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ми вже майже звикли 
до щоденних відключень 
електроенергії і 
пристосувалися до життя 
без світла. але все одно це 
завдає масу незручностей

Дуже часто від споживачів 
можна почути критику у 
бік енергетиків — і графіки 
не співпадають, і напруга 
низька, і вимикають не всім

Щоб з’ясувати, чому так 
відбувається, ми поговорили 
зі старшим майстром 
козятинської дільниці 
Хмільницьких електромереж 
віктором козаком

с. 3

«у центрі міста школа, і 
Щоб тепла не було»
 Батьки учнів опорного ліцею 
кажуть, батареї в навчальному 
закладі ледь теплі — в класах 
всього 9-10 градусів тепла. 
Батьки вже написали звернення 
до прокуратури. У чому 
проблема і як планують її 
вирішувати — з’ясовували наші 
журналісти

то на честь кого була 
назВана Вулиця?
на першій у цьому році сесії 
депутати вносили зміни до 
рішення про перейменування 
вулиць і провулків козятинської 
територіальної громади. Усе 
через вулицю Бойка, з приводу 
якої, до речі, було чимало 
суперечок. розповідаємо, у чому 
справа с.9с.6-7
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Після виходу публікації про Пе-
тра Чорного на нашому сайті, 
цією темою зацікавились жур-
налісти телеканалу 1+1. за-
питали у нас його контакти та 
домовились про день зйомок. 
і ось у суботу, 4 січня, команда 
1+1 із журналістом валерієм 
кузнєцовим приїхали знімати 
сюжет. Петро Чорний розповів, 
що його надихнуло на створен-

ня таких написів, скільки часу 
займає робота. своїми вражен-
нями і ставленням до патріо-
тичного креативу поділилися 
і сусіди пенсіонера, мешкан-
ці багатоповерхівки. Під час 
зйомок Петро Чорний створив 
новий напис на футбольному 
полі — герої не вмирають! Ба-
жаємо автору натхнення на нові 
картини.

знімали сюжет для телебачення

ірина шеВчук

— Після 24 лютого 2022 року 
я вирішив не бути в стороні і 
пішов до військкомату, але мене 
відправили додому, — каже Петро 
Чорний. — Сказали, що не той 
вік. Вирішив створювати всіля-
кі картини про Україну, народ 
і його мрії, а також нагадати 
озвірілим фашистам із кацапії, 
що ми будемо боротись за свою 
свободу. Нас не перемогти, бо 
ми українці і в нас є Залужний. 
Слава нації — смерть ворогам!

Перший напис на футбольно-
му полі в дворі Грушевського, 
23 Петро Чорний зробив 14 груд-
ня минулого року, як трохи випав 
сніг. Він був, як каже автор, про-
бний і непатріотичний. Просто 
захотів подивитися зверху, який 
буде мати вигляд футбольний 
майданчик із написом. Далі вже 
пішли патріотичні рядки. На сьо-
годнішній день таких уже сім.

Свої «картини» «Україна понад 
усе», «Слава нації — Слава ЗСУ», 
«Хто до нас прийде з мечем, той 
від меча і загине», «Ми є народ, 
якого правди сила ніким звойо-

вана ще не була» тощо пенсіонер 
фотографує з 9 поверху і вистав-
ляє в соціальні мережі. Їх вмить 
поширюють і вони набирають 
купу лайків, вподобайок та по-
зитивних коментарів. На ство-
рення одного такого напису йде 
дві-три години.

— Якщо можна так сказати, 
вимальовую букви лопатою, — 
каже Петро Чорний. — Пло-

ща футбольного поля 23 на 42. 
Я трохи відступаю від сітки, про-
воджу доріжку. Буває трохи руки 
болять, бо якщо мокрий сніг, 
то важкувато. Саме поле зелене, 
і коли відкидаю сніг, під низом 
видніється покрив, на фото зда-
ється, що букви пофарбовані.

До прикладу, 31 січня над на-
писом у кілька стрічок Петро 

Чорний працював близько чо-
тирьох годин. І окрім того, що 
таким чином піднімає патріо-
тичний дух козятинців та гос-
тей нашого міста, це ще і добра 
фізкульт годинка.

— За один вчорашній день схуд 
на півтори кілограма, — розпо-
відає пан Петро.

Написи видумує сам. Було 
таке, що цитував Павла Тичину. 
На запитання, чи є якась такти-
ка, відповів, що ні.

— Все на око, букви в мене ви-
ходять однакові, можливо через 
те, що колись я любив малю-
вати, — каже Петро Чорний. — 
Один мій знайомий сказав, що 
відправить фотографію в Крим, 
бо там думають, що ми тут зазом-
бовані і чекаємо росіян. Взагалі, 
в Україні війна ще з 2014 року, 
хоча тоді її не хотіли називати 
війною, а АТО. Не було тоді по-
літичної волі в керівників, багато 
зрадників було в обличчі ОПЗЖ, 
які тризвонили «путлєру», що 
в Україні їх будуть квітами зу-
стрічати, як «освободітєлєй». 
Покидьки огидні. Прикро, коли 
взнаємо про деяких депутатів і 
можновладців, які під час війни 
дерибанять бюджет країни, а та-
кож насолоджуються життям 
за кордоном. Парадокс.

Як тільки надворі засипає 

Патріотичний креатив  Бажання 
і любов до України, плюс лопата, плюс 
сніг і плюс футбольне поле — дорівнює 
патріотичний напис. така формула 
підняття морального духу під час війни 
у 73-річного козятинчанина-патріота 
Петра Чорного. каже, до лав зсУ його 
не взяли, тож підтримати Україну вирішив 
у такий креативний спосіб

снігом, Петро Чорний береться 
знову за лопату. Допомоги від 
інших не потребує. Все робить 
сам, так як хоче і вміє. Каже, що 
трохи є й перерви, щоб діти по-
грали. А коли закінчиться зима, 
то на заміну снігу прийдуть квіти. 
В планах висадити декоративні 
дерева, схожі на пальми.

Під час спілкування з Петром 
Чорним у дворі зустріли і голо-

ву ОСББ Олександра Курніко-
ва. Поцікавились, що він думає 
з цього приводу?

— Петро Федорович — ху-
дожник від Бога, — сказав голо-
ва ОСББ. — Це його особиста 
ідея, до якої ми дуже позитивно 
ставимося. Він прославляє наш 
двір, наше місто і нашу Україну 
веде до перемоги. Усіма можли-
вими діями.

Петро Чорний «вимальовує» 
літери лоПатою По снігу

марія лєхоВа

Хмільницький міськрайонний суд визнав 
винним 26-річного підсудного у вчиненні 
особливо тяжкого злочину та обрав йому 
покарання.

Жорстоке вбивство на грунті ревнощів ста-
лося торік у серпні у Жданівській громаді. 
Сокирою вдарив знайомого 26-річний чоло-
вік, а потім ще 10 разів проткнув викруткою. 
Від отриманих травм потерпілий помер.

На цьому вбивця не зупинився. Чоловік 
виніс тіло вбитого знайомого в кінець го-
роду та закопав. Зловмисник разом зі спів-
мешканкою, яка була очевидицею злочину, 
прибрали в будинку, де сталося вбивство. 

Вони домовились розповідати всім, хто буде 
запитувати за потерпілого, що він від них 
поїхав ввечері додому.

«Під час досудового розслідування по-
ліцейські встановили, що під час застілля 
обвинувачений приревнував співмешканку 
до 34-річного односельця. Він сокирою вда-
рив потерпілого по голові, а потім викруткою 
наніс ще близько 10 ударів по різних час-
тинах його тіла, рани виявились несумісні 
з життям. Ввечері тіло вбитого зловмисник 
виніс у кущі та закопав, — зазначають у по-
відомленні поліції. — На підставі зібраних 
поліцією доказів, чоловіка визнали винним 
у вчиненні умисного вбивства та засудили 
до 10 років ув’язнення».

забив до смерті, а тіло закопав у кущах. 
за вбивство засудили жителя нашого району

Як тільки надворі 
засипає снігом, Петро 
Чорний береться знову 
за лопату. Допомоги 
від інших не потребує. 
Все робить сам

петру чорному минулого тижня виповнилося 73 роки. козятинчанин-патріот створює 
на засніженому футбольному полі написи патріотичного характеру

до козятина приїздила команда телеканалу 1+1. 
знімали сюжет про «малювання» лопатою від мешканця 
грушевського, 23
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віктор козак розпочинав свою 
кар’єру ще в колишньому ремі з 
2003 року. обіймав різні посади. 
Починав з контролера, потім був 
майстром по заміні лічильників, 
інспектором, технічним інжене-
ром, головним інженером. на-
разі він старший майстер козя-
тинської дільниці Хмільницьких 
електромереж.
Діяльність козятинської дільни-

ці — ремонт та обслуговування 
ліній різного класу напруги та 
трансформаторних підстан-
цій, яких у нас по чотирьох отг 
до 500 штук. тут працює 5 ре-
монтно-експлуатаційних бригад 
та 5 аварійних виїзних бригад. 
вдень на чергування заступає 
одна оперативно-виїзна бри-
гада. У козятинській дільниці 
Хмільницьких електромереж 

повідомляють — якщо у вас не-
має світла, підгорів контакт, такі 
послуги надаються для побуто-
вих споживачів безкоштовно. 
це важливо, адже, за словами 
віктора козака, на практиці були 
випадки, де шахраї під виглядом 
працівників електричних мереж 
із липовими посвідченнями, на-
давали подібні послуги, за які 
брали гроші.

про діяльність наших електромереж

ірина шеВчук

Із жовтня минулого року ро-
сійський агресор взявся нищити 
українську енергетичну систему. 
Наразі вона вже пережила 13 ра-
кетних атак ворога та 15 хвиль 
атак БПЛА по енергооб’єктах. 
Крім цього, як зазначають 
в Укренерго, понад 10 ГВт осно-
вних встановлених потужностей 
наразі недоступні українській 
енергосистемі і знаходяться під 
контролем ворога. Наявний обсяг 
виробленої електроенергії недо-
статній для покриття споживання 
у повному обсязі, тому обленер-
го, зокрема і наше, Вінницьке, 
вимушені вводити графіки пого-
динних, а іноді й аварійних від-
ключень. Звісно, вимкнення світ-
ла призводить до незручностей. 
Дуже часто від споживачів можна 
почути критику у бік енергети-
ків — і графіки не співпадають, 
і напруга низька, і вимикають 
не всім.

Щоб з’ясувати, чому так від-
бувається, ми поговорили зі 
старшим майстром Козятинської 
дільниці Хмільницьких електро-
мереж Віктором Козаком.

Розкажіть, будь ласка, про гра-
фіки відключень.

— Графіки погодинних відклю-
чень електроенергії складаються 
«Вінницяобленерго». Щоденно 
до кожної області доводиться свій 
ліміт потужності. Наприклад, 
на Вінницьку область може бути 
400 МВт, це 400 тисяч кВт, а нам 
потрібно було б 800 чи 1000 МВт. 
От цих 400 ділиться на загальну 
кількість споживачів і з цьо-
го формується кількість годин 
відключення споживачів. Тому 
що на всіх треба ділити пропо-
рційно. Якби нам дали більший 
ліміт, то не було б графіків чо-
тири через два. Вони для того, 
аби забезпечити всіх споживачів 
електроенергією пропорційно.

Але ж люди кажуть, що непропо-
рційно ділять, одним більше світла 
дають, а іншим — менше?

— Люди просто не відрізняють 
аварійних відключень і погодин-

них. Останні — регламентуються 
в часі (чотири години нема — дві 
є, година є — дві нема). Що сто-
сується аварійних відключень, 
то їх вводять, коли диспетчери 
бачать, що навантаження зростає, 
перевищується ліміт. Може бути 
таке, що дана лінія відключена 
по погодинному графіку, потім 
на неї вводять аварійний. У та-
ких випадках людина не розуміє, 
чому в неї півгодини погоріло 
світло, а потім його вимкнули.

Чи можливо зробити графіки дві 
години через дві?

— Так, можна і одну через 
одну. Все залежить від потуж-
ності, яку нам дають, від погод-
них умов. Як бачимо, останніми 
днями години вимкнення трохи 
зменшились. Тут прогнозування 
нема. Електрична енергія — це 
товар, який виробляється, мо-
ментально споживається і немає 
можливості, щоб акумулювати 
його. Типу, десь побула чуть-
чуть і ми вечері візьмемо і дамо 
її людям. Нема такого. Генерація, 
яка виробляється на станціях, до-
рівнює електричній енергії, яка 
споживається споживачами. Ця 
енергія раніше, ще до війни, 
могла ще йти на експорт. Зараз 
цього немає.

Наші читачі запитують, чому 
у Вінницькій області вимикають 
більше, ніж, наприклад, у Жито-
мирській чи Хмельницькій?

— Кожна область, як ми з 
вами, індивідуальний організм. 
У нас немає однотипної схеми 
постачання тих чи інших об’єктів 
у кожному районі. От буває гово-
рять: «Центр Хмільника не від-
ключають, чи центр Калинівки. 
Чому в Козятині не так?» Там 
не вимикається, тому що є елек-
тромережі, такі як ми. І ця лінія 
виведена з графіка відключень. 
А ми стоїмо тут, де стоїмо, і 
на нас виведена окрема лінія, 
на якій нікого, окрім нас, нема. 
На нашій дільниці також світло 
не вимикається по деяких лініях, 
які забезпечують вкрай критичні 
об’єкти. Є нарікання на Ружин, 
Бердичів. Але у них своя область, 

свої ліміти і свої графіки. До при-
кладу, є Південно-західна енерго-
система. До неї входить Вінниць-
ка, Хмельницька, Чернівецька і 
Тернопільська області. Серед цих 
чотирьох областей Вінницька — 
найпотужніша за споживанням 
і за споживачами. Потім йде 
Хмельницька (в неї менший лі-
міт), Тернопільська і Чернівець-
ка. Кожна область по-різному 
віддалена від об’єктів генерації. 
В нас немає атомних станцій. 
Люди мають знати — не може 
бути однаково у Бердичеві, Ко-
зятині, Хмільнику. Зрозумійте, 
ми, як оператори системного 
розподілу, не зацікавлені у від-
ключеннях. Ми несемо збитки, 
адже електроенергія — це товар, 
який продається.

А як щодо сонячних станцій? 
Вони можуть іти в підмогу?

— Сонячні станції в цей час 
є допоміжними елементами ге-
нерації. Звісно, якщо є потужна 
сонячна станція і вона під’єднана 
до певної лінії, якщо потужність 
електричної енергії, яка виробля-
ється станцією, більша від по-
тужності електричної енергії, яка 

споживається лінією, вона не ви-
микається. Але якщо споживачі 
споживають 100 кВт, а станція 
виробляє 30 — нема резону.

Чи правда, що в деяких селах, 
наприклад, Махаринцях, Сокіль-
цях, не вимикається світло. Якщо 
так, то чому?

— Так, це факт. Є об’єкти, які 
не вимикаються і це не тільки 
Махаринці і Сокільці, а й Сестри-
нівка, Королівка, Медведівка. І 
не через те, що я живу в одному 
з них. У цих селах послаблений 
і зовсім окремий графік. Також 
не вимикаються лінії, які жив-
лять сонячні станції, біогазова 
станція, яка генерує електрич-
ну мережу, теж не вимикається. 
Такі лінії є в кожному районі, 
в кожній області. Про них про-
інформовані спеціальні служби, 
силові в першу чергу, а на дер-
жавному рівні дотримання гра-
фіків перевіряється державною 
інспекцією енергетичного на-
гляду в Україні і Національною 
комісією НКРЕКП.

А стосовно вулиці Матросова, 
чому там не вимикають світло 
в деяких багатоповерхівках?

— У місті Козятин є перелік 

на часі  оскільки тема вимкнення 
електроенергії та погодинних графіків 
наразі на слуху, вирішили взяти інтерв’ю 
у старшого майстра козятинської дільниці 
Хмільницьких електромереж віктора 
козака. Дізналися у нього відповіді 
на найактуальніші питання, що стосуються 
знеструмлення нашої області та території 
колишнього козятинського району зокрема

об’єктів, які підключені до ме-
реж залізниці. Ота сама вулиця 
Матросова — там кілька багато-
квартирок живляться залізницею. 
У залізниці окремий ліміт, окремі 
графіки. І це не тільки вулиця 
Матросова, а й Винниченка 
тощо. На станції Козятин-2 вза-
галі наших електромереж немає. 
Вони обслуговуються залізницею.

Розкажіть про схему вимкнень 
вулиць у Козятині. Чому, до при-
кладу, в одних мешканців будинку 
світло є, а в їхніх сусідів — немає?

— По чотирьох ОТГ (Козятин-
ській, Махнівській, Глуховець-
кій та Самгородоцькій) є понад 
50 повітряних високовольтних 
ліній. У Козятин їх заходить чи-
мало і всі вони в різних чергах. 
До прикладу, вулиця Грушев-
ського живиться від двох різних 
ліній. Діють три черги, а в кож-
ній черзі є ще підчерги. Вони 
різні за потужністю, різна кіль-
кість споживачів і зміщені в часі. 
Було б ідеально, якби на кожну 
лінію розмістили пропорційну 
кількість людей. Тоді графіки 
були б однакові і не було б цього 
«чого в сусіда є, а в мене нема». 
Всі лінії різні, мають різну до-
вжину, кількість трансформатор-
них підстанцій, різні підстанції 
високовольтні їх живлять. На од-
ній лінії може бути суд, совбез, 
лікарня, на іншій їх немає, але 
є інші об’єкти.

Ліміт надається до кінця доби. 
Використання електричної енер-
гії щохвилини чи щогодини спо-
живачами впливає на тривалість 
відключення. Буває йде посла-
блення і диспетчер дивиться, яку 
лінію включити. Але хочу наголо-
сити — включення відбувається 
не за рахунок відключення інших. 
Не можна відключити вашу лі-
нію, а включити свою. Якщо мені 
включили додатково, то ваша 
залишається вимкненою. І це 
згідно з графіком. Якщо в сусіда 
горить світло, то воно не горить 

за рахунок того, в кого нема.
Коли вмикаються світло, дуже 

мала напруга. Чому так відбува-
ється і хтось це контролює?

— Низька напруга через те, що 
всі «сідають на розетки», спожи-
вання перевищує ліміт. Тільки 
включається електроенергія — 
напруга занижена у всіх. На ви-
соковольтних підстанціях, якщо 
напруга падає, є автоматичний 
регулювальник напруги. Черго-
вий чи диспетчери мають також 
можливість підняти напругу, але 
не забуваємо — холодильники 
вимикаються-вмикаються і вони 
дивляться, де знизити, а де дода-
ти. Але це постійне регулювання 
теж негативно впливає на саму 
енергосистему.

Чи можете сповіщати завчасно 
громаду про відключення, бо часто 
графіки не співпадають?

— Ні, ми не можемо. Про гра-
фіки сповіщають лише на офі-
ційних сторінках «Вінницяобле-
нерго».

Поясніть, чому при відключен-
нях світла у людей немає економії. 
В платіжках суми за електроенер-
гію не зменшуються.

— Потрібно більш раціональ-
но використовувати електричну 
енергію. Якщо платіжки не змін-
ні — значить люди не економ-
лять, не виймають із розеток 
електроприлади, такі як бойлери, 
електроплити, котли, чайники, 
мікрохвильовки. На жаль, не всі 
це розуміють. От наприклад, 
дев’ятиповерхівка на Грушев-
ського, 23, споживає, як велике 
село. Один будинок бере світла як 
Самгородок. Неодноразово про-
водили збори, я розповідав про 
економію та нічого не міняється.

Козятинчани скаржаться, що 
часто не можуть додзвонитися 
в Кол-центр. Є контакти до Ко-
зятинських електромереж?

— Ні, тільки внутрішні, для 
зв’язку зі спеціальними служба-
ми, не для населення.

«один будинок на грушевського 
бере світла, як самгородок»

«Включення 
відбувається не за 
рахунок відключення 
інших. Не можна 
відключити вашу лінію, 
а включити свою»

Віктор козак: «якщо платіжки не змінні — значить люди 
не економлять. не виймають із розеток електроприлади, такі 
як бойлери, електроплити, котли, чайники, мікрохвильовки»

інтерв’ю
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анастасія кВітка

Слідчі слідчого управління за-
вершили досудове розслідування 
та скерували до суду обвинуваль-
ний акт відносно 40-річного жи-
теля села Козятина, який у жовтні 
минулого року саморобною вибу-
хівкою намагався вбити поліцей-
ського Євгена Трайдакала.

Як повідомляє Головне управ-
ління Національної поліції у 
Вінницькій області, дії обвину-
ваченого слідчі кваліфікували за 
чотирма статтями Кримінального 
кодексу України. 

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виго-
товлення вибухових речовин),

ч. 1 ст. 263 (незаконне зберіган-
ня вибухових речовин, без перед-
баченого законом дозволу),

ч. 2 ст. 347 (умисне знищення 
або пошкодження майна, що на-
лежить працівникові правоохо-
ронного органу, у зв’язку з ви-
конанням службових обов’язків 
працівником правоохоронного 
органу, вчинене шляхом підпалу),

ст. 348 (замах на вбивство пра-
цівника правоохоронного органу 
у зв’язку з виконанням цим пра-
цівником службових обов’язків) 

Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує позбав-

лення волі на строк до п’ятнадцяти 
років або довічне позбавлення 
волі.

Нагадаємо,13 жовтня 2022 року 
Євгеній поблизу свого будинку 
виявив на капоті автівки чорний 
поліетиленовий пакунок. Коли 
поліцейський намагався огля-
нути «знахідку», стався вибух. З 
численними опіками його госпі-
талізували.

На наступний день зловмис-
ника, який підклав на автівку 
саморобну вибухівку, затримали. 

за посягання на життя євгена 
трайдакала загрожує довічне

кластерною лікарнею, — сказала 
вона.

Член президії ради ветеранів 
Петро Зарицький запитав у допо-
відача, на якій стадії знаходиться 
міська лікарня?

— На стадії ліквідації, — була 
відповідь.

— Ви не дуже спішіть там щось 
ліквідовувати, тому що через два 
роки може прийти Олександр 
Пузир і відновити міську лікар-
ню, — сказав Зарицький. — Кра-
ще вам звернутися до обласної 
ради, може вони там зроблять 
лікарню відновлювального ліку-
вання. Ситуація така, що хворих 
багато.

— Зараз хворих дуже бага-
то, — підтримали Зарицького 
інші члени президії. — В будь-
який момент і в Козятин можуть 
привезти людей. Відомі шпиталі 
переповнені.

Коли директор ЦРЛ відповіла 
на всі питання, їй подякували і 
приступили до наступного пи-
тання порядку денного.

про перейменуВання 
Вулиць

Секретар міської ради Тетяна 
Римша вибачилась перед ветера-
нами, яких вона в день звільнен-
ня Козятина від німецьких за-

В’ячеслаВ гончарук

Засідання ради ветеранів про-
ходило у понеділок, 6 лютого. 
Почали роботу громадської орга-
нізації з Державного гімну Укра-
їни. Потім до присутніх зверну-
лася директор Комунального 
закладу ЦРЛ Оксана Забазнова.

плюс дВа пакети
Вона розповіла про стан справ 

у лікарні, сказала, що лікарня 
на даний час на доброму ходу. 
НСЗУ не забрало жодного пакета 
щодо відділень, навіть два пакети 
у ЦРЛ додалося. Це стоматоло-
гічне відділення та бригади па-
ліативної допомоги.

— Це бригади, які приїздять 
до людей на будь-якому етапі 
серйозної хвороби. Це бригади 
зі спеціально підготовлених лі-
карів та медсестер, що працюють 
паралельно з іншими лікарями 
пацієнта. Буває, що людину з 
невиліковною хворобою помі-
щають у лікарню, а потім заби-
рають додому, — пояснює ди-
ректор лікарні. — Щоб пацієнт 
легше переносив хворобу, для 
того й запровадили такий пакет 
допомоги.

Щодо скорочень у лікарні, 
то на даний час, за словами 
Оксани Забазнової, потрібно 
скоротити близько 18 осіб.

— У цьому списку немає жод-
ного лікаря і ми працюємо над 
тим, щоб більшість персоналу 
не звільняти, а через заміщення 
нових вакансій переводити їх, — 
сказала вона.

Після доповіді директора лікар-
ні голова ради ветеранів Федір 
Кропива запитав у присутніх, 
в кого є питання до пані Оксани?

«не можна 
перестрибуВати»

Серед багатьох питань, які 
поставив член президії ради 
ветеранів Євгеній Буравський, 
було: чому для залізничників по-
дорожчала плата за проходження 
комісії на профпридатність?

Оксана Забазнова відповіла, що 
лікарня має статус комунального 
підприємства і кошти від комісії 
на профогляд працівників заліз-
ничного транспорту — це один із 
заробітків підприємства для оплати 
праці працівників лікарні і додала, 
що зараз ЦРЛ у кращому фінансо-
вому становищі і вони спробують 
переглянути вартість послуги.

— Ви дивіться, щоб із такими 
заробітками не пролетіли, коли 
наші залізничники поїдуть про-
ходити комісію в Бердичів чи 
Шепетівку, — сказав на це Єв-
геній Буравський.

Ще директора ЦРЛ запитали: 
якщо фінансування лікарні збіль-
шилося, то чому у нас не клас-
терна лікарня? Директор лікарні 
Оксана Забазнова відповіла, що 
не можна перестрибувати через 
сходинку.

— Лікарня від фінансово 
неспроможної перейшла до лі-
карні загального лікування і це — 
гарний крок. Ми, маючи дефіцит 
заробітної плати перед медични-
ми працівниками, не могли стати 

гарбників у Другій світовій війні 
назвала сепаратистами. Ветерани 
вибачення прийняли і перейшли 
до питання з перейменування ву-
лиць, провулків, тупиків, скверів, 
парків у нашому місті.

На думку більшості ради вете-
ранів, комісія з перейменовання 
вулиць діяла у незаконний спо-
сіб. Тому рада ветеранів вимагає 
від комісії з перейменування ву-
лиць у нашому місті надати їм 
поіменний звіт, за чиєю ініціати-
вою були перейменовані вулиці 
та провулки і хто вносив такі 
пропозиції.

Для прикладу голова ради вете-
ранів Федір Кропива повідомив, 
що на перейменованій вулиці Ма-
тросова активісти ради ветеранів, 
опитавши мешканців вулиці від 
1-го до 160 номера, з’ясували, що 
там люди хочуть, щоб їхня вулиця 
носила ім’я Євгенія Шевчука.

— Люди не підтверджують, що 
перейменування вулиці Матро-
сова на вулицю Степана Банде-
ри відбулося за їхньої ініціативи. 
От нам цікаво, хто це вніс таку 
пропозицію, щоб вулицю Матро-
сова перейменувати на вулицю 
Степана Бандери? — запитав 
голова ради ветеранів у секре-
таря міської ради Тетяни Римши 
і додав: — Депутати міської ради 

на вимогу громадської організації 
ради ветеранів мають скасувати 
своє рішення з перейменування 
вулиць, комісія з перейменування 
вулиць має відновити свою ро-
боту. А щоб на цей раз було все, 
як вимагає закон, ми делегуємо 
вам у комісію своїх представни-
ків Миколу Купчика та Петра 
Зарицького, — підсумував Федір 
Кропива, звертаючись до голови 
комісії з перейменувань Тетяни 
Римші.

предстаВники 
у громадську раду

Наступним питанням було від-
мінити за ініціативи ради вете-
ранів розроблене положення про 
святкування ювілейних дат. Нині 
ювілярів вітають, починаючи з 
85-річного віку. Після обговорен-
ня і голосування президією ради 
ветеранів вирішили, що відзна-
чатимуть ювілярів, починаючи з 
75-річного віку.

Останнім питанням порядку 
денного було, щоб до громад-
ської ради делегувати представ-
ників ради ветеранів. З цього 
приводу провели голосування і 
до громадської ради при міськра-
ді від ветеранів було делеговано 
Василя Кобернюка та Петра За-
церковного.

«не дуже ПосПішайте 
з ліквідацією міської лікарні»
на часі  на чергове засідання зібралася 
рада ветеранів. запросили директора 
районної лікарні оксану забазнову, 
секретаря міської ради тетяну римшу 
та заступника міського голови Павла 
Холковського. обговорювали ситуацію 
у районній лікарні, перейменування 
вулиць та інші нагальні питання

НСЗУ не забрало 
жодного пакету 
по відділеннях 
центральної районної 
лікарні. Навіть ще два 
пакети додалося

Ним виявився 40-річний мешка-
нець села Козятин, який раніше 
притягувався до кримінальної 
відповідальності  за незаконний 
обіг підакцизного товару. Відносно 
чоловіка поліцією розслідувалось 

кілька кримінальних проваджень. 
Намагаючись помститись право-
охоронцям, обвинувачений вирі-
шив позбавити життя одного із тих 
поліцейських, які документували 
його протиправну діяльність.

новини

найбільше питань було до директора црл оксани забазнової. вона запевнила, що нині 
у лікарні справи йдуть непогано
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В’ячеслаВ гончарук

Цей нещасний випадок трапив-
ся близько 20-ї години. Що спо-
нукало підлітка залізти на вагон, 
достеменно не відомо. Максим, 
так звати хлопця, знав, яка саме 
напруга в контактній мережі і 
на скільки не можна наближа-
тися до контактного провода, але 
сталось так, як сталося.

Хлопець виліз на вагон-зер-
новоз, який стояв у пункті тех-
нічного огляду вагонів західного 
парку і через надмірну вологість 
повітря, його вразило електрич-
ним струмом.

При такому ураженні на по-
терпілому загоряється одяг. Друзі 
15-річного хлопця одяг на ньому 
загасили та він отримав сильні 
опіки шкіри. Діти викликали 

швидку допомогу та зателефо-
нували іншим одногрупникам і 
майстру групи, щоб вони йшли 
на допомогу.

Директор залізничного учили-
ща Андрій Стецюк розповів, що 
Максим дуже хороший хлопець. 
Після нещасного випадку всі гру-
пи училища і батьки учнів стали 
збирати на його лікування гроші.

— Хочеться вірити, що з ним 
буде все добре, внутрішні ор-
гани не пошкоджені. Біля нього 
у Львові знаходиться його мама і 
з нею на постійному зв’язку їхній 
майстер.

Майстер виробничого навчан-
ня Наталія Сохинчук була однією 
з перших, хто дізналася про те, 
що сталося з її учнем.

— Максим — дитина пози-
тивна, я не могла подумати, що 

з ним могло щось трапитись. 
Він спокійний, врівноважений 
хлопець. Того дня вони йшли 
компанією з міста в гуртожи-
ток, — розповідає майстер. — 
У нас о 20 годині включили 
світло. І в цей час передзвонив 
учень із його кімнати і повідомив 
мені, що з ним стався нещас-
ний випадок. Сказав, що вони 
біжать до нього і я сіла в ма-
шину і також поїхала. Доїхала 
до переїзду і він був закритий. 

нещасний випадок  ця 
страшна історія сталася ввечері 
30 січня. не місцевий студент групи 
провідників-стюартів, повертаючись із 
компанією з міста до гуртожитка, виліз 
на вагон вантажного потяга, підняв 
догори руку і в цей момент його вразило 
струмом напругою 27 тисяч вольт. як 
хлопець почувається, розповіла майстер 
училища, де вчиться юнак

Знов це й самий учень зателе-
фонував, що Максима понесли 
через міст у покривалі, і відразу 
поїхала до нього. У лікарні я була 
з ним цілу ніч і супроводжува-
ла його у Вінницьку лікарню ім. 
Пирогова. Потім його перевез-
ли до Львова і там із Максимом 
знаходиться його мама. Ми з 
нею спілкуємося в телефонно-
му режимі. 7 лютого йому мають 
робити третю операцію по пере-
садці шкіри.

— Як Максим зараз почува-
ється?

— Він постійно при свідомос-
ті, ми з ним розмовляємо. Щодо 
його стану, то у нього епізодами 
температура тіла сягає 40,4. Є ве-
ликий оптимізм, що з ним буде 
все добре.

— Як група сприйняла те, що 
сталося з їхнім товаришем?

— Всі переживають за ньо-
го і весь час цікавляться його 
здоров’ям.

Першокурсник залізниЧного 
уЧилища лікує оПіки у львові

Вагон-зерновоз стояв у пункті технічного огляду вагонів західного парку. Хлопець виліз 
на нього і там його вразило електричним струмом

новини

що пухлина доброякісна і Софія 
разом із мамою може повертати-
ся додому та просто проходити 
спостереження. Але сталось так, 
що пухлина почала швидко роз-
виватись. Провели знову багато 
обстежень та встановили, що це 
карцинома — злоякісна пухлина. 
Сподіваємося, що лікарі зможуть 

допомогти та вилікувати Софію. 
Всі, хто має бажання та можли-
вість, просимо допомогти. Разом 
допоможемо врятувати життя», — 
пише Ksiusha Leontiuk.

Карта мами: Задвернюк Ві-
кторія

5375 4114 2384 4260 Монобанк
4149 4999 9352 8585 ПриватБанк

махнівчанці софії 
потрібна допомога

анастасія кВітка

У п’ятницю, 3 лютого, 
о 14.31 до Служби порятунку 
«101» надійшло повідомлен-
ня про загоряння приватного 
житлового будинку на вулиці 
В. Кулака у Махнівці Хміль-
ницького району. Там горів 
приватний будинок. Про це 
повідомили у ДСНС у Ві-
нницькій області.

До місця виклику одразу на-
правили рятувальників 11 дер-

жавної пожежно-рятувальної 
частини міста Козятин та міс-
цевої пожежної команди села 
Махнівка.

Завдяки оперативним діям 
бійців ДСНС о 15.03 пожежу 
ліквідували. Вогонь знищив 
дах житлового будинку на пло-
щі 40 кв. м та домашні речі.

Як повідомляють рятуваль-
ники, ймовірна причина ви-
никнення загоряння — пору-
шення правил пожежної безпе-
ки при монтажі електромережі.

пожежа у махнівці: 
вогонь знищив дах

анастасія кВітка

Родина Задвернюків, що про-
живає у Махнівці, потребує фі-
нансової підтримки небайдужих 
у лікуванні їхньої доньки Софії. 
Із дитинства в неї проблеми зі 
здоров’ям, ліву нирку видалили 
через злоякісну пухлину (сарко-
ма). У травні 2022 року діагнос-
тували знову злоякісну пухлину 
на єдиній правій нирці. Софії 
запланували операцію по ви-
даленню 30% її єдиної нирки. 
Далі її чекає важка реабілітація. 
Рідні благають про допомогу та 
підтримку.

«Сьогодні в Софії операція 
по видаленню 30% її єдиної 
нирки. Далі її чекає важка реа-
білітація, але з вашою допомо-
гою Софія зможе вилікуватись. 
Завтра після операції ми пові-
домимо, як все пройшло і що 
Софію чекає далі. Всіх, хто має 
змогу, просимо допомогти Со-
фійці», — написала сестра Софії 
Ksiusha Leontiuk.

Як йдеться в дописах Оксани, 
у Софії навесні діагностували 
злоякісну пухлину на єдиній 
правій нирці. Так як в Україні 
допомогти не змогли, Софія по-
їхала у Францію.

«Перших три місяці пере-
бування у Франції зрозуміло 
не було нічого, потім сказали, 
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олена удВуд

Із дотриманням температур-
ного режиму в колишній чет-
вертій школі справжня біда. Із 
року в рік повторюється одне 
й те саме. Пам’ятаєте лютий 
2021-го, коли вдарили морози? 
Через холодригу в ліцеї учнів 
відправили на дистанційне на-
вчання. Так було і восени того ж 
2021-го — не встиг розпочатися 
навчальний рік, як ліцей знову 
перейшов на онлайн-навчання, і 
знову з тієї ж причини — низька 
температура в класах. Тоді обуре-
ні батьки школярів навіть ходили 
до міського голови.

На питання «Чому так хо-
лодно?», відповідь була завжди 
одна і та ж — усе через котельню. 
То паливо неякісне, бо палили 
соняшниковим лушпинням, 
то підрядник не встиг із почат-
ком опалювального сезону.

Восени минулого року у ко-
тельні, яка опалює опорний 
ліцей, а разом із ним ще й ди-
тячий садочок № 1 та декілька 
інших закладів, поставили нові 
котли. Втім і це не допомогло. 
У колишній школі № 4 як і ра-
ніше холодно, — кажуть батьки 
дев’ятикласників, які завіта-
ли до нашої редакції у середу, 
1 лютого.

— Ми ходили в комунальне 
підприємство «Чисте місто», — 
розповідає Роман. — Фактично 
ми там сварилися. Генератор по-
ставили, він більше на ремонті, 
ніж працює. І тепла як такого 
в школі немає — плюс 10 гра-

дусів. У мене дочка приходить 
додому, вона не може нагрітися. І 
так не тільки моя дитина. То моїй 
дочці 15 років, а є ще й маленькі 
дітки. І плюс 10 градусів, коли 
повинно бути 17–18.

— Перед цим, коли ми ходили 
в «Чисте місто», це було два тиж-
ні тому, то взагалі температура 
була сім градусів, — включається 
в розмову Сергій.

— У самому класі? — перепи-
туємо ми.

— Так, — відповідає Сергій. — 
Потім, коли було 9 градусів, зро-
били по пів години уроки.

«дитину я до школи 
не пустиВ»

— Це ми вчора зробили, — 
показує нам Роман фото термо-
метра. На стовпчику позначка 
в +10. — Ви уявляєте? Сьогодні 
я дитину в школу не пустив. Як 
можна вчитися за таких умов? Це 
все можна вирішити, щоб школа 
опалювалася. Дрова там взагалі 
ніякі, тими дровами температуру 
не нагнати. Байдуже нашій владі 
і меру.

У класних кімнатах температу-
ра повітря повинна бути в меж-
ах 17–20 градусів із позначкою 
«плюс». Це прописано в Сані-
тарному регламенті для закладів 
загальної середньої освіти, який 
затвердило Міністерство охорони 
здоров’я України.

Батьки кажуть — у ліцеї холод-
но, тому що насоси на котлах, 
які дають тепло на навчальний 
заклад, не працюють без елек-
троенергії. Котельня не має без-

перебійного електропостачан-
ня — щойно вимикають світло 
на другій черзі, котли стають. А з 
графіком, коли дві години світ-
ло є, а чотири немає, не те що 
нагнати температуру, а й навіть 
підтримувати нереально.

— Можна щось придумати, 
можна підключити РЕМ, щоб 
вони зробили так, щоб не вими-
калося світло, — каже Сергій. — 
Немає генератора, хай зроблять 
хоча б щоб не вимикалося світло. 
Нехай не шукають тисячу при-
чин, щоб нічого не зробити.

За словами батьків, трохи те-
пліше в навчальному закладі ста-
ло після того, як вони зверталися 
в «Чисте місто» — комунальне 

ситуація  До редакції газети «RIA-
козятин» звернулися батьки учнів 
опорного ліцею (колишня школа 
№ 4). кажуть, батареї в навчальному 
закладі ледь теплі — в класних кімнатах 
температура всього 9–10 градусів, 
а в укритті ще менше. Батьки вже 
написали звернення до прокуратури. 
У чому проблема і як планують її 
вирішувати — з’ясовували наші журналісти

підприємство, яке відповідає 
за подачу тепла. Тоді на котель-
ню привезли генератор і у при-
міщенні ліцею було не так холод-
но. Потім проблема повернулася 
назад. Батьки кажуть — у тих 
кабінетах, які ближче до входу 
в будівлю, температура трохи 
вища — градусів 14. У решті ка-
бінетів холодніше. На уроках діти 
змушені сидіти одягненими, бо 
інакше неможливо. А коли лунає 
сигнал повітряної тривоги і діти 
спускаються в укриття, там ще 
холодніше.

пішли до прокуратури
Минулого тижня Сергій завітав 

на котельню, яка опалює опо-
рний ліцей. Показує нам фото-
графії котлів. На одному — 46, 
на іншому — 43 градуси. Чоловік 
каже — щоб у ліцеї були теплі 
батареї, треба, щоб на котлах 
температура була щонайменше 
градусів 70–80.

— Поговорив я з кочегаром, — 
розповідає Сергій. — Він каже: 
«Такі дрова, як мені возять, 

я не можу ними нічого пали-
ти». Він мені показував, відкри-
вав котла — дрова є, але вони 
не дають тепла, це, по-перше. 
А по-друге, через 20 хвилин ви-
ключать світло. Кочегар каже: 
«Що мені робити? Я їх приту-
шую, щоб не наганяло температу-
ру, не порвало систему». Далі чо-
тири години немає світла. За дві 
години воно не встигне прогнати 
все коло — садочок, школа та 
інші заклади. Щоб підняти тем-
пературу, треба, щоб воно хоча б 
дві доби гнало, а потім весь час 
підтримувати. Підтримувати чим? 
Хорошими дровами. А не цією 
березою.

Терпець батькам увірвався і 
вони написали колективне звер-
нення до прокуратури. Просять 
вплинути на ситуацію, що скла-
лася з постачанням тепла до опо-
рного ліцею.

«Котельня не підключена 
до альтернативних ліній жив-
лення. А генератор — то він є, 
то його немає, постійно вихо-
дить із ладу і потребує постійно-

марія лєхоВа

Ліцей Козятина переміг 
у проєкті «Технологічне май-
бутнє Вінниччини». Нагоро-
да — 10 комплектів робото-
техніки.

Маленькі, на перший погляд, 
роботи можуть виявитися неза-
мінними у пошуках постраж-
далих під час стихійних лих і 
стануть незамінними поміч-
никами працівникам поліції 
та ДСНС. Про це повідомили 
на офіційній сторінці освітньо-
го закладу у фейсбук.

«Заняття з робототехніки 
об’єднали творчих інтелектуа-
лів. І вчителі, і учні захоплено 
програмують роботів, навчають 
їх рухатися у зазначеному на-

прямку, долати перешкоди, ви-
користовувати датчики руху та 
світла, — зазначають у повідо-
мленні. — Хоча заняття нагаду-
ють веселу гру, насправді діти 

здобувають серйозні знання з 
інтерактивних інноваційних 
технологій, які в майбутньому 
допоможуть обрати цікаву і су-
часну професію».

У суботу, 4-го лютого, в Цен-
трі культури та дозвілля Глухо-
вецької селищної ради відбувся 
шаховий турнір, присвячений 
українським незламним воїнам 
ЗСУ.

Про це повідомляє Марія Ку-
леша на сторінці Глуховецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади.

Учасниками турніру стали 
гравці Глуховецької та Махнів-
ської громад. Після напружених 
шахових баталій визначилися й 
переможці.

Перше місце у Миколи Луком-
ського

Друге місце у Назара Войтюка
Третє місце у Броніслава Гру-

шевського

козятинський ліцей отримав 
10 комплектів робототехніки

у глухівцях відбувся 
шаховий турнір

Котельня, яка опалює 
ліцей № 5, зараз 
теж без генератора, 
але там тепліше, 
тому що в будівлі 
товстіші стіни

новини

це фото сергій зробив у понеділок, 30 січня. на котлі температура 43 градуси

батьки скаржаться: «у центрі міста школа, і щоб теПла не було»
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навідалися ми у понеділок не лише 
в сам ліцей, а й на котельню, яка 
опалює навчальний заклад. на той 
момент якраз не було світла у тій 
черзі, де розташована котельня. 
на подвір’ї ми побачили генератор, 
але він був не увімкнений, проте з 
труби йшов дим. виявилося, що це 
догорали дрова, які закинули в кот-
ли, поки ще було світло — щойно 
вимкнулося електропостачання, 
насоси зупинилися, бо генератор 
зламаний.

— генератор вже не раз ремонту-
вали, — каже працівник котельні. — 
невезучий він. це я минулої зміни 
був, привезли його, запустили і 
знову він не працює. це вже третій 
раз він у ремонті.
із генератором справді проблеми — 
каже володимир Добржанський, 
директор комунального підпри-
ємства «Чисте місто», яке займа-
ється теплопостачанням котельні. 
не встиг генератор пройти черговий 
капітальний ремонт, як знову вий-

шов із ладу. і в чому саме справа — 
чи це деталі, чи електроніка — поки 
незрозуміло. звернулися до фірми-
постачальника, яка має проводити 
гарантійне обслуговування.
— Підводить сама техніка, — пояс-
нює володимир Добржанський. — 
ми витратили кошти, встановили, 
а генератор попрацював перший 
раз 7 годин 19 хвилин і повністю 
зламався двигун. Фактично замі-
нили все, що є в двигуні. Другий 
раз пропрацював він 40 годин — і 

знову капітальний ремонт. облад-
нання до нього в Україні немає. ге-
нератор турецький, тому будь-яка 
деталь, яка ламається, так само їде 
з туреччини.
за словами володимира Добржан-
ського, найближчим часом для цієї 
котельні мають доставити резерв-
ний генератор, який вже придбали. 
запитали ми також, чи не розгля-
дали такий варіант, щоб зробити 
на котельні автономне живлення?
— резервне живлення можливо 

взяти тільки від залізниці, — каже 
Добржанський. — на це все по-
трібен час. Перш за все, потрібно 
розробити технічні умови. По-
дивитися, чи по навантаженню є 
спроможність заживити додаткову 
точку. на комісії техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій порушували питання по-
дачі резервного живлення. на за-
лізниці сказали, що у них немає 
можливості надати нам постачання 
електрики.

Що мають робити

батьки скаржаться: «у центрі міста школа, і щоб теПла не було»

Волонтери із Самгородоцької 
громади оголосили збір коштів 
на вантажівку для наших вій-
ськових, які обороняють країну 
на бахмутському напрямку.

Необхідно зібрати 400 тисяч 
гривень. Долучайтеся, важлива 
кожна копійка.

Про збір на вантажний ав-
томобіль для ЗСУ повідомила 
на сторінці у фейсбук Катерина 
Тригуб.

«Наші воїни-земляки із 61 бри-
гади понесли великі людські і 
матеріальні втрати, внаслідок 
важких боїв 3, 8 січня 2023 року 
у Соледарі (під Бахмутом), — ци-
туємо повідомлення. — На даний 
час бригада утримує бойові по-
зиції на бахмутському напрям-
ку та веде активні бойові дії з 

противником, забезпечуючи 
здійснення оборонних заходів 
по відсічі і стримуванню зброй-
ної агресії російської федерації. 
Для успішного та ефективного 
виконання вищезгаданих за-
вдань, підвищення мобільності 
підрозділів, а також збереження 
життя і здоров’я особового скла-
ду, воїни 2-го батальйону про-
сять допомогти їм у придбанні 
вантажного автомобіля».

Ціль: 400 тисяч гривень.
Рекв і зити :  ПриватБанк 

4149 4991 2228 8549 Тригуб Ка-
терина Василівна.

Катерина додає, що важливі 
кожні 20–30–50 гривень. Акт 
передачі закупленого автомобіля 
у другий батальйон 61 бригади 
нададуть після завершення збору.

наші захисники-земляки потребують допомоги. 
необхідні кошти на вантажівку

новини

го ремонту. В результаті, більше 
700 учнів ліцею мусять навчатися 
при температурі від 10 до 14 гра-
дусів, що не відповідає нормі», — 
йдеться у зверненні.

— Мерія і всі інші будуть 
шукати тисячу причин, щоб 
відбрехатися, — каже на завер-
шення Роман. — Навіть на цю 
заяву вони знайдуть відповідь, 
щоб задовольнити батьків, 
мовляв, у нас немає ресурсів, 

в країні війна, чи ще щось. Це 
балаканина. Все це вирішується. 
Проблем, які не вирішуються, 
немає. Можна було це все про-
думати заздалегідь. І резерв-
ний генератор повинен бути 
у будь-якому випадку. Нехай 
не на все, але на ті насоси, які 
йдуть на школу і на садочок, 
можна було зробити резервний. 
Щоб вони могли наганяти тепло 
по школі. Так само автономну 

зробити лінію. По одній лінії 
вимкнулося світло — автомати 
переключили, включили іншу і 
все працює. Це одна школа, яка 
не опалюється. По всіх школах 
діти ходять роздягнені, нор-
мально себе почувають. Навіть 
у тому самому селі Козятині є 
дві котельні — на газу і на дро-
вах. Є і генератори, все там є. 
А це в центрі міста школа, і щоб 
тепла не було.

потрібне безперерВне 
жиВлення

У понеділок, 6 лютого, ми за-
вітали до колишньої школи № 4. 
Олена Білянець, директорка ко-
мунального закладу «Опорний лі-
цей» Козятинської міської ради, 
каже — минулого тижня у ліцеї 
було справді холодно. Така ситуа-
ція склалася через те, що електро-
постачання було всього декілька 
годин на добу. Відповідно, насоси 
на котельній не працювали і при-
міщення не встигало обігрітися. 
Використовувати електрообігрі-
вачі, щоб підтримувати темпе-
ратуру, у навчальному закладі 
не можуть. По-перше, через про-
типожежну безпеку — проводка 
не витримає навантаження. По-
друге, через ліміти споживання 
електроенергії.

— Є об’єктивні чинники, 
які від нас не залежать, — каже 
Олена Білянець. — Це війна і 
проблеми з електропостачан-
ням. Резервний генератор, який 
би працював на котельні, коли 
основний ламається, був би для 
нас виходом. Або перехід на ре-
зервну лінію живлення. Сьогодні 
ми маємо ситуацію, коли світла 
дають вдвічі більше, ніж дава-
ли. Ми маємо 12 годин на добу, 
а то й більше і катастрофи у нас 
немає. Я вірю, що ситуація з те-
плопостачанням буде вирішена. 
Як показує ситуація останніх днів, 
зараз тепло подається краще, ніж 
було минулого року. Якби у нас 
не було нових котлів на котель-
ні, було б ще гірше. Якби була 
стабільна подача електроенергії і 
насоси працювали, у нас би цієї 

проблеми не було взагалі, навіть 
без утеплення закладу. Більше 
того, зараз розглядається питання 
щодо заміни внутрішньої системи 
опалення, щоб встановити сучасні 
батареї. Це дасть нам можливість 
покращити температурний режим.

переВірили температуру
У вихідні світло практично 

не вимикали, була майже без-
перервна подача тепла, тож у по-
неділок, 6 лютого, коли ми заві-
тали до ліцею, у класних кімнатах 
було значно тепліше. У цьому ми 
мали змогу переконатися самі. 
Разом із директоркою ми заходи-
ли до класних кімнат і перевіряли 
температуру за допомогою елек-
тронного термометра. Зауважимо, 
що ми прийшли до навчального 
закладу без попередження.

На момент нашого візиту, а це 
була 13 година дня, у класних 
кімнатах було 16,8; 15,9; 17,7; 
19,3 градуса. Учні сиділи без 
верхнього одягу.

Зайшли ми і до класу, де на-
вчаються дев’ятикласники, чиї 
батьки приходили до нас у редак-
цію. На той момент кабінет був 
пустий. Електронний термометр 
показав 17 градусів, хоча на спир-
товому, що висить на стіні, була 
температура 13 градусів. Про-
йшли ми також у сховище. Там 
була температура 15,3 градуса.

— Тоді, коли в класах було хо-
лодно, тут теж було тепліше, — 
каже Олена Білянець. — Через 
укриття проходять труби, по яких 
опалення заходить до нашого лі-
цею. Тому коли в класних кімна-
тах було +10, тут було +14.

разом із директоркою ми ходили по кабінетах і перевіряли температуру. тут електронний 
термометр показав +18
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В’ячеслаВ гончарук

У лютому минулого року ще 
не у всіх іванківчан була вода 
в кранах із водогону, а на її якість 
селяни почали вже скаржитися. 
Коли водопровід у селі був на за-
вершальній стадії, іванківчани 
в приміщенні школи зібралися 
на схід села. На порядку денно-
му було багато питань, а після 
його закінчення селяни нам дали 
доручення, щоб ми клопотали 
перед центром виявлення та 
профілактики хвороб, щоб воду 
з артезіанської свердловини пере-
вірили на вміст важких металів.

З цим питанням ми звернулися 
до керівника Козятинського від-
ділу контролю та профілактики 
захворювань Леоніда Ящука. Тоді 
він розповів, що до нього вже 
звертався помічник народного 
депутата Петра Юрчишина Олег 
Каменний. Леонід Ящук пообі-
цяв, що проби води на якість 
у Іванківцях буде проведено. 
В кінці березня минулого року 
проби води взяли, а результати 
перевірки направили в управлін-
ня Козятинської держспожив-
служби, у водний кооператив села 
Іванковець та помічнику народ-
ного обранця Олегу Каменному.

Після звернення мешканців 
Іванковець цього року ми спо-

чатку пішли у приймальню на-
родного депутата Петра Юрчи-
шина до Олега Каменного. Він 
серед купи документів, запитів 
та відповідей швидко знайшов 
акт перевірки води, який зна-
чився за № 57. В документі ска-
зано, що при аналізі води, який 
брали з крана приватного до-
могосподарства, було виявлено 
бактеріологічне забруднення води 
загальними коліформами. Щодо 
хімічного складу води, то вона 
відповідала нормам.

Щоб з’ясувати, чому після про-
веденого аналізу води водогону 
у Іванківцях її стан досі не покра-
щився, ми звернулися до Козя-
тинського відділення центру ви-
явлення та профілактики хвороб. 
Завідувач центру Леонід Ящук 
повідомив, що воду вони брали 
на аналіз із крана приватного 
помешкання на вулиці Лісовій.

— Про результат аналізу води 
ми повідомили держспожив-

службу, як контролюючі органи 
якості води, водний кооператив, 
як відповідального за водогін та 
Олега Каменного, як особу, яка 
до нас звернулася із запитом, — 
каже завідувач відділення. — Ми 
лише фіксуємо відповідає вода 
нормативним показникам чи ні 
і про моніторинг перевірки по-
відомляємо відповідні структу-
ри, в тому числі й тих, від кого 
надійшло звернення про відбір 
і аналіз води. Як відреагувала 
держспоживслужба та водний 
кооператив — вони перед нами 
не звітують і нам про це не по-
відомляють. Зараз функції контр-
олю за якістю харчових продуктів 
(а вода відноситься до харчових 
продуктів) покладені на ветери-

досі смердить  на гарячу лінію газети 
«RIA-козятин» звернулися мешканці 
села іванківці. вони повідомили, що 
з їхніх кранів тече вода, що смердить 
водоростями та намулом. з цією 
проблемою мешканці села зверталися і 
рік тому. тоді робили аналізи води, але 
проблему досі не вирішили

нарних лікарів. Вони цим за-
ймаються, контролюють, роблять 
приписи, штрафують.

Ми звернулися до управління 
Козятинської держспоживслуж-
би. Вони повідомили, що акту 
перевірки води з центру захво-
рювань та профілактики хвороб 
до їхнього відомства не надхо-
дило. А ще у держспоживслужбі 
розповіли про черговість процесу 
аналізу води. Найкоротший шлях: 
селянам чи водному кооперативу 
треба звернутися до міської ради. 
Адже після проб води, які брали 
в минулому році, пройшов май-
же рік. Зараз потрібно проводити 
нові відбори води.

Такої ж думки завідувач центру 
виявлення та профілактики хво-

роб. Їхня служба може зробити 
в Іванківцях повторний аналіз 
води, але він буде платним.

— Щоб він був безкоштов-
ний — до нас може звернути-
ся Козятинська міська рада, — 
сказав керівник Козятинського 
відділення Вінницького центру 
захворювань та профілактики 
хвороб.

Тоді ми звернулися до місь-
кої ради, а звідти до управління 
житлово-комунального госпо-
дарства. Прийняв нас начальник 
ЖКГ Іван Вовкодав. Почувши 
про весь ланцюжок бід, з якими 
стикнулися користувачі водного 
кооперативу в Іванківцях, сказав, 
нехай мешканці Іванковець звер-
таються із заявою до нас.

вода у іванківцях з минулої 
весни тхне водоростями 

марія лєхоВа

Полюбляєте зимову риболов-
лю? Спеціалісти розповіли, коли 
краще йти до водойми, щоб впій-
мати рибу, а також, які є особли-
вості риболовлі у лютому.

Лютий — період глухої зими, 
тому недосвідченим рибалкам 
доводиться часто повертатися 
додому практично ні з чим.

«Однак, якщо заздалегідь ви-
значити вдале місце для ловлі, 
перевірити місячний календар, 
підібрати правильні снасті та 
зручну екіпіровку, то можна 
сміливо розраховувати на со-
лідний екземпляр, — повідомляє 
Вінницький рибоохоронний па-
труль. — Риболовля по останньо-
му льоду буває вкрай захопливою, 
тому багато хто перестає дотри-
муватися елементарних правил 
поведінки. Будьте обережні, 
адже з наближенням весни стає 
набагато тепліше, таким чином 

зростають шанси провалитися 
під лід».

Риболовля в лютому: головні 
особливості.

Процес, як і раніше, серйозно 
ускладнюється кисневим голо-
дуванням риби. Саме на початок 
лютого припадає пік падіння її 
активності.

Риболовля в лютому полягає 
в пошуку енергійної риби. З цим 
допоможуть мормишечні снасті.

Краще вибрати водойму з мін-
ливим рівнем води. На малень-
ких ставках і озерах шукати рибу 
не варто.

Якщо волосінь починає тем-
ніти, швидко гине живець, 
а блешня несподівано тьмяніє, 
ймовірно, на водоймі почався за-
мор. Не потрібно продовжувати 
риболовлю в такому місці.

Лютнева риболовля обіцяє ста-
ти результативною після кількох 
безвітряних днів з температурою 
не нижче –10 °C.

Для початку лютого найкра-
щими місцями для риболовлі 
є великі водойми, в яких часто 
змінюється рівень води. Якщо 
є течія, ґрунтові води та пере-
пад глибин — це найбільш вдале 
місце для риболовлі.

Найкраще клюватиме на блеш-
ню, дрібні шматочки риби, мо-
тиль, личинки, жерлиці.

Під кінець місяця риба групу-
ється в зграї. Через відлигу та 
перепад температур активізують-
ся йорж, окунь, плітка, лящ та 
інші види. Тому в ці дні ловити 
рибу у неглибоких водоймах буде 
чудово.

Найкраще клює риба — 9, 10, 
11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28 лю-
того.

Добре клює риба — 1, 7, 8, 13, 
14, 15, 22 лютого.

Риба клює посередньо — 2, 6, 
16, 17, 21 лютого.

Не клює — 3, 4, 5, 18, 19, 
20 лютого.

риболовля в лютому: головні особливості 
та календар клювання

Після проб води, які 
брали в минулому 
році, пройшов майже 
рік. Зараз потрібно 
проводити нові 
відбори води

у березні минулого року вода в іванківцях була забруднена коліформами. У якому стані 
вона тепер, покаже новий забір води
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Восени минулого року у Козя-
тинській територіальній громаді 
перейменували 118 топонімів, 
із них майже половина, а це 
60 — у самому місті. На деяких 
вулицях до цього часу вже на-
віть з’явилися нові таблички, 
зокрема, на колишній вулиці 
Гоголя, яка нині носить ім’я 
Івана Котляревського, а також 
на колишній Матросова, яка 
тепер увіковічнює пам’ять про 
Степана Бандеру.

У списку топонімів до пере-
йменування була також і вули-
ця Бойка. Це була одна з тих 
вулиць, із приводу якої точилися 
суперечки. Зокрема, міська рада 
ветеранів висловлювала таку дум-
ку, що саме цю вулицю перейме-
новувати не потрібно, оскільки 
вона названа на честь Івана Бой-
ка, почесного громадянина міс-
та Козятин. Ким він був, точно 
знає старше покоління, адже Іван 
Бойко — двічі Герой Радянсько-
го Союзу, який керував 69-им 
гвардійським танковим полком. 
Саме цей бойовий підрозділ брав 
участь у боях за визволення Ко-
зятина від німців під час Другої 

світової війни.
Звання «Почесний громадянин 

міста Козятин» Івану Бойку при-
своїли ще у далекому 1967 році. 
На той момент він ще був живий. 
І на його честь назвали не лише 
вулицю у місті. Свого часу його 
ім’я носило наше училище. 
На подвір’ї навчального закла-
ду досі є погруддя Івану Бойку.

Попри все це, вулиця, названа 
на честь Бойка, таки потрапи-
ла до списку топонімів на пе-
рейменування. Із 23 вересня 
2022 року це вже вулиця Симона 
Петлюри. На питання, чи має 
Петлюра бодай якийсь стосунок 
до Козятина, відповімо — так. 
Як стверджує Зоя Вільчинська 
у своїй книзі «Наша історія», Си-
мон Петлюра особисто був у на-
шому місті. Ба більше, на пло-
щі, яка колись була на місці, де 
сьогодні стоїть наш легендарний 
пам’ятник-паровоз, козятинчани 
подарували Петлюрі коня.

У п’ятницю, 20 січня, відбу-
лася перша в новому році сесія 
міської ради, 31-ша за рахун-
ком. На засіданні до рішення 
про перейменування вулиць та 
провулків Козятинської міської 
територіальної громади вносили 

зміни. Ми направили інформа-
ційний запит на ім’я міського 
голови з проханням надати нам 
копію рішення.

Як стало відомо з відповіді, 
у рішення про перейменування 
внесли технічну правку. У рі-
шенні, яке приймали ще у ве-
ресні минулого року, цю вулицю 
подали із назвою «Полковника 
Бойка», втім, як виявилося, у На-
ціональній інформаційній системі 
топонім був зареєстрований із зо-
всім іншою назвою — Бойка П.

Виникає логічне запитання — 
то на честь кого була названа ву-
лиця? Адже Бойко, який визво-
ляв Козятин від німців, не Петро, 
і не Павло, а Іван. Щоб це дізна-

тися, ми звернулися за комента-
рем до секретаря Козятинської 
міської ради Тетяни Римші. Саме 
вона є головою робочої групи з 
питань заборони використання 
комуністичної та націонал-соціа-
лістичної (нацистської) символі-
ки, перейменування вулиць, про-
вулків, тупиків, скверів, парків 
на території Козятинської міської 
територіальної громади.

— Правильна назва цієї вулиці 
була Бойка П., літера «П» у на-
зві означає «Полковника», але 
в НАІС (Національній інформа-
ційній системі — авт.) вона була 
зареєстрована з маленької літе-

деколонізація  на першій у цьому 
році сесії депутати вносили зміни 
до рішення про перейменування вулиць 
і провулків козятинської територіальної 
громади. Усе через вулицю Бойка, з 
приводу якої, до речі, було чимало 
суперечок. розповідаємо, у чому справа

ри, — пояснює Тетяна Римша. — 
Коли ми приймали рішення про 
перейменування на 28-ій сесії, ми 
вказали цю вулицю як «Полков-
ника Бойка», але нам надійшов 
лист від Вінницької регіональної 
філії державного підприємства 

«Національні інформаційні сис-
теми» про те, що офіційно назва 
вулиці інакша, тому її не можуть 
перереєструвати в системі. На се-
сії ми внесли технічну правку, 
але зараз це вже вулиця Симона 
Петлюри.

то на Честь кого була вулиця?

марія лєхоВа

Відвідувачі терцентру потрудилися та 
виготовили для бійців окопні свічки. Та-
кож вони зробили для наших захисників 
обереги.

Обереги на щастя, удачу та радість — це 
ляльки-мотанки «Птах Радість». Про це 
інформує Козятинський міський терито-
ріальний центр соціального обслуговування.

«Ми всі разом зараз чинимо опір загарб-
никам: хтось — на передовій, хтось — у тилу, 
і таким чином теж наближаємо перемогу, — 
йдеться у повідомленні терцентру. — Наша 

підтримка надзвичайно важлива для бійців, 
адже такі краплинки добра додають бойово-
го духу кожному герою та вселяють віру в те, 
що про них у рідній стороні не забувають».

Окопні свічки та обереги уже відправили 
на передову.

«Скоро наші воїни зможуть отримати світ-
ло й тепло від окопних свічок, які власноруч 
зробили наші майстрині», — відзначають 
у повідомленні.

У терцентрі підкреслюють, що їх відвід-
увачі дуже хочуть, щоб закінчилася війна і 
наші мужні захисники живими й здоровими 
повернулися додому.

марія лєхоВа

Третьокласник та восьмикласник до-
лучилися до підтримки нашого війська. 
Хлопці розуміють всю ситуацію та готові 
віддати свої заощадження, аби пришвид-
шити Перемогу.

Про добрий вчинок інформує Кашпе-
рівська гімназія.

«Війна змінила мрії дітей, зробила їх 
не за роками дорослими та мудрими. 
Найбільше дивують своїми вчинками та 
прагненням до Перемоги. У всіх куточках 
України маленькі патріоти мобілізувались 
на непереможному дитячому волонтер-
ському фронті, — цитуємо повідомлен-
ня. — Дітки нашої гімназії теж із нетер-
пінням чекають Перемогу і по-різному 

допомагають нашим Збройним силам».
Так, Дмитро Манзюк із восьмого класу 

купив нитки на теплі носки для наших 
захисників, потративши гроші, які на-
колядував.

Третьокласник Максим Плащоватий 
надихнувся цим вчинком і вирішив теж 
долучитися. Хлопчик передав на при-
готування сухих сумішей для військо-
вослужбовців свої заощадження.

— Досі думаєте, що від вас нічого не за-
лежить? Просто згадайте дітей, які жерт-
вують своїми мріями, — каже вчителька 
закладу. — Вони — свідчення того, що 
наблизити нашу Перемогу може кожен. 
Незалежно від віку, статі і матеріальних 
можливостей. Немає маленьких справ 
для нашої Великої Перемоги!

у терцентрі виготовляли 
окопні свічки та обереги 

діти віддали свої гроші 
для захисників

Свого часу ім’я Івана 
Бойка навіть носило 
наше залізничне 
училище, але 
навчальний заклад 
давно перейменували

івану бойку присвоїли звання «почесний громадянин 
міста козятин». він брав участь у визволенні козятина від 
німців у 1943 році
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Апетитний пряничний будино-
чок, усміхнений котик, снігурі, 
золотоволосий янгол, зайчики, 
ведмедики — це роботи, які пред-
ставили на виставці «Зимонько, 
прощай», відкриття якої відбуло-
ся у Музеї історії міста у четвер, 
2 лютого. Кожен малюнок напо-
внений ніжністю та добротою і 
кожен особливий, адже усі вони 
створені крихітними пальчиками 
наших юних художників.

— Художники, а ви саме таки-
ми і є, це люди, які бачать світ за-
коханими очима, — каже наукова 
співробітниця Музею історії міста 
Козятин Наталія Баштова. — Ви 
любите все те, що ви бачите і 
показуєте це на своїх картинах. 
Кожен із вас у своїх картинах 
дарує частинку свого серця. Поки 
ми готували виставку, вішали 
малюнки на стіни, дуже багато 
людей заходили до музею і почи-
нали посміхатися. Вони посміха-
лися, тому що дивилися на ваші 
роботи і бачили в них ваші по-
смішки, вашу любов і вашу надію 
на краще, світле майбутнє.

Роботи, представлені на ви-
ставці, створили юні козятин-
чани, які відвідують гурток «Арт-
Студія». Він працює у Центрі 
дитячої та юнацької творчості 
із минулого року. Керівник Та-
їсія Обущак обожнює малюва-
ти. Вона — учасниця багатьох 
мистецьких проєктів. Зокрема, 
торік Таїсія долучилася до ко-
манди митців, які створили 
картину-пазл із найзнаковішими 
куточками нашого міста. У рам-
ках проєкту «Я люблю Козятин» 
Таїсія зобразила легендарний 
пам’ятник-паровоз, що зустрі-
чає нас кожного разу, коли ми 
крокуємо до вокзалу.

— Мене дуже радує, що у нас 
знайшлися юні таланти, юні 
художники, які із задоволенням 
відвідують нашу студію, не див-
лячись ні на які перешкоди: ні 
на сніг, ні на дощ, ні на часті 
тривоги, — каже Таїсія Обу-

щак. — Кожен раз у нас багато 
художників, багато картин, багато 
посмішок.

починали з розмальоВок
Першим свою роботу презен-

тував Богдан Сташевський, учень 
2-Б класу опорного ліцею. У май-
бутньому хлопчик мріє стати 
видатним художником, а до ви-
ставки підготував два малюнки — 
сніговичка і хатинку.

— Вітаю, перша твоя виставка 
відбулася, — каже Таїсія до Бог-
дана.

Семирічна Варвара Андрійчук 
намалювала зайчика. Захоплю-
ватися живописом почала ще 
у зовсім юному віці. Починала 
з розмальовок. Спершу розвивала 
свій талант самотужки, дивлячись 
відео-уроки, а тепер вдосконалює 
навички в «Арт-Студії».

— Бажаю тобі нових гарних 
робіт, — каже Таїсія Обущак. — 
Я знаю, вдома в тебе їх є ще дуже 
багато і буде ще багато-багато 
нових виставок.

Учениця 1-А класу опорного 
ліцею Маргарита Мартовицька 
теж мріє стати видатною худож-
ницею. Хоча в родині у дівчинки 
ніхто не малював. До виставки 
підготувала роботу, яку назвала 
«Друзі». Це снігурчик, який си-
дить поруч із котиком.

Ангеліна Славінська почала 
малювати ще задовго до того, 
як навчилася читати й писати. 
Перші проби пензля дівчинка 
зробила ще у 2,5 року. Почина-
ла із розмальовок, потім спробу-
вала малювати власні малюнки. 
До виставки створила роботу, 
на якій зображений сніговичок.

Данил Ткачук підготував два 

малюнки. На одному зображе-
ний янгол, на іншому — снігур. 
Окрім малювання, любить ро-
бити поробки та аплікації. Він 
надзвичайно комунікабельний, 
має багато друзів і обожнює со-
лодощі.

— Підніміть руку, хто ще лю-
бить солодощі, — звертається Та-
їсія Обущак до своїх вихованців.

Усі діти піднімають руку.
— Дивись, скільки в тебе одно-

думців, — каже Таїсія.

долучилася до гарної 
спраВи

Тетяна Марчук намалювала 
синичку. Талант до малювання 
передався їй від мами. Попри те, 
що Таня ще зовсім юна, вона вже 
встигла взяти участь у мистець-
кому проєкті. Влітку минулого 
року дівчинка однією з перших 
долучилася до благодійного вер-
нісажу «Лаванда надихає — ЗСУ 
перемагає» і намалювала дуже 
символічний малюнок — букет 
лаванди, який стоїть у вазі з на-
писом «Peace», що в перекладі з 
англійської означає «мир». Цю 
роботу придбали за тисячу гри-
вень, а кошти спрямували на до-
помогу нашим військовим.

Семирічний Тимур Слободя-
ник теж захопився малюванням 
ще з раннього дитинства. Він 
надзвичайно винахідливий і твор-
чий хлопчик. Окрім живопису, 
цікавиться літаками. Його най-
заповітніша мрія — стати пілотом 
нової «Мрії».

— Я думаю твоя мрія 

надихаюче  майбутні пілот нової 
«мрії» тимур, дизайнерка інтер’єрів 
евеліна, архітектор таїр — усіх їх об’єднує 
любов до малювання. вихованці гуртка 
«арт-студія», що діє при центрі дитячої та 
юнацької творчості, представили малюнки 
на своїй першій виставці. розповідаємо 
про юних художників

обов’язково збудеться, — каже 
Таїсія Обущак.

Його братик, шестирічний Таїр 
Слободяник, восени минулого 
року пішов до школи. До вистав-
ки намалював янгола. Найбільше 
першокласнику до вподоби ма-
лювати будинки та техніку. Таїр 
теж цікавиться не лише живо-
писом. Хлопчик полюбляє буду-
вати з кубиків та конструктора. 
Ви вже, певно, здогадалися, що 
він — майбутній архітектор.

Валерія Левчук — учениця лі-
цею № 1. Усі в її родині дуже 
творчі і сама дівчинка, окрім 
малювання, захоплюється ще й 
грою на фортепіано. До виставки 
намалювала сніговичка.

малюнками заВішана Вся 
стіна

Першокласниця Рината Гу-
менюк намалювала будиночок. 
Вона має доволі багатогранні за-
хоплення. Читати та писати на-
вчилася задовго до того, як пішла 
до школи. А зараз у вільний від 
навчання час дівчинка не лише 
малює, а й грає в шахи та футбол.

— Вдома у Ринати в кімнаті ви-
сить понад 50 малюнків, — розпо-
відає Таїсія Обущак. — Мама ка-
зала, що якого кольору шпалери, 
вона вже не пам’ятає, тому що 
все завішано роботами. Я дуже 
рада, що твої роботи тепер ще 
представлені тут. Але ми ще 
якось потрапимо на твою пер-
сональну виставку.

Ще одні учасники «Арт-
Студії», які презентували свої 

роботи — Ярослава та Ростік. 
Братик і сестричка захоплюються 
не лише живописом. Їм також 
подобається майструвати. Хист 
до малювання у них проявився 
тоді, коли вдома робили ремонт. 
Все тому, що батьки дозволили 
робити те, за що дітей зазвичай 
сварять — розмальовувати стіни.

— Любите таке робити? — за-
питує Таїсія Обущак.

— Так, — хором відповідають 
діти.

До виставки долучили також 
роботи дітей, які брали участь 
у майстер-класі, що відбувся під 
час зимових канікул. Усі вони — 
вихованці гуртка «Сувенір», що 
діє при Центрі дитячої та юнаць-
кої творчості. Серед них Ліза До-
бриніна. Вона вивчає англійську, 
малює та багато читає. Ще одна 
учасниця — Евеліна Гнатюк. Ді-
вчинка захоплюється малюван-
ням, музикою та гімнастикою. 
Коли виросте, мріє стати дизай-
нером інтер’єрів. Також серед 
робіт малюнок Ангеліни Суш-
ко. Окрім малювання, дівчинка 
також співає та грає в шахи.

— Ми щиро раді завжди нашим 
гостям, — каже Лілія Макаревич, 
директорка Музею історії міста 
Козятин. — Особливо тим, хто за-
ходить у музей не лише постійно, 
а й тим, кого ми бачимо вперше. 
У вас є можливість прийти ще 
раз, обійти наш музей і познайо-
митися з історією нашого міста. 
Ми пишаємося тим, що сьогодні 
у нашому музеї найталановитіші 
діти нашого міста Козятин.

наймолодші художники 
козятина Показали свої роботи

На виставці 
представили роботи 
не лише вихованців 
«Арт-Студії», а й 
учасників зимового 
майстер-класу

свій талант діти розвивають в «арт-студії». гурток працює при центрі дитячої та юнацької 
творчості з минулого року

новини
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Останні кілька днів на слуху чи 
не всього Козятина одна й та ж 
тема — міського голову Тетяну 
Єрмолаєву начебто затримали 
при спробі перетнути кордон 
України. Деякі навіть стверджу-
ють, що очільниця громади мала 
при собі кругленьку суму — міль-
йон доларів США. Деякі кажуть, 
що міського голову затримали 
в аеропорту. Інші стверджують, 
нібито Тетяну Єрмолаєву на-
віть побили і з тілесними ушко-
дженнями доправили до лікарні 
у Вінниці. Про це говорять різ-
ні люди, різних спеціальностей 
у різних місцях — на роботі, 
в перукарні, в магазині. Навіть 
журналісти нашого видання у по-
неділок, 6 лютого, отримали чис-
ленні дзвінки від мешканців міс-
та, які запитували, чи це правда?

Ми б не розвивали цю тему, 
якби вона не набула широкого 

розголосу. Та позаяк чутки ши-
ряться містом ледь не зі швидкіс-
тю світла, вирішили перевірити, 
чи відповідають вони дійсності.

У понеділок, 6 лютого, на офі-
ційній сторінці Козятинського 
міського голови опублікували 
допис у Фейсбук про те, що 

очільниця громади провела ро-
бочу нараду за участю начальника 
управління житлово-комуналь-
ного господарства Івана Вов-
кодава, директора комунально-
го підприємства «Чисте місто» 
Володимира Добржанського та 
фахівців цих підрозділів. Це саме 

той день, коли до нас телефо-
нували і запитували, чи чутки 
про те, що Тетяну Єрмолаєву 
затримали на кордоні і побили, 
правда. Пост з’явився на сторінці 
міського голови о 22.42, а до до-
пису прикріпили фотографію, 
на якій Тетяна Єрмолаєва у своє-
му кабінеті разом із начальником 
управління ЖКГ та директором 
«Чистого міста».

Вранці наступного дня, тобто 
у вівторок, 7 лютого, ми піш-
ли до міської ради, аби пере-
свідчитися, чи міський голова є 
на своєму робочому місці. У при-

ми перевірили  містом стали 
ширитися чутки. одні кажуть, що міського 
голову козятина затримали на кордоні з 
Україною, інші стверджують, що очільниця 
громади взагалі потрапила до лікарні 
у вінниці з тілесними ушкодженнями. 
Чи відповідає ця інформація дійсності — 
з’ясували наші журналісти

ймальні нам сказали, що Тетяна 
Єрмолаєва у своєму кабінеті, але 
проводить нараду. Тож нам до-
велося трохи почекати. Під час 
короткої перерви, коли міський 
голова вийшла з кабінету, нам 
вдалося взяти коментар із цього 
приводу. Одразу зауважимо, жод-
них слідів від тілесних ушкоджень 
на обличчі ми не побачили.

— Я на місці, щодня ходжу 
на роботу, — каже Тетяна Єр-
молаєва. — Позаминулого тижня 
я не була у Козятині протягом 
трьох днів, тому що у мене була 
відпустка. Офіційно вона тривала 

чотири дні і почалася у вівторок, 
але того дня я вийшла на роботу. 
Фактично мене не було в місті 
протягом трьох днів — у середу, 
четвер та п’ятницю. Ми їзди-
ли до родичів, відвідали кілька 
областей — Житомирську, Рів-
ненську та Львівську. Я взяла 
коротку чотириденну відпустку, 
тому що від початку оголошення 
воєнного стану я була без від-
пустки.

Тож, як бачимо, чутки вияви-
лися неправдою. Наостанок вко-
тре нагадаємо — довіряйте лише 
інформації з перевірених джерел.

Чи на робоЧому місці міський 
голова тетяна єрмолаєва?

марія лєхоВа

У козятинчанина з палати поцупили мобілку. 
Як виявилося, причетний до цього його товариш, 
який приходив навідати хворого.

Злочин стався 3 лютого. Тоді до поліції звер-
нувся 37-річний козятинчанин. Чоловік розповів, 
що перебуває на лікуванні в медзакладі, коли 
вийшов із палати — залишив там мобільний теле-
фон. Повернувшись, виявив відсутність гаджета.

«Під час виїзду на місце події під підозру по-
ліцейських потрапив 37-річний місцевий житель. 
Чоловік того дня відвідував потерпілого у лікар-
ні, — зазначають у повідомленні поліції. — По-
ліцейські оперативно розшукали та затримали 
зловмисника на одній із вулиць Козятина. Ви-
крадене майно у нього вилучено».

Правоохоронці відзначають, що затриманий 
раніше притягувався до кримінальної відпові-
дальності за аналогічні злочини. Нині чоловік 
перебуває в ізоляторі.

За фактом крадіжки оперативники відкрили 
кримінальне провадження. Злочинцю загрожує 
до восьми років ув’язнення.

обібрав 
товариша

«Я на місці, щодня 
ходжу на роботу. 
Позаминулого тижня 
я не була у Козятині 
протягом трьох днів, у 
мене була відпустка»

це фото з наради, яка проходила 6 лютого. наступного дня, коли журналістка була у 
міськраді, в кабінеті міського голови також була нарада

новини

В’ячеслаВ гончарук

Козятинська міська рада виділяє 
ювілярам, які відзначають 85, 90, 
95, 100 років матеріальну винаго-
роду. Організовують привітання 
славних ювілярів члени ради вете-
ранів. З набутого досвіду у раді ве-
теранів знають, що найкращий час 
для привітань ювілярів — опівдні. 
Не у всіх людей солідного віку є до-
машній помічник. Нерідко діти від 
батьків далеко, і стареньким дово-
диться обходити себе самим. Зранку 
вони ходять за продуктами, платити 
за комуналку чи в аптеку по ліки, 
а опівдні більшість ювілярів вдома.

Першою вирішили привітати 
мешканку вулиці Героїв України 
(колишня 8-а Гвардійська) Аллу 
Калініченко. Відчинив двері онук 
95-річної іменинниці.

— Заходьте, тільки ювілярка до-
пізна дивилася телевізор і ще бачить 
солодкий сон. Зараз, я їй скажу, — 
сказав онук і пішов будити бабусю.

У військовий норматив ювілярка 
не вклалася, але за хвилини три-
чотири вже була перед нами. По-
бажали їй здоров’я та зустрітися 
на 100-річний ювілей. Члени пре-
зидії вручили грамоту від ради ве-
теранів та грошову допомогу від 
міської ради та й пішли.

З 85-річною Надією Корчевнюк 
зустрілися біля її будинку, що на ву-
лиці Ярослава Мудрого. Знаючи, що 
пані Надія від природи має гарний 
голос, запитали її: може до вас по-
трібно було прийти з баяном і ви б 

нам заспівали? А вона сміється:
— Співати мене запрошує Юра 

Канарський. Хоче, щоб я співала 
у ансамблі ветеранів «Прометей», — 
каже ювілярка.

— Тоді ми на 90-річчя прийдемо 
до вас із музикантом Юрієм Канар-
ським.

— Дожити треба, — каже іменнин-
ниця січня.

— Доживемо, ось воїни ЗСУ про-
женуть ворога і не тільки доживе-
мо, а й заживемо краще. Ви тільки 
вирішіть: вас на наступний ювілей 
вітати з баяном чи без музичного 
супроводу.

Ювілярка знов розсміялася і сказа-
ла, що наперед не треба загадувати, 
а коли буде ювілей, то підкаже.

Іменинниця Надія Корчевнюк 
давно вже на заслуженому відпо-
чинку. Останнім місцем її роботи 
було підприємство, яке займаєть-
ся озелененням та квітникарством 
на залізниці. Робота їй подобалась, 
адже вони весь час була в русі та ще 
й на свіжому повітрі.

Щодо інших ювілярів січня, 
то привітання від міської ради отри-
мали Ганна Чурпій, Микола Михай-
лик, Марія Карпенко, Галина Рудих, 
Катерина Островчук, Петро Грабчак, 
Веліна Андрушкевич, Ніна Крав-
чук, Віталій Ямпольський, Галина 
Прокопчук, Ольга Пендюр, Ганна 
Дзюба, Галина Рудзевич, Міла Яку-
бівська, Галина Вільчинська, Сергій 
Ткачук та Валентина Куманецька.

як ветерани ювілярок вітали
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Днями в одній із місцевих груп 
у Фейсбук Юлія Могир залишила 
допис такого змісту:

«Доброго дня, «RIA-Козятин», 
дуже хочеться, щоб ви висвітли-
ли питання благоустрою дитячих 
майданчиків. За стільки років, що 
встановили будиночок, його ні 
разу не пофарбовано і реального 
ремонту не було (прибити одну 
дошку, з-під якої падають діти — 
це навіть смішно назвати ремон-
том). Теперішній стан непридат-
ний для ігор. Тетяно Єрмолаєва, 
ремонт тут не вартує космічних 
грошей, чому його не виконати? 
Чому вам місто настільки неці-
каве, що у нас все «не на часі»? 
Скільки має випасти дітей?»

У дописі Юлія позначила наше 
видання та сторінку міського го-
лови. Йдеться про ігровий комп-
лекс, що стоїть у міському сквері. 
Це саме те місце, де зазвичай гра-
ються наймолодші козятинчани, 
адже, по-перше, гірки там неви-
сокі і вони якнайкраще підходять 
малечі, по-друге, майданчик об-
ладнаний штучним покриттям, 
тож з’їжджаючи, діти не шубов-
саються просто у болото.

Цей ігровий комплекс встано-
вили відносно нещодавно — років 
зо п’ять тому. Але, вочевидь, ним 

активно користуються не лише 
маленькі діти — він увесь розпи-
саний різними написами. Певно, 
вечорами туди зазирає молодь.

Те, що ігровий комплекс вже 
давно треба пофарбувати — 
не найбільша біда. Бо тепер ко-
ристуватися ним стало взагалі 
небезпечно — там пошкодили 
опори. Тож дитина, яка буде пе-
реходити з гірки на гірку, може 
запросто випасти, бо триматися 
руками немає за що.

На світлинах, які Юлія прикрі-
пила до свого допису, залишки 
однієї з опор валяються просто 
під ногами.

«Дивлячись саме на цю ситу-
ацію, то дійсно хочеться крича-
ти. Я, маючи маленьку дитину, 
навіть не маю куди її завести 
на прогулянку, особливо парк, 
це дійсно жах, а не гойдалки. 
Шкода, що наше місто не має 
затишку», — написала Інна Свін-
ціцька у коментарях.

«А хто розтрощив будиночок? 
Дітки від 13 років, бо їм нічим 
зайнятися. На зауваження від-
повідають, що вони також діти. 
Гра така. Вибивати ногами стінки 
будиночку! Ремонт однозначно 
потрібний!!! Тільки як надовго 
його вистачить!» — прокомен-
тувала Яніна Анікальчук.

Ми збиралися запитати сто-
совно цього ігрового комплексу 
очільницю громади, але ситуацію 
із дитячим майданчиком місь-
кий голова прокоментувала сама 
на своїй сторінці у Фейсбук.

«Поставлю це  питан-

безлад  гірку на новому дитячому 
майданчику у міському сквері загородили 
стрічкою. користуватися нею стало 
небезпечно. очевидно, «постарався» хтось 
із місцевих — опори на гірці виламані

ня на контроль в управлінні 
ЖКГ. Маєм дуже прикру си-
туацію по стану споруди, май-
данчики всі передані на ба-
ланс «Чистого міста», багато з 
них встановили і не закріпили 
для обслуговування, впевнена 
була, що процес налагоджений 
і контролюється. Ніхто не від-
міняв людський фактор, там 
щоденно працює двірник, вона 
мала донести це до керівництва. 
Безпека дітей на першому місці. 
Найближчим часом працівники 
приведуть у відповідність майно, 
відремонтують, замінять і вста-

новлять неіснуючі деталі. Фар-
бувати будуть при сприятливих 
погодних умовах», — написала 
Тетяна Єрмолаєва на офіційній 
сторінці у фейсбук.

У суботу, 4 січня, ми навідалися 
на дитячий майданчик у сквері. 
Відбиті шматки опори, які лежали 
на штучному покритті, прибрали. 
Сам ігровий комплекс обгоро-
дили червоно-білою стрічкою. 
Втім, судячи з того, що з одного 
боку вона була розірвана, гіркою 
досі продовжують користуватися. 
Сподіваємося, ігровий комплекс 
відремонтують якомога швидше.

у Парку розтрощили оПору 
на ігровому комПлексі

анастасія кВітка

Із січня 2023 року у місті Ко-
зятин почав діяти дитячий клуб 
«Дружболандія». Створений він 
при соціальному центрі «Дім 
милосердя», аби показати дітям 
альтернативу сучасним гаджетам 
і віртуальному світу. Тут грають 
у різні ігри: настільні та рухливі, 
спілкуються та переконують — 
реальне життя набагато цікавіше, 
ніж віртуальне. Заняття — без-
коштовні. Розповідаємо, де зна-
ходиться «Дружболандія» та як 
туди потрапити.

Соціальний центр «Дім мило-
сердя». Козятин опублікував роз-
горнуту інформацію про дитячий 
клуб «Дружболандія». Кажуть — 
ідея створення подібного клубу 
не є особистою. Наразі по всій 
Україні існує багато подібних ди-
тячих клубів із такою ж назвою. 
Один із найбільших подібних 
клубів діє у м.Тальне Черкаської 
області. Заняття там відвідують 
до 100 дітей щотижня.

«Підготовка до створення клу-
бу у Козятині тривала майже пів 
року. Допомагаючи мешканцям 

Козятинської ТГ, спілкуючись як 
з місцевими, так і з вимушеними 
переселенцями, ми чули прохан-
ня про організацію заходів для 
дітей. Це надихало нас рухатися 
в цьому напрямку», — йдеться 
у повідомленні.

Головна ціль «Дружболандії» — 
допомогти дітям подружитися. 
Тому не тільки просто організо-
вують зустрічі, але вже почали і 
будуть продовжувати вчити дітей 
принципам, на яких базується 
справжня дружба: чесність, тер-
піння, прощення, самопожертва 
і т. п.

По-друге, у клубі намагаються 
показати дітям альтернативу су-
часним гаджетам і віртуальному 
світу. Для цього грають у різні 
ігри: настільні та рухливі.

«Хотілося б, щоб діти переко-
налися, що реальне життя на-
багато цікавіше, ніж віртуальне. 
Ще одна ціль — це вчити дітей 
чомусь корисному. На першому 
занятті ми з дітьми робили ліх-
тарик (по принципу відомої ба-
гатьом «Тернопільської свічки»). 
Потрібно було бачити, в якому 
захваті від цього були діти!» — 

запрошують дітей віком 8–12 років: у козятині 
почав діяти дитячий клуб «дружболандія»

Ігровий комплекс 
поставили не так 
давно — років зо 
п’ять тому, але він 
не у найкращому  
стані

такий вигляд тепер має гірка на майданчику. опору виламали не лише в цьому місці

новини

йдеться у дописі.
У майбутніх планах — вчити ді-

тей основам кулінарії, знайомити 
з електромеханікою і, можливо, 
навіть основами програмування.

На даний момент заняття три-
вають три години: з 10.00 до 13.00. 
Влітку планують їх продовжити.

Хто може стати учасником 
клубу?

Запрошують всіх дітей віком 
8–12 років.

«Заняття в клубі безкоштов-

ні. Ми не хочемо, щоб питання 
фінансів стало перешкодою для 
дітей бути учасниками клубу. Хо-
тілося б, щоб діти з малозабез-
печених сімей мали можливість 
на рівні з іншими бути учасника-
ми клубу «Дружболандія». Звісно, 
для занять нам необхідні певні 
ресурси. Тому ми шукаємо спон-
сорів і будемо вдячні за будь-яку 
фінансову підтримку. Але заняття 
залишаться безкоштовними для 
всіх.

У наступну неділю відбудеть-
ся нова зустріч клубу «Дружбо-
ландія», на яку запрошують ді-
тей віком 8–12 років. Початок 
щонеділі о 10.00, за адресою: м. 
Козятин, вул. Незалежності, 73».

Попередньо бажано за-
реєструвати дитину за по-
силанням :  h t t p s : / / f o rms .
gle/H3dUnVUuhwmE4Tb66

Додаткову інформацію мож-
на отримати за номером: 
(068)8328774 (Вайбер/Телеграм)

у наступну неділю, 12 лютого, відбудеться нова зустріч клубу «дружболандія». на неї 
запрошують дітей віком 8-12 років
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реклама

1	 На	місці	пам’ятника	Ліквідаторам	
аварії	на	Чорнобильській	АЕС	
стояв	обеліск.	Як	називається	
місце,	куди	його	перенесли?

3	 Як	називався	бар,	який	був	
на	місці	сучасного	магазину	
«Червоний	маркет»?

4	 Скільки	на	Пилипа	Орлика	точок	
продажу	кави	з	собою?

8	 Раніше	на	Пилипа	Орлика	
була	дошка	пошани.	Частину	її	
розібрали.	Що	посадили	на	тому	
місці?

9	 На	Пилипа	Орлика	є	прозора	
зупинка.	Яке	слово	написане	
на	лавочці	цієї	зупинки?

10	 Торік	улітку	на	цій	вулиці	відкрили	
кафе,	яке	через	декілька	місяців	
зачинилося.	Як	називався	цей	
заклад?

11	 Які	дерева	висадили	навпроти	
універмагу	у	2019‑му	році?

12	 Як	називалася	вулиця	Пилипа	
Орлика	сто	років	тому?

13	 Який	мережевий	супермаркет	
розташований	на	першому	
поверсі	універмагу?

по вертикалі

2	 Що	було	колись	у	будівлі,	навпроти	якої	нині	зупинка	
«трійки»?

5	 Раніше	ця	зупинка	називалася	«Універмаг»,	а	зараз	—	
«Героїв	…»

6	 	Як	називають	будівлю,	що	стоїть	на	розі	Пилипа	
Орлика	та	Героїв	Майдану?

7	 Що	було	колись	у	будівлі	поруч	із	податковою?
10	 Нині	там	піцерія,	а	раніше	було	кафе,	яке	називалося	

…
14	 Пилипа	Орлика	починається	від	вулиці	Винниченка,	

а	закінчується	вулицею…
15	 На	розі	Пилипа	Орлика	і	Стуса	був	супермаркет	

«Гурман»,	перед	цим	—	дитяче	кафе	«Сонечко»,	а	ще	
раніше	—	«Колгоспна	…»

по горизонталі

кросворд «вулиця Пилипа орлика»

по горизонталі
2. банк 5. Чорнобиля 6. 

оранта 7. ресторан 10. Баварія 

14. незалежності 15. чайна

по вертикалі 
1. талимонівка 3. лотос 4. чотири 

8. туї 9. козятин 10. БудеБар 

11. катальпи 12. велика 13. атБ

ВідпоВіді

517132
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 517147

515118

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

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

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

Продам 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 поросят.  
097-537-08-03 

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

Продам поросят «Петрен».  
097-737-24-30

Продам картоплю велику  
«Белла роса», недорого. 

093-150-37-17

Зніму приміщення, або квартиру 1-го 
поверху під салон-перукарню, р-н ПРБ. 

096-353-28-29

Продам діючий магазин. 
067-797-68-40 

516694

516355517145 516308

517101

516497

 �Дачну ділянку, або здам в оренду. 099-
176-57-05, 066-497-02-38 

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

 � Земельну ділянку 10 соток під забудову, 
вул. Катукова. 098-835-45-97 Наталія 

 � Зерно пшениці 1,5 т - 6 грн/кг. 096-612-
24-13 

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

 � Картоплю велику «Белла роса», недорого. 
093-150-37-17

 � Картоплю дрібну. 068-051-93-60 
 � Картоплю дрібну. 096-846-87-64
 � 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 

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

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

 �Перуки, постільну білизну б/в, полотенця, 
скатертини, халати, плащ утеплений 56 р., 
гумові іграшки. 093-884-86-66, 068-209-
91-37 

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

 �Плиту опалювально-варочну на твердому 
паливі, духовка, димовивід. 096-102-03-13 

 � Радіатор алюмінієвий. 096-938-89-79 
 �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 

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

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

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

 � Тюки ячмінні та люцерни. 096-659-87-94, 
096-582-96-78 

робота
 �Станція технічного обслуговування 

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

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

ремонт
 �Виконую Зварювальні роботи. 067-786-

29-90

 � Ріжу дрова, зрізаю аварійні дерева. 
096-594-47-70 Павло

 � Ремонт оселі, демонтаж, установка 
гіпсокартону, відкоси, викраска, поклейка 
шпалер. 095-610-95-22

ПроДам
 � Буряк кормовий. 097-712-96-71 

 � Вазони «Алоє» різного віку, «Хлорофітум», 
«Сингоніум». 096-350-53-70 

 � Велику та посадкову картоплю, кормовий 
буряк. 067-271-52-14, 097-056-07-06 

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

 � Ячмінь. 098-724-74-94

нерУХомIСтЬ
 � 1-кімн. квартиру з ремонтом. 068-705-

46-65 
 � 1-кімн. кв., терміново, центр, 5 поверх, 

інд. опалення, євро балкон та вікна. 063-
492-06-05 

 � 2-кімн. кв., перший поверх, євроремонт, 
меблі, район ПРБ, м. Козятин. 097-791-28-
63, 097-643-05-86

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

 � 2-кімн. кв., центр, 5 поверх. 073-003-80-10
 � 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 65,8 кв. м., або міняю на квар-

тиру, заг. ділянка з городом 15 сот., газ, 
центральна вода, гарне та зручне місце. 
063-296-19-75 

 � Будинок 79 кв. м., для великої родини зі всі-
ма зручностями, с. Верболози, 12 км. від м. Ко-
зятин, пічне та газове опалення. 098-921-08-71

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

реклама та оголошення

516073

517146

Ремонт та регуліровка 

каРбюРатоРів

073-07-88-279
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 � Будинок 80 кв. м., с. Козятин, город 15 
сот., з усіма зручностями, ванна, туалет, 
гараж, літня кухня, сарай, колодязь, фруктові 
дерева. 097-628-48-13, 073-058-41-21 

 � Будинок жилий зі всіма зручностями 6 х 
8, газофікований, гараж, літня кухня, погріб, 
сарай, криниця, садок, город 20 сот. 050-
212-03-65 

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

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

 � Будинок с. Пляхова, 4 кімнати, кухня, при-
хожа, веранда, хлів, газ, вода в хаті та над-
ворі, 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 землі. 
063-294-70-99, 063-740-19-42 

 � Будинок, р-н ПРБ. 067-493-22-16, 093-
563-81-40 

 � 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 

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

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

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

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

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

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

 � Земельну ділянку 35 сот., с. Пляхова, вул. 
Миру. 097-453-44-55 

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

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

 � Частину будинку, зем. ділянка 3,6 сот., газ, 
світло, вода, каналізація. 093-586-43-88

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

аВтомото
 �Opel Vectra B 1997 р., 1,6 бензин. 097-

859-45-37
 � Volkswagen Golf-3, 1,8 бензин. 097-859-45-37
 � ВАЗ 2107, 2003 р., газ-бензин. 096-264-

75-92
 � ВАЗ 2109, 2002 р., газ-бензин в доброму 

стані. 096-192-68-08 
 � ВАЗ 2110, 2007 р. в., газ-бензин. 097-859-

45-37
 � ВАЗ 2115, 2010 р., газ-бензин. 097-859-

45-37
 �Диски титанові з резиною R 14. 097-859-

45-37
 � Колесо з диском 265/70 R 19,5, 143/141. 

096-192-68-08 
 � Коробка передач до ВАЗ 2107, 5-ступка. 

097-859-45-37

 �Ляда багажника ВАЗ 2109. 097-859-45-37
 �МТЗ-80,82 сівалку, розбірна МТЗ-80,82, 

ЮМЗ-6. 096-245-37-48 
 �Славута 2003 р., газ-бензин. 097-859-45-37

КУПЛЮ
 �Плиту газову б/в, недорого в робочому 

стані. 068-429-43-17, 063-605-75-71 
 �Шафу б/в, недорого. 093-385-71-76 
 �Шкірки кролів, нутрій, лиса. 097-446-20-46, 

063-629-01-49 
 �Шпали дерев’яні б/в, тюки ячмінної соло-

ми, перфаратор електричний. 097-255-51-60 
 � Зерно пшениці, ячменю та кукурудзи. 067-

430-02-80   

мІнЯЮ
 �Півні домашні молоді, гарні на хорошого кро-

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

рIЗне
 � Віддам цуценя маленької дворняжки, 4 

місяці, дівчинка, стерелізація за мій рахунок. 
063-462-61-91, 096-419-27-25 

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

 � Втрачене свідоцтво про право власності 
САВ №550276 на ім’я Чернявська Ірина Пили-
півна вважати недійсним. 

 � Втрачений перстень срібний з синім камін-
цем, 27 січня зранку, хто знайшов прохання 
повернути за винагороду. 093-893-97-64 

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

 � Здам 1-кімн. квартиру з меблями та всіма 
зручностями, р-н відділення дороги. 063-889-
23-37, 063-879-96-67

 � Здам 1-кімн. квартиру, вул. Героїв Майдану 
9, дзвонити після 20:00. 063-509-17-00 

 � Здам 2-кімн. кв., центр, усі зручності, меблі. 
063-291-40-91 

 � Здам 2-кімн. квартиру в центрі міста з ре-
монтом, меблями та технікою. 063-744-29-82, 
097-746-72-12 

 � Здам в оренду приміщення з безперебійним 
електропостачанням з 5.00-17.00, централізо-
ване опалення, санвузол, окремий вхід, офісні 
меблі. вул.Довженка, 18. 067-430-02-80 

 �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 

 � Здам невелику частину будинку, р-н ПРБ, 
газове опалення, без зручностей. 063-320-
98-35 

 � Здам 2-кімн. квартиру, центр, інд. опалення. 
097-347-50-64 

 �Познайомлюсь з жінкою 35-42 роки, чоловік 
42 роки, для подальшого проживання. 068-
925-16-38 

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

***
Через 40 років. внуки:
— Діду, а чого ти всі справи на день 
за 2-3 години робиш?
я:
— значить, слухай мене сюди.

***
У Бразилії є тюрми, де зеки можуть 
крутити педалі, задля освітлення 
місцевих сіл. здається хорошою 
ідеєю для полоненої русні.

***
як казав Будда: найвищий ступінь 
самовдосконалення — це вміння 
пристосовувати свої потреби під 
графік відключення електроенергії.

***
Потрібно зробити одинадцяту 
заповідь: не забажай електрики 
сусіда свого.

***
ніколи не зліть жінку. Бо українська 
жінка в гніві — страшніше сотні 
Шольцових леопардів!

***
— тату, а чому мене назвали 
леопард?
— Бо Байрактар у нас вже є!

***
надії путіна вбити бойовий дух 
українців ударами по енергетиці 
зазнали краху. Українці вперто 
обговорюють лише ціни на яйця.

***
— тищенко, як ви опинилися 
в таїланді?
— Був сигнал повітряної тривоги, 
а далі все як у тумані…

***
туреччина запрошує москалів 
на відпочинок. а українців 
на сафарі.

***
мені здається, що можу працювати 
в оон. я постійно обурений, 
стурбований і ні хрена не роблю.

***
93% телефонних розмов — 
пусті теревені! — повідомляє 
соціологічна служба сБУ.

***
Посварилася з чоловіком, 
відправила спати на диван… 
Думаю, віднесу йому подушку 
хоча б. нахилилася над ним, 
щоб тихенько підсунути, а він 
прокидається та як закричить: 

вибач… вибач… тільки не души!!!

***
— Що таке обмін думками?
— це коли йдеш до шефа зі своїми 
думками, а повертаєшся з його…

***
відгук на сайті укрпошти:
отримав вчора посилку. 
не розумію, чому критикують нашу 
пошту? До києва 300 км. Посилка 
йшла 5 днів. середня швидкість 
листоноші — 6 км/год. робочий 
день — 8 год. виходить, на деяких 
ділянках шляху листоноша навіть 
біг. як на мене — супер!

***
— як життя, подруго?
— та ось, сьогодні вивела 
величезну жирну пляму з дивана.
— як?
— розлучилася.

***
син сидить в інтернеті, мати:
— синку, йди їсти!
син (не відриваючись):
— Ща, мама, ща…
мати:
— іди швидко! охолоне!
син встає від комп’ютера, мати, 
сідаючи на його місце:
— Повівся, шмаркач!

***
Чоловік зі сльозами на очах 
обіймає свою машину, цілує капот, 
дверцята, грати радіатора…
сусід запитує:
— Продаєш, чи що?
— та ні, дружина права отримала.

***
Чоловік:
— Де саморізи?
Дружина:
— якщо ти про кучеряві цвяхи, 
то в шафці.

***
інспектор Даі у лікаря:
— а що, лікарю, може можна, 
як-небудь, без клізми?
— я вас благаю, значить, без 
вогнегасника ніяк не можна, а без 
клізми — можна?!

***
на Битві екстрасенсів:
— Перед вами фотографія людини. 
розкажіть, що з нею сталося.
— вона сфотографувалася.
— вітаю, ви у фіналі!

Анекдоти

оВен 
вам може здатися, що 
тиждень починається легко 
і вдало, проте не варто вва-
жати, що так воно і є. краще 
дивитися на те, що відбу-
вається, трохи песимістич-
но. так більше шансів, що 
тиждень принесе вам неспо-
діване задоволення своїми 
приємними моментами.
 
телець 
зірки кажуть, що ваше життя 
стало спокійнішим, але 
гаманець значно тоншим. 
остерігайтеся спокус, які мо-
жуть збити вас із правильно-
го шляху. 

близнюки 
цього тижня у вас з’явиться 
багато різноманітних 
можливостей — намагайтеся 
використати їх максимально 
повно. на вас чекає роман-
тика, побачення та виконан-
ня бажань. 

рак 
наразі бажано співвідносити 
свої обіцянки з можливіс-
тю їх виконання. можливі 
зміни, і вони виявляться 
на краще. Час сприятливий 
для самореалізації та прояву 
талантів.

леВ 
Усі роблять помилки, і му-
дрість життя полягає в тому, 
щоб їх не повторювати, 
не ходити по замкнутому 
колу, а отримувати пози-
тивний досвід із життєвих 
труднощів.

діВа 
настав час для нарощування 
активності у сфері профе-
сійної діяльності. також тиж-
день непогано підходить для 
творчих пошуків. По мож-
ливості, будьте уважними 
та обережними, оскільки 
успіх не терпить помилок та 
недбалості. нині вам випаде 
можливість налагодити 
будь-які зв’язки та контакти, 
які тільки забажаєте.

терези 
вам слід виявити деяку обе-
режність, оскільки можливі 
провокації з боку конкурен-
тів у справах. на роботі ви 
зможете довести оточуючим 
свою корисність і незамін-
ність, але не захоплюйтеся, 
це не потрібно доводити 
всім підряд. все має склас-
тися дуже вдало.

скорпіон 
цього тижня для вас настає 
сприятливий період у бага-
тьох областях та напрямках. 
До кінця тижня прийде 
успіх, невеликий, але важ-
ливий, і ви відчуєте, як світ 
любить вас. Для кохання за-
раз взагалі чудовий період.

стрілець 
Постарайтеся хоч цього 
тижня розвантажити себе 
від зайвих контактів і чужих 
справ. У вас все вийде, але 
потрібно буде на порядок 
більше зусиль. а варто ще 
залишити сили на вирішен-
ня старих проблем.

козеріг 
зараз краще промовчати, це 
позбавить вас від непотріб-
них конфліктів, і не дасть 
шансу недоброзичливцям 
втрутитися в перебіг подій. 
ви можете зіткнутися з 
різними бюрократичними 
проблемами, не приймайте 
це за поразку. 
 
Водолій 
У вашому житті настає 
гарний період, можна навіть 
сказати — новий етап. на по-
чатку тижня ймовірні цікаві 
зустрічі та перспективні 
знайомства. 

риби 
тиждень складний і досить 
емоційно напружений. тому 
будьте обережні, намагай-
теся не ризикувати. можуть 
відновитися нещодавно 
перервані ділові та особисті 
контакти.

Гороскоп
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