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	У січні цього року 
Управління освіти та 
спорту козятинської 
міської ради закупило 
півтори тисячі яєць за 98 
тисяч гривень. Саме такі 
дані наводить державна 
система електронних 
закупівель «Prozorro» 

	Виходить, що одне 
яйце обійшлося в 65 
гривень, тоді як за цю 
суму можна купити 
цілий десяток. як це 
коментують в освіті?

с. 7

небезпеЧна зУпинка
	зупинка громадського 
транспорту на ПрБ має такий 
вигляд, наче потрапила під 
обстріл. на даху конструкції 
дірки, крізь які вночі можна 
споглядати зоряне небо, а з двох 
боків листи заліза провисли 
настільки, що ще трохи і 
обваляться. Чи збираються 
ремонтувати цю зупинку?

рбк знеСУть Чи вСе-таки 
залишать?
	Старе приміщення рБк хотіли 
розбирати, а на його місці могли 
зробити парк. Про це говорили 
ще два роки тому. та нині вже 
2023‑ій, а будівля колишнього 
районного будинку культури досі 
стоїть на місці. Чи не передумали 
її зносити — дізнавалися наші 
журналісти с.10с.2
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в’яЧеСлав гонЧарУк

Років зо два тому, можливо 
трохи більше, до редакції газе-
ти «RIA-Козятин» звернулися 
мешканці Кордишівки. Вони 
скаржились, що на місці, де 
відправляється автобус на Кор-
дишівку, нема де сісти людям 
похилого віку. Тоді ми зустріли-
ся з керівництвом міської ради і 
нам повідомили, що планується 
автостанція біля сімейної меди-
цини. Люди почекали два роки 
і знову нас запитують: то коли 
буде обіцяна

автостанція?
З цим питанням ми зверну-

лися до міського голови Тетяни 
Єрмолаєвої. Вона повідомила, 
що проєктної документації 
на будівництво автовокзалу 

на всі напрямки ще немає.
— Під автостанцію, від якої 

мають виходити автобуси на всі 
маршрути, поки виділена тіль-
ки земля. Проєкт має бути 
зав’язаний з дорогою на про-
вулку Олега Ясінського (ко-
лишній провулок Лікарняний). 
Потрібно витримати ухили, має 
бути тротуар, відведення води, — 
сказала міський голова Тетяна 
Єрмалаєва.

Козятин, мабуть, чемпіон 
за кількістю умовних і функці-
онуючих автостанцій. На Вінни-
цю у нас автостанція на вулиці 
Героїв Майдану біля супермар-
кету «ПанЕконом», на Корди-
шівку, Флоріанівку — на ву-
лиці Незалежності, навпроти 
непрацюючої стоматологічної 
поліклініки. Самгородоцький 

напрямок — автостанція, що 
на вулиці Довженка. Махарин-
ці, Сестринівка, кашперівський 
напрямок — автостанція, що 
на вулиці Князя Святослава 
(колишня Підгорбунського). 
Унікальність всіх цих умовних 
і діючих автостанцій полягає 
в тому, що лише на автостан-
ції, що на вулиці Довженка, є 
туалет. На всіх інших напрямках 
пасажирам можна лише поспів-
чувати.

Справедливості ради треба від-
мітити, що спочатку будівництво 
автостанції планувалося з умо-
вою, що знайдуться в Козятині 
не байдужі підприємці, які ві-
зьмуть будівництво автостанції 
на свої плечі. Можливо воно так 
би й сталося, якби не війна, яку 
розпочав бункерний дід.

земля під автостанцію на всі напрямки виділена. 
проєкту на неї ще немає

туру через окупацію Херсонської 
області, яка була лідером із виро-
щуванням цибулі. Так що 45 гри-
вень за кілограм цибулі, на думку 
експертів — не межа.

Ціни на фрукти: лимони по 80, 
мандарини від 80 до 90, банани 
від 70 до 85, гранат — 120, ви-
ноград від 110 до 160 гривень 
за кілограм, манго — 60, авока-
до — 70 гривень за штуку, жу-
равлина — 50 гривень за півлітра.

Ціна ходових круп не змінила-
ся. Гречка — 55, рис круглий — 
53, ціна рису пропареного — 50, 
булгур — 45–50 гривень за кі-
лограм.

Сала на вулиці Василя Зем-
ляка на 11 ранку вже не було. 
За словами продавців, вони про-
давали його по 140–150, м’ясо 
140–150 задня частина та лопат-
ка філейна частина –160 гривень 
за кілограм.

У павільйоні цього дня сало 

в’яЧеСлав гонЧарУк

На «кругу» ми побували в се-
реду, 8-го лютого. На ринку 
продавців було дуже мало. Про-
понували цукор по 1570 гривень 
за мішок. Найтонше сало в цей 
день тягнуло на сотню, за сало, 
приготовлене як для себе, прави-
ли 150 гривень за кілограм. Щодо 
м’яса, то за філейну частину про-
сили 160, передня і задня части-
на — по 140 гривень.

На «хитрому базарчику», що 
біля ринку «Хлібодар», ми були 
у п’ятницю, 10 лютого. Продавці 
рибної продукції нам розповіли 
історію, яка трапилася з ними 
на ринку. Недавно до них пі-
дійшов покупець і побачив, що 
на їхньому ціннику до червоної 
риби вказана менша ціна, ніж 
чоловік прочитав у газетній пу-
блікації — 675 гривень за кіло-
грам. Така ціна дійсно красувала-
ся у продавця рибної продукції, 
який торгував на стихійному 
ринку вулиці Василя Земляка 
21 січня. Покупець без жартів 
запитав у продавця, що торгує 
на ринку «Хлібодар»: «А що, ваша 
червона риба втратила свіжість, 
якщо ви її уцінили? Вона ж була 
значно дорожчою?»

Більшість наших земляків до-
бре знають, що ринок «Хлібо-
дар», крім покупців не має ні-
чого спільного з торгівлею, що є 
на вулиці Василя Земляка.

Зі свіжої риби на вулиці Ва-
силя Земляка вибір невеликий. 

Білий амур та короп більших 
розмірів — 120. Товстолоб — 65, 
риба для тварин — 40 гривень 
за кілограм.

Помідори на вулиці Василя 
Земляка в середньому продава-
ли по 100 гривень за кілограм, 
огірки салатні — по 110. Чер-
воний буряк додав в ціні 6 гри-
вень, тепер він коштує 20 гри-
вень за кілограм, морква стала 
на 9 гривень дорожчою, тепер 
її ціна 35. Капуста білокачанна 
осіння — 15, пекінська — 40, ка-

пуста свіжа — 70, цибуля вчерго-
ве побила рекорд — 45 гривень 
за кілограм і кажуть, що вона 
може ще додати в ціні.

За словами експертів, актив-
но підвищувати відпускні ціни 
на цибулю виробникам вдаєть-
ся, внаслідок ажіотажного по-
питу на цибулю з боку оптових 
компаній, які закуповують її 
на зберігання, щоб весною до-
рожче продати.

Ще один фактор подорожчання 
цибулі, що урожай її в минулому 
році був нижчий, ніж у попере-
дньому сезоні. Це пов’язано зі 
скороченням площ під цю куль-

можна було купити від 100 до 140. 
М’яса в павільйоні в цей день 
було багато. Передню та задню 
частину віддавали по 135 гривень 
за кілограм.

М’ясо птиці на «хитрому» ба-
зарчику: курка домашня — 120, 
качка — 150. Філе курки в «ра-
кушках» — 125 за кілограм.

Ціна на молочну піднялася 
тільки на молоко і то в окремих 
продавчинь. Торгують за прин-
ципом: якщо молока на базарі 
мало, за півторашку правлять 
40 гривень. Якщо продавчинь 
молочки багато — тоді у всіх 
по 35. За 25 можна купити мо-
локо на кисле. Сепараторна 
сметана — 100 гривень за пів-
літра. Сир коров’ячий жирний 
120–140 за кілограм, знежире-
ний від нового року подешевшав 
на 20 гривень. Тепер його можна 
купити за 100. Масло домашнє — 
400 гривень за кілограм.

Курячі яйця 60 гривень 
за десяток, за яйця від домаш-
ньої курки доведеться віддати 
на 5–10 більше.

Найбільшим попитом на вули-
ці Василя Земляка серед покуп-
ців користувалися курячі лапи. Їх 
у цей день продавали по 12 гри-
вень за кіло. Підходимо до про-
давчині, в якої можна було ку-
пити курячі лапки по 8 гривень 
за кіло. Запитуємо її, а чому вона 
в цей день лапками не торгує?

— Тому що виробник під мо-
розну погоду збільшив закупі-
вельну ціну, буде відлига — ви-
робник зменшить закупівельні 
ціни тоді й торгуватиму, — ска-
зала продавчиня.

Курячі лапки дійсно стали 
ходовим товаром. Беруть їх 
в основному як корм твари-
нам. Нерідко їх купують люди 
зі скрутним фінансовим стано-
вищем для себе

на «ура» розходились лапки, 
а цибулЯ знову рекодсменка 
Що по чому  крупи, курячі яйця з 
ферми, свинина, м’ясо птиці продають 
за старою ціною. Ще трохи знизилась 
вартість сала, а от продукти борщового 
набору знов подорожчали. Б’є 
рекорд цибуля і привозний виноград. 
Пропонуємо традиційний огляд цін 
на ринках міста

Червоний буряк додав 
в ціні 6 гривень, тепер 
він коштує 20 гривень 
за кілограм. Морква 
подорожчала на 9 
гривень

на вулиці земляка людно. найбільшим попитом користувалися курячі лапки та насіння для 
розсади
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земляки зустрічали героя на колінах. Самгородоцька 
громада провела в останню путь михайла кравчука

волі важливі та результативні. 
А що ж далі?

З того моменту пройшло вже 
чимало часу, тому вирішили ді-
знатися відповідь на питання на-
ших читачів — чи працює вже 
така процедура у Козятині? Про 
це у коментарях під новиною про 
нещодавно отримані УЗД апарати 
ЦРЛ запитала Ліка Скай.

Про це ми запитали тепер уже 
у директора Козятинської ЦРЛ 
Оксани Забазнової. На що вона 
відповіла — у нас апарат такий є, 
але наразі виключно для потреб 
відділення інтенсивної терапії.

— Ми дуже вдячні за цей апа-
рат, він нам був потрібен для 
реанімації, — розповідає Окса-
на Забазнова. — Для проведення 
гемодіалізу особам із хронічною 

ірина шевЧУк

Наприкінці вересня минулого 
року Козятинська міська тери-
торіальна громада опублікувала 
в себе на офіційній сторінці по-
відомлення — вже до кінця року 
у Козятинській ЦРЛ запровадять 
нову медичну послугу: прохо-
дження процедури гемодіалізу 
(позаниркового очищення кро-
ві) — життєво необхідної для хво-
рих із нирковою недостатністю.

Цитуємо повідомлення:
«У Козятинській громаді нара-

зі є семеро пацієнтів, реальність 
життя яких — гемодіаліз тричі 
на тиждень. Для цієї процедури 
(виснажливої та довготривалої) 
козятинці відправляються наразі 
до Вінниці. Ідея забезпечити про-
ходження гемодіалізу у Козятин-
ській ЦРЛ, що спростить в усіх 
сенсах нелегке життя хворих, ви-
никла у співпраці із директором 
БО «Благодійний фонд ЮЕЙ» 
Павлом Бондаренко. Результат: 
безкоштовний апарат для ге-
модіалізу, який наша ЦРЛ вже 
отримала! Це серйозний крок 
для покращення якості життя 
мешканців громади».

У цьому ж дописі були і слова 
в. о. директора Козятинської ЦРЛ 
Оксани Забазнової. Вона гово-

рила про те, що до переданого 
апарату мають інше обладнан-
ня, яке забезпечить повний курс 
процедури гемодіалізу у нашій 
лікарні. Також мова йшла і про 
те, що тривало облаштування 
процедурної та підготовка кадрів, 

що дасть змогу укласти договір із 
НСЗУ на надання послуг з гемо-
діалізу. І вже за декілька місяців 
хворі на ниркову недостатність 
зможуть отримувати життєво 
необхідну процедуру у Козяти-
ні. А Козятинська ЦРЛ — стане 
єдиною в області районною лі-
карнею, де надаватимуть проце-
дуру гемодіалізу.

Слід зауважити, апарат для ге-
модіалізу козятинська «вторин-
ка» отримала завдяки співпраці 
та ініціативі головного лікаря 
Козятинського міського центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги Юлії Радогощиної. Тож 
перші кроки зроблені і вони до-

нирковою недостатністю потріб-
ні спеціальні умови. Гемодіаліз 
для таких пацієнтів здійснюють 
в спеціалізованих відділеннях 
певних закладів, що мають до-
говори з Національною службою 
здоров’я і визначених Департа-
ментом охорони здоров’я та ре-
абілітації Вінницької ВОА. Для 
проведення гемодіалізу хроніч-
ним хворим необхідно дотри-
мання певних вимог згідно з 
протоколами лікування. Коли 
проводиться гемодіаліз, має бути 
не один апарат, а декілька. Це 
перша вимога для функціонуван-
ня такого відділення. Далі потріб-
ні розхідні матеріали, мають бути 
відповідні спеціалісти. Тобто, 
спектр вимог величезний. У нас 
по точці доступу найближчий за-

клад для проведення гемодіалізу 
знаходиться у Вінниці. Облік хво-
рих, що потребують гемодіалізу, 
має наша сімейна медицина.

Тобто, як бачимо, процедуру 
гемодіалізу у Козятинській ЦРЛ 
робити поки що не будуть. Що 
стосується анонсування прове-
дення такої життєво необхідної 
процедури, то Оксана Забазно-
ва зауважила — після отримання 
апарату «трішки окрилилися цим 
питанням». Згодом поїхали у Де-
партамент, проконсультувалися.

— В інтересах самих пацієнтів 
було б краще, щоб це робилося 
в спеціалізованому закладі, який 
на цьому, як то кажуть, руку на-
бив і знається в цих питаннях. 
Але в подальшому, це питання 
може розглядатися.

«апарат длЯ гемодіалізу 
знаходитьсЯ в реанімації»
життєво необхідно  Восени минулого 
року місцева влада анонсувала — 
у козятинській црл з’явився апарат 
для проходження гемодіалізу. Обіцяли 
підготувати приміщення та спеціалістів 
до кінця минулого року. Чи вдалося все 
запустити в дію?

«Коли проводиться 
гемодіаліз, має бути 
не один апарат, а 
декілька. Це перша 
вимога для роботи 
такого відділення»

анаСтаСія квітка

Минулої п’ятниці, 3 лютого, 
до Самгородоцької громади на-
дійшла страшна звістка. У ре-
зультаті сутички з окупантом обі-
рвалося молоде життя мужнього 
Героя — Михайла Михайловича 
Кравчука. Мужній 28-річний 
воїн загинув поблизу населено-
го пункту Спірне Бахмутського 
району. У Михайла залишитись 
дружина Олена та донечка Еліна.

У середу, 8 лютого, він повер-
нувся на свою маленьку Бать-
ківщину — у село Михайлин, 
де народився, провів дитячі та 
юнацькі роки, де залишились 
стежки, якими він ходив до шко-
ли, бігав із друзями, пізнавав світ.

Земляки зустрічали Героя 
на колінах, створивши коридор 
шани. У церкві Святого Апос-
тола Луки у селі Михайлин про-
вели чин відспівування за упокій 
душі, яке очолив благочинний 
храму протоієрей Валерій Кушнір 
у співслужінні з ієреєм Володи-
миром Біликом та ієреєм Олек-
сієм Якубівським.

У козятинській Црл є апарат для проходження гемодіалізу. але він наразі виключно для 
потреб відділення інтенсивної терапії
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«На цвинтарі біля храму прой-
шов мітинг-реквієм, на якому 
від усіх громадян висловили 
щирі співчуття сім’ї, родичам, 
близьким та друзям з приводу 
передчасної смерті земляка та Ге-
роя — сільський голова — Сергій 
Лановик, староста сіл Михайлин 
та Широка Гребля Валентина 

Кушніренко, класний керівник 
Михайла Ольга Балецька та по-
братими», — йдеться у повідо-
мленні на сторінці у фейсбуці 
«Самгородок наш»

Із військовими почестями за-
гиблого воїна провели в останню 
земну дорогу. На його честь про-
звучав військовий салют, а тіло 

віддали землі під звуки Держав-
ного Гімну України.

Із Михайлом назавжди про-
щались батьки, дружина, родичі, 
друзі, однокласники, побратими, 
колеги, близькі та усі, в чиєму 
житті він залишив слід.

«Всі пам’ятають його як світ-
лу, талановиту та оптимістичну 

людину, яка з позитивом ста-
вилася до життя, завжди вірила 
у краще, — написали земляки. — 
Приносимо свої щирі співчуття 
рідним та близьким, друзям та 
товаришам по службі. Низький 
уклін батькам! Ми розділяємо з 
вами ваше горе та підтримуємо 
вас. Герої не вмирають!»
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ірина шевЧУк

Наприкінці січня до нашого видання 
звернулася дружина захисника з Титу-
сівки Олеся Берта Олена. У підрозділ, 
де служить чоловік, потрібна була «пта-
шечка» — дрон. Адже там, де наші вої-
ни (Луганська область) зараз дрон вкрай 
необхідний. Сума величезна — 120 тисяч 
гривень. Тож жінка оголосила збір коштів. 
Зібрали понад 150 тисяч гривень.

— Ми проживаємо у Титусівці. Чоло-
вік до війни працював пожежним на по-
жежному поїзді у Козятині. Хлопці зараз 
у Луганській області, воюють у 66 бригаді, 
1 окремий стрілецький батальйон. Ми бу-
демо вдячні за будь-яке поширення про 
збір. Їм дуже потрібен цей дрон. Маленьких 
донатів не буває, — розповідала нам Олена.

А днями Олена повідомила — збір за-
крили. Наразі вирішується питання про 
доставку цього добра хлопцям на схід.

«Нам із вами вдалося зібрати 152 595 гри-
вень», — написала Олена.

За зібрані кошти зібрали:
 Mavic 3 Combo — 105 000 гривень

 Зарядну станцію EcoFlow Delta 2 
– 65 000 гривень
 Решта 3795 грн комісії за перекази 

та доставка.
— Разом 173 595 грн (21200 грн хлопці 

докинули, так як потрібно було вже бро-
нювати Мавік та станцію), — розповідає 
Олена. — Зараз, на жаль, все йде з Європи. 
Тому робити все потрібно швидко. Хочу по-
дякувати кожному, хто долучився до збору. 
Кожна гривня була цінною та важливою. 
Хлопці також передають своє дякую, їм 
дуже приємно, що люди не були байдужі. 
Адже працюємо на спільну перемогу.

зібрали понад 150 тисяч 
гривень на дрон

«найбільша з часів 
нашого плетіння»

що волосся було довжиною 
40 сантиметрів, але для дитини 
семи років це вважається дуже 
довге волосся. Мама Софії ще 
декілька тижнів тому казала, що 
дитина хоче постригтися, щоб 
віддати гроші на ЗСУ. Я запиту-
вала, чи не шкода? Вона каже: 
«Ні». Дитина щаслива пішла з 
новою стрижкою, вона їй дуже 
пасує.

Інна каже, у Козятині багато 
хто продає своє волосся, але це 
вперше отримані гроші пішли 
на благодійність. Кошти за свою 
довгу косу Софія віддала на заку-
півлю продуктів. Тепер дівчинка 
допомагає мамі з бабусею готу-
вати смаколики, які відправлять 
нашим військовим на передову. 

олена УдвУд

Ще декілька днів тому першо-
класниця Софія Гаврищук мала 
довгі коси, а нині у дівчинки 
нова зачіска. Все тому, що вона 
відстригла своє волосся, щоб 
пожертвувати гроші на допомо-
гу нашим бійцям, які боронять 
нас від ворога.

— Давненько виникла у неї 
ця ідея, — розповідає Лідія Гав-
рищук, мама Софії. — Може 
пам’ятаєте, показували по теле-
візору, що дівчатка обрізали коси 
на ЗСУ? Софія хотіла також це 
зробити. Я їй все казала: «У тебе 
коски ще маленькі». Відтягувала 
цей момент. Мені було шкода 
їх, бо я за ними доглядала, а тут 
дитина обріже. Кожна мама ж 
по-своєму до цього ставиться. 
Але вона все одно наполягала 
на своєму.

Одного дня Лідія приїхала 
до перукарні, щоб зробити за-
чіску. Почула від майстра-пе-
рукаря, що вони купують довге 
волосся. Тоді жінка і подумала, 
що зможе втілити мрію своєї до-
нечки. Хоча, як зізнається сама, 
перебороти себе і таки дозволити 
Софії обрізати волосся було до-
волі не легко.

— Я боялася, що вона буде 
жалкувати потім, — продовжує 
Лідія. — Моя мама сама мені 
не повірила і дитині не повірила, 
що ми будемо обстригати коси, 
тому що ми ніколи цього не ро-
били. Ми їх викохували, плекали. 
Тут приїхала бабуся і дитина їй 
каже: «Я обрізаю волосся». Мама 
каже: «Не вірю в це!» Але вона 
поїхала з нами до перукарні і під-

тримувала нас, була поруч. Так 
само і дідусь, і молодша донька. 
Ми її підтримували всі разом, 
всією сім’єю.

— Це великий вчинок для 
дитини — відрізати своє волос-
ся і виручені гроші витратити 
не на свою мрію, чи на жуй-
ку з цукеркою, а віддати гроші 
для військових, — каже Інна 
П’ясецька, перукар-модельєр. — 
Хоча ззаду нам довелося під-
стригати зовсім коротко, тому 

Тож на кухні у Лідії усі ці дні 
кипить робота.

— Готуємо домашню ковба-
су, биточки, бо для того, щоб 
у хлопців сили були, їм потрібне 
м’ясо, — розповідає Лідія Гаври-
щук. — Ще зрази хлопці замови-
ли з капустою, бісквітів. Бісквіти 
швидко не псуються, тому що 
в них дріжджів немає. Покладемо 
ще яблук, тому що у них немає 
там можливості це все дістати. 
Хтось один може виїхати і забра-
ти посилку, бо хлопці постійно 
в боях.

До процесу приготування семи-
річна Софія активно долучається 
сама — відбиває битки, збиває 
тісто на бісквіти. А ще дівчин-
ка готує для наших захисників 

малюнки, які також покладуть 
до посилки. Загалом вона — до-
волі творча натура, як і мама.

— Я пишаюся тим, що у мене 
така донька, — каже Лідія Гав-
рищук. — Не дарма ми життя 
прожили на цьому світі. Тому 
що хлопці воюють заради дітей.

За волоссям Софія зовсім 
не шкодує. Мама каже — дочці 
подобається її нова зачіска.

— Вона зробилася дорослі-
шою, ніж була до цього. Бо вона 
у мене дуже сором’язлива, ніжна. 
А зараз Софія каже: «Я більше 
не буду соромитися, я стану 
більш самостійною, буду тобі 
допомагати». Вона зараз зовсім 
по-іншому почала до всього ста-
витися, — підсумовує Лідія.

семирічна софіЯ відрізала коси, 
Щоб допомогти зсу
приклад  Учениця Сестринівської 
гімназії Софія гаврищук зробила вчинок, 
на який наважиться не кожен дорослий. 
Вона зістригла свою довгу косу, щоб 
продати волосся. Виручені кошти 
дівчинка віддала на продукти для наших 
військових. разом із мамою та бабусею 
вони готують смаколики, які поїдуть 
на передову

Лідія каже, 
за волоссям Софія 
зовсім не шкодує, із 
новою зачіскою вона 
стала більш відкритою 
і дорослішою

герої тилу

до цього Софія ніколи не носила коротку зачіску. але дівчинка вирішила обрізати волосся, 
щоб підтримати зСУ

марія лєхова

Волонтери майже місяць заплітали 
величезну маскувальну сітку. Також 
паралельно робили інші термінові за-
мовлення.

Поки жінки плели сітку, її майбут-
ній господар знаходився на лікуванні 
в госпіталі. Про це у фейсбук повідо-
мила Людмила Попович.

«Сьогодні заплели сітку самого вели-
кого розміру з часів нашого плетіння. 
Передамо її з рук в руки через нашу 

Тетяну Володимирівну. Нехай буде обе-
регом для їх життя і зброї», — йдеться 
у повідомленні.

До речі, 9 лютого завершили плести 
сітку у шостому садочку. Її також пе-
редадуть через волонтерів захисникам.

«Дякую вам, дівчата, за участь у такій 
важливій справі. Закликаю всі дошкільні 
установи, які на сьогодні не приймають ді-
ток, брати приклад і долучитись, знаходити 
хвилини між вашою основною роботою і 
волонтерством, адже це такий важливий 
крок до нашої перемоги», — каже Людмила.
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здійснено за підтримки асоціації «незалежні регіональні видавці України» та WAN‑IFRA в 
рамках реалізації проєкту хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково 
збігаються з офіційною позицією партнерів
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анаСтаСія квітка

Нашим землякам, які захища-
ють Україну, потрібна допомо-
га. Дружина військовослужбов-
ця Альона Жук оголосила збір 
на найнеобхідніше — теплі речі, 
ліки, термобілизну, їжу швидкого 
приготування. Просить земляків 
долучитись до збору.

«Прийшла пора і мені проси-
ти допомоги у людей для свого 
чоловіка Євгенія та його побра-
тимів. На Донеччині вдарили 
морози, хлопці мерзнуть, носки 
дуже швидко зношуються, спідня 
білизна, самі розумієте, мають 

змогу, перуть. Термобілизна так 
само потрібна змінна, хоча б ще 
одна, светри теплі, рукавиці, ба-
лаклави теплі, хомути на шию. 
Шапки змінні (часто мокрі шап-
ки у хлопців, тому хворіти по-
чинають)», — пише Альона Жук.

Потрібно укомплектувати ап-
течку: чаї від простуди, жароз-
нижувальні препарати, знеболю-
вальні (мерзнуть хлопці в ноги, 
зуби починають боліти), проти-
вірусні, від кашлю таблетки або 
сиропи, антибіотики (в таблетках 
або ампулах).

Також потрібна їжа швидкого 
приготування. Додатково зби-

рають кошти на автомобіль — 
у Польщі чекає авто повнопри-
відне, вкрай необхідно їм для 
роботи. А також розкладні по-
льові ліжка (виробляються такі 
в Чернівцях) та повербанки…

Реквізити:
Номер мобільного Альони 

0981321908
ПриватБанк 5168 7451 2494 4791, 

отримувач платежу Жук Олена 
Петрівна

IBAN: UA0830529900000 
26201695565967

Посилання на банку Моно 
банка https://send.monobank.
ua/jar/5ffrstQqWp

«на донеччині вдарили морози, хлопці мерзнуть і 
кашляють»: нашим воїнам збирають допомогу

Крім сухих пайків, робимо осе-
ледці, каші, аджику, варення, 
квасили до 100 відер помідорів. 
На сьогодні в меню борщ, суп із 
макарон, суп гороховий та роз-
сольник. Наші страви з м‘ясом та 
навіть із засмажкою. Починаючи 
із серпня, ми видали продукто-
вих наборів на 21 тисячу людей. 
Крім продуктових наборів ми 
самі за стародавнім рецептом 
варимо мазь від ран. Ця мазь має 
великий попит серед військових.

Зараз у вас великий колектив?
— Серед постійних — Ірина 

Фролова, Ольга Камлук, Ніна 
Полічковська, Ольга Міщенко, 
Олена Копецька, Олена Осіпчук, 
Людмила Литвинчук, Людмила 
Присяжнюк, Світлана Томчук та 
Андрій Григоренко, який на на-
шій базі з першого дня. Це жінки, 
які протягом шести місяців ви-
трачають свій час та сили з од-
нією метою, щоб пришвидшити 
нашу перемогу.

Іро, а чим ви зараз займаєтесь?
— Тим, чим займалися до цьо-

го, плюс на території нашої бази 
ми надаємо гуманітарну допо-
могу жителям Махнівської ОТГ 
у вигляді продуктових наборів 
від ГО Ірини Колесник. Також 

в’яЧеСлав гонЧарУк

Якось при зустрічі з відомою 
волонтеркою Ольгою Пироговою 
ми запитали її, хто допомагає 
в поїздках до воїнів на передо-
ву? Серед перших вона назвала 
волонтерку з Махнівки Ірину 
Дигай. Вирішили з Іриною по-
знайомитися ближче.

Іро, вже пройшов майже рік 
війни. Ви з перших днів вирішили 
допомагати захисникам України. 
Розкажіть, як починались ваші 
волонтерські будні?

— З початку повномасштабно-
го російського вторгнення я пер-
ших три дні була в тому стані, 
що й всі українці. Це був для 
мене шок, стрес і розгубленість. 
Колись читала, що ім’я Ірина є 
символом світла та спокою. За-
спокоївшись, зібрала мозок та 
серце в купу, стала шукати жі-
нок-однодумців, щоб допомагати 
воїнам ЗСУ.

Ці жінки були місцевими і чим 
вони вам допомагали?

— Так, спочатку нашу діяль-
ність почали шістеро жінок на-
шого села. Ми ліпили вареники, 
налисники та несли їх у місцеве 
кафе до Наталії Божко. Вона з 
самого початку війни за свої 
кошти годувала перших пересе-
ленців та військових. Також ви-
возили гарячі сніданки та обіди 
хлопцям, що були в загоні те-
роборони. Можна сказати, що 
до волонтерського руху підклю-
чилися майже всі жителі громади. 
Люди в селі згуртувались, кожен 
ніс, що міг. А ми з усього того 
робили «напівфабрикати»

А коли ви розширили свою во-

лонтерську діяльність?
— На початку літа до мене до-

дому приїхали молода пара із села 
Роман та Віка Полічковські. За-
пропонували нам об’єднатися та 
започаткувати спільними зусил-
лями більшу допомогу для тих, 
хто нас захищає. Ми прийняли 
пропозицію та оголосили збір 
коштів. Дякуючи нашим добрим 
людям, закупили дегідратори. 
За допомогою цього унікально-
го обладнання ми сушимо м’ясо, 
фрукти, овочі і т. д. За допомогою 
дегідратора з продуктів харчуван-
ня видаляється волога, а далі су-
шені продукти ми розфасовуємо 

по пакетах. За такої технології 
продукти мають здатність збе-
рігатися протягом тривалого пе-
ріоду. Слід сказати, що ще один 
дегідратор нам подарував Валерій 
Коровій.

Розкажіть про апетитні сухі пай-
ки з Махнівки та про страви, які 
ви готуєте.

— До нашої роботи підклю-
чилися люди з інших сіл і ми 
почали робити сухі пайки.

Перші два місяці ми працю-
вали фактично 24/7. Наші Світ-
лана Гуменчук та Олена Лісова 
розробили свої спеціальні ре-
цепти. Переробляємо будь-яку 
продукцію, яку нам приносять. 

«план незмінний — допомагати 
нашим хлопцЯм до перемоги»
допомога армії  з перших днів 
війни ірина дигай ліпила вареники, 
крутила налисники, щоб нагодувати 
військових та перших переселенців. 
згодом організувалася команда, 
яка протягом багатьох місяців, 
не покладаючи рук, роблять смаколики 
для наших воїнів. а допомагає їм 
у цьому вся громада махнівки

 «Із перших днів війни 
була розгубленість, 
а потом вирішила: 
треба братися 
за справу», — каже 
волонтер Ірина Дигай

герої тилу

жінки з махнівки готують смаколики для  хлопців на фронті. таким чином вони 
пришвидшують нашу перемогу

— починаючи із серпня, ми видали продуктових наборів 
на 21 тисячу людей, — каже ірина дигай. — крім продуктових 
наборів ми за стародавнім рецептом варимо мазь від ран

дуже часто, зібравши смаколики 
від небайдужих громадян, відвід-
уємо одну із лікарень у Вінниці, 
де проходять лікування поранені 
хлопці. Коли ми тільки почина-
ли волонтерську діяльність, я, 
за підтримки небайдужих одно-
сельців постійно пекла вдома для 
них пиріжки та смажила котлети.

Продуктові набори даємо всім 

військовим, які до нас звертають-
ся. Коли наших воїнів їдуть про-
відати Ольга Пирогова чи Ірина 
Колесник, то передаємо нашу 
продукцію хлопцям на передову

Які у вашої команди плани 
на завтрашній день?

— Наш план незмінний — до-
помагати нашим хлопцям до пе-
ремоги.
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порізали колеса у автівках та 
підклали підозрілий предмет

воно? Наче 
н а п и с а н о , 

що 8-ма Гвар-
дійська, але тут із 

зупинкою все нормаль-
но. Думаю, значить це та, що 
по той бік вулиці. Бо цю зупинку, 
якщо я не помиляюся, магазин 
утримує. То вона, бачите, по-
фарбована. Тут все. А хто має 
утримувати ту, я не знаю навіть.

— А ви не знаєте, та зупинка 
давно у такому стані? — запиту-
ємо козятинчанку.

— Я не знаю, тому не можу 
вам сказати, — відповідає наша 

олена УдвУд

Стан деяких автобусних зу-
пинок у нашому місті просто 
вражає. Навіть сучасні прозорі 
зупинки, які поставили у Козя-
тині всього кілька років тому, 
вже не завадило б поремонту-
вати. Там як не стінку вибива-
ють, то десь дівається дах, тож 
не сховаєшся ані від вітру, ані 
від дощу та снігу. Решта зу-
пинок — надбання ще Радян-
ського Союзу. І якщо деякі з 
них мають зараз більш-менш 
нормальний вигляд, принаймні, 
пофарбовані та поремонтова-
ні, а на лавочках є всі щаблі, 
то знаходяться такі, на яких 
чекати автобуса, без перебіль-
шення, небезпечно.

«Кому на голову має впасти 
ця зупинка, щоб її демонтува-
ли?» — написала днями в одній 
із козятинських груп у Фейсбук 
Марина Шиян. До допису вона 
прикріпила світлини, на яких по-
криття під дахом зупинки про-
висло і тримається, як кажуть, 
на волосині.

Зупинка, про яку йде мова, 
розташована у мікрорайоні ПРБ, 
на вулиці Захисників України 
(колишня 8-ма Гвардійська), 
за декілька метрів від перехрестя 
із Білоцерківською трасою. Щоб 
описати її зовнішній вигляд, без 
перебільшення бракує слів, бо 
це все треба бачити на власні 
очі. Те, що тут не вистачає ща-

блів на лавці — пів біди. Най-
гірше — вгорі. Металеві листи, 
встелені під дахом, вже давно 
поїла корозія. Деякі шматки об-
валилися, утворивши діри. Ще 
два листи відстали до половини 
і провисли. Вони ще поки три-
маються конструкції, але сила 
земного тяжіння вперто 
тягне їх додолу. Сам 
дах поцяткова-
ний у багатьох 
місцях, наче 
його хтось 
п р о с т р е -
лив. У та-
ких умовах 
ч е к а ю т ь 
н а  г р о -
мадський 
транспорт 
пасажири, 
які їздять із 
ПРБ «трій-
кою», «сімкою» 
та «четвіркою».

Натомість зупинка 
по той бік вулиці, що 
стоїть просто навпроти — немов 
інша реальність. Це просто небо 
і земля. Тут і дах цілий, і на го-
лову нічого не звисає, і навіть 
щаблі на лавці усі є. І фарбували 
конструкцію явно не так давно.

— Якби не фото в інтернеті, 
я б і не бачила, і не знала, що там 
таке, — каже жінка, яка чекає ав-
тобуса на зупинці навпроти тієї, 
де звисає покриття. — Це я в ін-
тернеті побачила і думаю — де ж 

співрозмовниця. — Навіть коли 
я виходжу з автобуса, то я ви-
йшла і одразу пішла. А так, щоб 
стояти на тій зупинці, то я ніколи 
навіть не стояла.

Не виключено, що більшість 
пасажирів просто не звертають 
уваги на цю проблему, адже, як 
каже козятинчанка, люди сіда-
ють а автобус і на саму зупинку 
не дивляться. А ті, хто виходять із 
автобуса, дивляться собі під ноги 
і на дорогу, чи не їдуть машини.

Ми повідомили Управління 
житлово-комунального госпо-
дарства про те, у якому стані 

зупинка на вулиці Захисників 
України і поцікавилися, чи пла-
нують цього року ремонтувати 
цю зупинку?

— У нас в програмі «Розвитку 
житлово-комунального господар-
ства та благоустрою» передбачено 
ремонт зупинок і кошти ми вже 
виділили на бюджетній сесії, — 
каже Іван Вовкодав, начальник 
Управління ЖКГ Козятинської 
міської ради. — Зараз ми шукаємо 
підрядника. Підрядник визначить 
договірну ціну і, думаю, скоро 
почнемо роботи, не тільки по цій 
зупинці, а й по інших.

залізЯччЯ на даху зупинки 
скоро впаде просто на голову
небезпека  зупинка громадського 
транспорту на ПрБ має такий вигляд, 
наче потрапила під обстріл. на даху 
конструкції дірки, крізь які вночі можна 
споглядати зоряне небо, а з двох боків 
листи заліза провисли настільки, що 
ще трохи і обваляться. Чи збираються 
ремонтувати цю зупинку?

зупинка неподалік від перехрестя із білоцерківською трасою. 
металеві листки під дахом поїла корозія

анаСтаСія квітка

Днями у Козятині стався до-
волі неприємний та насторож-
ливий інцидент кримінального 
характеру. На «тій» стороні міс-
та, в районі третього ліцею біля 
п’ятиповерхівки, невідомі пошко-
дили кілька припаркованих ма-
шин. В машинах порізані колеса 
та подерта фарба на кузові. Окрім 
цього, як повідомила власниця 
однієї з понівечених авто, між 
автівками знайшли підозрілий 
предмет, схожий на саморобну 
вибухівку. Тож викликали полі-
цію та вибухотехніків

Все це сталося в ніч з 
9 на 10 лютого.

«Цим повідомленням хочу по-
передити усіх жителів міста, осо-
бливо переселенців, а також мож-
ливо знайти свідків. Усім трьом 

припаркованим автомобілям, біля 
п’ятиповерхівки завдали пошко-
джень. Найбільше постраждали 
автомобілі не з вінницькими 
номерами реєстрації, — напи-
сала у соціальних меражах Irina 
Semenova. — А найголовніше, між 
машинами була знайдена само-
робна вибухівка! На щастя, ніхто 
її не зачепив, вона була знешко-
джена вибухотехніками, яких ви-
кликала поліція. Заяви написали. 
Все зафіксували. Але! Тут поруч 
школа. А якби на вибухівку на-
трапили діти? Жах… Чому ж люди 
такі злі? Наша машина постраж-
дала найбільше. Напевно, тому 
що ми переселенці (дивлячись 
по реєстрації). Я родом з Козятина 
(але давно вже тут не живу), тут 
мешкає моя мама. Ми приїхали 
сюди, аби разом пережити цю 
кляту війну! Невже переселенці 

не люди? Я в шоці, рідне місто… 
Повне розчарування. Тепер мені 
страшно гуляти з дитиною. У що 
перетворився Козятин?.. Це так, 
думки. Будьте обережні, можливо 
наша історія, яка ще добре поки 
що закінчилася я вважаю, буде 
дзвіночком для всіх! Буду вдячна 
за будь-яку інформацію, можливо 
хтось щось бачив або чув».

Пошкодження автомобільного 
майна зафіксували козятинські 
правоохоронці. Що ж стосується 
саморобної вибухівки, то на щастя, 
ця інформація не підтвердилася.

— Вибухівки не було, був пред-
мет, ліхтарик, закручений ізоля-
ційною стрічкою, — прокоменту-
вав газеті заступник начальника 
Відділення поліції № 1 Хміль-
ницького районного відділу по-
ліції Дмитро Микитюк. — Так, як 
був знайдений підозрілий пред-

мет, викликали вибухотехніків. 
Провели його перевірку та зни-
щили контрольованим вибухом. 
Після того, як його знищили, 
перевірили — ніяких вибухових 
речовин не було.

Що стосується авто, то в них 

порізані колеса. Власниками од-
нієї машини є переселенці, у двох 
інших — це місцеві жителі.

Наразі постраждалі понапису-
вали заяви, проводиться перевір-
ка та переглядаються записи з 
камер спостереження
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договору, укладеного між Управ-
лінням освіти та спорту і під-
приємицею на закупівлю яєць 
на «Prozorro» немає, є лише ін-
формація про саму закупівлю. Ми 
звернулися до Управління освіти 
та спорту і попросили прокомен-
тувати цю ситуацію.

— На жаль, з боку уповнова-
женої особи сталася така прикра 
технічна помилка, — каже Інна 
Мадей, начальник Управління 
освіти та спорту Козятинської 
міської ради. — Підтвердженням 
закупівлі є не тільки табличка, яка 
в «Prozorro». Там не правильно 
вказана кількість яєць. Їх не 1510, 
а в 10 разів більше, тобто 15100. Це 
закупівля на рік: 98 150 гривень, 
ціна яйця 6,5 гривні, загальна кіль-
кість товару — 15100 штук. Пів-
тори тисячі яєць не може бути з 
тієї причини, що середня кількість 
споживаних яєць на тиждень ста-
новить близько 300 штук. Залежно 
від того, яке меню. Якщо пів-
тори тисячі поділити на 300, це 
всього-на-всього 5 тижнів, тоді 
фактично за лютий було б вже 
використано це все. Це заку-
півля на дошкільні навчальні 
заклади. На школи закупівлі 
проводить не управління 
освіти, а самі заклади. 
У них із липня мину-
лого року фінансова 
автономія.

Ми також хо-
тіли подивитися копію паперо-
вого договору, втім, бухгалтера 
не було на місці, тому сам договір 
нам не показали, але пообіцяли 
оприлюднити його у соцмережах. 
О 8.28 ранку середи, 15 лютого, 
на фейсбук-сторінці Управління 
освіти та спорту опублікували пост, 
де прокоментували цю ситуацію, 
і прикріпили до допису фотогра-
фію однієї сторінки з договору. Там 
вказано, що управління закупило 
15100 штук яєць за 98150 гривень, 
тобто 6,5 гривні за штуку.

Того ж дня, о 8.58 на сторінці 

олена УдвУд

Пам’ятаєте скандал, який став-
ся наприкінці минулого року із 
закупівлею продуктів для наших 
військових? У «Дзеркалі тижня» 
опублікували статтю про те, що 
Міністерство оборони начебто 
замовило послуги з організації 
харчування для військових час-
тин у шести областях України 
за завищеними цінами. Журна-
ліст, який проводив дослідження, 
стверджував, що йому вдалося 
дістати угоду, яку Міністерство 
уклало з підрядниками. Відпо-
відно до цієї угоди, Міноборони 
нібито придбало яйця за ціною 
в 17 гривень за штуку, тоді як 
роздрібна ціна у столичних ма-
газинах становила приблизно 
7 гривень.

Тепер дивна ситуація довкола 
цін на яйця дісталася і Козяти-
на. Увагу на це звернув редактор 
видання «20 хвилин. Вінниця» 
Вадим Павлов. На своїй сторін-
ці у Фейсбук він написав допис 
такого змісту:

«Золоті яйця по 65 грн за 1 шт. 
Козятин і Рахни-Лісові. Глянув, 
що відбувається в закупівлях через 
«Прозоро» у Вінницькій області. 
Звісно ж, після скандалу з яйця-
ми. І о диво. Управління освіти 
та спорту Козятинської міської 
ради в січні закуповує 1510 яєць… 
за 98150 грн. Одне яйце = 65 грн. 
Рахнівсько-Лісовий ліцей Шпи-
ківської селищної ради Тульчин-
ського району Вінницької області 

у лютому закуповує 1400 яєць за… 
96600 грн. Одне яйце = 69 грн.

Зателефонував у Рахни. Кажуть, 
що помилились нулем. (По голосу 
чути, що шоковані). А ось Козя-
тин взагалі вказує номер телефону, 
який не обслуговується.

Висновки у мене два:
1. Помилились одним нулем.
2. Або гроші вкрали. І авось 

ніхто не гляне. А якщо гляне, 
то можна з’їхати на те, що… 
(див.1 пункт)».

Ми перейшли на сторінку за-
купівлі, про яку йде мова. У дер-

жавній системі електронних заку-
півель «Prozorro» справді вказано, 
що Управління освіти та спорту 
Козятинської міської ради при-
дбало у козятинської підприємиці 
трохи більше півтори тисячі яєць 
за 98 тисяч гривень. Закупівля 
датується 19 січня 2023 року. На-
прикінці січня вартість курячих 
яєць у Козятині була в межах 50–
65 гривень за десяток інкубаторних 
та 75 — за десяток домашніх. Тож 
65 гривень за штуку — це ціна 
в десять разів вища навіть від роз-
дрібної, не те що оптової.

Зауважимо, що копії самого 

закупівлі у «Prozorro» з’явилося 
звернення Хмільницької окружної 
прокуратури стосовно порушення 
законодавства у сфері електро-
нних закупівель.

«Під час вивчення умов заку-
півлі встановлено, що управлін-
ням освіти та спорту Козятин-
ської міської ради Вінницької 
області закуплено яйця за ціною 
більш, ніж у 10 разів дорожче, ніж 
у роздрібній торгівлі — по 65 грн 

за штуку», — йдеться у зверненні.
Управління освіти та спорту Ко-

зятинської міської ради відреагу-
вало та опублікувало на сторінці 
закупівлі протокол, у якому йдеть-
ся про те, що під час проведення 
процедури закупівлі було виявлено 
технічну (механічну, формальну) 
помилку, зазначену при внесенні 
інформації про обсяги закупівлі: 
замість кількості 15100 штук вне-
сена кількість 1510 штук.

купили ЯйцЯ за космічними 
цінами за бюджетні гроші?
резонанс  У січні цього року Управління 
освіти та спорту закупило півтори тисячі 
яєць за 98 тисяч гривень. Саме такі дані 
наводить державна система електронних 
закупівель «Prozorro». Виходить, що одне 
яйце обійшлося в 65 гривень, тоді як 
за цю суму можна купити цілий десяток. 
як це коментують в освіті?

Ці яйця купували на 
дошкільні навчальні 
заклади. На школи 
закупівлі проводить не 
управління освіти, а 
самі заклади фото сторінки договору. тут вказано, що управління закупило 

15100 штук яєць за 98150 гривень, тобто 6,5 гривні за штуку.

здійснено за підтримки асоціації «незалежні регіональні видавці України» та WAN‑IFRA в 
рамках реалізації проєкту хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково 
збігаються з офіційною позицією партнерів

в’яЧеСлав гонЧарУк

Мало не кожен житель нашо-
го міста придивлявся до дерев, 
в яких нещодавно зрізали гілки 
аж до крони чи навіть частину 
крони. Десь це називають кро-
нуванням, десь омолоджуючею 
обрізкою, у нас таким нехитрим 
методом хочуть позбутися ава-
рійності в парку. Проте експерти 
іншої думки. Вони запевняють, 
що кронування — це катування 
дерев, яке в більшості випадків 
призводить до їх загибелі.

Нещодавно комунальники на-
шого міста проводили обрізку де-
рев у парку біля дитячого май-
данчика. Активісти-природолюби 
тоді викликали в парк поліцію, 
а ті відреагували та зафіксували 
факт обрізки дерев. Тут питань 

немає, краще зрізати ще одну 
живу гілку, ніж пропустити ту, 
яка може впасти на голову ди-
тині.

Після нетривалого затишшя, 
у п’ятницю, 10 лютого, в місь-
кому парку знов з’явилися кому-
нальники з технікою та пилкою. 
Керував процесом обрізки дерев 
у парку директор комунального 
підприємства «Чисте місто» Во-
лодимир Добржанський.

— Те, що в парку відбувається, 
це не чиясь забаганка. У парку 
були екологи й інші спеціаліс-
ти і саме вони показали нам, 
як потрібно проводити обрізку 
дерев, — пояснив Володимир 
Добржанський.

Наш парк, як зона відпочинку, 
вже в літах. За ним потрібно до-
глядати. Обрізка сухих, аварійних 

чи непотрібних гілок у парку дій-
сно потрібна, але не кронування 
дерев. Ми в давній дружбі з лісо-
патологом, а нині зі столярем-чер-
вонодеревщиком Валерієм із Дні-
пра. Він не раз нам говорив і ще 
раз каже, що в догляді за деревами 
застосовують три види обрізки. 
Формувальна, щоб забезпечити 
рослині природну форму та рів-
номірне розташування на дереві 
скелетних гілок. Санітарна обрізка 
потрібна, щоб позбутися гілок, які 
близько одна від одної, старих, 
сухих та хворих. Та омолоджу-
вальна — це та обрізка, що дехто 
називає її кронуванням дерева.

— Вона проводиться тільки 
в тому випадку, коли у дерева 
почала всихати вершина і в тій 
частині дерева припиняється ріст 
пагонів. Така обрізка застосову-

комунальники продовжили омолоджувальну 
обрізку дерев. Чи необхідна вона?

ється лише для того, щоб дерево 
з хворобою врятувати. Омолоджу-
вати його треба поступово, про-
тягом 2-3 років, а не відразу зрі-
зати значну кількість гілок. Зрізи 

треба змастити оліфовою фарбою 
чи садовим варом, — сказав фахі-
вець із хвороб дерев і деревини. 
У нашому парку такий підхід 
до дерев не спостерігається.
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новини

заняття на гуртку з українських 
видів мистецтв проводяться 
кожної суботи та неділі у центрі 
дитячої та юнацької творчості 
у кабінеті № 3. Уроки безко‑

штовні. наразі проводиться 
набір у групи. Щоб записати‑
ся, зверніться до адміністрації 
центру дитячої та юнацької 
творчості.

як долучитися

метра. Я її створюю в бажанні 
творити диво. Тому що немає 
певних мірок, немає чітких кор-
донів. Оскільки коли художник 
творить картину, він обирає ті 
барви, які хоче. Так і з ляль-
кою — ви самі обираєте тканину 
і прикраси.

Основа ляльки — це квадрат-
ний шматок тканини. По його 
центру майстриня кладе неве-
личку ватяну кульку, а тоді ква-
драт, розвернутий по діагоналі, 
складає навпіл. На тканину на-
вколо ватяної кульки туго намо-
тують нитку. Так формується го-
лова майбутньої ляльки. Маша, 
яка прийшла на заняття, уважно 
слідкує за процесом і повторює 
кожен рух.

— Всередину голови раніше 
клали згорток, зроблений із 
тканини, я зараз покажу, — каже 
майстриня, відриває смужку ма-
терії та скручує в спіраль. — Є та-
кий різновид ляльки як трипіль-
ська, ми також будемо її вивчати. 
У такої ляльки голова робиться 
зі скрученої в равлик тканини, 
але вона не ховається в основу.

— Скільки треба кіл намота-
ти? — перепитує Маша.

— Так, щоб було цупко, — від-
повідає Наталія. — Щоб лялька 
мала міцну структуру.

колір має знаЧення
Зробивши голову, ляльці фор-

мують руки. Щоб вони були си-
метричними, майстриня радить 
перед тим, як мотати другу руку, 
прикласти до першої і переві-
рити довжину. За тим мотан-
ці роблять талію. Наступний 
етап — одяг. Із прямокутного 
клаптика тканини Маша робить 
своїй ляльці пишну спідницю 
із автентичним орнаментом і 
фартушок із мережки.

— Раніше фартушок мав дуже 
велике значення в житті жін-
ки, — розповідає майстриня, 
поки Маша примотує до ляльки 
фартушок. — У фартухах навіть 
народжували. Фартухи певного 
виду, оздоблені тонким мережи-
вом, одягалися навіть на весілля.

Останній етап — оздобити го-
лову. Для цього майстриня про-
понує два варіанти — волосся із 
шерстяної нитки або ж хусточку. 

олена УдвУд

Центр дитячої та юнацької 
творчості — один із осеред-
ків дозвілля наших школярів. 
Креативні, дружні та активні 
викладачі згуртовують довко-
ла себе дітей і допомагають їм 
розвиватися, а директор всіля-
ко підтримує і надихає. Своїх 
вихованців педагоги навчають 
і співати, і танцювати, і плести 
з лози, і грати в шахи, і виго-
товляти декоративні вироби, і 
малювати, і знімати цікаві відео, 
і навіть готувати. А віднедавна 
у центрі з’явився новий гурток, 
на якому вивчатимуть різні види 
традиційного українського мис-
тецтва та прикраси і обереги, 
притаманні нашій культурі. Се-
ред них — дідух. Це не просто 
звичайний оберемок зв’язаних 
колосків. Дідухи виготовляють 
за певними правилами. Коло-
сків має бути рівно 365, як днів 
у році. Вони діляться на тижні 
та місяці. А готовий дідух по-
трібно заносити до хати лише 
у гарному настрої і стояти він 
має цілий рік.

Але якщо про дідуха точно 
чули ми всі, то що таке гердана, 
знає, певно, не великий відсо-
ток людей. А це, між іншим, 
традиційна українська при-
краса з бісеру, яка має багато 
видів. Це і звичайні у вигляді 
довгої стрічки як широкої, так 
і вузької, і кутові, і кризанки, 
а також стрічкові, схожі на су-
часні тату-чокери. До речі, саме 

в стрічковий гердан була вбрана 
Леся Українка на одній зі своїх 
світлин.

Ще на гуртку вчитимуться 
робити традиційні іграшки з 
глини, квіти зі стрічок, писанки. 
І це далеко не повний перелік.

— Наша мета — об’єднати 
дітей, розповісти, яка багато-
гранна наша культура, — каже 
майстриня Наталія Баштова. — 
Ми хочемо, щоб наші діти яко-
мога краще пізнали свою країну, 
побачили багатобарв’я кольорів і 
мистецьких напрямів, присутніх 
у нашій культурі.

показали проЦеС із нУля
Заняття — це своєрідна серія 

майстер-класів, на яких дітям 
показуватимуть на практиці, як 
виготовляти традиційні україн-
ські прикраси, іграшки та обере-
ги, а ще розповідатимуть багато 
цікавих фактів. Перші уроки 
вже відбулися. Їх присвятили 
автентичному українському 
оберегу — ляльці-мотанці. Вони 
бувають різних видів — прості, 
зерновушки, яких роблять, щоб 
був хороший врожай, мрійниці, 
яким замовляють бажання, а ще 
бувають мотанки на основі. По-
чали зі звичайної ляльки, яку 
можна виготовити за один урок.

— Я взяла тканину спеціаль-
но цілими шматками для того, 
щоб показати процес творення 
ляльки з нуля, — каже майстри-
ня і нариває тканину на шмат-
ки. — Творячи ляльку, я ніколи 
не виміряю тканину до санти-

Маша обирає хусточку. Трикут-
ний клаптик тканини дівчина 
пов’язує своїй ляльці на голо-
ву, а за тим прикрашає мотанку 
стрічками.

— Раніше незаміжні дівча-
та носили віночки і вплітали 
в них стрічки, кожна з яких 
мала своє значення, так само, 
як і колір фарби на писанці, — 
розповідає Наталія. — По центру 
зав’язувалася обов’язково корич-
нева стрічка. Вона символізувала 
опору землі, розвиток, багатство. 
Наступні дві стрічки були золо-
тавого кольору, як сонячне світ-
ло. Потім — зеленого кольору. 
Це символ розвитку, здоров’я. 
Блакитна стрічка — це духовний 

розвиток. Якщо дівчина мала ба-
гато стрічок блакитного кольору 
у своєму віночку, значить вона 
була сиротою. Коли зустрічали 
таку дівчинку на вулиці, люди 
намагалися щось їй дати, і ди-
тина по бажанню могла зняти 
стрічку і подарувати цій людині 
на знак подяки.

Кожен, хто прийшов на занят-
тя, впорався зі своїм завданням. 
І в кожного вийшла неповторна 
лялька. Маша зробила мотан-
ку-янгола — своїй ляльці вона 
примотала крила. Ліза та Оксана 
створили мотанки в лавандових 
тонах — дівчатка вбрали їх у буз-
кового кольору спіднички, а за-
мість хусточки зробили волосся.

вчатьсЯ робити українські 
обереги, іграшки та прикраси
пізнавально  дідухи, глиняні 
свищики, ляльки‑мотанки, ватяні іграшки, 
павуки із соломи — усе це та багато 
іншого робитимуть юні козятинчани. 
Вперше у козятині відкрили гурток, 
на якому навчатимуть традиційним видам 
українського мистецтва. на заняттях діти 
не лише слухають, а пробують творити 
власноруч. на один із уроків завітали 
і ми. розповідаємо, що цікавого почули 
і як записатися

Майстриня каже, 
що оберегові ляльки 
жінки зазвичай 
мотали наодинці, 
у стані спокою та 
умиротворення

анаСтаСія квітка

Днями Головне управління 
ДСНС України у Вінницькій об-
ласті опублікувало термінове звер-
нення про фейкові повідомлення, 
які ширять мережею інтернет. 

Мова йде про дописи, в яких 
повідомляють про забрудненість 
повітря та ймовірні підтоплення 
територій області.

Головне управління ДСНС 
України у Вінницькій області 
звертає увагу громадян викорис-

товувати виключно перевірені 
джерела інформації, а не сумнівні 
телеграм-канали.

«Наразі, ситуація на Вінниччині 
контрольована, будь-яка загроза 
для населення відсутня», — йдеть-
ся у повідомленні.

Безпечність радіаційного фону 
підтверджує і Вінницький облас-
ний центр контролю та профілак-
тики хвороб МОЗ України.

«За результатами щоденного мо-
ніторингу, який проводять фахів-
ці Вінницького обласного центру 

контролю та профілактики хвороб 
спільно зі структурними підроз-
ділами в районах — радіаційний 
фон на Вінниччині не перевищує 
багаторічний рівень та не несе 
загрози мешканцям області», — 
йдеться у повідомленні відомства.

повідомлення про забрудненість повітря та ймовірні 
підтоплення територій нашої області — фейк

така лялька вийшла у маші. це поєднання мотанки із 
янголом

ліза та оксана зробили своїм лялькам волосся. хоч 
дівчатка і використовували тканину однакових кольорів, 
мотанки у них вийшли різні
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тривалий час була на повороті 
перед переїздом 1011 кілометра. 
До нас із цього приводу зверта-
лися водії і ми про це декіль-
ка разів писали. Залізничники 
відреагували швидко і на своїй 
території порослі видалили. Те-
пер свою роботу виконала кому-
нальна служба. Масивного клена, 
який закривав видимість водіям, 
вони спиляли.

І в січні, і в лютому випадав і 
танув сніг. Разом зі снігом із до-

в’яЧеСлав гонЧарУк

Почалася наша прогулянка з 
парку залізничників. У зоні від-
починку біля альтанки розкидане 
сміття. Склалося враження, що 
група нічних відпочиваючих чи 
то добре щось відмічали, чи були 
не зовсім виховані. Всюди роз-
кидане сміття, хоча поряд майже 
порожній сміттєвий бак. Ми на-
віть поцікавилися у працівників 
вокзалу, як вони часто прибира-
ють в парку залізничників?

— Прибираємо кожної змі-
ни, — відповідають.

Але ми в парк залізничників 
трохи зарано прийшли, денна 
зміна в парку ще не прибирала.

Наступною нашою зупинкою 
була вулиця Сковороди. Там ми 
зафіксували декілька відкритих і 
напіввідкритих люків на тротуарі 
та проїжджій частині. На тротуарі 
в привідкритий люк може прова-

литися нога. Біля ліцею № 5 сні-
гозбиральна техніка зсунула з 
місця бетонні плити, які заміняли 
на дорозі кришки люків.

У міському парку ми зустріли-
ся з директором «Чистого міста» 
Володимиром Добржанським. 

На запитання, коли відремон-
тують поламані вандалами лавки, 
він відповів, що дошки вже ви-
готовлені.

— Скоро поставимо, — сказав 
очільник комунального підпри-
ємства.

Небезпечна ділянка дороги 

ріг почав сходити асфальт, який 
клали у час передзимового ямко-
вого ремонту. Шкода, що кошти 
громади випустили на вітер.

В останній день нашої про-
гулянки містом ми потрапили 
на день народження Жені. Він 
зі своїми друзями відзначав своє 
семиріччя в кафе «Манго». Під 
час привітань іменинника пролу-
нала повітряна тривога і всі діти 
організовано вийшли на вулицю. 
Розважати дітей взявся ведмідь 

Умка. У дорослих ми запитали, 
звідки приїхав той чарівний екс-
понат?

— Ми не виключали, що під 
час дитячого застілля може бути 
повітряна тревога. Щоб дітям 
було весело, ми й замовили цього 
артистичного медведика, — від-
повіла мама іменинника пані 
Катерина. — Він приїхав до нас 
із Житомира. А діти швидко з 
ним подружилися, тому що він 
просто чудовий.

іменини під час тривоги, 
відкриті люки і сміттЯ
козятин у фото  Періодично ми 
об’їжджаємо наше місто в пошуках 
цікавих фото. цього разу під приціл 
наших камер потрапили відкриті 
люки на тротуарі та проїжджій частині 
дороги, розчистка порослі в зоні поганої 
видимості та сміття в парку залізничників

І в січні, і в лютому 
випадав і танув 
сніг. Разом з ним з 
доріг почав  сходити 
асфальт, який клали 
напередодні зими

З 10 лютого Укрзалізниця при-
значила поїзд № 769/770 Хутір-
Михайлівський — Київ — Тер-
нопіль.

Як повідомляє Укрзалізниця 
у своєму телеграм-каналі, поїзд 
відправлятиметься з Хутір-Ми-
хайлівського о 16.34 по п’ятницях 
та неділях, прибуватиме до Києва 
о 21.52, а до Тернополя — о 6.15.

У зворотному напрямку, з Тер-
нополя, поїзд слідуватиме тільки 
до столиці, відправлятиметься з 
11 лютого по понеділках та субо-
тах о 7.06 і прибуватиме до Києва 
о 14.44.

У сполученні Київ — Хутір-
Михайлівський поїзд курсува-

тиме з 12 лютого щодня, крім 
понеділків та субот. Відправка 
з Києва — о 10.16, прибуття 
до Хутір-Михайлівського — 
о 15.55. Відправлення з Хутір-
Михайлівського — з 14 лютого 
по вівторках, середах та четвер-
гах о 16.34, прибуття до Киє-
ва — о 21.52.

«Цей поїзд дасть мешканцям 
Сумщини сполучення з Віннич-
чиною (через Козятин), Хмель-
ниччиною та Тернопільщиною. 
Квитки вже доступні для при-
дбання в застосунку Укрзалізни-
ці, в чат-боті, на сайті та в касах 
вокзалів», — йдеться у повідо-
мленні.

Укрзалізниця призначає поїзд хутір-михайлівський — 
київ — тернопіль, який курсуватиме через козятин

іменини вдалися. мішка Умка був на дні народження семирічного Жені в центрі уваги дітей

Цей люк на тротуарі вулиці 
Сковороди. неподалік від ліцею № 5

гіллястий клен ріс на повороті 
до переїзду. тепер його спиляли 
і водії більше не нарікатимуть 
на погану видимість

разом зі снігом почав сходити 
асфальт. Його поклали під час 
останнього ямкового ремонту

Сміття у парку залізничників. тут є 
сміттєвий бак, але відпочивальники 
чомусь ним не скористалися
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Проблема. Козятинчани вже 
не вперше піднімають на роз-
голос суспільно важливу тему — 
життя психічнохворих людей та 
безхатченків, яких можна зустріти 
на вулицях нашого міста. Якщо 
конкретніше, мова йде про відому 
містянам жінку, яка вдень ходить 
по базару, в парку, а вночі — 
спить на трубах біля котельні.

Ще в листопаді минулого року 
у соціальних мережах козятин-
чани публікували дописи з фото-
фіксацією та численними питан-
нями до влади — чому їй нема 
діла до людей, які вештаються 
вулицями у пошуках невідомого, 
а надворі зима і це реальна за-
гроза життю?

«Невже у нашому місті Козя-
тин, немає притулку для людей, 
які не мають свого житла, в яких 
дійсно немає до кого звернутися 
за допомогою? Ось ця жіночка 
вже не перший рік зимує на дво-
рі! Чи може наша адміністрація 
міста, нарешті звернути свою ува-
гу на таких людей?! Так як вона 
не єдина така людина у нашій 
громаді. Прошу не пройти повз 
цієї ситуації», — писала Анна 
Андреєва.

У коментарях під дописом 
люди жваво обговорювали цю 
тему. Хтось засуджував рідних, 
хтось — владу. Писали і про те, 
щоб не чіпали ту жінку, вона ні-
кому нічого поганого не зробила, 
вона не агресивна, у неї просто 
такий спосіб життя.

Звернула увагу на допис і від-
повіла на нього і козятинський 
міський голова Тетяна Єрмола-
єва.

«Ми вже намагались її гос-
піталізувати, особливо взимку, 
коли холодно, вона тікає. По-
трібно спочатку госпіталізува-
ти, зробити обстеження на стан 
здоров’я. У терцентрі живуть осо-
бливі люди, хвороби їм небезпеч-
ні. Крім того, вона не одинока і 
молода. В терцентрі можуть бути 
молоді недієздатні люди, це має 
бути підтверджено. Вона живе 
дома, родина знає, що вона ро-
бить. Вона багато гуляє по вулиці 
і має дивний вигляд. І все. Ми 
минулої зими займались цим. Це 
спосіб життя», — написала місь-
кий голова.

Наразі вже останній місяць 
зими і козятинчани знову запи-
тують — як можна у 21 столітті 
спостерігати і ніяк не допомогти 
людині, яка того потребує?

— В Козятині є людина, яка вже 
мабуть з пів року живе на трубах 
з опалення, що йдуть із котельні 
на вулиці Володимира Великого, 
7 (колишня Котовського). Там 
є така трансформаторна будка і 
от вона там і влітку спала, там її 
все барахло лежить, — звернувся 
до редакції козятинчанин Олек-
сандр. — А зараз зима. І вона десь 
до 6-7 ранку на цих трубах спить, 
а в день ходить вулицями. Хочу, 
щоб написали про це, щоб вла-
да звернула увагу — 21 століття, 
а людина спить на трубах. Може 
її десь би оприділили? Там її па-
кети стоять біля цих труб, кофти. 
Буває по базарі ходить, хто знає, 
то дасть їй чи пиріжка, чи булку, 
вона не просить, не краде, шкода 
людину просто.

За коментарем звернулися 
в Козятинське управління со-
ціальної політики. Поставили 
відповідним спеціалістам кілька 
запитань.

Чи є в місті Козятин заклад, де 
надають допомогу психічнохворим 
особам? Який орган займається 
цим питанням?

— На території міста Козятин 
відсутні спеціалізовані заклади, 
які надають допомогу психіч-
нохворим особам. Консульта-

«вдень ця жінка ходить вулицями, 
а вночі — спить на трубах»

вирішити по-іншому. Будівлю 
виставили на аукціон. Фірма-
переможець була готова запла-
тити за аварійне приміщення ці-
лих три мільйони гривень. Втім, 
продати РБК з молотка також 
не вдалося, з тієї ж причини — 
земля була у власності міської 
ради, а продати майно без землі 
неможливо.

Коли районну раду ліквідували, 
будівля старого районного будин-
ку культури перейшла до міської 
ради. І після цього заговорили 
про те, що РБК потрібно зноси-
ти. Озвучували навіть таку ідею, 
щоб на його місці облаштувати 
невеликий парк. Втім відтоді 
минуло вже два роки, а будів-

олена УдвУд

Районному будинку культури, 
що стоїть пусткою на централь-
ній вулиці міста, вже понад сто 
років. За час свого існування ця 
споруда пережила чимало. По-
чинала вона як один із перших 
козятинських кінотеатрів «Екс-
прес». Минуло кілька десятків 
років і приміщення переобладна-
ли під районний будинок культу-
ри. Відтоді його стали викорис-
товувати як клуб. Сцена актової 
зали приймала танцювальні та 
вокальні колективи, тут регу-
лярно влаштовували концерти та 
проводили гуртки. Та вже п’ять 
років вона пустує — приміщення 
визнали аварійним і зачинили.

Спочатку у районному бу-
динку культури обвалилася сте-
ля. За тим впав шматок стіни. 
Будівля вже давно потребувала 
капітального ремонту, який так і 
не провели, тому споруда й опи-
нилася у такому стані.

Законсервоване приміщення 
РБК не збиралися так просто 
залишати. У нині ліквідованої 
Козятинської районної ради, 

яка свого часу володіла цим 
майном, були на нього гранді-
озні плани. На місці районного 
будинку культури хотіли звести 
дев’ятиповерховий житлово-роз-
важальний комплекс. За проєк-
том, у будівлі мали бути не лише 
квартири, а й магазини, каток 
та інші розважальні заклади. 
Знайшли навіть інвестора, який 
був готовий це все реалізувати 

на практиці. Але сталося не так 
як гадалося, бо районній раді на-
лежала лише сама будівля РБК, 
а земля під ним завше була 
у власності міської ради. Тож 
від цієї ідеї довелося відмовитися.

Час ішов, районна рада не зда-
валася. Улітку 2020-го, коли 
райрада доживала свої останні 
місяці, долю РБК спробували 

ля районного будинку культури 
так і стоїть на місці. Штукатур-
ка продовжує потихеньку обси-
патися, дерев’яна конструкція 
над центральним входом, зда-
ється, зовсім скоро обвалиться, 
а за розбитим склом у вікні що 
не день то виростає ще більша 
гора сміття.

Що мають робити з приміщен-
ням РБК — запитали ми у місь-
кій раді. Як виявилося, від ідеї 
зносити будівлю не відмовилися. 
Це питання у процесі вирішення.

— Розібрати приміщення 
не просто. Спочатку потрібно 
розробити проєктно-кошторисну 
документацію, — пояснює секре-
тар ради Тетяна Римша. — Тому 

що усе майно треба оцінити. 
Вже потім оголошується тендер, 
на якому має зайти будівельна 
компанія. Підрядник має поста-
вити огорожу і закрити терито-
рію, тому що це небезпечно.

Вирішенням цього питання 
займається Управління житло-
во-комунального господарства. 
Проєктно-кошторисну докумен-
тацію вже виготовили. На най-
ближчій сесії планують виділити 
кошти. Що саме буде на місці 
знесеного РБК, поки не відомо.

— Це питання потрібно виста-
вити на громадське обговорен-
ня, — підсумовує Римша. — Це 
має бути не одноосібне, а колек-
тивне рішення.

районний будинок культури 
знесуть чи все-таки залишать?
благоустрій  Старе приміщення рБк 
хотіли розбирати, а на його місці могли 
зробити парк. Про це говорили ще два 
роки тому. та нині вже 2023‑ій, а будівля 
колишнього районного будинку культури 
досі стоїть на місці. Чи не передумали її 
зносити — дізнавалися наші журналісти

«Для того, щоб 
знести будівлю, 
спочатку треба 
розробити проєктно-
кошторисну 
документацію»

ції щодо здоров’я та лікування 
психічнохворих осіб здійснює 
лікар-психіатр КП «Центральна 
районна лікарня Козятинської 
міської ради».

Який алгоритм дій, якщо людина 
побачила на вулиці психічнохвору 
особу і виявила бажання допомог-
ти? Куди їй звернутися?

— Якщо людина має гострий 
психічний розклад, слід викли-
кати швидку медичну допомогу 
за номером 103. Потрібно зазна-
чити, що в Україні заборонено 
примусове лікування психіч-
нохворих, госпіталізація відбу-
вається тільки за усвідомленою 
згодою особи, без такої згоди 
госпіталізація не здійснюється. 

І навіть якщо згода є, без ухвали 
суду лікування може бути при-
пинено, щойно людина захоче 
додому. Лише суд може вине-
сти рішення про примусове лі-
кування.

Козятинчани запитують нас — 
чому немає нікому діла до жінки, 
яку можна зустріти на вулицях 
нашого міста з явно вираженими 
ознаками психічнохворої людини?

— До Управління соціальної 
політики Козятинської міської 
ради звернень стосовно

людини, яка потребує допомо-
ги з приводу психічного захво-
рювання не надходило. Радимо 
звертатися до закладів охорони 
здоров’я.

районний будинок культури має такий вигляд, наче зовсім скоро трісне по швах. 
Приміщення визнали аварійним п’ять років тому
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анаСтаСія квітка

На сторінці Козятинської 
міської територіальної громади 
анонсували — у нашому ЦНАПі, 
як і в усій Україні, стартувала на-
ціональна рекрутингова кампанія 
«Гвардія наступу», метою якої є 
формування підрозділів, котрі 
разом із ЗСУ забезпечуватимуть 
деокупацію території України, 
наступ і Перемогу у війні.

Загалом створюється вісім 
бригад:
 «Сталевий кордон» — бри-

гада Державної прикордонної 
служби України. У лавах підроз-

ділу вже є герої, які захищали 
кордон, боронили «Азовсталь» 
та воювали на Бахмутському на-
прямку.
 «Червона калина» — до лав 

бригади вже увійшли герої, які 
брали участь у боях на Донеччині 
й Луганщині, обороняли Київ.
 «Лють» — бригада Націо-

нальної поліції України.
 «Рубіж» — до лав бригади 

вже увійшли герої, які відстою-
вали Гостомельський аеропорт, 
Рубіжне на Луганщині.
 «Спартан» — потужна штур-

мова бригада, обороняла Харків.
 «Кара-Даг» — кара за Крим, 

братиме участь у звільненні АРК.
 «Буревій» — бригада утилі-

зації російських військових.
 «Азов» — легендарний під-

розділ, один із основних осеред-
ків оборони Маріуполя.

У Міністерстві внутрішніх 
справ наголошують, що це жод-
ним чином не мобілізація, а суто 
добровільний набір.

До добровольчих загонів На-
цполіції та Нацгвардії можуть 
вступати всі охочі чоловіки і 
жінки, віком від 18 до 60 років, 
їм гарантується заробітна плата, 
соцпакет, матеріальне забезпе-
чення. Після зарахування до за-

У козятинському Цнапі стартувала національна 
рекрутингова кампанія «гвардія наступу»

гонів, добровольці проходитимуть 
спеціальне навчання перш ніж 
починати виконання спеціальних 
завдань.

У Вінницькій області визначе-
но 9 ЦНАП, де будуть представ-
ники від поліції, прикордонної 
служби та Нацгвардії:

У місті Вінниці:
 ЦНАП «Прозорий офіс», 

вул. Соборна, 59
 ЦНАП «Прозорий офіс «За-

мостя», вул. Замостянська, 7
 Прозорий офіс «Вишенька», 

проспект Космонавтів, 30
 «Прозорий офіс «Старе Міс-

то», вул. Брацлавська, 85

 м. Гайсин — Відділ «ЦНАП 
та Державної реєстрації», 2-ий 
провул. Високовича, 2
 м. Жмеринка — Управління 

«ЦНАП», вул. Училищна, 9
 м. Могилів-Подільський — 

Відділ «ЦНАП», вул. Київська
 м. Тульчин — Відділ «ЦНАП», 

вул. Миколи Леонтовича, 65
 м. Хмільник — Управління 

«ЦНАП», вул. Столярчука, 10.
 Можна також заповнювати 

анкету онлайн на сайті storm.mvs.
gov.ua

Для додаткової інформації 
звертайтесь за номером телефо-
ну: 0 800 10 00 20.

запитання STOP (Snore‑Tired‑
Observed‑Pressure)
(хропіння‑Втома‑Спостереження‑
тиск)
1. Чи маєте ви гучне хропіння (до‑
статньо голосно, щоб було чутно 
крізь двері чи ваш партнер штовхає 
вас через хропіння вночі)?
2. Чи часто ви відчуваєте стомле‑
ність, втому, або сонливість про‑
тягом дня (засинаєте або втрачаєте 
концентрацію, коли ви за кермом 
або спілкуєтесь з кимось)?
3. Чи спостерігав хтось у вас зупин‑

ки дихання або утрудненне дихан‑
ня (задишку) під час сну?
4. Чи маєте ви (лікуєтесь від) під‑
вищений артеріальний тиск?

запитання ВANG (BMI‑Age‑Neck‑
Gender)
(імт‑Вік‑Шия‑Стать)
1. індекс маси тіла (Вмі) більше 
ніж 35 кг/(м)2
(рахується вага поділена на зріст)
2. Вік — старше 50 років
3. Окружність шиї більше 40 см
(вимірюється по виступу кадика 

(адамовому яблуку)
4. Стать — чоловіча
низький ризик: 0–2 відповідей 
«так»
Середній ризик: 3–4 відповіді «так»
Високий ризик: 5–8 відповідей 
«так» або:
«так» на 2 чи більше з 4 STOP‑
запитань + чоловіча стать
«так» на 2 та більше з 4 STOP‑
запитать + Вмі більше 35 кг/(м)2
«так» на 2 чи більше з 4 STOP‑
запитань + окружність шиї біль‑
ше 40 см

як визначити ризик апное — анкета хропунця

ное — обмеження дихання, більш 
ніж на 10 секунд, з падінням рів-
ня кисню в крові на три і більше 
відсотки.

— Ще важливо, чи при цих епі-
зодах (зупинки дихання) людина 
продовжує спроби вдихнути, — 
каже лікар. — Якщо ні, то пробле-
ма у відсутності сигналів від мозку 
для вдиху/видиху (тобто мова вже 
про неврологічні проблеми) і це 
набагато важча ситуація.

для обСтеження можУть 
викориСтовУватиСя 
2 методи:

1. Поліграфія PG. Обстеження 
в домашніх умовах. Реєструє по-
вітряний потік, хропіння, пульс, 
насичення крові киснем, поло-
ження під час сну, рухи грудної 
клітини, рух крові по капілярах 
пальців

2. Полісомнографія PSG — об-
стеження під час сну в стаціонарі. 
Окрім показників, описаних для 
PG, вимірює ще десятки показ-

ників: кардіограма, тиск, енцефа-
лограма, рухи різних груп м’язів, 
рухи очей та багато іншого.

— Для більшості випадків до-
статньо PG. За її результатами 
можна або виключити пробле-
му, або визначити її тяжкість і 
запропонувати лікування. Іноді 
можуть бути виявлені пробле-
ми, що потребують додаткового 
обстеження — PSG, — говорить 

альона рябоконь

— Хропіння для оточення хро-
пунця, це джерело безсонних но-
чей та привід до нічних вправ 
із перевертання сплячого в ліж-
ку, — розповідає ЛОР Анатолій 
Власенко. — Та головну загрозу 
хропіння несе його джерелу, і 
я зараз не про ризик бути при-
душеним подушкою.

Для початку лікар пропонує ро-
зібратися, що провокує хропіння. 
Найпростішими факторами є — 
алкоголь перед сном і зайва вага. 
А ще порушення тонусу м’язів 
глотки, часто це буває через по-
рушення носового дихання.

— При хропінні порушується 
приплив повітря, людині не по-
добається «не дихати» і вона 
часто прокидається, — гово-
рить лікар. — Все це не подо-
бається серцю, і нирки не в за-
хваті та починають скидати 
більше рідини, порушується 
сон, оскільки відсутня глибо-
ка фаза — тільки прокинувся, 
а вже втомився. Мозок без від-
починку зовсім на межі і вими-
кається за першої можливості. 
Добре якщо в цей час господар 
не за кермом автомобіля, а таке 
трапляється часто.

як дізнатиСь, Чи є загроза 
життю хропУнЦя?

За словами Анатолія Власенка, 
хропіння — це звук, який супро-
воджує звуження просвіту верхніх 
дихальних шляхів. А чим вужче 
просвіт — тим менше кисню 
отримують тканини.

— При синдромі апное уві сні 
зменшується приток кисню, від 
чого першим страждає головний 
мозок, — говорить лікар. — У від-
повідь на це, спершу «мозок» 
будить власника. Коли людина 
прокидається, тонус м’язів глотки 
та щелепи відновлюється. Кисень 
починає поступати нормально. 
Доки людина знову не засне. І це 

може повторюватися до значного 
виснаження, коли будити людину 
мозок вже не має як.

Але до цього плачевного кінця 
ще треба дожити. До того, за сло-
вами лікаря, рівень кисню в крові 
падає, і для постачання потрібної 
кількості кров має текти швидше. 
Серце починає працювати швид-
ше, в системі підвищується тиск.

— Спочатку підвищення тис-
ку та навантаження на серце є 
тільки вночі, та з часом стають 
постійними. Серцевий м’яз роз-
ростається, а це підвищує ризик 
інфаркту, — розповідає лікар. — 
Також збіднення крові киснем 
призводить до підвищеної ак-
тивності нирок, тому вночі до-
водиться частенько бігати до ту-
алету.

Крім того, повністю компен-
сувати нестачу повітря при ніч-
ному апное організм не в змозі і 
сон перестає бути відпочинком. 
А це означає сонливість протягом 
дня, хронічну втому, а згодом і 
неконтрольовані епізоди мікро-
сну, по кілька секунд, які стають 
постійними супутниками.

А ще, за словами лікаря, мозок 
розуміє, що нестача кисню — це 
дуже поганий передвісник, а зна-
чить треба готуватись до важких 
часів, треба запастися.

— А чим найкраще і найшвид-
ше можна запастися — звісно, 
жиром, — говорить Анатолій Вла-
сенко. — Тож можна сказати, що 
ожиріння є фактором ризику хро-
піння, але і хропіння є причиною 
ожиріння. Тому схуднути, доки 
є хропіння — велика проблема.

хропіння і розлади 
дихання

— Якщо у людини є хропіння, 
її потрібно обстежити на наяв-
ність розладів дихання, тобто 
на апное і гіпопное, — розпо-
відає ЛОР.

Апное — зупинки дихання 
більш ніж на 10 секунд. Гіпоп-

лікар і додає, що якщо пробле-
му виявити, але нічого з тим 
не робити, то можна отримати 
цілий перелік ризиків: смерті, 
захворювань серцево-судинної 
системи (артеріальної гіпертензії, 

ішемічної хвороби серця, пору-
шень ритму та провідності, сер-
цевої недостатності та інсульту), 
а також дорожньо-транспортної 
пригоди (внаслідок денної со-
нливості).

Як не померти від хропіннЯ?
добраніч  інколи хропіння — це просто 
звук, який заважає спати оточуючим. але 
це може бути симптомом серйозніших 
проблем із ще гіршими наслідками. 
наприклад, синдром апное уві сні — 
з інфарктом у кінці і смертю. хто під 
загрозою і що робити, розповідає лікар

Якщо тиск у нормі, 
немає зайвої ваги, ви 
добре висипаєтесь, 
але хропите — найімо-
вірніше, це поки що не 
шкодить здоров’ю

 Постійна втома
 епізоди мікросну вдень, які можуть призвести до дуже поганих речей
 Підвищення тиску — спочатку тільки вночі, а потім і вдень
 ризик раннього інфаркту
 домашнє насильство

 Схуднути
 не пити алкоголь на ніч
 Відвідати лОра
 медикаментозно відновити носове дихання (якщо це алергічний риніт, 
поліпи носа)
 Операційно відновити носове дихання (септо‑пластика) або на тканинах 
ротоглотки (вувуле‑пластика)
 Відвідати ортодонта — для виготовлення капи, яка буде утримувати рот 
закритим
якщо нічого з вищеописаного не допомогло — треба пройти полісомногра‑
фію (моніторинг життєво важливих показників під час сну) та використову‑
вати CPAP аппарат, який лікує порушення дихання під час сну.

Що з цим робити

резУльтати хрОПіння
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спорт

Гра виявилася дуже цікавою. 
Ми першими забили, та супер-
ник проявив характер і зрівняв 
рахунок. Тож гра завершилась 
унічию 1:1. Щоб вирішити за-
вдання мінімум і не залежати 
від результату останньої гри, ми 
налаштувалися на наступну гру 
з командою «Темп» із Вінниці. 
Адже на третьому етапі змагань 
розраховувати на слабкого су-
перника не доводиться, тому 
що слабкі команди вже відсіяні.

До кожної гри, за словами 
тренера, наші спортсмени під-
ходять відповідально. Спочатку 
треба вирішити питання виходу 
в наступний тур, а коли резуль-
тат досягнутий, то в останній грі 
можна поекспериментувати зі 
складом.

— Це діти, у них у всіх горять 
очі грати, особливо у молодших 
за віком гравців, — продовжує 
Микола Бабюк. — «Темп» ми 
перемогли з рахунком 2:0 і та-
ким чином вирішили питання 

виходу в наступне коло змагань. 
Остання гра з «Авангардом», хоч 
турнірного значення не мала, ми 
хотіли показати красивий фут-
бол. Гарний футбол у цій грі 
ми показали та в завершальній 
стадії атаки не скористалися хо-
рошими моментами для взяття 
воріт. Так іноді буває у футболі. 
Коли є результат, граєш у своє 
задоволення, то гра є, а резуль-
тату немає. Ми поступилися 
«Авангарду» з рахунком 2:3, 
хоча по грі вели 1:0, був рахунок 
2:2 та під кінець зустрічі посту-
пилися. Грою команди я задо-
волений, а от із реалізацією го-
льових моментів — ні. Головне 
завдання ми виконали, а над 
покращенням реалізації гольо-
вих моментів треба працювати, 
адже кожен із цих 11-12-річних 
хлопців мріють про своє місце 
у професійному футболі. Може 
у когось із цих хлопчиків буде 
велике спортивне майбутнє, — 
додав Микола Бабюк.

анаСтаСія квітка

У суботу, 11 лютого, у Зозу-
линцях провели благодійний тур-
нір (чоловіки 40+), присвячений 
пам’яті ветерана спорту Леоніда 
Хрищенюка. Також грали на під-
тримку Збройних сил України 
«З Україною в серці — з вірою 
в ЗСУ».

Як повідомляє син Леоніда 
Андрій Хрищенюк, учасника-
ми турніру стали волейболісти 
Самгородоцької, Козятинської 
та Глуховецької територіальних 
громад.

До організації турніру долу-
чились: голова Самгородоцької 
сільської ради Сергій Лановик, 
начальник відділу освіти, куль-
тури, молоді та спорту Самго-
родоцької сільської ради Ольга 

Бабкіна та директор КЗ «Зозули-
нецька гімназія Самгородоцької 
сільської ради» Микола Яримчук.

Змагання проводилися за ко-
ловою системою.

У підсумку волейбольна ко-
манда Самгородоцької терито-
ріальної громади посіла 1 місце. 
Команда Глуховецької територі-
альної громади на 2 місці. Ко-
манда Козятинської територі-
альної громади посіла 3 місце.

Переможцям та призерам 
вручили кубки та грамоти від-
ділу освіти, культури, молоді та 
спорту Самгородоцької сільської 
ради.

«Бажаю всім українцям мир-
ного неба, здоров’я та перемог! 
Життя триває, разом до перемо-
ги, в єдності сила», — написав 
Андрій.

наші хлопці у чемпіонаті 
потрапили у півфінали

благодійний турнір 
із волейболу

гіршими за суперника. Вони ата-
кували, били по воротах, а м’яч 
у більшості випадків потрапляв 
у руки голкіперу. Або удару бра-
кувало точності.

Під кінець гри монолітовці ви-
рішили, що зонний захист су-
перника треба розбивати, маючи 
в атаці на одного гравця більше. 
Тактика дійсно хороша, тільки 
важливо, коли в атаці бере участь 
голкіпер, не втратити м’яч. Саме 
так ветерани «Моноліта» пропус-
тили сьомий м’яч.

в’яЧеСлав гонЧарУк

Гра в манежі зі штучним 
покриттям була запланована 
на 11 годину. Господарі майдан-
чика прийшли на стадіон раніше, 
адже потрібно було після нічного 
снігопаду підготувати поле. Сніг 
із гумових доріжок очистили до-
бре, але штучний газон манежу 
через вологість покриву для грав-
ців був важким.

Об 11-й, як було заплановано, 
команди вишикувалися на боко-
вій лінії. Вже звичним явищем 
стало, що команди-учасники за-
мість спортивних привітань віта-
ються «Слава Україні!»,«Героям 
Слава!», привітавшись, вийшли 
на майданчик.

На початку зустрічі ветерани 
«Моноліта» повели в рахунку. 
Відзначився Олександр Шев-
чук. Не встигла команда гостей 
перевести подих, як Олександр 
із гострого кута поцілив у воро-
та вдруге. Господарі майданчика 
були близькі, щоб відзначитися 
втретє та штанга воріт у тому 

епізоді зіграла на користь супер-
ника. Після цього вони протягом 
2-х хвилин пропустили три м’ячі 
і замість 2:0 ветерани «Моноліта» 
вже програвали 2:3.

Налагодили командну гру мо-
нолітовці ближче до завершення 
першого тайму і в одній із атак 
удар Івана Ромашкана досяг цілі. 

При рахунку 3:3 команди пішли 
на відпочинок.

У другій двадцятип’ятихвилинці 
ружинці стали грати від зонного 
захисту, а заволодівши м’ячем, 
йшли у швидкі відриви. Такти-
ка гостей спрацювала і вони ще 
тричі забили.

Не можна сказати, що ветерани 
«Моноліта» були на майданчику 

Кінцівка матчу проходила, 
як і починалася у форматі 4+1. 
Господарі в кінці поєдинку мали 
незначну перевагу. Шкода, що 
спромоглися тільки скоротити 
рахунок до тьох м’ячів. Відразу 
після забитого монолітовцями 
голу арбітр зустрічі дав фіналь-
ний свисток та зафіксував раху-
нок 4:7 на користь ружинців.

До автобуса гостей ми йшли 
з одним з організаторів турніру 
ветеранів, паном Валентином. 
На запитання, чому так зіграли 

гравці «Моноліта», він відповів:
— За підбором виконавців 

ваша команда не слабша від на-
шої команди. У них мабуть немає 
можливості постійно виступа-
ти одним складом. Що не гра, 
то у них в команді нові гравці. 
Від того стільки помилок у за-
хисті. Ми здобули перемогу за ра-
хунок помилок вашої команди, і 
перевели їх у забиті м’ячі. Якби 
ваша команда таким складом 
грала постійно, то могла б бути 
інша гра і інший результат.

програли 4:7 та рахунок не по грі
прикро  минулої неділі, 12 лютого, 
на козятинському стадіоні «локомотив» 
проходила гра з мініфутболу між 
командами «медик» (ружин) та 
«моноліт», козятин. це була гра 7‑го туру 
серед ветеранських команд 40+

Протягом 2-х хвилин 
наші футболісти 
пропустили три м’ячі 
і замість 2:0 ветерани 
«Моноліта» вже 
програвали 2:3

атака гравців «моноліта» на ворота ружинців. наші футболісти багато атакували, але, на 
жаль, не завжди результативно

в’яЧеСлав гонЧарУк

У Калинівці проходив третій 
етап чемпіонату Вінницької об-
ласті з футзалу серед 11-12-річ-
них хлопців. У турнірі брали 
участь чотири команди, які 
за жеребом утворили Калинів-
ську групу.

Як проходили змагання в Ка-
линівці, ми попросили проко-
ментувати тренера команди 
«Колос» із Махнівки Миколу 
Бабюка.

— А що коментувати, завдан-
ня виконали, всіх прихильників 
нашої команди можу привітати 
із виходом команди до півфі-
нальної стадії. В Калинівці було 
4 команди. «Авангард» (Кали-
нівка), «Темп» (Вінниця), ми 
та «Олімпік» (Вороновиця). 
До наступного раунду пройшли 
ми і «Олімпік», — розповідає 
тренер. — У першій грі турні-
ру команда «Колос» зустрілася 
з «Олімпіком» із Вороновиці. 
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1	 Цей	магазин	працював	на	Грушевського	із	60‑их	років	минулого	століття,	а	три	роки	тому	
зачинився

2	 Ми	називаємо	його	Маленьким	або	хитрим	базаричком,	а	яка	офіційна	назва	цього	ринку?
3	 Офіційно	цей	заклад	називається	«Центр	дитячої	та	юнацької	творчості»,	але	місцеві	його	

досі	називають	«Будинком	…»
5	 Навпроти	суду	є	магазин	рукоділля.	У	народі	його	називають	«блакитний	…»
6	 Що	колись	було	у	приміщенні	навпроти	«Фори»?
12	 Яке	поле	було	на	місці	«Фори»?

по вертикалі

4	 Вулиця	Грушевського	починається	від	вулиці	…
7	 Як	у	народі	називають	кафе	біля	магазину	«Ріна»?
8	 Порода	черемхи,	яку	висадили	декілька	років	тому	вздовж	

найбільшої	дев’ятиповерхівки	міста
9	 Найбільша	дев’ятиповерхівка	Козятина	розташована	на	цій	вулиці,	

під	номером	двадцять	…
10	 Будівлю,	де	кооись	була	автостанція,	у	народі	називають	«Стара	

…»
11	 Як	місцеві	називають	старовинний	будинок,	в	якому	сьогодні	

магазин	«Фортуна»?
12	 Що	розташоване	навпроти	«Укргазбанку»?
13	 Що	сьогодні	у	приміщенні,	де	раніше	була	чергова	аптека?
14	 Як	називалася	вулиця	Грушевського	сто	років	тому?
15	 Колись	у	цій	будівлі	була	земська	пошта,	потім	—	РАЦС,	а	що	там	

зараз?

по горизонталі

кросворд «вулиця грушевського»

по горизонталі
4. куликівського 7. кораблик 

8.Шуберт 9. три 10. ляля 11. грека 

12. сквер 13. кафе 14. Поштова 

15. музей

по вертикалі 
1. книгарня 2. хлібодар 3. піонерів 

5. вагончик 6. ситроцех 12. свайне

відповіді

14

15

12

7

11

3 4

2

9

6

5

13

8

10

1

лілія макаревиЧ, 
директор Музею 

історії Міста 

козятин 

Мешканка Козятина, лікар-
невропатолог Козятинської 
міської лікарні Тамара Вітюк 
представила на виставку 15 ху-
дожніх робіт на папері А-4 ро-
мантичної тематики. Малює 
пані Тамара для своєї душі з 
дитинства. Виставку присвяти-
ла усім, хто закоханий або мріє 
зустріти свою половинку, мож-
ливо, вже її знайшов й назвала 
підбірку «З коханням у серці».

Тамара Олександрівна за-
кінчила у 1986 році Вінниць-
кий медичний університет і 
за розподіленням, як молодий 
фахівець лікар-невропатолог, 
була направлена у Козятинську 
відділкову лікарню. У свій час 
завідувала відділенням. Ко-
легам по роботі сподобалися 
дані замальовки і вони запро-
понували ознайомитися з ними 

мешканцям міста.
Сюжетні композиції пере-

повнені ніжністю, лагідністю, 
відчуттям всепоглинаючої сили 
кохання, яке здатне подолати 
усі труднощі… Якби люди були 
люблячими і відчували взаєм-
ні почуття, то не було б війн, 
руйнувань, злості, ненависті, 
заздрощів… Світом править лю-

бов. Її треба плекати в родинах, 
щоб дітки навчалися любові 
до ближнього свого.

Авторка робіт не претендує 
на визнання або оцінку своїх 
здібностей, тому що створює 
їх для задоволення. Вважає ма-
лювання для себе естетичною 
та духовною насолодою, якої 
потребує її душа. Лікар реко-

мендує всім шукати хобі. Воно 
завжди приносить користь і 
може стати невід’ємною час-
тинкою вашого життя й навіть 
замінити вам курс лікувальної 
арттерапії.

Окрім роботи, яка займає 
більшу частину життя, пані 
Тамара є чарівною, елегант-
ною жінкою, любою матусею 

для доньки Анастасії, яка по-
дарувала мамі вже трьох онуків. 
Є про кого піклуватися і тур-
буватися молодій бабусі.

Запрошуємо відвідати ви-
ставку усіх охочих, створити 
собі святковий настрій у День 
Святого Валентина і у всі по-
дальші дні впродовж місяця. 
Радо вас зустрінемо.

Виставка в музеї до дня закоханих
блог
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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 поросят «Петрен».  
097-737-24-30

Продам картоплю велику «Біла роса», 
недорого. 093-150-37-17

Продам діючий магазин.  
067-797-68-40

Продам дрова колоті.  
063-635-09-56 

Продам поросят 16-18 кг., м’ясної породи 
«Ландрас». 093-050-15-50

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

516694

517101

516497

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

 �На роботу в магазин «Багата Комора» 
запрошується продавець-ветеренар, про-
давець-агроном. 067-430-02-80

ремонт
 �Виконую Зварювальні роботи. 067-786-

29-90
 � Ремонт оселі, демонтаж, установка 

гіпсокартону, відкоси, викраска, поклейка 
шпалер. 050-610-95-22, 093-000-51-23

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

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

«Гудлак», ел. двигуни, ел. дрель, болгарку 
180, ел. лобзік, ел. генератор 800 Вт. 068-
216-34-20 

 � Буряк кормовий, картоплю велику та по-
садкову. 067-271-52-14

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

 � Вулики, дрова. 067-445-75-52 

 � Ел. обігрівачі, ел. січкарню, ел. насос во-
дяний в скважину та криницю, нові рейси, 
балки, шпали, камінь, цеглу. 068-216-34-20   

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

 � Зерно пшениці 1,5 тонни. 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 велику та насіневу «Міневра», 
пшеницю 5 мішків, меблі б/в шкаф, сервант, 
столи, ліжко. 068-216-34-20   

 � Картоплю велику та посадкову, можлива 
доставка. 097-354-76-54

 � 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

 �Мийку для кухні б/в, ванну чавунну, два 
електрообігрівачі. 063-335-97-54, 063-335-
59-80

 �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 мілку. 
097-446-20-46, 063-629-01-49 

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

 �Пшеницю на корм, дешево. 068-635-90-68   
 �Пшеницю. 067-692-85-73 
 �Сидіння від іномарки легкового авто для 

встановлення на прицеп мотоблока 250 грн. 
097-255-51-60

 � Телевізор, матраци, посуд, тумбочки під 
телевізор, крісло, стула, двері міжкімнатні, 
вугілля, дрова рубані. 068-216-34-20

 � Труби. 093-000-51-23  
 � Тюки ячмінні та люцерни. 096-659-87-94, 

096-582-96-78
 � Холодильник Electrolux Споживання енер-

гії: клас A++Розміри 60x185см. Система No 
FrostОб’єм морозильника 91л Об’єм холо-
дильної камери 220 л 093-892-12-00

роботА
 �Продавець з/п від 700 грн в день.  096-

185-59-50, 098-634-12-45 з 8 до 17. 
Вахтовий метод. Житлом забезпечуємо. 
Місце роботи - м. Фастів

 � Робочий з досвідом роботи на свино-
фермі з/п від 15 000-17 000 грн за вахту. 
098-634-12-45,  096-185-59-50 з 8 до 17. 
Вахтовий метод. Житлом забезпечуємо. 
Місце роботи - м. Фастів

 �Цеглу б/в цілу та половинки. 063-392-93-
20, 098-974-29-35        

 � Яблука зимових сортів, с. Козятин. 098-
321-74-24

 � Ячмінь. 098-724-74-94 
 � Ячмінь. 098-833-05-27

нерУХомIСтЬ
 � 1-кімн. кв., на станції Махаринці в однопо-

верховому будинку, сарай, погріб, криниця, 
ділянка 20 сот. 098-321-74-24

 � 1-кімн. кв., терміново, центр, 5 поверх, 
інд. опалення, євро балкон та вікна. 063-
492-06-05                                     

 � 1-кімн. квартиру з ремонтом. 068-705-46-
65

 � 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. опален-

ня, р-н ліцею №3. 093-704-31-57 
 � 3-кімн. центр, середня без ремонту, 4 по-

верх, 62 кв. м. 093-704-31-57
 � Будинок 1/3 частина 35 кв. м., дві кімнати, 

кухня, передпокій, криниця, погріб, сарай, 
м/п вікна, опалення, зручності у дворі, світло 
не вимикають, вул. 9 Січня. 093-726-27-50, 
067-494-77-27

реклама та оголошення
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 � 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 
всіма зручностями, с. Верболози, 12 км. від 
м. Козятин, пічне та газове опалення. 098-
921-08-71 

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

 � 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 Сестринівка, вул. Садова 17, 
ділянка 92 сот., сарай, погріб, поруч газ та 
водопровід. 098-321-74-24  

 � 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

 �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, р-н «Депо», газ, вода, 
0,16 соток землі. 096-313-89-63

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

АВтомото
 � ВАЗ 2105, поварена, покрашена, мотор 

та коробка без нарікань, два скутера за 
10000 грн. 098-834-40-88, 063-694-18-04 
Олександр          

 � ВАЗ 2109, 2002 р., газ-бензин в доброму 
стані. 096-192-68-08

 � Колесо з диском 265/70 R 19,5, 143/141. 
096-192-68-08

 �МТЗ-80,82 сівалку, розбірна МТЗ-80,82, 
ЮМЗ-6. 096-245-37-48

КУПЛЮ
 � Зерно пшениці, ячменю та кукурудзи 067-

430-02-80

 �Неробочі розкомплектовані бензопили, 
бензокоси, ел. двигуни від 2 Квт та більше-
менше, ел. генератори. 068-216-34-20

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

 �Шпали дерев’яні б/в, ттюки ячмінної соло-
ми, перфаратор електричний. 097-255-51-60  

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

068-209-91-37

 � Втрачене посвідчення учасника бойових 
дій серії АБ №009086 на ім’я Діденко Віталій 
Олександрович вважати недійсним.

 � Втрачений військовий квиток на ім’я Гриб 
Віктор Леонідович вважати недійсним.

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

 � Здам 1-кімн. квартиру, м. Козятин з усіма 
зручностями та меблями, р-н відділення до-
роги. 063-889-23-37, 063-879-96-67

 � Здам 2-кімн. кв., центр, всі зручності, ме-
блі. 063-291-40-91

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

 � Здам будинок, центр, три кімнати, меблі, 
стан жилий, газифікований, злив води, кри-
ниця у дворі. 073-052-93-37, 096-258-75-22

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

 �Микола 38 років, без шкідливих звичок, 
роботящий, усе вміє робити, с. Вовчинці, ба-
жає познайомитись з жінкою без шкідливих 
звичок для життя, згодний на переїзд чекає 
на дзвінок. 098-859-01-33, 073-325-66-26

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

 �Шукаю роботу терміново, доглядальниці, 
прибиральниці, жінка 42 роки, розгляну будь-
які варіанти. 067-192-67-78 

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

Погода у козятині

***
якщо щось саме пливе до вас в 
руки, придивіться — можливо, 
воно просто не тоне.

***
— У мене народився син! 
минулого тижня! ти уявляєш?! 
Син! У мене! Після 6 доньок 
нарешті син! я такий щасливий!
— Вітаю! на кого схожий?
— не знаю, ми на обличчя ще не 
дивилися.

***
Чоловік сварить дружину:
— дорога, я от не розумію, як, ну 
як можна так напитися?!
— дорогий, ну ось і не лізь у 
справи, яких не розумієш!

***
— мене в суботу інопланетяни 
викрали.
Пам’ятаю тьмяне світло, кнопочки і 
почуття підйому вгору.
— це ми тебе п’яного в ліфті на 10 
поверх везли, дурень!

***
— я заробляю в інтернеті по $3000 
у місяць!
— Ого! розкажи як!
— Скинь 150 гривень, розповім.
— Скинув...
— Ось так і заробляю!

***
Послала сина в магазин.
— купи сметану, а на здачу купи 
хліб.
Повернувся без покупок.
— а де покупки?
— Сметани не було.
— а хліб?
— а де я здачу візьму?

***
росія — єдина країна, яка від 
варварства перейшла відразу 
до занепаду, минаючи стадію 
цивілізації.

***
— а знаєте, як московити кажуть 
на цю війну? аперація!
— тю дурні! де таке бачено, щоб 
пацієнт зіскакував з операційного 
столу й мотлошив хірурга!

***
— галю, піди подивися, чому це 
наше золотце плаче…
— це не наше, це сусідське.
— Вічно цей шмаркач у них 
кричить, як ненормальний!

***
москалів же не брали 
на ноїв ковчег, як ці тварини 
розмножились?

***
В аптеці:
— дайте, будь ласка, від нежитю 

щось ефективне, але не дуже 
дороге.
— Ось хустинки паперові, чотири 
гривні.

***
зайшли в кафе — столи 
не прибрані.
Покликали офіціантку. запитую:
— а прибрати можна?
— Прибирайте!

***
двоє студентів уклали парі. 
Прийшли на зупинку таксі.
— Скажіть, водію, яка ціна 
до вулиці Шевченка?
— двадцять гривень.
— а якщо я з другом?
— двадцять гривень.
— Бачиш, Васю, я ж тобі говорив, 
що ти нічого не вартуєш.

***
Чоловік прийшов у дитсадок 
забирати сина, став одягати 
хлопчика і тут підходить 
вихователька:
— це не ваша дитина!
— гаразд, сусідські плітки, але і ви 
туди ж!

***
— мам, а у тебе комп’ютер 
в дитинстві був?
— ні.
— а дівіді?
— ні!
— а сотовий?
— ні.
— мам, а ти динозаврів бачила?

***
лізе п’яний рачки біля сільради і 
питає сторожа:
— Скажіть, будь ласка, де живе 
Петро?
— так це ж ти і є Петро!
— та я знаю! Ви скажіть де він 
живе?

***
— кохана, я назвав нашого сина 
лексус.
— ти що ненормальний?
— зате у нас в сім’ї тепер є лексус.
— і дурень.

***
— люба, я хочу трохи пожити для 
себе.
— ну поживи, поки я фарбуюсь…

***
— ти де?
— У пеклі.
— як вийдеш з роботи, 
передзвони!

***
дожили до зарплати, гроші ще 
залишилися…
Сидимо, думаємо: навчилися 
економити, чи все ж забули 
заплатити за щось?

Анекдоти
овен 
Сконцентруйтеся на найваж‑
ливішому, відкиньте убік всі 
незначні дрібниці, і тоді ви 
не втрачатимете часу. Схо‑
же, довкола вас плетуться 
інтриги. Ви можете зіткнути‑
ся зі старими проблемами 
в особистому житті.
 
телеЦь 
Пані удача посміхається 
вам. Постарайтеся тонко 
вловлювати зміни, що 
відбуваються, від вас може 
знадобитися швидка реакція 
і нова тактика. Вихідні про‑
ведіть у родинному колі.

близнюки 
цього тижня може розпоча‑
тися важливий етап у вашій 
кар’єрі чи особистому житті. 
Ви зрозумієте, що зробили 
правильний вибір і перед 
вами відкриваються блиску‑
чі перспективи. 

рак 
цього тижня краще у певно‑
му сенсі відступити назад, 
щось відкласти, від чогось 
відмовитись зовсім. це до‑
зволить уникнути проблем 
і нехай не одразу, але про‑
сунутися вперед. 

лев 
наведіть порядок у голові, 
все похмуре та песиміс‑
тичне має бути нещадно 
викреслене з вашого життя. 
намагайтеся не пред’являти 
надто високих вимог до ото‑
чуючих. У вихідні відпочинь‑
те на самоті.

діва 
Ваш девіз зараз — гнуч‑
кість та вміння динамічно 
перебудовуватись у новій 
обстановці. намагайтеся 
не переоцінити своїх мож‑
ливостей, інакше є ризик 
залишитися без підтримки. 
Перед вами відкриються 
блискучі можливості.

терези 
Проблеми, що накопичили‑
ся, треба вирішувати — від‑
класти рішення на більш 
далекий термін вам навряд 
чи вдасться. Постарайтеся 
відстоювати свою точку зору 
і не йти на поводу в інших.

Скорпіон 
Щоб досягти бажаного 
результату, вам необхідно 
виявляти ініціативу, вносити 
творчі пропозиції. Постарай‑
теся не впадати в крайно‑
щі. зайва жертовність ні 
до чого, це може викликати 
вибух емоцій, що накопичи‑
лися, тому краще триматися 
золотої середини.

СтрілеЦь 
імовірний успіх у професійній 
сфері. тільки постарайтеся не 
будувати грандіозних планів 
на цей тиждень, займайтеся 
звичайними справами, вони 
не менш важливі. тиждень 
сприятливий для плідної ро‑
боти з великими обсягами 
інформації.

козеріг 
цього тижня можливі усклад‑
нення з діловими партнерами, 
шукайте розумний компроміс. 
дотримуйтесь планів і за‑
думів. Будьте обережні при 
спілкуванні з начальством, 
не всі ваші висловлювання 
припадуть йому до душі, вони 
можуть внести розбрат серед 
колег і стати причиною досить 
серйозного конфлікту. 
 
водолій 
Варто виявити терпіння 
та ласку по відношенню 
до близьких людей. Вам 
просто необхідно вловити 
важливу ідею в середині 
тижня, яка, як за помахом 
чарівної палички, розши‑
рить ваші можливості.
риби 
Ви зумієте подолати будь‑
які труднощі і досягти чудо‑
вих результатів у справах, 
але для цього доведеться 
діяти, а не лінуватися. Ви‑
явиться очевидною користь 
спільних дій.

Гороскоп
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