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Ще минулого року 
в місті організували 
«Пункти незламності». 
ми завітали в один із 
таких і розкажемо вам, 
як він облаштований

Чи реально ним 
скористатися, навіть 
якщо світла у вас 
вдома немає всього 
декілька годин, і що 
там є, окрім доступу 
до інтернету

а ще розповімо 
про місця в козятині, 
де можна зарядити 
свій мобільний у разі 
потреби

с. 2

возять допомогу під 
обстрілами
мешканець Зозулинців 
василь лопушан разом зі своїм 
волонтерським побратимом, 
учасником ато віктором 
берновим, возить допомогу 
на передову. як воно, їздити під 
кулями, поблизу мін, бачити 
зруйновані ворогом міста? 

Чи можна обміняти 
лампоЧки?
на території всієї україни мала 
стартувати урядова програма 
з безкоштовного обміну ламп. 
Замість п’яти звичайних можна 
взяти безкоштовно п’ять 
світлодіодних. Чи реально це 
зробити у козятині — дізнавались 
наші журналісти

с.4с.8
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у центрі міста є не лише «Пункти 
незламності», а й місця, де можна 
зарядити свій мобільний, якщо 
у вас вдома немає світла. одне з 
таких — магазин побутової техні-
ки «технотоп». на дверях наліпка 
«тут можна зарядити свій ґаджет. 
турбота в дії». Заходимо в мага-
зин, питаємо в консультанта, чи 
справді можна прийти і зарядити 
мобільний у разі потреби?
— так, — відповідає консультант. — 
у нас є генератор. За графіком, 
коли вмикається світло, у нас є 
світло від мережі, якщо світла 
немає, ми вмикаємо генератор. 
де є вільна розетка, можна під-
ключити і зарядити телефон.
— Чи є ліміт часу, скільки можна 
перебувати в магазині?

— ні. ми працюємо до 18.
у магазині побутової техніки 
«Volti» жодних наліпок чи та-
бличок немає, але там теж можна 
підзарядити свій телефон.
наступна наша зупинка — від-
ділок поліції. на сайті міської 
ради писали, що там працює до-
датковий «Пункт незламності». 
уточнюємо, чи тут можна тільки 
зарядити телефон, чи навіть при-
йти попрацювати з ноутбуком.
— Зарядити мобільний у нас 
можна, але робочих місць ми 
не надаємо, — каже працівник 
поліції. — у нас відведений ка-
бінет на першому поверсі. там є 
вода, чайник, чай, цукор печиво, 
розетка, для дітей є памперси, 
серветки та пелюшки.

також телефон можна зарядити 
у відділенні «нової пошти», що 
навпроти старої бані.
— у нас для цього відведено 
два місця — з одного і з другого 
боку, — показує керівник.
— Чи є ліміт часу, скільки людина 
може тут перебувати, заряджаю-
чи свій мобільний? — запитуємо 
ми.
— ні.
— Чи можна прийти до вас по-
працювати за ноутбуком?
— Це місце більше для зарядки те-
лефонів, — відповідає керівник. — 
тут у нас клієнтська зона для огля-
ду відправлення. якщо людина 
буде сидіти за комп’ютером, вона 
буде заважати клієнтам оглядати 
посилки.

куди пускають зарядити телефон?

новини

олена удвуд

Коли почалися перебої з елек-
тропостачанням, по всій Укра-
їні стали організовувати роботу 
«Пунктів незламності». Це місця, 
де є безперебійна подача електро-
енергії, доступ до мережі Інтернет 
та тепло. Тож вони відрізняються 
від звичних для нас «Пунктів об-
ігріву».

Один із «Пунктів незламності» 
облаштували на базі ліцею № 2. 
Прямуємо туди, щоб подивитися, 
чи він працює. На дверях будівлі 
висить відповідна табличка жов-
того кольору. Відчиняємо двері і 
заходимо всередину. Нас зустрічає 
працівниця навчального закладу. 
Запитуємо її, чи можна скориста-
тися «Пунктом незламності»?

— Можна, звісно, люди працю-
ють, — відповідає жінка.

— Скільки часу можна перебу-
вати тут?

— Ліміту немає. Скільки хочете, 
стільки і працюєте.

Кожного, хто приходить 

до «Пункту незламності», реє-
струють у спеціальному журналі. 
Там фіксують прізвище, адресу 
проживання та номер телефону. 
Потім цю інформацію передають 
на міську раду.

— Вчора дивіться, скільки було 
багато — 17 осіб, — каже праців-
ниця ліцею № 2. — Сьогодні вже 
п’ять. Є такі люди, що щодня при-
ходять і працюють. Як вдома немає 
світла, вони приходять сюди.

— До котрої години працює 
«Пункт незламності»? — запиту-
ємо ми.

— Цілодобово має працювати, — 
відповідає жінка.

— Чи усі категорії населення 
можуть сюди приходити?

— Так, усі, хто хоче.

і їжу розігріти, і дитину 
перевдягнути

Заходимо всередину. Донедавна 
тут була їдальня, ще навіть роздачу 
розібрати не встигли. Саму їдаль-
ню перенесли в інше приміщення, 
натомість у будівлі організували 

«Пункт незламності», який пра-
цює тут із грудня.

Тут усе поділено на сектори. Є 
зона для приготування їжі. На сто-
лі стоїть мікрохвильова піч, елек-
трочайник та чай. Усім цим можна 
користуватися, при чому абсолют-
но безкоштовно. Тож за потреби 
можна не лише попити гарячого 
чаю, я й розігріти гамбургер, піцу 
чи бутерброд і перекусити.

— Тільки у нас немає стаканчи-
ків, — каже працівниця ліцею. — 
Тому, якщо люди хочуть попити 
чай, чашечку треба з собою при-
носити.

Поруч — зона для споживання 
їжі. Тут два столики. У дальньому 
кутку — зона для матерів. У цьому 
секторі два столики, на яких стоять 
памперси, пелюшки як одноразові, 

так і багаторазові, а також ковдри. 
Усім цим теж можна користувати-
ся безкоштовно. Цей сектор обго-
роджений ширмою, що особливо 
зручно, тож за потреби у «Пункті 
незламності» можна навіть перепе-
ленати дитину чи змінити підгузок.

що кажуть люди?
Більшу частину залу займає сек-

тор, де можна не лише зарядити 
мобільний телефон, а й навіть 
попрацювати за ноутбуком. Тут 
розставлені 12 парт. За однією з 

корисно знати  Ще минулого року 
в місті організували «Пункти незламності». 
ми завітали в один із таких і розкажемо 
вам, як він облаштований, чи реально ним 
скористатися, навіть якщо світла у вас вдома 
немає всього декілька годин, і що там є, 
окрім доступу до інтернету. а ще розповімо 
про місця в козятині, де можна зарядити 
свій мобільний у разі потреби

них — Олеся. Вона тут частий гість. 
Жінка працює бухгалтером. Робота 
дистанційна і без світла працювати 
неможливо.

— Мені потрібно і бухгалтерську 
систему підключати, і потрібно по-
штою користуватися, тому це все 
тільки з ноутбуком, — розповідає 
Олеся. — Якщо ним активно не ко-
ристуватися, то він без підключен-
ня до мережі може десь годину — 
годину двадцять працювати. А так 
на хвилин сорок вистачає.

Позаяк світло вимикають на чо-
тири години, а заряду ноутбука 
вистачає навіть менше, ніж на го-
дину, доводиться шукати шляхи 
вирішення.

— Я тут щодня буваю, — про-
довжує жінка. — Від самого ранку 
десь до пів дня. Тут і тепло, і до-
бре, і інтернет постійно є. Супер 
зручно. Як потрібно, навіть чай 
можна зробити. Інтернет безпере-
бійно працює. Я сюди ходжу десь 
мабуть місяць, в будні дні, коли 
в мене робочий день. Тому що 
у мене робота така, що мені потріб-
но цілий день бути на зв’язку, але 
я також стараюся до пів дня, коли 
активна робота, бути тут, а потім 
вже працюю вдома, коли є світло.

Колеги Олесі у столиці працюва-
ли і в супермаркетах, і на стоянках, 
і навіть на зупинках. Шукали будь-
яке місце, де є доступ до інтернету 
та світло.

— Дякувати керівництву шко-
ли, що такий «Пункт незлам-
ності» нам організували, — каже 
жінка. — Люди, які приходили і 
користувалися іншими «Пунктами 
незламності», також саме цей дуже 
хвалили. Тому що кажуть, в інших 
місцях, то інтернет дуже поганий, 
то кажуть, приходьте тоді, коли до-
вше немає світла. Тому це наше 

спасіння. Інакше не скажеш.
Поки ми розмовляємо, помічає-

мо, що на одному зі столів лежать 
пледи. Їх також можна брати. Хоча 
у приміщенні дуже тепло.

— Ще в пожежній частині є 
«Пункт незламності», — включа-
ється в розмову чоловік, який пра-
цює за ноутбуком позаду від Олесі.

— Скільки там місць? Там також 
вистачає? — запитує в нього наша 
співрозмовниця.

— Його облаштували в учбовому 
класі. У них була перерва — гене-
ратор зламався і вони не працю-
вали, — відповідає чоловік.

не забувайте про 
карантинні обмеження

На момент нашого візиту 
до «Пункту незламності» там пе-
ребувало четверо осіб. Зауважимо, 
що це був день, а не вечір. Мож-
ливо, у вечірній час відвідувачів 
тут ще більше. Враховуючи кіль-
кість записів у журналі, «Пункт 
незламності» справді користується 
попитом. Єдине, чого просять самі 
відвідувачі — аби ті, хто має респі-
раторні симптоми, дотримувалися 
маскового режиму.

— Сьогодні прийшла жінка, 
у неї був повністю закладений 
ніс, вона дихала ротом і ніякої ні 
маски, нічого, — додає наостанок 
Олеся. — Думаю, не буду робити їй 
зауваження. Дуже прошу, як будете 
писати про «Пункт незламності», 
напишіть, щоб ті люди, які почува-
ють себе погано, нехай краще зали-
шаються вдома. Бо писали також 
у вашій газеті, що у Хмільниць-
кому районі велика зараженість 
на грип. Деякі ставляться до цього 
відповідально, а деякі нехтують, як 
ця жіночка. Мені довелося пере-
сісти від неї подалі.

свіТло і Тепло.  репорТаж 
із «пункТу незламносТі»

один із «пунктів незламності» облаштували на базі ліцею 
№2. раніше тут була їдальня

Окрім «Пунктів 
незламності», є 
ще багато місць, 
куди можна прийти 
і зарядити свій 
мобільний телефон

марія лєхова

Попри те, що ще зима, уже 
можна висаджувати деякі культу-
ри. До речі, саме лютий — місяць 
підготовки до посівного сезону.

1–3 лютого — сіють на розсаду 
редис, капусту, всі види перцю, 
баклажани й огірки. Роблять це 
у теплицях, або на підвіконні.

Не забудьте перед посадкою 
замочити насіння.

4–6 лютого — роботи з рос-
линами не проводяться.

7–9 лютого — можна садити 
на розсаду селеру, перець, цвіт-
ну капусту і полуницю. А також 
ранні помідори у теплицях.

10–11 лютого — посів на роз-
саду раннього редису, селери, 
огірків, баклажана і пекінської 
капусти.

12–13 лютого — посів ранньої 
петрушки, буряка, щавлю, селе-

ри, мангольду. У теплиці можна 
висадити ранні помідори, солод-
кий перець, огірки і будь-які 
види капусти. Час і для висадки 
квітів.

14–15 лютого — поливати у цей 
час не варто. Зрихліть землю та 
подивіться, чи не пробився де 
бур’ян.

16–18 лютого — час для квітів: 
в’юнких і ампельних.

19–21 лютого — роботи з рос-

линами не проводяться.
22–24 лютого — посів на під-

віконні салату, селери, петрушки 
і будь-якої зелені.

25–26 лютого — гарний час 
для посіву на розсаду баклажа-
на, огірків, помідорів, перцю, 
капусти, а також замочування і 
пророщування насіння.

27–28 лютого — у теплиці і 
на підвіконні можна садити тіль-
ки редис.

місячний посівний календар на лютий 2023
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в’яЧеслав гонЧарук

Коли ми приїхали на місце по-
дії, то побачили приміщення з 
вибитими дверима та вікнами. 
Від пана Володимира стало ві-
домо, що на місці події вже по-
бувала поліція, а перукарі, які 
вийшли ранком на роботу разом 
із власницею приміщення, по-
їхали у відділок поліції писати 
заяви про акт вандалізму.

— Орендує це приміщення пан 
Сергій. Вчора, тобто 26 січня, 
у мене з ним була розмова. Він 
вже 2 роки не сплачує за оренду 
приміщення належним чином і 
я запропонував йому: якщо ми 
не можемо домовитися з тобою, 
як домовляються нормальні 
люди, тоді з’їжджай. 27 січня 
ми мали зустрітися з ним і об-
говорити всі деталі. Тільки вночі, 
під час комендантської години, 
за свідченням сусідів із магазину, 
що працює цілодобово, було чути 

стуки та скрипи з опівночі до 3-ї 
ночі. Не щадили нічого, навіть 
розтрощили кухню і туалетну 
кімнату. Винесли звідти все, за-
лишили за собою тільки сміття. 
Можливо пан Сергій за час, що 
орендував приміщення, робив 
якісь перестановки. Але ж таке 
приміщення, яке він залишив, 
він точно не орендував.

Перукарню «Каприз» дійсно 
розторщили. За відгуками клієн-
тів, це була перукарня, яка ко-
ристувалася попитом у клієнтів. 
Навіть за час нашого візиту з са-
мого ранку прийшли троє жінок 
та двоє чоловіків. Побачили ру-
їни та запитують пана Володи-
мира: «А куди вони переїхали?»

— Нікуди не переїхали, це так 
вибрався орендар.

— Боже, який жах та за такі 
речі судити треба, — почули ми 
від людей, які прийшли до пе-
рукарні, щоб отримати послугу.

За суботу та неділю в примі-

щенні поставили двері та вікна. 
На дверях перукарні приклеї-
ли табличку з написом такого 
змісту: «Перукарня не працює 
в зв’язку з проведенням в примі-
щенні ремонтних робіт. Клієнти 
які хочуть отримати послугу — 
звертайтеся за вказаним на та-
бличці телефоном».

У понеділок, 30 січня, ми 
звернулися до Козятинського 
відділку поліції, але начальник 
відділу козятинської поліції та 
начальник слідчого відділу від-
були у службових справах. У ві-

второк, 31 січня, дільничний 
інспектор Олександр Левчук 
підтвердив, що між власником 
приміщення та орендарем стався 
конфлікт. Орендар, коли наймав 
приміщення, замінив там вікна, 
коли став вибиратися, вирішив 
вікна і двері забрати та поставити 
ті, які стояли раніше.

— Поки йдуть слідчі дії, ми 
нікому обвинувачення не ви-
сунули. Поки не зібрана відпо-
відна інформація щодо даного 
конфлікту, то й недоречно щось 
коментувати по суті, — сказали 
у відділку поліції.

конфлікт  на гарячу лінію газети 
«RIA-козятин» звернувся козятинчанин 
володимир. у телефонній розмові 
він повідомив, що приміщення, 
власником якого є його мама олена 
абрамюк, розтрощили вночі: «Приїдьте, 
подивіться і все зможете побачити 
на власні очі»

«каприз» розТрощили. 
забрали все навіТь з ТуалеТу 

Не щадили нічого, 
навіть розтрощили 
кухню і туалетну 
кімнату. Винесли звідти 
все, залишили за 
собою тільки сміття

михайло курдюков

Здається, ми почали зви-
кати до того, що як тільки 
у помешканні зникає світло, 
слідом одразу пропадає інтернет. 
Причому мова не лише про 
роботу домашнього Wi-Fi ро-
утера, але й про 4G та 3G 
на смартфонах. Через це ми 
маємо чимало незручностей з 
виконанням роботи, а подеку-
ди сигнал настільки слабкий, 
що не провантажуються навіть 
повідомлення у месенджерах, 
не говорячи вже про фото та 
відео.

немає електрики — немає 
сигналу

У Національній комісії, що 
здійснює державне регулю-
вання у сферах електронних 
комунікацій, радіочастотного 
спектра та надання послуг по-
штового зв’язку (НКЕК) спро-
бували роз’яснити причини 
цих перебоїв. За їхніми сло-
вами, причина в обладнанні, 
з якого складається базова 
станція мобільного зв’язку. 
Воно очікувано не працює 
без електрики. Тому, коли 
електрика вимикається, сиг-
нал слабшає, а потім взагалі 
зникає. Відображається це 
не лише на якості інтернету, 

але й зв’язку. Простіше кажу-
чи, коли у вас вдома зникає 
світло, найближчі базові станції, 
з великою ймовірністю, також 
знеструмлені.

«Базові станції обладнані ре-
зервними джерелами живлення. 
Це акумуляторні батареї, які 
автоматично вмикаються, коли 
припиняється централізоване 
електроживлення. Вони здатні 
забезпечувати автономну роботу 
базової станції від двох до п’яти 
годин за умови повної зарядки. 
Якщо батарея витратила заряд, 
їй потрібен тривалий час для 
підзарядки», — кажуть у НКЕК.

Суттєве навантаження на ме-
режу зменшує термін автономної 
роботи. Зокрема, для забезпечен-
ня мобільного інтернету стан-
дарту 4G базові станції викори-
стовують більше електроенергії. 
Тому під час вимкнень світла 
мобільні оператори відключають 
частину обладнання, щоб нада-
вати пріоритет голосовим послу-
гам зв’язку. Саме тому у НКЕК 
радять у цей проміжок часу 
обмінюватися інформацією через 
SMS та месенджери, адже вони 
поглинають менше ресурсів.

Як бути, якщо такий варіант 
не підходить? Скажімо, потрібно 
під’єднатися на важливу 
зустріч через Zoom, стежити 
за останніми новинами, чи ви-

конувати будь-які інші операції, 
що залежать від з’єднання з 
інтернетом. На щастя, існує 
кілька способів, які можуть 
розв’язати цю проблему.

як підклюЧитися до 
національного роумінгу

По-перше, можна спробу-
вати скористатися послугою 
національного роумінгу на ме-
режах операторів Vodafone, 
Kyivstar та lifecell. Для цього вам 
потрібно ввімкнути Автовибір 
мережі. Робиться це ось як:

1. Android: Налаштуван-
ня — Мобільна мережа (чи 
Підключення) — Оператор

iOS: Параметри — Стільникові 
дані — Вибір мережі

2. Знайдіть та виберіть доступ-
ну мережу: Vodafone, Kyivstar та 
lifecell. Щоб працював інтернет, 
увімкніть Передачу даних 
у роумінгу (Android) та Роумінг 
даних (iOS)

3. Зателефонуйте, надішліть 
повідомлення в месенджері або 
SMS

Якщо зв’язок не з’явився, 
спробуйте ще раз або виберіть 
іншого оператора.

рятівні прилади
Іншим способом поверну-

ти інтернет є USB-адаптери. 
Це такі кабелі, за допомогою 

як повернути інтернет, коли світло вимкнене, 
а зв’язок поганий

яких можна під’єднувати різні 
прилади, як ось Wi-Fi роутер, 
до повербанка. Тобто, коли у ва-
шому помешканні немає світла, 
повербанк живить роутер і ви 
маєте інтернет. Та корисним 
такий спосіб буде лише за умо-
ви, що ваш провайдер (той, хто 
надає послугу інтернет), забез-
печив своє обладнання резерв-
ним живленням. Аби дізнатися, 
чи підходить вам USB-адаптер, 
потрібно зателефонувати про-
вайдеру та вказати свою домаш-
ню адресу. Якщо в кол-центрі 
кажуть, що живлення є, можете 
сміливо йти та купувати адаптер. 
Коштує такий девайс від 100+ 
гривень.

Також можна придбати 
мобільний роутер. Завдання цьо-
го винаходу полягає в тому, аби 
ловити стільникові мережі та роз-
давати мобільний інтернет по Wi-
Fi. Різновидів цих гаджетів є чи-
мало. Від якості та ціни роутера 
залежатиме швидкість інтернету, 
яку він роздаватиме, місткість 
його акумулятора, кількість 
гаджетів, які можна одночасно 
від нього увімкнути, можливості 
ловити сигнал, можливості пра-
цювати від повербанку тощо. 
Зазвичай працюють вони від 
сім-карт будь-який мобільних 
операторів. Середня вартість 
пристрою коливається в межах 

півтори-двох тисяч гривень. 
Найдешевші пропозиції можна 
знайти за 400–500 гривень.

Ще одним способом поверну-
ти інтернет є так звані репітери, 
або підсилювачі зв’язку, якщо 
говорити простіше. Працю-
ють вони завдяки антенам, що 
приймають сигнали від базової 
станції вашого оператора. Зазви-
чай такі пристрої використову-
ють у локаціях, де завжди погане 
покриття, наприклад, підвальні 
приміщення чи віддалені від міст 
населені пункти. Підсилювач до-
бре приймає сигнал всередині 
приміщень і передає його на те-
лефони, які поруч з ним. Частіше 
можна зустріти репітери, що 
працюють від розеток (мож-
на від генератора, портативної 
зарядної станції), але є моделі, 
здатні функціонувати й від 
повербанків. Вартість гаджетів 
стартує від 1500 гривень.

Врешті-решт можна скори-
статися терміналом «Старлінк». 
Найпростіше зробити це у Пун-
ктах незламності, де вони аб-
солютно безплатні для усіх 
охочих. Можна й купити такий 
термінал собі додому. Задово-
лення це направду недешеве: 
від 15 тисяч гривень. Поза тим, 
доведеться регулярно віддавати 
від 75 доларів за місячний пакет 
супутникового інтернету.

власники перукарні  після погрому приміщення 
зробили невеличкий ремонт

Такою була перукарня «каприз» зранку 27 січня
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На початку січня на офіційно-
му сайті Кабінету Міністрів Укра-
їни анонсували програму обміну 
ламп за підтримки Євросоюзу. 
За її умовою, кожен громадянин 
України, віком старше 18 років, 
має право поміняти п’ять ламп 
розжарювання на LED. Мета цієї 
програми — енергоефективність. 
Адже світлодіодні лампи, на від-
міну від звичайних, якими ми 
користувалися ще в часи Радян-
ського Союзу, тягнуть електри-
ки значно менше. Це особливо 
актуально в нинішніх умовах, 
оскільки рашисти регулярно за-
вдають ударів по об’єктах нашої 
енергетики.

Обмін ламп проводиться у від-
діленнях «Укрпошти». Але якщо 
у вас вдома раптом залишилися 
лампочки, які вже давно пере-
горіли і ви хочете їх поміняти 
на нові LED, мусимо вас роз-
чарувати, тому що обміну під-
лягають виключно справні лампи 
розжарювання. Із ними потрібно 
прийти до поштового відділення 
і мати при собі паспорт та іден-
тифікаційний код.

Як йшлося на сайті Кабміну, 
обміняти лампочки можна двома 
способами: зареєструвавшись че-
рез «Дію» або ж без попередньої 
реєстрації. Якщо реєструватись 
через додаток «Дія», то лампочки 
гарантовано чекатимуть на вас 
у відділенні. Для цього необхідно 

ввести у додатку необхідні дані та 
обрати найближче до вас відді-
лення Укрпошти. Потім дочека-
тися, коли на ваш мобільний те-
лефон прийде повідомлення про 
те, що ви можете провести обмін 
лампочок. Після цього протягом 
п’яти робочих днів треба зверну-
тися на пошту і обміняти лампи 
розжарювання на LED, інакше 
замовлення анулюється.

«Якщо людина не має можли-
вості замовити лампи через за-
стосунок Дія, то вона має прийти 
до відділення Укрпошти з пас-
портом, РНОКПП (ідентифіка-

ційним кодом — авт.) та лампами 
розжарювання. За наявності віль-
них LED-ламп буде здійснено об-
мін», — йшлося у повідомленні.

На сайті Кабінету Міністрів 
писали, що програма запрацює 
в режимі бета-тестування вже 
16 січня, а наприкінці місяця 
проєкт запуститься по всій те-
риторії України. Тож ми дочека-
лися кінця місяця і у п’ятницю, 
27 січня, пішли на пошту, аби 
дізнатися, чи можна провести 
обмін лампочок. Зауважимо, що 

працівниця пошти не знала, що 
спілкується з журналістом.

— У кого можна запитати з 
приводу кампанії з обміну лам-
почок? — звернулися ми до опе-
ратора.

— Не зрозуміла. Лампочки? — 
перепитала оператор.

— Лампочки міняють на світ-
лодіодні.

— І що? — знову перепитала 
оператор.

— У кого можна про це дізна-
тися?

— Ви повинні зареєструватись 
в «Дії». В «Дії» вам повинен при-
йти номер, ви з цим номером 
приходите на пошту, обмінюєте 
п’ять лампочок на п’ять. Не біль-
ше.

— Це вони мають бути робочі, 
чи немає різниці?

— Робочі.

ми перевірили  в україні мала 
стартувати урядова програма з 
безкоштовного обміну ламп. Замість п’яти 
звичайних можна взяти безкоштовно п’ять 
світлодіодних. Чи реально це зробити 
у козятині — дізнавались наші журналісти

— А вже хтось із наших козя-
тинчан приходив міняти?

— Ще програми немає, — 
каже оператор. — Ви ж заходите 
в «Дію», реєструєтесь. Програми 
ще немає на даний час по Ві-
нницькій області. Є Вінниця, є 
міста, по області ще немає.

— Люди взагалі приходили і 
питали вже за це?

— Запитують, так, але для того, 
щоб обміняти, потрібно зареє-
струватись в «Дії».

— І лампочок у нас ще немає?
— У нас це в кого? — пере-

питує оператор.
— На пошті в наявності вони 

уже є?
— Вам яка різниця, чи вони 

є? — відповідає питанням на пи-
тання оператор. — Ви приходите 
з номером, ми вам обмінюємо, 
коли буде номер. Лампочки вже 

є, але ще немає реєстрації в «Дії». 
Ще не реєструють Вінницьку об-
ласть. Розумієте? З якого числа, 
не знаю, це все дивитесь через 
«Дію».

— Чи можна якось не через 
«Дію» зареєструватись? — запи-
туємо ми.

— Ні. Тільки в додатку «Дія».
— Бо я читала, що можна про-

сто прийти з документами у від-
ділення пошти.

— Ні, тільки з номером з 
«Дії», — каже на це оператор. — 
Тому що ми його оформляємо. 
Ви оформляєте по кодові. Потім 
ми вводимо ваші дані і вам тоді 
видаємо лампочки.

Тож, схоже, якщо «Дії» у вас 
немає, лампочки ви не поміня-
єте. Та навіть якщо і є, то поки 
реєстрація однаково не працює.

програма з обміну лампочок — 
чи працює це в козяТині
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На сайті Уряду 
писали, що програма 
запуститься по всій 
Україні наприкінці 
січня. Але у Козятині 
поки що не працює

п’ять ламп із ниткою розжарювання можна буде поміняти на стільки ж 
енергозберігаючих. але лампочки мають бути справними

Мені здається, 
що було б добре 

висвітлити про-
блему з інтернетом, 

а саме його відсутність, 
коли немає світла. Взагалі ціка-
во було б провести опитування 
козятинчан і зрозуміти, скіль-
ком людям потрібен інтернет 
для роботи/навчання.

Я вже не перший місяць на-
магаюся «організувати» для себе 
інтернет, щоб він працював, 
коли немає світла, і ось які дані 
маю на даний момент.

1. Інтернет-провайдери (ін-
тернет, який є в кожного вдома)

У кількох моїх знайомих, які 
проживають у приватних бу-
динках, працює інтернет, коли 
немає світла. Звичайно, потріб-
но заживити чимось wi-fi роу-
тер/модем, щоб він працював і 
роздавав інтернет, але це не про-
блема, підключити можна навіть 
до звичайного повербанку за до-
помогою спеціального кабеля, 

який легко можна знайти в ма-
газинах Козятина чи в інтернеті.

Але я проживаю в багатоквар-
тирному будинку і тут ситуація 
складніша.

— DataGroup у мене підклю-
чений саме цей інтернет. Без 
світла він не працює і коли є 
світло теж досить часто не пра-
цює. Якоїсь альтернативи щодо 
забезпечення безперебійної ро-
боти інтернету мені не змогли 
запропонувати. Але коли остан-
ній раз я до них телефонував, 
то сказали, що в лютому пла-
нують поставити безперебійне 
обладнання на лінію, де зна-
ходиться мій будинок. Тому це 
повинно вирішити проблему 
(потрібно буде додатково за-
живити роутер), але реально, 
коли це станеться, не зрозуміло.

— Укртелеком. На офі-
ційному сайті написано, 
що їх інтернет працює без 
світла https://ukrtelecom.
ua/d i scounts/d lya-nov ikh-

abonentiv/internet-bez-svitla-.
html. Я приходив до них, щоб 
дізнатися більше, але мені сказа-
ли, що в Козятині це не працює.

— Home.net. Вони можуть 
провести до мене оптоволок-
но, буде працювати інтернет, 
але провести можуть максимум 
на 3 поверх, у мене 4-й. Також 
запропонували супутниковий 
інтернет, але він досить доро-
гий і повільний (якщо не по-
миляюся, то 6000 грн на мі-
сяць, але це варто перевірити, 
бо я спілкувався з ними кілька 
місяців тому, вже не пам’ятаю 
точно). Коротше, цей варіант 
теж не підходить.

— Радіо Сіті. Ніяких варіантів 
мені не запропонували.

— Є ще кілька провайдерів 
Інфолайн, Юлайнс, не знаю, чи 
вони зараз взагалі працюють. 
Не додзвонився до них.

2. Мобільний Інтернет
— Vodafone. До нового року 

працював найкраще, якщо 

світло вимикали на 2 години, 
то проблем взагалі не було, 
якщо на 4, то він поступово 
«помирав». При першому від-
ключенні тримався інтернет 
3,5 години, при другому 1,5, 
при третьому вже було 0.

Це було нормальне рішення, 
але після Нового року інтер-
нет почав «помирати» одразу, 
коли вимикають світло. Звер-
тався до них у службу підтрим-
ки, ходив у магазин Vodafone 
в Козятині, ніякої адекватної 
відповіді не отримав.

— Life Cell, Kyivstar. Коли 
немає світла, інтернет не пра-
цює, або працює дуже мало.

3. Пункти незламності (шко-
ла #2 і територіальний центр) 
на якій написано, що у них є 
інтернет.

Коли немає світла, то інтер-
нету у них теж немає, вони 
перекидають відповідальність 
на інтернет-провайдерів.

4. Кафе.

Я знайшов тільки три кафе 
в Козятині, де працює інтер-
нет, коли немає світла. Зараз це 
спасіння, але тут свої проблеми: 
холодно, шумно, не безкоштов-
но. Потрібно ходити туди-сюди 
з дому в кафе, важко сконцен-
труватися, витрачається зайвий 
час і падає продуктивність. Але 
це хоч якесь рішення, за що їм 
можна тільки подякувати.

ПС: Взагалі ця тема ще цікава 
в розрізі розвитку Козятина. На-
селення Козятина зменшується 
(ця проблема навіть зафіксована 
в документі Стратегія розвитку 
Козятина). Одна із причин, це 
те, що люди знаходять роботу 
в іншому місті і переїжджа-
ють. Потенційно можна було б 
зробити умови для людей, які 
працюють віддалено, адже їм 
байдуже, де жити. А Козятин 
потенційно може бути затиш-
ним, комфортним містом, але 
інтернет — це базова річ, яка 
повинна бути.

інтернет — це базова річ, яка повинна бути
лист у редакцію
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оцінити стан приміщення ба-
сейну «дельфін» ми попросили 
будівельників. багато спеціаліс-
тів основну причину негараздів 
басейну бачать у тому, що він 
довго простоює не працюючим. 
а фахівець будівельної сфери 
олександр впевнений, що в чаші 
басейну потрібна потужна витяж-
ка, а щоб зменшити енергови-
трати, на витяжці повинен бути 
повітряний теплообмінник, тіль-
ки після цього доцільне зовнішнє 

утеплення будівлі, щоб зменшити 
вологість стін.
фахівці будівельної справи про-
понували багато енергозберігаю-
чих технологій, які можливо за-
стосувати, але для цього потрібні 
немалі кошти і розумний розра-
хунок. а інакше — що не робіть, 
без цих двох компонентів толку 
не буде, казали вони.
інші вважають, що козятинський 
басейн треба розвалити та збу-
дувати новий. от тільки вони 

не кажуть, де на такий басейн 
взяти гроші, коли у нас немає 
належного фінансування на ре-
монт доріг і реконструкцію площі. 
Чому неможливо при нинішніх 
реаліях у нас щось будувати, тому 
що ми декларуємо одне, а роби-
мо інше. для прикладу, ми під-
німаємо олімпійський прапор і 
не можемо створити умови для 
тренувального процесу тенісисту 
рівня збірної україни. економимо 
на спорті і здоров’ї козятинчан.

економимо на спорті

новини

в’яЧеслав гонЧарук

Басейн за 52-літню історію 
пройшов декілька етапів, які чер-
гувались закриттям і відроджен-
ня після реконструкції. У перші 
роки «Дельфін» і правда був оздо-
ровчим комплексом. Щоденно 
в басейні лікувались, оздоровлю-
вались та проводили спортивні 
змагання, чи просто відпочивали 
до 400 дітей городян. На водних 
доріжках проводились змагання 
плавців найвищого рівня. Так 
було до 2004 року. На той час 
вже не було біля керма залізниці 
Петра Кривоноса і його послі-
довника Бориса Олійника. Сину 
Бориса Олійника Володимиру 
Олійнику та Анатолію Слободяну, 
які керували дорогою в 1999 та 
2002 роках, було не до нашого 
басейну. Заступивши на посаду 
в 2002-ому, керівник Укрзалізни-
ці Олексій Кривопишин передав 
«Дельфін» на баланс Козятин-
ської міської ради.

реконструкція тривала 
майже сім років

Багато наших земляків 
пам’ятають, як «Дельфін» почав 
занепадати. За поганої ізоляції, 
особливо в холодну пору року, 
він виглядав наче змочений во-
дою. Стіни почали руйнуватись 
від вологи, осипались клапті 
штукатурки і басейн закрили 
на реконструкцію.

Тривала та реконструкція 
майже сім років, до 2010, поки 
міський голова, на той час, Ми-
хайло Висоцький, не завершив 
реконструкцію та відновив ро-
боту басейну.

Тільки радість козятинчан та 
гостей міста була не довгою. 
В кінці літа наступного року 
«Дельфін» знов припинив свою 
діяльність, тому що для нових 
власників Всеукраїнської громад-
ської організації «МЕДІА Арсе-
нал» приміщення, яке вони взяли 
в оренду, стало збитковим через 
високу ціну на паливо.

З приводу закриття басейну 
до міського голови вже на ту пору 
Олександра Гвелесіані і до то-
дішнього начальника Південно-
Західної дороги Олексія Криво-
пишина звернувся з відкритим 
листом козятинчанин майстер 
спорту Микола Панасюк. Він 
у своєму листі писав. «Дуже 
приємно дивитися на білбор-
ди, з яких ви вітаєте мешканців 
Козятина зі святами та бажаєте 
їм усяких гараздів. Так зробіть 
людям реальне свято, відновіть 
і забезпечте подальше існування 
гордості міста Козятин плаваль-
ного басейну «Дельфін».

У 2013 році басейн знову ре-
монтували.

знову ожив
Нове життя Козятинський 

«Дельфін» здобув в 2015 році, 
коли орендарем басейну стає 
спортивна організація «Пла-
нета спорт». На відкритті були 
присутні як перші особи міста, 
так і спортивне керівництво Ві-
нниччини, в особі голови об-
ласного НОК Павла Хникіна та 
голови громадської організації 
Федерація плавання України 
у Вінницькій області, Юрія Сі-
зова. Дворазовий срібний призер 
олімпійський ігор, Павло Хникін, 
Козятин вважає містом, яке дало 
йому путівку у великий спорт. 

історія  козятинський басейн 
«дельфін» почали будувати в середині 
шістдесятих років минулого століття. 
Здали в експлуатацію за років шість. 
Це був проєкт начальника Південно-
Західної дороги Петра кривоноса. 
у козятині та Жмеринці за його вказівкою 
стали будувати басейни-близнюки. 
Жмеринчани краще впоралися з 
завданням, їх басейн не зазнав стільки 
потрясінь, як наш «дельфін»

Саме на доріжці нашого басейну 
він виконав норматив першого 
дорослого розряду. Як подяку на-
шому місту, під час того візиту 
він передав плавцям-початківцям 
для тримання на воді набір до-
щечок.

Гості басейну «Дельфін» сказа-
ли козятинчанам багато теплих 
слів і поїхали, а в «Дельфіні» з 
тої пори відновились змагання 
плавців. Кожен охочий міг за-
нуритися в штучно підігріту воду 
за символічну плату 15 гривень 
за годину. Для групи організо-
ваних дітей квиток коштував 
20 гривень і 25 гривень на дорос-
лого плавця. Дорослий місячний 
абонемент коштував 475 гривень. 
Працівники басейну проводили 
аукціони, розігрували безкоштов-
ні квитки до басейну на двох. Так 
було майже до кінця 2019 року.

З часом подорожчало життя 
і ціни в басейні стали більше 
кусатися. Стало менше відвід-
увачів, які були спроможні спла-
тити за водну блакить. У травні 
2020 року на 45 сесії депутати 
міської ради за невиконання 
умов договору оренди розірвали 

співпрацю з орендарем та спор-
тивною організацією.

два — в одне
У жовтні 2020 року в нашому 

місті змінилася влада. Більш, як 
рік басейн працював і до нього 
ходили любителі водних доріжок. 
У грудні минулого року голосами 
депутатів на сесії міської ради 
було прийнято рішення «Дель-
фін» та стадіон «Локомотив» 
об’єднати у одне комунальне 
підприємство. Зі стадіону «Ло-
комотив» та з басейну «Дельфін» 
почали звільнятися працівники 
об’єднаної комунальної устано-
ви, за власним бажанням. Хто 
залишився, ще деякий час були 
в басейні статистами.

У непрацюючому басейні за-
тхнулась вода, а через надмірну 
вологу стала відвалюватися сте-
ля. Більше року басейн взагалі 
не працює і влада не знає, що з 
ним робити. Мабуть, доведеться 
чекати чергового благодійника. 
Тільки сам він не прийде, його 
треба знайти. Майже кожній по-
передній владі це вдавалося, як 
буде тепер — побачимо.

славна Та сумна доля 
козяТинського «дельфіна»

анастасія квітка

У понеділок ввечері, 30 січня, 
у Козятині на залізниці трапив-
ся нещасний випадок. Студент 
із Коростеня, який навчається 
у Козятинському залізничному 
училищі, виліз на вагон вантаж-
ного поїзда. В результаті — його 
вдарило струмом. На щастя і ди-
вом, 15-річний хлопець залишив-
ся живий, попередньо отримав 
70% опіків тіла. Адже струм від 
контактного дроту 27000 вольт.

За словами заступника на-
чальника Відділення поліції 
№ 1 Хмільницького район-
ного відділу поліції Дмитра 
Микитюка, в той вечір, після 
20.00 хлопці компанією йшли з 
міста до гуртожитку. Зненацька 
неповнолітній хлопчина надумав 
залізти на вагон із зерном, який 
стояв у західному залізничному 
парку станції Козятин (поблизу 
паровоза).

— Виліз на драбину, підняв 
ногу і пішла електрична дуга. 

Хлопця вдарило струмом. Це 
нещасний випадок. Наразі про-
водиться перевірка, — прокомен-
тував Дмитро Микитюк.

Відомо, що потерпілого до Ко-
зятинської ЦРЛ доставили через 
міст на ношах. Так оперативніше 
і ближче. Карету швидкої медич-
ної допомоги чекати не стали, 
відразу взялися рятувати. У на-
шій лікарні йому надали необ-
хідну першу медичну допомогу. 
У вівторок, 31 січня, потерпілого 
відправили у Вінницю.

виліз на вагон із зерном: у козятині на залізниці 
підлітка вдарило струмом

На водних доріжках 
басейну  
проводилися 
змагання плавців 
найвищого рівня.  
Так було до 2004 року

«дельфін» не працює вже більше року. він чекає свого 
благодійника, який продовжить йому життя
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альона рябоконь,
олена удвуд

Раніше Козятин сміливо мож-
на було назвати містом велоси-
педистів, адже кількість людей, 
які користуються роверами, у нас 
разюча. А ще містом людей, які 
ходять із бутлями. І тут вже да-
ється взнаки погана якість води, 
через що козятинчани змушені 
або ходити до криниці, або купу-
вати воду бутильовану, бо з крана 
не те, що не нап’єшся, а й на-
віть їсти не приготуєш. Останнім 
часом Козятин став ще й містом 
генераторів. Та це не лише наша 
місцева проблема, тому що ана-
логічна ситуація у будь-якому 
іншому населеному пункті — 
генератори чи не на кожному 
кроці. І підприємці мусять їх ви-
користовувати, тому що в умовах 
планових, погодинних та аварій-
них відключень потрібно продо-
вжувати працювати.

Ще в листопаді генераторів 
у Козятині було не надто бага-
то. Натомість нині ситуація кар-
динально протилежна — багато 
магазинів працюють на них, поки 
немає світла. Свій генератор має 
чи не кожна кав’ярня, а в одній 
із точок продажу кави з собою 
на вулиці Пилипа Орлика він 
такий великий, що ввечері його 
роботу чути ледь не біля відділку 
поліції. Тиша зберігається лише 
на тій стороні, чи на Білій Ка-
зармі, словом, виключно у мікро-
районах міста, де переважає при-
ватний сектор. Натомість центр 
у буквальному сенсі слова гуде.

Є такі ділянки, де генерато-
ри стоять ледь не по сусідству. 
До прикладу, на Героїв Майдану 
навпроти колишнього «Світанку» 
генератори запускають магазин 
промислових товарів, ломбард, 
кава з собою. Усі ці заклади 
в кількох кроках один від одно-
го. Інколи до них підключається 
ще й кондитерська. І шум стоїть 

такий, що якщо ти йдеш вулицею 
і при цьому розмовляєш по теле-
фону чи твій співрозмовник йде 
поруч, він однаково тебе не по-
чує, бо щоб перекричати гудіння, 
доводиться добряче постаратися. 
Від шуму генераторів не сховаєш-
ся і вдома — коли немає світла, їх 
роботу чути навіть за зачиненими 
вікнами.

Якщо мешканці Героїв Май-
дану та Незалежності від цього 
гудіння хоча б трохи відпочива-
ють, то тим, хто живе на Грушев-
ського, пощастило значно менше. 
А все тому, що ця вулиця одра-
зу у двох чергах на вимкнення 
електроенергії — спочатку парна 
сторона, де колишній Будинок 
піонерів, сидить без світла, по-
тім — будинки по непарній сто-

роні. От і виходить, що коли з 
одного боку вулиці генератори 
вже вимкнули, у закладах на-
впроти вони запускаються.

що каже лікар?
Те, що використовуючи генера-

тори, дотримуються не усіх норм 
пожежної безпеки — то вже окре-
ма історія. Адже, за правилами, 
відстань від генератора до вікон, 
дверей та будівель гаражів має 
бути щонайменше шість метрів. 
Та як бути із шумом під час їх 
роботи? Чи завдає це нам шко-
ди — запитали наші журналісти 
у лікаря.

— Перш за все варто зрозуміти, 
як ми чуємо, — розповідає ЛОР 
Анатолій Власенко. — А чуємо ми 
звуки від 0 до 130 децибел.

Нижче 0 дБ — ми не чуємо, 

більше 130 дБ — больовий поріг 
(такі звуки нам роблять фізично 
боляче). Звуки 130 і більше дБ 
роблять нам зле при короткій 
взаємодії (звук вибуху на пев-
ній відстані), звуки на рівні 
95–100 дБ роблять нам зле при 
тривалому впливі.

— Наприклад, прослухову-
вання шуму на рівні 95 дБ дві 
години щодня протягом тижня 
несе ризик для зниження слуху, 
більш повільного, але прогресу-
ючого, — розповідає Анатолій 
Власенко. — Тому є таке понят-
тя, як професіональна приглу-
хуватість — це коли, наприклад, 
працівники шумних цехів мають 
використовувати шумо- та вібро-
захист. Тому що при тривалому 
перебуванні у гучному цеху по-
ступово слух буде погіршуватись, 
і це буде незворотньо.

Чим можна зарадити
Лікар каже, тут можна згадати 

про генератори, якими останнім 
часом користуються підприємці, 
і не лише вони.

— Якщо кожен день, біль-
ше двох годин ви знаходитесь 
близько від генератора (міні-
мально допустима відстань 6 м), 
це погано для слуху, — говорить 
ЛОР. — Тому що більшість бен-
зинових генераторів (а саме їх 
переважно використовують, бо 
вони дешевші) дають рівень шуму 
95–100 дБ.

За словами лікаря, тривалий 
вплив шуму веде до безповорот-
ної втрати слуху, тому що всі ці 
проблеми зав’язані на відмиранні 
волоскових клітин внутрішнього 
вуха. Тобто ці клітинки посту-

здоров’я  відколи рашисти почали 
обстрілювати об’єкти енергетики, гул 
генераторів — це те, що супроводжує нас 
щодня. магазини, аптеки, банки, кав’ярні, 
приватні стоматологічні кабінети — усі ці 
заклади їх використовують. Чи безпечно 
це для нашого здоров’я і чи є якісь шумові 
норми — дізнавалися наші журналісти

пово відмирають від переванта-
ження.

На думку фахівця, якщо лю-
дина, наприклад, працює в ма-
леньких магазинах — де сто-
ять такі бензинові генератори, 
можна скористатися активними 
навушниками, тими, що мають 
активний шумодав або викорис-
товувати беруші. Але це може по-
гіршити спілкування з людьми: 
ти працюєш, тобі треба людей 
чути. Не працюють в такому ви-
падку і превентивні заходи, тобто 
не можливо прийти додому піс-
ля роботи, закапати щось у вухо, 
щоб якось повернути цей процес 
назад — такого не буде.

Вихід — не бути поруч із гене-
ратором протягом тривалого часу. 
Або використовувати інверторні 
генератори, вони мають інший 
рівень шуму 70–72 децибели.

допустимі норми шуму
Із впливом гудіння генерато-

рів на наше здоров’я розібралися. 
А як щодо юридичної складової? 
Чи не є шум від роботи генера-
торів порушенням норм? За сло-
вами адвоката Аліни Шеремет, є 
стаття 24 Закону України «Про 
забезпечення санітарного та епі-
деміологічного благополуччя на-
селення». І в цій статті зазначено:

«Органи виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, під-
приємства, установи, організа-
ції та громадяни при здійснен-
ні будь-яких видів діяльності з 
метою відвернення і зменшення 
шкідливого впливу на здоров’я 
населення, шуму, зобов’язані 
здійснювати відповідні заходи 
щодо попередження утворення 

та зниження шуму до рівнів, 
установлених санітарними нор-
мам. Та вживати заходів щодо 
недопущення впродовж доби 
перевищень рівнів шуму, вста-
новлених санітарними нормами, 
в приміщеннях і на територіях 
жилих будинків і прибудинкових 
територіях».

У вищевказаних Державних 
санітарних нормах, які затвер-
дило Міністерство охорони 
здоров’я, вказано, що на тери-
торіях, які безпосередньо при-
лягають до житлових будинків, 
максимально допустимий рівень 
шуму вдень становить 55, а вно-
чі — 45 децибел, а на територіях, 
які безпосередньо прилягають 
до магазинів, торгових центрів, 
пасажирських залів аеропортів, 
вокзалів, приймальних пунктів 
підприємств побутового обслуго-
вування — 70 децибел як вдень, 
так і вночі.

— Шум при здійсненні будь-
яких видів діяльності не повинен 
перевищувати рівнів, установле-
них санітарними нормами для від-
повідного часу доби, — говорить 
адвокат. — За порушення цих ви-
мог передбачена адміністратив-
на відповідальність за статтею 
182 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення.

Тягне вона за собою штраф 
у розмірі 85–255 гривень для пе-
ресічних людей, та 255–510 гри-
вень для посадових осіб та гро-
мадян — суб’єктів господарської 
діяльності.

— Щоб притягнути винних осіб 
до відповідальності, потрібно 
звертатися до поліції, — говорить 
пані Аліна.

ценТр місТа гуде від генераТорів

Бензинові генератори 
дешевші, але мають 
вищий рівень шуму, 
натомість інверторні 
працюють тихіше, але 
дорожчі

на грушевського вдень генератори гудуть безперестанку. все тому, що одна сторона вулиці 
в другій черзі на вимкнення, інша - в третій

анастасія квітка

Козятинська міська рада реалі-
зовує Комплексну програму соц-
захисту громадян Козятинської 
міської ТГ. Згідно з програмою 
усім ветеранам праці — ювілярам 
з нагоди славних життєвих дат 
85, 90, 95 та 100 років надається 
матеріальна винагорода.

«Поважний вік, багаторічна 
сумлінна праця, попри роки — 
підтримання активної життєвої 
позиції — усе це про наших за-
служених пенсіонерів, що при-
кладом свого життя уособлюють 

яскраву сторінку історії нашої 
громади, нашого краю та України 
загалом. Цьогоріч плануємо роз-
ширити програму..», — написала 
міський голова Тетяна Єрмолаєва 
у фейсбуці і опублікувала список 
іменинників січня.

Під дописом очільниці міста 
козятинчани почали висловлю-
вати свої думки.

«Класна програма! А ще була б 
гарна програма для новонародже-
них в нашій громаді.

Щось таке пам’ятне…» — на-
писала Руслана Мельник.

«А я своєї мами в списку 

не знайшла, хоч їй у цьому році, 
дасть Бог, виповниться 91 рік. 
Шкода, що і сюди попадають 
не всі», — написала Наташа 
Ладнюк і уточнила, що мину-
лого року, коли у її мами був 
ювілей, її також не вітали.

Олена Майбродська написала, 
що занадто висока вікова планка, 
мало хто доживе.

На сайті kazatin.com ми за-
питали у козятинчан: На вашу 
думку, з якого віку потрібно 
надавати виплати ветеранам 
праці — ювілярам? Результати 
дивіться на фото.

планують розширити 
програму виплат ювілярам
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анастасія квітка, 
в’яЧеслав гонЧарук

Нагадаємо, у двадцятих чис-
лах січня перед поїздкою, Оль-
га Пирогова зверталася до всіх 
небайдужих і збирала продукти, 
ліки, одяг тощо для наших за-
хисників. Розповідала, що хлоп-
ці дуже потребують допомоги, 
а саме Бахмут, Лиман. Серед 
найзатребуванішого — ліки від 
застуди, лимон, чай, кава, кон-
сервація (0,1–1 л. ємність), ту-
шонка, печиво, цукор, мівіна, 
шкарпетки, в’язані шкарпетки, 
шапки, рукавиці.

У неділю, 29 січня, Ольга на-
писала: «Дякуючи Богові, ми по-
вернулись додому.

Побували в шести підрозді-
лах — Торецьк, Селідове, Кра-
маторськ, Слов’янськ, Лиман, 
Добропілля. Завезли все, що 
мали. Це буржуйки, скоби, цвя-
хи, продукти харчування, теплі 
речі, смаколики, окопні свічки, 
чоботи теплі, термоодяг тощо. 
Загалом 2,5 тонни допомоги», — 
написала Ольга Пирогова разом 
з Іриною Колесник.

Волонтерка висловлює щиру 
подяку всім, хто долучився пра-
цею, коштами і усім, що було 
потрібно.

«Ви неймовірні, хочу вислови-
ти особливі слова подяки людям, 
які завжди поряд Віктор Сагайда, 
Віктор Шашков, Володимир Шу-
бович, водіям і просто чудовим 
хлопцям Миколі Касьяну, Мико-
лі Гунчаку, Олександру Амонсу. 
Жителям сіл Іванківці, Верниго-
родок, Непедівка, Білопілля, Мах-
нівки, м. Козятин та с. Козятин».

Також Ольга написала — 
на цей раз крім хлопців, ще допо-
могли мирним жителям Лимана.

«Сказати, що в мене шок, це 
нічого не сказати, щоб не хлопці, 
я б лишилась «без вбрання», люди 
голодні, ми поділились цукром, 
консервацією, крупами, як ка-
жуть, що мали. Ще раз дякую, 
можливо когось не згадала, вибач-
те, проблеми зі світлом, головне 
довезли і хлопці задоволені».

У телефонній розмові Ольга роз-
повіла, що планує ще раз поїхати 
у Лиман із допомогою для людей.

«Лиманці підходили, 
сварились між собою, 
але й ділились 
харчами. Це дуже 
страшно, особливо 
коли просили діти»

герої тилу

— Коли ми приїхали до хлоп-
ців у Лиман та почали переван-
тажувати допомогу, підійшов 
хлопчик, каже, може ви і мені 
щось дасте, бо в нас проблеми з 
харчами. Я дала йому вареників 
відеречко, слава Богу, їх цього 
разу було майже 5 тисяч штук, 
і ще дала йому ящик печива, — 
розповідає волонтерка. — Про-
йшло хвилин 5–7 і збіглося 
людей із 50, в основному жінки 
та діти. Чесно, я трошки навіть 
розгубилась, стало дуже жалко 
їх, ми поділились продуктами, 
навіть дали трохи ліків. Лиманці 
підходили і підходили, сварились 
між собою, але й ділились хар-
чами. Це дуже страшно, осо-
бливо коли просили діти. Якщо 
вийде і знайду благодійників, 
то обов’язково завеземо допо-
могу до Лиману.

Картка Ольги Пирогової для 
допомоги

4149 6293 4305 6032

волонтерські будні  козятинська 
волонтерка ольга Пирогова разом зі 
своєю командою повернулася з чергової 
поїздки на фронт. відвідали хлопців та 
заїхали до мирних жителів. «Сказати, що 
в мене шок, це нічого не сказати, щоб 
не хлопці, я б лишилась «без вбрання», 
люди голодні», — написала ольга

«знайду благодійників і 
привезу продукТи в лиман»

в об’єднанні ірини колесник знову даватимуть 
гуманітарну допомогу
в’яЧеслав гонЧарук

Центр гуманітарної допомоги 
Громадське об’єднання Ірини 
Колесник відновлює видачу 
продуктових наборів жителям 
Козятинської, Махнівської, 
Глуховецької та Самгородоць-
кої територіальних громад. Про 
це нам повідомила засновниця 
об’єднання Ірина Колесник.

За повідомленням пані Ірини, 
скористатися гуманітарною до-
помогою може кожен, хто потре-
бує такої допомоги, не зважаючи 
на вік.

— Але в першу чергу ми буде-
мо видавати продуктові набори 
родинам військовослужбовців, 
вимушено переміщеним особам, 
людям з інвалідністю та вете-
ранам праці, людям, які мають 
на утриманні непрацездатних 
людей та осіб з інвалідністю. 
Для цього достатньо мати ксе-
рокопію паспорта та ідентифі-
каційного коду, — сказала вона.

Видача гуманітарної допомо-

ги буде відбуватися в Козятині 
за адресою: вулиця Героїв Май-
дану, 9, щотижня у п’ятницю, 
суботу, неділю з 9.00 до 15.00.

Мешканці Махнівської грома-
ди можуть отримати допомогу 
в гуманітарному центрі Ірини 
Дигай щоп’ятниці за адре-
сою: вулиця Київська, 99 з 
10 до 14 години.

Жителі Глуховецької громади 
можуть отримати гуманітарну 
допомогу з наступного тижня. 
Про день і години видачі про-
довольчих пакетів Ірина повідо-
мить на своїй сторінці у фей-
сбуці.

Щодо жителів Самгородоцької 
громади, то вони гуманітарну до-
помогу будуть отримувати в Ко-
зятинській громаді.

Ще ми запитали пані Ірину, 
скільки триватиме видача гумані-
тарної допомоги її об’єднанням?

— Формувати пакети допомоги 
дуже важко через втому дівчат, — 
каже волонтерка. — Але поки нам 
допомогу дають, то треба її брати 

під час поїздки наші волонтери відвідали хлопців та 
заїхали до мирних жителів. «Сказати, що в мене шок, це 
нічого не сказати — люди голодні», — написала ольга

ольга пирогова: «побували в шести підрозділах — торецьк, селідове, краматорськ, 
слов’янськ, лиман, добропілля. Завезли все, що мали»

і роздавати. Будемо працювати 
доти, поки дівчата на комплек-
тації продуктових наборів не від-

чують втому. Як тільки відчую, 
що вони втомилися, дам їм від-
почити. З певністю можу ска-

зати, що добрий місяць будемо 
працювати. А після відпочинку 
знов візьмемось за справу.
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Чоловіки, що возять для наших за-
хисників допомогу, — без перебіль-
шення великі молодці. але не варто 
забувати й про тих, хто допомагає 
все зібрати.
— волонтерський пункт у Зозулин-
цях очолює ірина Зегря, — каже ва-
силь лопушан. — наша молодь дуже 
активна, коля Слєба і богдан клонов 
(школярі) та їх вчителька богдана 
Юхимець із Зозулинців — не вила-
зять з пункту. організовані також 
волонтерські пункти у вівсяниках 
(сільська рада, школа), та по всіх 
старостатах. Підключаються активно 
Глухівецька отГ, благодійний фонд 
«будинок надії» з вінниці доставили 
нам машину продуктів, самі на нас 
вийшли. Саша франков із йоси-
півки, тетяна Ціпцюра — староста 
вівсяників, брати кочубейники, 

валерій ліневич, директор вівся-
нецької школи ірина івчук та вчи-
телщька ана Познійчук — всі ці люди 
дуже гарно працюють. По Самго-
родку слід відмітити олега оркушу. 
дуже активні дубові махаринці, і 
вареники варили, і в школі гроші 
збирали (10 тисяч), і сітки переда-
вали. також староста села катерина 
романюк, ольга михальчук із бла-
жіївки, староста михайлина пані 
валентина, староста миколаївки 
пан віктор, ярослав михальчук, 
ірина москалюк із вернигородка, 
голова Глуховецької отГ олександр 
амонс, в’ячеслав фалатюк із козя-
тина, олександр козлік із вівсяників, 
анатолій Грабарчук, марк кирилюк 
із Журбинців. напишіть також про 
фермерів із воскодавинців василя 
та миколу Сініченка із Зозулинців. 

допомагають волонтери ірина ко-
лесник та ольга Пирогова.
Чого тільки варта активність одних 
зозулинецьких фермерів. днями 
за дві години зібрали чотири ти-
сячі доларів. у той самий день вже 
купили машину і ввечері вона була 
на Сто на діагностиці. наразі триває 
підготовка до відправки хлопцям 
на фронт.
Попросив василь лопушан відзна-
чити і козятинський п’ятий ліцей, 
а саме 4-а клас разом із вчителькою 
іриною Слободяник. дітки зробити 
багато поробок, листівок захисни-
кам, які надзвичайно підтримують 
їх на війні.
одним словом — ми неперемож-
на нація, сильна, вольова, єдина. 
і в цьому наша велика міць. Слава 
україні! Героям Слава!

всі молодці, гарно працюють

герої тилу

ірина шевЧук

Продовжуємо цикл публікацій 
про наших мужніх та відважних 
волонтерів. На черзі — Самго-
родоцька громада. Звернулися 
до жителя Зозулинців Василя 
Лопушана, який разом зі своїм 
напарником по волонтерству Ві-
ктором Берновим, їздить до за-
хисників у гарячі точки та возить 
все необхідне — від одягу та про-
дуктів, до генераторів та авто. Ці 
чоловіки не бояться нічого. Під 
звуки ворожих обстрілів та при-
льотів, біля вибухових мін та 
по бездоріжжю, вони везуть до-
помогу бійцям. Бо вона їм зараз 
вкрай необхідна, бо пообіцяли.

«про бернова можна 
писати романи»

Зазвичай волонтери, це люди, 
які не люблять розголосу. Як тіль-
ки Василь Лопушан із Зозулинців 
почув, що ми хочемо написати 
про його волонтерську діяльність, 
почав відмовлятися. Потім пере-
ключив нас на Віктора Бернова, 
свого напарника по поїздках 
на схід. Каже — він на це заслу-
говує більше. Коли був учасником 
АТО, втратив обидві ноги. А зараз 
активно волонтерить.

— Про Бернова можна писати 
романи, — каже Василь Лопу-
шан. — По суті, завдяки йому 
все і почалося. Він їздив у Ми-
колаїв, і звідти евакуював одну 
родину, привіз у Збараж, звідки 
і сам родом. Зараз Віктор живе 
у Вівсяниках. У 2016 році йому 
відірвало ноги. Та через два міся-
ці уже ходив на протезах, а зараз 
може їздити на чому завгодно — 
на машині, тракторі, танкові, 
БТРі. Так от, коли Віктор мав 
знову везти переселенців назад 

у Миколаїв, я попросився з ним, 
щоб заїхати до сина, який воює 
за Україну. Взяли курс на Хер-
сонщину. Ви щоб побачили, як 
Віктора зустрічали хлопці, його 
побратими! Виявляється, коли 
йому ноги відірвало, хтось заче-
пив розтяжку і граната була прямо 
перед ним. Віктор на неї наступив 
і щоб він цього не зробив, хлопців 
би поклало. За що вони йому дуже 
вдячні. Зустріли, як рідного.

На передову зозулинчани по-
чали їздити ще з червня минулого 
року. Спочатку це була Херсон-
щина, коли там було пекло, а по-
тім — Донеччина.

— Ми опікуємось не тільки 
земляками, — продовжує Василь 
Лопушан. — Під своє крило взя-
ли підрозділи 28, 46, 59, 61, 72, 
95 бригад. Якщо взяти військових 
з нашої громади, до яких ми їзди-
мо, то це відсотків 20–30, а решта 
це козятинські, глуховецькі хлоп-
ці, а також із Махнівки та Вінниці.

бахмут, як маріуполь — 
мертве місто

Перша поїздка на Херсонщину 
стала вирішальною. Наші земляки 
побачили, що в цьому є велика 
потреба. Почали їздити щомісяця.

— Якраз перед Новим роком 
була потреба поїхати на схід 
до хлопців, їх саме туди пере-
дислокували, — розповідає волон-
тер. — Так підтасували, щоб пер-
шого січня бути там, на Новий рік 
зробити подарунок. 30–31 грудня, 
ще поки навігатор вів, ми їхали. 
А далі все, в’їхали у Бахмут, а там 
ні зв’язку, ні електрики, нічого. 
Там, як Маріуполь, мертве міс-
то. Раз за разом бахкає, за одну 
хвилину, по 5–6 вибухів. Нам 
підказали, де шукати волонтер-
ський центр. Там розповіли, як 

їхати, але попередили — краще 
стояти тут і не рипатись, бо може 
прилетіти. Та ми вирішили їхати, 
хлопцям обіцяли ж. Поїхали, але 
швидко заблудилися. Де ми — 
без поняття, якось зловили зону, 
зв’язалися з рідними… У Віктора 
затекли ноги, він ліг спати, під-
няв обрубки на ящики. Він сопе 
і я заснув, а на вулиці пекло, все 
гуде. Вранці побачили, що в нас 
пробиті колеса. Приїхали… Перше 
січня, до найближчої техстанції 
кілометрів сто.

Далі Василь із Віктором поба-
чили на вулиці військових. Василь 
пішов розпитати у них, куди їм 
їхати і що робити з пробитими 
осколками колесами? Біля під’їзду 
побачив чоловіка, що дрова ру-
бав, зупинився і тут щось знову 
бахнуло.

— Той чоловік упав, приліт, 
а мене будинок закрив, цегла по-
летіла, — згадує зозулинчанин. — 
Вертаюсь назад, а біля нашої 
машини вже волонтери стоять і 
військові на підході, серед яких і 
наш земляк.

У результаті всю допомогу, яку 
везли волонтери, перегрузили їм 

безстрашні  мешканець Зозулинців 
василь лопушан разом зі своїм 
волонтерським побратимом, учасником 
ато віктором берновим, возить допомогу 
на передову. як воно, їздити під кулями, 
поблизу мін, бачити зруйновані ворогом 
міста? волонтери розповіли випадки з 
власного досвіду, від яких мороз по шкірі

на причіп. Василь вирішив їхати 
в Соледар, а Віктор залишився 
у Бахмуті, щоб разом із волонте-
рами відремонтувати машину. Дя-
кувати Богу, незважаючи на важкі 
обстріли, вмовляння рідних по-
вертатися назад, вони доїхали, 
розвантажились.

— Пам’ятаю, як їхали віддячити 
волонтерам, які нам колеса нака-
чали, — каже Василь. — Машина-
звір, колеса, шипи. Віктор сів спе-
реду, а я — позаду. Дороги нема.

Він летить і я літаю, каністри 
на мене падають, а помаліше 
не можна — попадуть. Віктор 
приїхав, всі його обнімають, вже 
і бачу, що якийсь американець 
інтерв’ю бере… А люди такі, 
не хочуть їхати, кажуть, на своїй 
землі, дуже подільчиві.

коли розгромили соледар — 
оголосили аврал

Як тільки вони приїхали 2 січня 
вранці додому, то дізналися, що 
Соледар громлять.

— Всю бригаду розгромили, 
техніка погоріла, — каже Василь. — 
Хлопців вивели в Краматорськ. Все 
треба, в чому були, в тому вийшли. 
Ми оголосили аврал, підключились 
всі старостинські округи з громади, 
все збирали на збірний пункт села 
Зозулинці. Наперли стільки, що 
страшно. Завантажили три буси, 
веземо їм. Купили три генерато-
ри, завезли їм у Бахмут. Загалом, 
як їдемо, об’їжджаємо мінімум 
10–20 точок.

Крайньою була поїздка мину-
лого четверга, 26 січня 2023 року. 

Возили генератори.
Пригадав Василь і поїздку до Пе-

реяслава та в Ізюм, як везли бро-
нежилети. Каже — до Харкова 
їдеш — Європа. Все є, все зроблено: 
і заправки, і магазини, і дороги. 
А виїжджати у місто — воно темне, 
подекуди світиться у вікнах.

— А за Харковом, на території, 
де були кацапи, все вмерло, все 
розбомблено, — продовжує во-
лонтер. — Їхали в об’їзд, бо моста 
нема, скрізь міни, танки згорені, 
не зрозуміло, наші чи ворожі. 
Страхи Господні. Ледь виїхали. 
Що робиться там, де були орки?! 
Наші відбиваються, а вони лізуть, 
як саранча. На сході — пекло.

страху немає, є адреналін
Після таких розповідей у венах 

холоне кров. Не один раз, кілька. 
Перший раз холоне від того, коли 
слухаєш, що переживають наші 
хлопці на фронті, а другий — від 
того, які згуртовані та безстрашні 
у нас люди.

На запитання до Василя, скіль-
ки одна поїздка забирає здоров’я, 
він відповів: «Сам дивуюсь, страху 
нема».

— Я людина не військова, навіть 
не розрізняю, де приліт, а де ви-
літ, на відміну від Віктора, — каже 
чоловік. — А страху нема зовсім. 
Я дивуюся, навпаки, такий адре-
наліт. Цілу ніч лупить, він спить і 
я сплю, прокинувся, бо змерз. Аж 
удома, коли згадую, починають 
мурашки по спині бігати, бо ж 
в будь-який час могла б куля 
прилетіти чи на міні підірватися.

возяТь допомогу під звуки 
обсТрілів Та прильоТів

загалом допомогу возять по потребі. на часі генератори 
для військових

це фото зроблене у населеному пункті Часів яр. наші волонтери їздили віддячити 
побратимам за допомогу у ремонті авто

На запитання до 
Василя, скільки одна 
поїздка забирає 
здоров’я, він відповів: 
«Сам дивуюсь, страху 
нема»
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марія лєхова

Уряд 27 січня вніс зміни у правила 
перетину кордону під час воєнного 
стану. Раніше виїзд за кордон був за-
боронений для чоловіків призовного 
віку та жінок-військовослужбовців. 
Нині під заборону потрапили й пев-
ні категорії цивільних жінок, а також 
чоловіків за 60 років.

Зокрема, тепер не зможуть просто так 
виїхати за кордон жінки держслужбов-
ці та депутатки усіх рівнів. В Україні 
депутатами місцевих рад є 15 тисяч 
жінок, понад дев’ять тисяч з яких є 
депутатками сільських рад.

Ось повний перелік посад, де чоло-
віки та жінки повинні отримати дозвіл 
при перетині кордону:
	члени Кабміну, перші заступники 

та заступники міністрів, держсекретар 
Кабміну, його перший заступник та 
заступники, державні секретарі мініс-
терств;
	керівники центральних органів ви-

конавчої влади, їхні перші заступники 
та заступники;
	керівник апарату Верховної Ради, 

його перший заступник та заступни-
ки, народні депутати, уповноважений 
Верховної Ради з прав людини та його 
представники;
	керівник офісу президента та його 

заступники, керівники інших допоміж-

них органів і служб, утворених пре-
зидентом, та їхні заступники;
	голова СБУ, його перший заступ-

ник та заступники;
	голова та члени Нацради з питань 

телебачення і радіомовлення, голова 
та члени рахункової палати, голова та 
члени ЦВК, голови та члени інших 
державних колегіальних органів;
	секретар РНБО, його перший за-

ступник та заступники;
	голова Нацбанку, його перший 

заступник та заступники;
	постійний представник президента 

в Криму та його заступники, голови 
місцевих держадміністрацій, їхні перші 
заступники та заступники;
	судді Конституційного суду, судді, 

прокурори, керівники інших державних 
органів та їх заступники;

	депутати місцевих рад, а також 
керівники структурних підрозділів 
державних органів та органів місце-
вого самоврядування і працівники, які 
заброньовані на період мобілізації та 
на воєнний час за органами державної 
влади, керівники державних підпри-
ємств та їхні заступники.

Люди, які обіймають перелічені вище 
посади, мають право перетинати дер-
жавний кордон лише на підставі до-
кументів про службові відрядження.

Також є винятки, за яких виїзд 
за межі країни дозволений:
	батькам-одинакам для відвідуван-

ня дітей за кордоном;
	для лікування за кордоном;
	на підставі окремого рішення го-

лови ДПСУ, у разі смерті членів сімей 
за кордоном.

анастасія квітка

У ніч на 28 січня на стаціонарному посту 
«Махнівка» за порушення комендантської го-
дини поліцейські зупинили автомобіль Skoda 
Octavia.

Як повідомляє Патрульна поліція Вінницької 
області, спілкуючись із 22-річним водієм, ін-
спектори помітили в нього ознаки алкогольного 
сп’яніння. Пройти огляд на алкотестері Drager 
хлопець відмовився.

Під час перевірки документів патрульні 
з’ясували, що порушник не має права керування, 
оскільки не отримував водійського посвідчення.

На водія автомобіля Skoda Octavia патрульні 
склали протоколи за ст. 130 (Керування авто-
мобілем у стані сп’яніння) та за ч. 5 ст. 126 
(Керування транспортним засобом особою, яка 
не має такого права, вчинене повторно протягом 
року) КУпАП.

в україні виїзд за кордон 
заборонили тисячам жінок

їхав п’яний 
та без прав 

новини

олена удвуд

Парк, сходи біля магазину 
«ПанЕконом», територія біля 
АТБ — це далеко неповний 
перелік місць, де у Козятині 
можна зустріти цілі зграї без-
притульних собак. Часом вони 
поводяться спокійно, лежать чи 
ходять і нікого не зачіпають. Ін-
коли женуться за машинами та 
велосипедистами і якщо водіям 
за кермом автівки нічого не за-
грожує, то тим, хто їде на вело-
сипеді, пощастило значно менше, 
бо собака може і за ногу вкусити. 
Власне, такий випадок трапився 
у місті буквально декілька міся-
ців тому — на жінку, яка їхала 
на велосипеді, напав пес і вкусив 
за ногу. Та агресивні чотирилапі 
гавкотуни не лише до тих, хто 
користується транспортом. Часто 
вони нападають і на перехожих.

Ми постійно пишемо про цю 
проблему, тому що вона продо-
вжується з року в рік і щороку 
ситуація стає дедалі гіршою, адже 

кількість безпритульних тварин 
на вулицях міста без упину зрос-
тає. Років зо п’ять тому їх тіль-
ки-тільки почали стерилізувати, 
та, на жаль, це не стало дієвим 
вирішенням проблеми, тому що 
поки ветеринари одних стерилі-
зують, козятинчани викидають 
на вулицю нових кошенят та 
цуценят, а нерідко буває й таке, 
що горе-господар виганяє з дому 
вже дорослу тварину.

«Нам треба притулок, або 
хоча б приміщення для пере-
тримки», — одноголосно кажуть 
зоозахисники. Вони самотужки 
опікуються безпритульними тва-
ринами — лікують, утримують і 
годують їх за власні кошти. Ба-
гатьох забирають просто до себе 
додому, поки не знайдуть нових 
господарів. Але прихистити, на-
віть тимчасово, абсолютно всіх 
немає змоги, тому більшість 
чотирилапих так і продовжують 
жити на вулиці. От і виходить, 
що історія повторюється знову і 
знову — безпритульний собака 

нападає на людину. Від цього 
не застрахований ніхто і ніде. 
Торік були випадки, що собака 
вкусив хлопця у парку, пси на-
пали на жінку, яка йшла через 
двір багатоповерхівки.

До цьогорічного бюджету 
на забезпечення співіснування 
людей і тварин заклали 150 тисяч 
гривень. Під час пресконференції 
із міським головою, яка відбулася 
16 січня, журналісти попросили 
очільницю громади пояснити, 
на що планують спрямувати ці 
кошти.

— Держава ставить за прі-
оритет те, що тварини мають 
стерилізуватися, але їх потрібно 
випустити до ареалу їхнього пе-
ребування, — відповіла Тетяна 
Єрмолаєва. — Тобто, якщо ми 
собаку взяли в парку, ми пови-
нні його стерилізувати, зробити 
щеплення і в парк відпустити. 
Вони повинні бути там, де вони 
були до стерилізації. У нас коло-
сальна проблема з тваринами, 
особливо з собаками, які без-
притульні. Чи ми готові піти 
на те, щоб зробити притулок? 
Поки що я думаю, що ні. По-
трібно орієнтовно три-чотири 
мільйони на проєкт. Утриман-

актуально  безпритульні тварини — 
одна з найбільших проблем нашого 
міста. і якщо вуличні коти не становлять 
небезпеки, то про собак цього не скажеш, 
адже часто-густо вони поводяться 
агресивно. Чи є надія, що для чотирилапих 
нарешті зроблять притулок, чи їх так і 
продовжать просто стерилізувати

ня сорока собак — це не менше 
мільйона в рік. Тварини — це 
важливо, але якщо взяти за прі-
оритетами, то людина стоїть 
вище.

Тож, як бачимо, підхід до ви-
рішення проблеми безпритульних 
тварин цього року не змінить-
ся — їх продовжать стерилізувати, 
але випускатимуть назад до місця 
вилову. Хто саме займатиметься 
стерилізацією — поки невідомо. 
За даними з державної системи 

електронних закупівель Prozorro, 
станом на 31 січня тендер на цю 
послугу Управління житлово-ко-
мунального господарства ще 
не проводило.

— Минулого року Олександр 
Болгарський займався стериліза-
цією, — каже міський голова. — 
Він стерилізував тварин, якщо 
не помиляюся, до літа, але кошти 
ми йому заплатили в грудні, тому 
що держава не дозволила раніше 
провести проплату.

чи буде у нас приТулок для 
Тварин найближчим часом?

Лише років зо п’ять 
тому безпритульних 
тварин почали 
стерилізувати, 
до цього з ними 
не робили нічого

цей пес, який потрапив нам у кадр, обгавкав чоловіка, що 
йшов біля супермаркету. Хоча чотирилапого ніхто не зачіпав
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олена удвуд

У минулому номері нашої га-
зети ми розповідали про зупинку 
на вулиці Полтавській (колишня 
Горького), що у східній части-
ні міста. Мешканка цієї вулиці 
звернулася до нас зі скаргою. 
«Зупинку перестали прибирати 
ще до нового року. Раніше при-
їжджав трактор із «Чистого міста» 
і сміття забирали, а це вже три 
місяці ніхто не прибирає», — роз-
повіла нам жінка телефоном.

Як виявилося, така проблема 
виникла через те, що працівниця 
«Чистого міста», яка була закрі-
плена за тією зупинкою, пішла 
у декретну відпустку, а на її місце 
ще нікого не взяли. Але дирек-
тор комунального підприємства 
запевнив нас, що на зупинці 
приберуть, тому що за графіком 
у четвер, 26 січня, у східній час-
тині міста мало бути капітальне 
прибирання.

У п’ятницю, 27 січня, на сай-
ті Козятинської міської ради 
опублікували новину про те, 
що працівники «Чистого міста» 
продовжують проводити захо-
ди із благоустрою та санітарної 
очистки території Козятинської 
територіальної громади. На фото-

графіях, прикріплених до статті, 
комунальники працюють на «тій 
стороні» — у кадрі зупинка біля 
садочка № 3, що на вулиці Ар-
хітектора Кобелєва (колишня 
Валдаєвська), вулиця Степана 
Бандери (колишня Матросова), 
зупинка на В’ячеслава Чорновола 
(колишня Васьковського) та ще 
декілька світлин. Тож капітальне 
прибирання на тій стороні справ-
ді було.

Ми обіцяли, що навідаємося 
на зупинку на вулиці Полтавській 
ще раз після 26 січня. Так і зро-
били — прийшли туди у неділю, 
29-го. Тієї картини, яку ми заста-
ли, коли були на зупинці у вівто-
рок, 24 січня, ми вже не застали. 
Видно, що тут і справді добре по-
працювали комунальники — усіх 
тих обгорток і пляшок від пива 
як не було. Але, на жаль, ідеаль-
ної чистоти на зупинці не було. 

Там вже встигли понакидати 
недопалків. А від моменту при-
бирання минуло всього чотири 
дні. Що цікаво, на аналогічній 
зупинці біля третього садочка, 
яка за якихось триста метрів від 
зупинки на вулиці Полтавській, 
у неділю було набагато чистіше. 
Але там теж не без проблем — 
хтось відбив верхівку паркану, 
яким огороджена територія до-
шкільного навчального закладу.

Та повернімося до зупинки 
на Полтавській. Кажуть, вечо-
рами там полюбляє засідати мо-
лодь. Тож, найімовірніше, смітять 
на зупинці не лише пасажири, 
які чекають автобуса, а й ті, хто 
приходить сюди потусуватися. 

благоустрій  на зупинку на тій стороні, 
де ще тиждень тому було повно сміття, 
нарешті навідалися комунальники. але 
проблему це повністю не вирішило. Чому 
так — подробиці у нашій публікації

Як повідомили нам у «Чистому 
місті», капітальне прибирання 
в тому мікрорайоні відбувається 
наприкінці місяця. Тож можна 
припустити, що до кінця лютого 
на зупинці на вулиці Полтавській 
знову буде купа сміття.

Проблема тут двояка. Із одно-
го боку, у тому, що на зупинці 
так брудно, винні самі люди. 
Адже не дарма кажуть, що чи-
сто не там, де прибирають, а там, 
де не смітять. Навіть якби ко-
мунальники навідувалися туди 
щотижня, чистіше б там не було, 
якщо всього за чотири дні від-
тоді, як на зупинці поприбирали, 
там вже знову встигли насміти-
ти. Але є одне але, про яке ми 

писали ще минулого тижня — 
на зупинці на вулиці Полтавській 
немає жодної урни. Найближчі 
баки для сміття стоять за кілька 
метрів, навпроти багатоквартир-
ного будинку, що на розі вулиць 
Степана Бандери та Полтавської. 
Але людям банально ліньки про-
йтися тих кілька метрів, щоб ви-
кинути свій недопалок чи пляшку 
від пива. Тож напрошується пи-
тання — чи не пора поставити 
на зупинці смітник, щоб паса-
жирам, які чекають на автобус, 
було куди викинути сміття? Та й 
саму зупинку не завадило б вже 
трохи полагодити — одну шта-
хету з місця для сидіння там вже 
вирвали.

прибраТи прибрали, але…

в’яЧеслав гонЧарук

Про волонтерську діяльність 
артистів-аматорів будинку куль-
тури села Самгородок нам роз-
повіла відомий за межами нашої 
області волонтер Ірина Колесник. 
З Іриною у нас давня дружба і 
по-приятельськи ми запитали її, 
хто допомагає їй пришвидшува-
ти нашу перемогу? Серед інших 
вона назвала Анну Пасічнюк — 
художнього керівника зразкового 
хореографічного ансамблю «Зірки 
Арчі» Самгородоцького будинку 
культури.

Поспілкувалися ми з пані Ан-
ною в телефонному режимі. «Те, 
що ми робимо — це не особисто 
моя заслуга, а всього колективу 
на чолі з директором будинку 
культури і керівником народного 
аматорського театрального колек-
тиву «Smagron» Ольгою Савенець 
та керівника народного аматор-
ського фольклорного ансамблю 
«Мальви» Валентини Гарнаги», — 
зауважила вона на початку роз-
мови.

— Аню, з чого почалася ваша 
волонтерська діяльність?

— Можливо волонтер це сильно 
сказано, ми скоріше були органі-
заційним каналом волонтерського 
руху у Самгородоцький ТГ. Робота 
в нашому будинку культури від 
повномасштабного російсько-
го вторгнення не зупинялась ні 

на хвилину, репетиції творчих 
колективів, майстер-класи, творчі 
проєкти, тематичні заходи, віде-
озйомки, участь у різноманітних 
конкурсах та фестивалях.

На ту пору в нашій громаді 
з’явилися перші біженці. До ро-
боти закладу стали долучатися діти 
сімей вимушених переселенців. 
Деякі з них стали учасниками 
творчих колективів, інші — демон-
струють свої таланти на сцені та 
відвідують різні заходи.

— А чим ваш колектив конкретно 
займається?

— Проводимо благодійні кон-
церти, ярмарки, вистави, майстер-
класи з виготовлення оберегів та 
листівок для ЗСУ. Серед ноу-хау — 
продаж благодійних квитків на па-
тріотичну виставу. Юні актори на-
родного театрального колективу 
«Smagron» та учасники зразкового 
хореографічного ансамблю «Зірки 
Арчі», які брали участь у заході, 
заздалегідь продавали квитки рід-
ним, знайомим, сусідам. Вартість 
квитка визначав покупець. А вхід 
на виставу зробили безкоштовним, 
щоб відвідати її могли всі охочі.

Співпрацюємо з родинами вій-
ськових та мобілізованих до лав 
ЗСУ, для діток військовослуж-
бовців організовували цікаві па-
тріотичні зустрічі з нагоди Дня 
Незалежності України та Дня за-
хисника України. В рамках Всеу-
країнської ініціативи

«Сади перемоги», аматори БК 
та діти військових висадили Кали-
нову алею біля будинку культури.

— Благодійні концерти, вистави, 
ярмарки, майстер-класи, це й збір 
коштів?

— Так, всі зібрані кошти ми на-
правляємо на потреби ЗСУ, збори 
проводимо дуже прозоро та ре-
тельно звітуємо перед громадськіс-
тю в соціальній мережі Фейсбук, 
щоб люди були впевнені, що їх 
кошти дійсно потрібні та важливі.

У першу чергу підтримуємо та-
тусів та дідусів «Зірок Арчі», це 
рішення одноголосно підтримали 
всі аматори та їх батьки. Купуємо 
те, у чому є потреба. Якщо самі 
не потягнемо, долучаємось до офі-
ційного збору.

— Якщо не таємниця, на що піш-
ли зібрані кошти?

— Вже придбали 3 спальники, 
3 повербанки, термобілизну, гене-
ратор, долучились до збору коштів 
на автомобіль, дрон та тепловізор, 
передали через волонтерів, які 
їдуть до наших захисників багато 
посилок із листівками, оберегами, 
солодощами, чаєм та кавою.

Дуже радіємо, що наші захис-
ники не відмовляються приймати 
підтримку, адже розуміють, що 
вона від щирих дитячих та до-
рослих сердець.

— Розкажіть, що це у вас була 
за акція колядую для ЗСУ?

— Ця акція була одна серед 

«дуже радіємо, що наші захисники 
не відмовляються приймати підтримку»

останніх: «Колядую для ЗСУ», 
ми провели в будинку культури 
під час показу традиційного різд-
вяного Вертепу. Для військових 
наколядували гроші та солодощі.

— Кажуть, що під час благодійних 
акцій у глядацькому залі аншлаг?

— Мабуть трішки перебільше-
но, та не набагато. Я захоплююсь 
родинами наших захисників. Дру-
жини та батьки наших військо-
вих, зібравши волю в кулак, йдуть 
на виступи до своїх дітей, щоб під-
тримати свою кровиночку. І хоча 
вдома непідйомна гора справ, адже 
вони там і за тата, і за маму, і хоч 
зараз їм не до «виходів в люди», 
адже хвилювання не покидає їх, 
вони все ж йдуть, бо татусі ви-
борюють щасливе дитинство для 
своїх дітей і дітей України.

А ще, захоплююсь, з яким за-
взяттям рідні військових долуча-
ються до благодійних акцій по збо-
ру коштів на ЗСУ. І хоч знають, 
що кошти підуть не для їх рідних, 
кажуть: «Сьогодні підтримаю я, 
а завтра допоможуть нашому во-
їну».

— На цей рік, що запланували?
— У новому році точно не пла-

нуємо зупинятись, готуємо нові 
патріотичні танці, вистави, ком-
позиції. Продовжимо підтримува-
ти татусів та дідусів «Зірок Арчі», 
адже кількість мобілізованих на-
ших рідних, на жаль, зростає.

А ще, дуже хочемо підтримати 

військових, які свого часу танцю-
вали в «Зірках Арчі». Хлопці — 
красені, колишні танцюристи, які 
сьогодні стоять на захисті нашої 
Батьківщини, таких уже 10 чоло-
віків. Пишаємось і дякуємо!

Сьогодні не можу називати імен 
(тому що їх дуже багато), адже це 
робота велетенської команди: як 
танцюристів, акторів, вокалістів, 
ведучих, так і їх батьків, а го-
ловне — наших глядачів. Адже все, 
що робить артист, він робить для 
свого глядача.

Ще варто зауважити, що ми 
проводимо не лише благодійні за-
ходи. Життя маленьких самгород-
чан наповнене розважальними, 
патріотичними, пізнавальними 
заходами. Бережемо культуру та 
традиції нашого народу, підтри-
муємо моральний та бойовий 
дух всіх верств населення Сам-
городка.

Ми хочемо дякувати кожному, 
хто долучається до роботи будинку 
культури та кожному, хто відвід-
ує заходи та підтримує наших за-
хисників.

Користуючись нагодою, за-
прошуємо доєднатись до спіль-
ноти будинку культури у Фей-
сбук https://www.facebook.
com/groups/465677574448086, 
слідкувати за подіями, анонсами, 
новинами та долучитися до заходів 
як артисти або глядачі. Завжди раді 
бачити кожного.

Як повідомили 
нам у «Чистому 
місті», капітальне 
прибирання на тій 
стороні відбувається 
наприкінці місяця

на цій зупинці немає жодної урни. можливо, саме через це під ногами там так багато сміття
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в’яЧеслав гонЧарук

Почнемо з Козятинського «Ло-
комотива». Футболісти у суботу та 
неділю, 28–29 січня, взяли участь 
в іграх 4-го та 5-го туру зимової 
першості Бердичівщини, який 
проходить у січні та проходитиме 
в лютому цього року. Крім на-
шого «Локомотива» в іграх беруть 
участь ще 5 команд Бердичева. 
Вони у форматі 8+1 проводять 
турнір у 2 кола. Наші земляки 
в 4-у турі з рахунком 3:1 пере-
могли Бердичівський «Вортех» і 
зіграли внічию 4:4 із SWS.

З трьома перемогами, нічиєю 
та однією поразкою наші земля-
ки ділять 2–3 місце в турнірній 
таблиці. У трьох попередніх ту-
рах команда міста залізничників 
здобула перемоги над «Прайтом» 
0:5 та командою «БЛІСП» 1:5 і 
поступилася з рахунком 1:0 ліде-
ру першості «Адреналіну».

Чемпіонат області з 
Футзалу

«Колос» (Махнівка), посилений 
гравцями Козятинських «Левів», 

та ДЮСШ Глухівці виступають 
у чемпіонаті Вінницької області 
серед юнаків 2010–2011 р. н. з 
футзалу. Вони проводили ігри 
2-го туру у Хмільнику. Пер-
ший тур чемпіонату також гра-
ли у Хмільнику і він був озна-
йомчим. Всі команди, які брали 
участь, пройшли до 2-го туру. З 
другого туру вже передбачений 
«третій зайвий». Команда, яка за-
йме в турі третє місце, припинить 
змагання за трофей.

Як розповів нам тренер 
ДЮСШ «Колос» Глухівці-Мах-
нівка Микола Бабюк, в першо-
му турі, який проходив 21 січня, 
ми мірялися силами з ДЮСШ 
Хмільник та з «Десною» зі Стри-
жавської громади. З господарями 
майданчика зіграли внічию 0:0, 
а «Десну» перемогли з рахунком 
12:1.

тренерська співпраця
— У другому турі волею жере-

ба за регіональним принципом 
ми знов зустрілися з командою 
Хмільника. Після першого туру 
ми розібрали гру суперника, ба-

чили їхні слабкі та сильні сто-
рони. В грі 2-го туру вели в ра-
хунку 3:0 та за дитячою логікою, 
коли рахунок 3:0, то це вже пе-
ремога. Команда Хмільника — 
дуже сильний суперник, швидко 
покарала нас за тимчасову роз-
слабленість, змінивши рахунок 
3:0 на 3:2. У заключні хвилини 
матчу ми діяли більш зібрано і ще 
відзначилися одним голом. Тож 
перемога за нами з рахунком 4:2. 
У другій грі туру ми зустрічалися 
з командою «ВінСмарт» (Вінни-
ця) і перемогли їх з рахунком 
3:1 та пробилися до третього туру 
з першого місця, — розповів тре-
нер. — Користуючись нагодою, 
хочу висловити подяку тренерам 
ДЮСШ Глухівці Олександру Ко-
зюку і Сергію Ковалю та тренеру 
«Левів» Руслану Гуменюку за тре-
нерську співпрацю. То ковід, за-
раз війна, одні гравці від нас по-
їхали, інші приїхали до нас. Тре-

здобутки  у суботу та неділю, 28–
29 січня, футболісти, волейболісти та 
гімнастки прославляли козятинський край 
на спортивних аренах. «локомотив» грав 
у зимовому чемпіонаті бердичівщини. 
Гравці «левів», «Променя» та «колоса» 
створили бойову команду для чемпіонату 
області, а юні грації здобули звання

нувальний процес трохи збився. 
Завдяки такій співпраці ми маємо 
дві повноцінні п’ятірки для гри 
чемпіонату області. Самі діти ску-
чили за футболом і я вдячний їм 
за працездатність на полі. Гравці 
ДЮСШ Глухівці та «Леви» швид-
ко знайшли розуміння на май-
данчику з гравцями «Колоса». 
Футболісти краще розвиваються 
у боєздатному колективі, адже 
кожному з них є на кого рів-
нятися, — сказав наостанок на-
шої розмови досвідчений тактик 
футболу тренер Микола Бабюк.

волейбол та художня 
гімнастика

У Самгородку пройшов «Кубок 
Самгородоцької громади» з во-
лейболу. Цей благодійний турнір 
зібрав команди Самгородоцької 
ТГ. Зустрічалися команди Сам-
городка, волейболісти Вівсяни-
ків та Зозулинець. Волейболісти 

Зозулинець стали переможцями. 
Майстри м’яча і сітки з Вівся-
ників отримали срібні нагороди 
та грамоти і кубок за 2-ге місце. 
Бронзовими призерами стала ко-
манда господарів змагань.

Окрасою суботи були змагання 
з відкритої першості КДЮСШ 
із художньої гімнастики. До нас 
приїхали юні грації з м. Вінниці. 
Вони представляли МДЮСШ 1, 
спортивні клуби «Золотий лев», 
«Вікторія» та «Гармонія». Вік 
учасниць змагань був різний, 
наймолодшим було по три роки, 
а найстаршим по 14–15 років.

Після закінчення змагань, тре-
нер Козятинської дитячо-юнаць-
кої спортивної школи з художньої 
гімнастики Лариса Чернишенко 
вручила посвідчення про присво-
єння І дорослого розряду Вале-
рії Гливук та присвоєння звання 
кандидата у майстри спорту Аліні 
Бездушній.

минулі вихідні сТали 
врожайними для спорТсменів 

марія лєхова

Гуманітарна організація «Трі-
англь Женерасьон Юманітер» 
проведе зустріч із переселенцями 
та жителями Козятинської грома-
ди. У процесі заходу буде надана 
комплексна соціальна підтримка, 
безкоштовна юридична та пси-
хологічна допомога.

«Команда кейс-працівників 
надає всебічну соціальну під-
тримку, допоможе поставити 
конкретні цілі та шляхи вико-
нання конкретних питань (до-
помога у співпраці з місцевими 
органами влади, збір потреб та 
заявок на непродовольчу допомо-

гу (на суму до 3600 грн у вигляді 
побутової техніки, засобів гігіє-
ни тощо), підтримка вразливих 
верств населення), — повідомля-
ють у міській раді.
 Коли: 2 лютого з 11 до 15 го-

дини.
 Де: м. Козятин, вул. Героїв 

Майдану, 22, міський будинок 
культури.

Юридична допомога включає 
консультації та супровід:
 порядку внутрішнього пере-

міщення та перетину державного 
кордону;
 отримання статусу внутріш-

ньо переміщеної особи (порядку 
набуття статусу ВПО);

 житлових, земельних та май-
нових питань;
 підготовка правового поряд-

ку дій для отримання компенсації 
за зруйноване майно;
 зайнятості населення та ве-

дення приватного підприємни-
цтва;
 отримання свідоцтва про на-

родження дитини, свідоцтва про 
смерть та порядок відновлення 
втрачених документів;
 встановлення фактів/обста-

вин, що мають юридичне зна-
чення;
 допомога в оформленні до-

кументів, заяв, скарг;
 порядку надання адміністра-

психологічна, юридична та соціальна підтримка
тивних послуг та електронних 
цифрових сервісів;
 супровід у сімейних спорах 

щодо захисту від насилля та дис-
кримінації;
 супровід у сімейних спорах 

щодо захисту від насилля та дис-
кримінації;
 будь-які інші питання, окрім 

кримінальних проваджень та ро-
зірвання шлюбу.

Психологічна підтримка
Психолог надає психологіч-

ну підтримку групам і окремим 
особам та дітям, які пережили 
складні життєві обставини або 
перебувають у кризовій ситуації, 
щоб допомогти їм:

 зміцнити їхню здатність 
до адаптації в кризових станах.
 підвищити їх стресостій-

кість.
 розвивати здорові механізми 

подолання кризового стану та ви-
ходу з проблемних ситуацій.
 навчити саморегуляції та 

отримання підтримки від друзів, 
сім’ї, колег по роботі, суспіль-
ства.

А також нададуть психологіч-
ну підтримку сім’ям, чиї рідні 
захищають Україну, вирішення 
актуальних питань.

Допомога надаватиметься як 
індивідуально, так і на групових 
заняттях.

учасники «кубка самгородоцької громади». Перемогу здобути волейболісти із Зозулинець
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новини

Юристка олена Сітарчук надала нам 
вичерпний перелік тих, хто може от-
римати відстрочку від призову, по-
силаючись на приписи статті 23 За-
кону україни «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію».
отож, не підлягають призо-
ву на військову службу під час 
мобілізації військовозобов’язані:
 заброньовані за державними 
органами, органами місцевого са-
моврядування та підприємствами;
 особи з інвалідністю та особи 
непридатні до військової служ-
би за станом здоров’я на термін 
до 6 місяців (з наступним проход-
женням влк);
 жінки та чоловіки, на утриманні 
яких перебувають троє і більше дітей 
віком до 18 років;
 жінки та чоловіки, які самостійно 
виховують дитину (дітей) віком 
до 18 років;
 жінки та чоловіки, опікуни, 
піклувальники, прийомні батьки, 
батьки-вихователі, які вихову-
ють дитину з інвалідністю віком 
до 18 років;

 жінки та чоловіки, опікуни, 
піклувальники, прийомні батьки, 
батьки-вихователі, які виховують 
дитину, хвору на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні 
орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, 
дитячий церебральний параліч, 
тяжкі психічні розлади, цукровий 
діабет I типу (інсулінозалежний), 
гострі або хронічні захворювання 
нирок IV ступеня, дитину, яка от-
римала тяжку травму, потребує 
трансплантації органа;
 жінки та чоловіки, на утриманні 
яких перебуває повнолітня дитина, 
яка є особою з інвалідністю I чи II 
групи;
 усиновителі, опікуни, піклува-
льники, прийомні батьки, батьки-
вихователі, на утриманні яких 
перебувають діти-сироти або 
діти, позбавлені батьківського 
піклування, віком до 18 років;
 зайняті постійним доглядом 
за хворою дружиною (чоловіком), 
дитиною, а також батьками своїми 

чи дружини (чоловіка), які потре-
бують постійного догляду;
 які мають дружину (чоловіка) 
із числа осіб з інвалідністю та/або 
одного із своїх батьків чи батьків 
дружини (чоловіка) із числа осіб з 
інвалідністю I чи II групи;
 опікуни особи з інвалідністю, 
визнаної судом недієздатною; 
особи, зайняті постійним догля-
дом за особою з інвалідністю I гру-
пи; особи, зайняті постійним до-
глядом за особою з інвалідністю II 
групи або за особою, яка потребує 
постійного догляду, у разі відсутності 
інших осіб, які можуть здійснювати 
такий догляд;
 жінки та чоловіки, які мають 
неповнолітню дитину (дітей) і 
чоловіка (дружину), який (яка) про-
ходить військову службу за одним 
із видів військової служби, визна-
чених ст. 2 Закону україни «Про 
військовий обов’язок і військову 
службу»;
 інші військовозобов’язані або 
окремі категорії громадян у перед-
бачених законом випадках.

хто і як може отримати відстрочку від призову

починаючи з 17 років. То тепер — 
із 16 років.

Як пояснює юристка, відтепер 
призовники, військовозобов’язані 
та резервісти повинні перебувати 
на військовому обліку:
 за задекларованим (зареєст-

рованим) місцем проживання;
 за місцем роботи/навчання;
 у разі вибуття за межі України 

на строк більше трьох місяців — 
за місцем консульського обліку 
в закордонних дипломатичних 
установах України.

Ставати на військовий облік 
тепер потрібно:
 призовникам з 16 років 

до 27 років;
 військовозобов’язаним та 

резервістам, які не досягли гра-
ничного віку перебування у запасі, 
у тому числі жінкам, які мають 
медичну або фармацевтичну 
спеціальність.

Також Олена Сітарчук 
наголошує на тому, що новим 
Порядком № 1487 унормо-
вано, що посольства та кон-
сульства України вправі вести 
військовий облік призовників, 
в ійськовозобов’язаних та 
резервістів, які перебувають 
на тимчасовому консульсько-
му обліку. Вони тепер мають 
повідомляти ТЦК та СП про по-
становку або зняття з військового 
обліку громадян.

— Тож тепер громадяни України 
зобов’язані ставати на військовий 
облік у закордонних дипломатич-
них установах України, — пояснює 
спеціалістка.

що змінилося у мобілізації 
жінок

До 2026 року українки 

наталія корпан

Скоро буде рік, як ми живемо 
у стані повномасштабної війни. 
Починаючи з 24 лютого, президент 
оголосив загальну мобілізацію. 
Українців призивають до війська.

З 1 січня 2023 року в Україні 
діє новий порядок взят-
тя на військовий облік 
призовників, резервістів та 
військовозобов’язаних. Його ух-
валив Кабмін у постанові № 1487. 
Постанова передбачає кілька 
нововведень. Допомагала нам 
розібратися з цими змінами ад-
вокатка Олена Сітарчук.

Чи змінилися правила 
вруЧення повісток

За словами адвокатки Олени 
Сітарчук, особливих змін щодо 
вручення повісток немає у 2023-му 
році.

Їх, як і раніше, можуть вруча-
ти практично будь-де: на вулиці, 
в магазині чи на блокпості. Бо 
законодавством не встановлене 
місце, де можна або не мож-
на вручати повістку. Однак, як 
нам раніше пояснювали експер-
ти Асоціації правників України, 
повістка має бути вручена особи-
сто, під розпис отримувача. У ній 
має бути обов’язково вказано: 
ПІБ призовника, рік народжен-
ня та адреса; місце роботи. Та-
кож дата, час та адреса, за якою 
потрібно з’явитися. Має бути 
перелік необхідних документів та 
назва органу, печатка, підпис, ПІБ 
керівника ТЦКСП.

Як розповідає Олена Сітарчук, 

повістки мають право вручати:
 місцеві органи виконавчої 

влади (на даний час це місцеві 
військово-цивільні адміністрації);
 виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад;
 територіальні центри ком-

плектування та соціальної 
підтримки;
 керівники підприємств, 

установ та організацій, де 
працівниками є особи, яких ви-
кликають;
 заклади освіти.
Якщо повістку вручив інший 

суб’єкт, то вона не може вва-
жатися врученою належним 
чином. У такому разі краще 
взагалі відмовитися від отриман-
ня повістки, пославшись на те, 
що її вручає особа, яка не має 
відповідних повноважень.

— Не зайвим буде зафіксувати 
будь-які контактні дані особи, 
яка намагалася вручити повістку 
(ПІБ, посада, місце роботи), 
а також за можливості зробити 
відеофіксацію спроби вручення 
повістки. Згодом ця інформація 
стане у нагоді при спробі при-
тягнути до адміністративної 
відповідальності за відмову від 
отримання повістки, — розповідає 
фахівчиня. — Варто зауважити, що 
поліціянти не мають права вручати 
повістки, але можуть бути присутні 
при їх врученні.

коли і кому треба ставати 
на облік

Внесли зміни й у віці для поста-
новки на військовий облік. Якщо 
раніше потрібно це було робити, 

не підлягатимуть обов’язковій 
мобілізації. Зміни стосують-
ся лише системи постановки 
на облік. Про це повідомила за-
ступниця міністра оборони Ган-
на Маляр в ефірі телемарафону 
«Єдині новини».

«Немає мобілізації жінок. За-
раз є зміни, які стосуються си-
стеми обліку. До 2026 року навіть 
українки, які мають медичну 
спеціальність — єдину, за якою 
вони можуть підлягати мобілізації, 
не матимуть обов’язкової поста-
новки на облік. Інші професії — 
тільки у добровільному поряд-
ку», — зазначила Ганна Маляр.

Як пояснює адвокатка, взят-
тя жінок на військовий облік 
здійснюється після визначення 
їх придатності до військової служ-
би. При цьому жінки-медики та 
фармацевтки, які не перебували 
на військовому обліку до затвер-
дження нового Порядку № 1487, 
можуть влаштовуватися на робо-
ту без обов’язкового військового 
обліку до 2026 року.

— Заклади осв іти ,  як і 
здійснюють підготовку жінок 
за медичною або фармацевтич-
ною спеціальністю, за два місяці 
до завершення навчання подають 
список щодо таких жінок до ТЦК 
та СП, — розповідає вона.

де можуть перевіряти 
наявність військового 
квитка

— Із 2023 року обов’язком 
кожного роботодавця є перевірка 
військово-облікових документів 
у працівників, — каже юрист-
ка. — Крім того, роботодавець 
має перевірити факт перебу-
вання військовозобов’язаного 
на військовому обліку й 
актуальність його даних. За-
конодавство зобов’язує робо-
тодавця протягом семи днів 
повідомити ТЦК та СП про 
прийом або звільнення із роботи 
військовозобов’язаного, призов-
ника чи резервіста.

За словами спеціалістки, за-
клади освіти також здійснюють 
зарахування на військовий облік. 
А отже при вступі (поновленні 
на навчання) мають вимагати 
подання військово-облікових 
документів.

Вона пояснює, що відтепер 

ЦНАПи при проведенні реєстрації 
місця проживання/зняття з 
реєстрації місця проживання та-
кож будуть перевіряти:

наявність військово-облікових 
документів: посвідчення про при-
писку до призовної дільниці (для 
призовників), військового квит-
ка або тимчасового посвідчення 
(для військовозобов’язаних), 
в ійськового квитка (для 
резервістів);

наявність відмітки про взяття 
на військовий облік.

Чи будуть видавати 
повістки у «дії»

Згідно з постановою Кабінету 
міністрів у «Дії» й справді має 
з’явитися електронний військовий 
квиток. Однак Мінцифрі 
заспокоює, що повістки через 
застосунок надходити не будуть.

Також із 2023 між Єдиним 
д е р ж а в н и м  р е є с т р о м 
в і й с ь к о в о з о б о в ’ я з а н и х , 
призовників та резервістів і 
різними державними базами 
буде відбуватися обмін даними. 
Взаємодіяти планують і через 
«Дію». Але дат, коли це остаточ-
но запрацює, немає.

яка відповідальність 
передбаЧена 
за ігнорування повістки

З цим змін у 2023 році немає. 
Відповідальність, як і раніше, за-
лежить від того, з якою метою 
військовозобов’язаний повинен 
викликатися до ТЦК та СП.

— Якщо військово зобов’я-
заного викликали для уточнення 
даних або проходження медичної 
комісії — буде адміністративна 
відповідальність у вигляді штрафу 
в розмірі від 850 до 1700 грривень 
або від 3400 до 5100 гривень, — 
каже Олена Сітарчук. — Водно-
час, якщо людина неодноразово 
не з’являлася для проходження 
медичного огляду без поваж-
них причин, таку поведінку 
можуть розцінити, як ухилення 
від призову на військову служ-
бу під час мобілізації. А це вже 
є підставою для притягнення 
до кримінальної відповідальності 
за статтею 336 Кримінального ко-
дексу України. Це тягне за собою 
позбавлення волі на строк від 
3 до 5 років.

що змінилося у військовому 
обліку з почаТку 2023 року?
нововведення  роботодавці тепер 
мають перевіряти військовий квиток 
перед прийняттям на роботу? Жінки-
медики мають ставати на облік? будуть 
видавати повістки в «дії»? Зібрали 
відповіді на поширені запитання про 
зміни в загальній мобілізації

Із 2023 року кожен 
роботодавець 
зобов’язаний 
перевіряти військово-
облікові документи 
працівників

із 2023 року в україні діє новий порядок взяття 
на військовий облік. відтепер хлопці ставатимуть на облік із 
16 років, ставатимуть також і жінки-медики
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 особи, на яких поширюється 
дія Закону України «Про статус 
ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів Національної 
поліції й деяких інших осіб та їх 
соціальний захист».

Для того, аби отримати засіб 
реабілітації, особа з інвалідністю 
або її законний представник ма-
ють подати заяву про забезпечення 
засобом реабілітації в паперовій 
формі або через електронний 
кабінет особи з інвалідністю 
до органів соціального захи-
сту населення або центрів на-
дання адміністративних послуг 
за зареєстрованим або задекла-
рованим місцем проживання чи 
перебування.

Разом із заявою потрібно на-
дати:

1. Паспорт громадянина України 
або тимчасове посвідчення гро-
мадянина України, або посвідка 
на постійне проживання, або 
посвідка на тимчасове проживан-
ня, або посвідчення біженця, або 
посвідчення особи, яка потребує 
додаткового захисту, або свідоцтво 
про народження (для дітей віком 
до 14 років);

2. Ідентифікаційний номер;
3. Для осіб з інвалідністю — 

висновок МСЕК;
4. Оригінал довідки з місця ро-

боти, служби або навчання (для 
осіб, які працюють, служать, 
навчаються) — для забезпечен-

ня протезами верхніх та нижніх 
кінцівок, ортопедичним взуттям, 
активними кріслами колісними 
(крім учасників бойових дій);

5. Посвідчення, яке підтверджує 
право особи на пільги.

Учасники бойових дій, 
постраждалі додатково подають 
такі документи:

1. Рішення ВЛК чи висновок 
ЛКК (для учасників бойових дій, 
постраждалих, яким не встанов-
лено інвалідність);

2. Довідку органу внутрішніх 
справ  про притягнення 
до кримінальної відповідальності, 
відсутність (наявність) судимості 
або обмежень, передбачених 
кримінально-процесуальним 
законодавством (для учасників 
бойових дій, постраждалих з 
числа мирних громадян України, 
які проживали в районі бойо-
вих дій та яким не встановлено 
інвалідність);

3. Висновок експерта за ре-
зультатами судово-медичної ек-
спертизи (для учасників бойових 
дій, постраждалих з числа мирних 
громадян України, які прожива-
ли в районі бойових дій та яким 
не встановлено інвалідність);

4. Документ, що підтверджує 
відомості про зареєстроване (за-
деклароване) місце проживання 
(перебування) особи безпосеред-
ньо в районах та у період про-
ведення воєнних (бойових) дій 
або в районах, що піддавалися 

лариса олійник

Постраждалі внаслідок бойо-
вих дій не завжди поінформовані 
або не вірять у можливості 
української медицини, тому ча-
сто шукають можливості про-
тезування за кордоном. Звісно, 
для отримання якісного протеза 
в Україні потрібно пройти певні 
бюрократичні процедури. Тим 
не менше в Україні, і у Вінниці 
зокрема, встановлюють сучасні 
протези і роблять це безоплатно 
та якісно.

повертають волю до життя
Військовий Олександр 7 бе-

резня пішов добровольцем бо-
ронити рідну землю. Після на-
вчання в міжнародному Центрі 
підготовки на Львівщині потрапив 
у 110 окрему механізовану бригаду 
ЗСУ та став командиром окремо-
го взводу 2 механізованого бата-
льйону зв‘язку Командування сил 
підтримки Збройних сил України.

Військовий разом зі своїм бата-
льйоном забезпечували зв‘язок та 
охорону командно-спостережного 
пункту, аж доки 6 квітня не по-
трапили під обстріл танками. Від 
прямого попадання снаряду бага-
то побратимів Олександра загину-
ло, навіть думали, що і він в тому 
числі. Однак наш Герой боровся 
за своє життя. Залишившись без 
кінцівки, самотужки зробив усе, 
аби повністю не знекровитись 
та ще й пригрозився хлопцям, 
які не зрозуміли, що він живий: 
«Я вам зараз дам 200! Я живий!»

Завдячуючи вінницькому Цен-
тру протезування та реабілітації 
«Ортопедсервісцентр» — Олек-
сандр отримав сталеву ногу і по-
вернув волю до життя.

Наразі, педагог за освітою Олек-
сандр планує викладати трудове 
навчання і технічну творчість, 
а також допризовну підготовку 
юнакам. Активно підтримує 
зв‘язок із побратимами на фронті, 
допомагає всім хлопцям, які теж 
втратили кінцівки, відродитись 
духом та не перестає донатити 
на ЗСУ.

найважЧе отримати 
довідку №5

За словами Антоніни Суприган, 
заступниці директора з медичних 
питань Центру протезування та 
реабілітації «Ортопедсервісцентр», 
завдяки державній програмі ко-
жен військовий може отримати 
протези безкоштовно. Потрібно 
лише зібрати необхідні документи 
і оформити інвалідність.

— Інвалідність оформляється 
через сімейного лікаря за місцем 
проживання, — говорить Антоніна 
Суприган. — Тоді встановлюється 
причинний зв’язок поранення з 
військовими діями на основі ме-

дичних довідок. Це форма № 5 — 
довідка про обставини травми, яка 
підтверджує, що травми отримані 
під час захисту Батьківщини, при 
цьому військовий не був у стані 
наркотичного чи алкогольного 
сп’яніння, і перебував у засобах 
захисту. Цю довідку отримати 
найважче, її дає командир ча-
стини. По кожному хлопцю про-
водиться розслідування поранен-
ня, вони мають їх внести в єдиний 
реєстр досудових розслідувань. 
Ось цю довідку про обставини 
травми вони можуть чекати від 
одного до чотирьох місяців. Для 
протезування потрібні паспорт, 
індитифікаційниційний код, ВЛК, 
і форма № 5 або витяг із наказу 
командира. У нас є людина, яка 
чекає пів року форму 5, тому що 
їх командир на «нулі» і не має 
змоги передати оригінал доку-
мента.

За  словами медикині , 
у  в і н н и ц ь к о м у 
«Ортопедсервісцентрі» з початку 
повномасштабної війни протезо-
вано 115 бійців з усіх куточків 
України: з Вінниці, Харкова, 
Запоріжжя, Миколаєва, Києва, 
Чернігова, Закарпаття.

— У нас в Україні є більше 
сотні протезно-ортопедичних 
підприємств, де завдяки державній 
програмі можна безкоштовно 
отримати протез і гарантійне 
обслуговування як військовим, 
так і цивільним, — розповідає за-
ступниця директора з медичних 
питань Центру протезування та 
реабілітації. — Протез видається 
на три роки, наступний теж 
видається безкоштовно. Ставляться 
тільки високофункціональні про-
тези четвертої мобільності. Єдине, 
що в таких підприємствах немає 
стаціонару. Форма культі швидко 
змінюється, військовим доводиться 
знімати квартиру. А стаціонар — 
це цілодобовий нагляд. У Вінниці, 
в «Ортопедсервісцентрі» надають-
ся послуги і з протезування, і з 
реабілітації. Абсолютно безкош-
товно.

документи для 
безкоштовного 
протезування

Категорії населення, які мають 
право безоплатно отримати про-
тези та інші засоби реабілітації:
 люди з інвалідністю;
 діти з інвалідністю;
 учасники бойових дій та 

потерпілі, з числа мирних гро-
мадян;
 особи похилого віку;
 жінки, д івчата після 

мастектомії, секторальної резекції 
молочної залози, квадрантектомії 
та з порушеннями розвитку мо-
лочних залоз;
 діти з порушеннями опорно-

рухового апарату;

в україні працює довідкова лінія з 
питань протезування кінцівок. отри-
мати консультацію можна за номе-
ром: 050-177-68-39. Спеціалісти 
гарячої лінії нададуть відповіді 
на ваші запитання, зокрема:
 як отримати протез кінцівки 
в україні;

 які протези можливо отримати 
в україні;
 де в україні виготовляють якісні 
протези;
 як підготуватися до протезу-
вання;
 як навчитися користуватися 
протезом.

«гаряча лінія» з питань протезування

бомбардуванням, авіаударам та 
іншим збройним нападам під 
час військової агресії Російської 
Федерації проти України, ви-
даний уповноваженим органом 
за місцем проживання такої особи 
(для постраждалих);

5. Витяг із наказу командира 
військової частини (начальника 
територіального підрозділу) або 
довідку про обставини травми (по-
ранення, контузії, каліцтва), вида-
ну командиром військової частини 
(начальником територіального 
підрозділу), або копію іншого 
документа з відомостями про 
участь в антитерористичній 
операції, перебуваючи безпо-
середньо в районі та у період 
проведення антитерористичної 
операції, у здійсненні заходів 
із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі та 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, перебу-
ваючи безпосередньо в районі та 
у період здійснення зазначених 
заходів, у заходах, необхідних для 
забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та 
інтересів держави у зв’язку з 
військовою агресією Російської 
Федерації проти України (для 
осіб, визначених пунктами 19–
23 частини першої статті 6 Зако-
ну України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 
захисту», яким не встановлено 
інвалідність);

6. Довідку з місця роботи (для 
працівників підприємств, установ, 
організацій, які отримали пора-
нення, контузію, каліцтво або за-
хворювання внаслідок військової 
агресії Російської Федерації проти 
України;

7. Довідку про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної осо-
би (для постраждалих, які є 
внутрішньо переміщеними осо-
бами).

що далі?
Після цього орган соціального 

захисту населення повинен на-
дати особі з інвалідністю чи 
її представнику інформаційні 
матеріали щодо механізму за-
безпечення допоміжними засо-
бами реабілітації та отримання 
компенсації, перелік підприємств 
із зазначенням їх контактних 
даних, ознайомити з каталогом 
засобів реабілітації та надати 
інформацію щодо сумісності 
засобів реабілітації.

Після подання заяви про забез-
печення засобом реабілітації (ви-
плату компенсації) та документів, 
сформована електронна осо-
бова справа у банку даних 
опрацьовується протягом трьох 
робочих днів територіальними 
відділеннями Фонду за місцем 
проживання або перебування осо-
би з інвалідністю, що зазначений 
у заяві про забезпечення засобом 
реабілітації (виплату компенсації).

Після цього вже можна звер-
татися з відповідною заявою 
до підприємства, що виготовляє 
та постачає допоміжні засоби 
реабілітації. Можна самостійно 
обрати протезне підприємство із 
визначеного переліку. Перелік 
підприємств усіх форм власності, 
які виготовляють, постачають 
і ремонтують технічні засо-
би реабілітації та відповідають 
кваліфікаційним вимогам, уста-
новленим Мінсоцполітики, 
розміщений на сайті Міністерства 
соціальної політики України 
у розділі «Особам з інвалідністю».

До кожного індивідуального 
засобу реабілітації підприємство 
видає документ щодо експлуатації 
і талон на гарантійний ремонт. 
Нині особи, яким визначено 
потребу в забезпеченні засобами 
реабілітації, забезпечуються ними 
безоплатно за рахунок державних 
коштів, у межах граничної ціни 
на такі вироби.

як військовим відновиТи ноги 
і руки, вТрачені на війні
покроково  внаслідок бойових дій 
сотні українців потребують протезування. 
Протезування в україні є безоплатним як 
для цивільних, так і для військових, адже 
витрати покриває держава. розповідаємо, 
як пораненим бійцям отримати 
безоплатний протез у вінниці

«У нас є людина, 
яка чекає півроку 
форму 5, тому що їх 
командир на «нулі» і 
не має змоги передати 
оригінал документа»

олександр пішов добровольцем боронити рідну землю 
і втратив ногу. у вінниці він отримав сталеву ногу, планує 
повернутися до педагогічної діяльності
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Дозвілля

516248

516118

Продам діючий магазин, вул. 
Білоцерківська. 067-797-68-40 

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 поросят. 097-537-08-03

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

Продам молоду, кітну козу 4 місяці. 
098-507-59-41 

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

реклама

515353

516355 516308

516545

1	 На	водонапірній	вежі	написане	
графіті	на	честь	Дня	народження	
хлопця.	Як	його	звати?

2	 Легендарне	кафе,	яке	було	біля	
проходу	до	переходки

3	 Що	було	у	приміщенні	навпроти	
«Нової	пошти»?

5	 Що	раніше	стояло	біля	лавки	
закоханих,	але	її	розбили?

6	 Один	магазин	із	такою	назвою	є	
біля	училища,	ще	один	—	на	Вин-
ниченка.	Що	це	за	магазин?

8	 Це	є	на	Грушевського,	в	кінці	
Січових	Стрільців	і	на	Винниченка

9	 Що	було	на	місці	оновленого	
приймального	відділення	лікарні	
до	60‑их	років?

по вертикалі

4	 Прізвище	отця,	який	править	у	греко‑католицькій	
каплиці	на	території	терцентру

7	 Прізвище	поета,	чиє	ім’я	ность	школа	на	цій	вулиці
10	 На	початку	20	століття	Винниченка	була	Старовок-

зальною.	Як	її	називали	тоді	місцеві?
11	 Як	називався	хлібзавод,	який	колись	був	на	Винничен-

ка?
12	 Ним	користуються	козятинчани,	щоб	перейти	з	вулиці	

Винниченка	на	ту	сторону
13	 Що	було	раніше	у	сірій	будівлі	навпроти	магазину	

«Екран»?
14	 Який	клуб	розташований	біля	лавки	закоханих?
15	 Як	називалася	автозаправна	станція,	яка	була	на	цій	

вулиці?

по горизонталі

516497

ремонт
 �Виконую Зварювальні роботи. 067-786-

29-90

ПроДАм
 � Буряки кормові, кукурудза, пшениця. 063-

533-06-96 
 � Вазони «Алоє» різного віку, «Хлорофітум», 

«Сингоніум». 096-350-53-70 
 � Ванну чавунну, мойа для кухні, електроо-

бігрівачі 2 шт. 063-335-97-80, 063-335-97-54 
 � Труба 60 мм х 4,5 м, металева, стальна в 

наявності 10 шт. 093-000-51-23 

 � Візок інвалідний. 097-134-44-34 
 � Вугілля. 063-391-62-73 
 �Диван перетягнутий, розкладний, чудовий 

стан. 050-610-95-22 
 �Диван, крісла, тумбочку, ТВ Panasonik, 

тюнер, швейну машину. 063-191-10-90 
 �Дрібну картоплю. 068-051-93-60 
 �Меблі аптечні холодильник - вітрину. 063-

392-93-20, 098-974-29-35 
 � Зерно пшениці 1,5 т - 6 грн/кг. 096-612-

24-13 
 � Зерно пшениці та кукурудзи. 067-745-

69-92 

роботА
 �Станція технічного обслуговування 

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

4
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кросворд «вулиця винниченка»

по горизонталі
4.борис 7.Шевченко 10.алейка 

11.колосок 12.міст 13.аптека 

14.шаховий 15.дукан

по вертикалі 
1.коля 2.каштан 3.баня 

5.скульптура 6.Господарочка 

8.ринок 9.церква

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

 �Млин робочий. 098-271-56-89 
 � Картоплю велику та мілку. 067-271-52-14, 

097-056-07-06 
 � Картоплю велику, мілку, посадкову різних 

сортів, можлива доставка. 097-354-76-54 
 � Кроватку дитячу нову, сітку рябицю 

оцинковану 30 м. нову, дашок для криниці 
з оцинкованого металу новий, металеві ви-
роби труби, кут, листи металу, все нове. 
067-966-05-48 

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

 �Пальто чоловіче зимове, чорного кольору, 
на замку, нове, імпортне 68 р., 3200 грн. 
073-218-92-49 

 �Памперси для дорослих М+, с. Козятин. 
063-886-13-39 

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

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

 �Плиту газову «Дружківка», 4-х конфорна, 
нова 50 х 50. 096-938-89-79 

 �Двері дерев’яні міжкімнатні, лаковані, з 
коробками 60 см., 3 шт. 096-938-89-79 

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

 � Радіатор алюмінієвий. 096-938-89-79 
 �Плиту опалювально-варочну на твердому 

паливі, духовка, димовивід. 096-102-03-13 
 � Ремені авто обтяжні 10 м з трищітками, 

навантаження 3 т., два ремені б/в в хоро-
шому стані. 073-218-92-49 

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

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

 �Сою якісну, посівну. 098-724-74-94 

 �Сіно люцерни, цілі горіхи, яблука, шинелі 
шерстяні, костюм залізничний 46-48 р. 096-
717-97-88 

 � Телевізор кольоровий, плазмовий «Saturn» 
- 5000 грн., м’який куточок, дві шафи, три-
льяж. 093-926-11-79 

 � 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 

 � Тюки соломи. 063-342-99-34, 098-283-
95-40 

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

 �Швейну промислову машинку «Сінгер» 
- безпосадку у зборі 10000 грн, мотори 2 
шт., швейну глазкову машинку «Мінерва» - 
петельну. 093-058-78-43

 �Морозильну камеру побутову, прес для 
чавлення соку - метал нержавіюча сталь, 
драбина пожежна складна, все б/в. 067-
966-05-48 

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

нерУХомIСтЬ
 � 2-кімн. кв., з ремонтом та меблями, пер-

ший поверх. 093-704-31-57 
 � 2-кімн. кв., р-н училища, інд. опалення. 

097-704-97-81 
 � 2-кімн. кв., центр, 2/2, інд. опалення, без 

ремонту. 093-704-31-57 
 � 3-кімн. кв., 2 поверх, середня, інд. 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 1/3, недорого, світло не вимика-

ють, вул. 9 Січня, м/п вікна, конвектор, дві 
кімнати, кухня, прихожа, погріб, криниця, 
сарай, зручності у дворі, плодові дерева та 
кущі. 093-726-27-50, 067-494-77-27 

 � Будинок 81 кв. м., з ремонтом та мебля-
ми, сарай, погріб, гараж, баня, уся ділянка 
12 соток. 097-130-02-57 

 � Будинок вул. Івана Франка 42. 093-007-
64-13 

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

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

 � Будинок новий на дві половини, євро-
ремонт, 20 сот. зем. ділянки, р-н «Поле 
Чудес». 093-704-31-57 

 � Будинок с. Пляхова, 4 кімнати, кухня, 
прихожа, веранда, хлів, газ, вода в хаті та 
надворі, 250000 грн. 068-925-16-38 

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

 �Дачна зем. ділянка 9 сот., з будиночком, 
р-н Талимонівка, вул. Некрасова. 096-863-
61-66 

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

 �Ділянку 15 соток, усі документи готові до 
продажу, р-н вул. Матросова, провулок Де-
повський, недорого. 097-511-19-08 

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

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

 � 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 

 � Квартиру терміново в центрі. 050-853-
06-35 

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

 � Частину будинку 33 кв. м., 2 кімнати, кух-
ня, погріб, зручності у дворі, криниця. 093-
726-27-50, 067-494-77-27 

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

КУПЛЮ
 �Плиту газову б/в, недорого в робочому 

стані. 068-429-43-17, 063-605-75-71 
 �Шкірки кролів, нутрій, лиса. 097-446-20-46, 

063-629-01-49 
 �Шафу б/в, недорого. 093-385-71-76  

мІнЯЮ
 �Півні домашні молоді, гарні на хорошого 

кроля, або картоплю, с. Козятин. 096-561-
68-94 

рIЗне
 � Втрачений перстень срібний з синім камін-

цем, 27 січня зранку, хто знайшов прохання 
повернути за винагороду. 093-893-97-64 

 �Познайомлюсь з жінкою 35-42 роки, чоловік 
42 роки, для подальшого проживання. 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. квартиру, м. Козятин, вул. Не-
залежності 4. 063-699-72-43 

 � Загублений атестат про загальну середню 
освіту МЕ №009260, виданий 24.06.1884 р. 
Бродецькою СЗШ вважати недійсним. 

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

Ця газета надрукована на папері, що наданий нам в якості гуманітарної допомоги та за підтримки компаній: 
АНРВУ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, БО «УСЛ» та Kinstellar.
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Дозвілля

***
— яка ваша найгірша риса?
— Чесність.
— не думаю, що чесність це 
погано.
— та мені все одно, що ти думаєш!

***
українці:
— нам не подобаються планові 
відключення.
дтек:
— а як щодо планових включень?

***
люди в 1950:
в 2022 році машини замінять 
людей!
2022:
«лади» заміняють москалів.

***
ніколи не розумів, як на світі 
можуть бути расисти, антисеміти, 
гомофоби.
навіщо ненавидіти інші релігії, 
раси чи народи? як взагалі можна 
ненавидіти когось, якщо на світі є 
русня.

***
коли в росії починають говорити 
про патріотизм, знай: десь щось 
вкрали

***
москва, якій 870 років, із піною 
біля рота доводить києву, якому 
1540 років, що це завжди була 
її земля. якісь довбограї, чесне 
слово…

***
от би прокинутись о 4-й 
ранку, випити кавусі і сісти в 
бомбардувальник. летіти над 
росією і скидати бомби під 
улюблену музику…

***
— кумо, порадь файного 
психолога, треба виговоритися.
— лупни коньяку і не мороч людям 
голову…

***
бабуся з онучкою два тижні грали 
в школу. і тільки в кінці другого 
тижня бабуся дізналася, що робить 
за неї домашнє завдання.

Анекдоти

овен 
вам доведеться боротися 
за свої права. Зберігайте 
спокій та підберіть належну 
аргументацію, тоді до вас при-
слухаються. наразі необхідно 
сховати свої вразливі місця 
подалі від поглядів оточуючих. 
 
телець 
Почуття невпевненості може 
завадити вам зосередитись на 
роботі, повірте, у вас більше 
сил і знань, ніж ви думаєте. 
ваша інтуїція загостриться, 
навіть у більш ніж незвичних 
ситуаціях ви вгадаєте правиль-
ну лінію поведінки.

близнюки 
Сприятливий час вирішення 
проблем будь-якої складності. 
великий шанс знайти кошти 
та можливості для реалізації 
давніх задумів. ви постійно 
відчуватимете підтримку ото-
чуючих. вас буде в усьому су-
проводжувати успіх.

рак 
Цього тижня будуть вдалими 
поїздки та контакти, особливо 
відрядження чи спілкування з 
іноземцями. не піддавайтеся 
паніці, ви зможете домови-
тись із будь-якими опонен-
тами. Події, що відбуваються 
в п’ятницю, можна розглядати 
як знаки долі.

лев 
Цього тижня вам необхідно 
зберігати ясну голову та 
тверезість думок. Підтримка 
впливових осіб допоможе 
вам зайняти нові позиції у 
діловій сфері. у четвер ве-
лика ймовірність конфлікту 
на роботі. Плани, складені у 
п’ятницю, можуть не виправ-
дати витрати часу та сил. 

діва 
Прекрасний час для кар’єр ного 
зростання, тільки будьте готові 
збільшити робоче наванта-
ження. якщо вам потрібна 
стабільність в особистому 
житті, то, схоже, доведеться 
відмовитись від романтики на 
користь побуту.

терези 
Цього тижня у вас може розпо-
чатися бурхливий роман, при-
слухайтеся до поклику серця. 
намагайтеся уникати різких 
слів та спонтанних вчинків. 
якщо ви в емоційному пориві 
не скажете щось зайве, то у вас 
може бути хороший шанс для 
службового зростання.

скорпіон 
ви багато працювали і по пра-
ву заслужили на підвищення. 
ваш авторитет у професійній 
сфері зросте. будуть вдалі ділові 
поїздки та просто подорожі. у 
четвер можливі приємні новини.

стрілець 
намагаючись звернути гори 
на своєму шляху, ви може-
те трохи не розрахувати та 
переоцінити свої сили. більше 
цікавтеся проблемами своїх 
колег та підлеглих, і тоді ваші 
зусилля не пропадуть задар-
ма.настає вдалий час для 
змін, що давно назріли. 

козеріг 
Постарайтеся не дратувати та 
не ображати інших, інакше 
вам пригадають старі обра-
зи. намагайтеся якнайменше 
розповідати про свої плани, 
оскільки доброзичливці щиро 
захочуть допомогти, але мо-
жуть зіпсувати всю справу. 
 
водолій 
вам необхідно чітко розпла-
нувати тиждень та вирішити 
для себе, що потрібно зроби-
ти насамперед. друзі допомо-
жуть розвіятися та подарують 
цікаві ідеї, до яких варто при-
слухатися. 

риби 
тиждень буде дуже напруженим 
і насиченим різноманітними 
подіями. не поспішайте і не 
намагайтеся починати щось 
нове, постарайтеся не форсу-
вати події, це лише несвоєчасне 
витрачання сил. намагайтеся 
зберігати душевну рівновагу.

Гороскоп

Gismeteo sinoptik meteo.ua
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