на своєму на шкоду іншим. 
наприкінці тижня вам мо-
жуть запропонувати цікаву 
роботу. присвятіть облаш-
туванню свого будинку хоч 
би один день. виявляйте 
щедрість, а не дріб’язковість.

Гороскоп
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