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	Пам’ятник-танк 
може зникнути вже 
у найближчому 
майбутньому. Міська 
рада запустила 
громадське обговорення 
стосовно демонтажу 
монумента

	долучитися 
до обговорення 
пропонують у Фейсбуці. 
Поки що більшість 
голосують проти. 
що про це кажуть 
козятинчани?

с. 3

Пам’яті 
галини гаврилюк
	у середу, 15 березня, минуло 
дев’ять днів, як відійшла 
у вічність козятинчанка 
галина гаврилюк. свого часу 
вона очолювала міський 
територіальний центр. і те, який 
вигляд його територія має зараз 
— це саме її заслуга

увіковічнили тільки зараз
	на дошці пам’яті розмістили 
світлини шести військових, 
п’ятеро з яких загинули ще 
до повномасштабного вторгнення. 
однак у переліку воїнів, яких 
козятинщина втратила впродовж 
перших восьми років війни, їх 
не було. Чому так — дізнавалися 
наші журналісти
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козятинська Црл потребує мо-
лодих спеціалістів різних на-
прямків.
— Хочемо, щоб ваша газета звер-
нулася до студентів, які мають ви-
пуск цього року, або до тих, хто 
пройшов інтернатуру можливо 

в інших місцях. нехай звертають-
ся до нас, ми будемо спілкувати-
ся і будемо раді, коли до нашого 
колективу приєднаються молоді 
спеціалісти, адже козятинська 
Црл розвивається у різних про-
філях, — каже оксана Забазнова.

запрошують на роботу

олена удвуд

Торік в Україні змінився по-
рядок проведення психіатрич-
ного та наркологічного огляду. 
Якщо раніше треба було брати 
два сертифікати (окремо — від 
нарколога, окремо — від психі-
атра), то тепер запровадили до-
відку 100–2/о.

— Ця довідка видається на під-
ставі обстеження лікарем паці-
єнта, — розповідає Оксана Забаз-
нова, директорка Козятинської 
центральної районної лікарні. — 
Що передує видачі цієї довідки? 
Пацієнт проходить огляд ліка-
ря-психіатра, а також здає низку 
аналізів: на вміст наркотичних 
речовин та алкоголю в крові та 
інші показники.

Вартість довідки 100–2/о дещо 
дорожча, ніж вартість колишніх 
сертифікатів нарколога та пси-

хіатра. Це пояснюється тим, що 
реактиви та тестові системи, які 
необхідні для проведення аналізів 
для видачі довідки, дороговартіс-
ні. Втім багато лікарень в Україні 
досі залишаються на старій сис-
темі, тоді як у Козятинській ЦРЛ 

вже видають довідку за новим по-
рядком. Лікар-психіатр пройшла 
навчання та отримала відповід-
ний сертифікат, який дає право 
видавати довідки 100–2/о.

— Ці довідки доступні у нашій 
лікарні з 1 січня 2023 року, — 

МедКоМісія: про нове у ліКарні
здоров’я  Чи знали ви, що тепер 
при проходженні профогляду потрібні 
не сертифікати нарколога і психіатра, 
а спільна довідка? козятинська 
Црл — одна з небагатьох лікарень 
україни, яка вже перейшла на цю 
систему. що ще нового впровадили і 
планують впровадити при проходженні 
медогляду на роботу — розпитали ми 
очільницю закладу

Запровадження видачі довідки 
100–2/о — не єдине нововведен-
ня у Козятинській центральній 
районній лікарні, що стосується 
проходження медичних оглядів. 
Звичні аналізи крові та сечі тепер 
також роблять за новою систе-
мою.

— Ми закупили два автоматич-
них лабораторних аналізатори, 
на яких робиться увесь спектр 
аналізів, необхідних при прохо-
дженні профогляду, — розпові-
дає Забазнова. — Вони роблять 
аналізи крові та сечі. За рахунок 
того, що аналіз виготовляється 
за допомогою апарату, ми дещо 
здешевили вартість самих ана-
лізів, тому що робити їх вручну 
дорожче. У той же час, такий 
аналіз ефективніший, тому що 
виконується із використанням 
сучасного лабораторного облад-
нання.

Крім того, цього року у Козя-
тинській ЦРЛ з’явиться окремий 
підрозділ, який буде відповідати 
суто за проведення профоглядів. 
Його роботу планують запустити 
у травні.

— Таким чином ми розділимо 
пацієнтів, які звертаються до лі-
карні за плановою допомогою, і 
пацієнтів, які проходять медичні 
огляди, — пояснює директорка 
ЦРЛ. — Ми маємо намір виділити 
окремі кабінети, щоб не пересі-
калися потоки пацієнтів і не було 
черг. Спеціалісти певних видів 
спеціальності будуть працювати 
у напрямку проведення профо-
гляду і будуть отримувати зарп-
лату за рахунок коштів, одержа-
них від проведення профоглядів. 
Окремо буде визначено примі-
щення, де лікарі прийматимуть 
пацієнтів. Поки що ми над цим 
працюємо.

У лікарні планують 
відкрити окремий 
підрозділ, який 
буде відповідати 
суто за проведення 
медичних оглядів

раніше психіатр видавав окремий сертифікат, нарколог — окремий. Тепер для цього є 
спільна довідка

продовжує Оксана Забазно-
ва. — Ми були готові до роботи 
ще з грудня минулого року, але 
нам було важко тоді перейти 
на нову систему. Перш за все 
тому, що вже були укладені до-
говори з Національною службою 
здоров’я України і змінювати 
умови контрактів було нелогіч-
но, тому до 1 січня 2023 року 
ми виконували договори за по-
передніми умовами.

За новою довідкою до нашої 
лікарні звертаються пацієнти 
не лише з різних районів Ві-
нницької області, а й із Київ-
щини та Житомирщини. Адже 
чимало організацій, працівники 
яких зобов’язані проходити ме-
дичний огляд, вже вимагають 
довідку нарколога-психіатра 
за новою системою, аби не по-
рушувати чинних норм законо-
давства у сфері охорони праці.

Помер відомий лікар 
михайло кудраш

У колективі Козятинської 
міської сімейної медицини непо-
правна втрата — смерть лікаря, 
професіонала, чуйної людини і 
товариша Михайла Кудраша.

Сумну звістку повідомили 
12 березня

«Висловлюємо щирі співчут-
тя рідним. Нехай світла пам’ять 
про Михайла Володимировича 
назавжди залишиться в серцях 
рідних, колег, усіх, хто знав та 
шанував», — йдеться на сторін-

ці КП «Козятинський міський 
центр первинної медико-санітар-
ної допомоги»

Відомо, що Михайло Кудраш 
народився 19 лютого 1976 року. 
Цьогоріч йому виповнилось 47.

Має більше 20 років лікарсько-
го стажу. Працював на посаді сі-
мейного лікаря. Був завідувачем 
Козятинської амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медицини.

Висловлюємо щирі співчуття 
рідним та близьким
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не Південно-західна: українці 
обрали нову назву залізниці

майже 5000 км колій, центр 
управління галуззю та цен-
тральний вокзал країни також, 
з XIX століття має назву «Пів-
денно-Західна». Хоча у сучас-
ній Україні вона простягається 
від Чернігівщини до Поділля, 
працюючи на території п’яти 
та частково ще шести областей 
нашої держави.

«Тож південний захід для мо-
скви нехай завершиться їх при-
кордонними територіями, а для 
нас настав час змінити назву на 

ту, що відповідає сучасності й 
державності», — зазначають в 
Укрзалізниці.

У Дії було голосування, де 
обирали нову назву.

Тепер вона носитиме назву 
— Центральна. Про це інфор-
мує пресслужба Укрзалізниці.

Як розподілилися голоси:
Центральна залізниця — 417,2 

тисячі голосів.
Київська — 328,6 тисячі.
Столична — 242,4 тисячі.
Північна — 138,9 тисячі.

марія лєхова

Протягом минулого тижня по-
над 1,1 млн українців проголо-
сували в Дії за перейменування 
Південно-Західної залізниці. 
Яка нова назва та як розподі-
лилися голоси?

Дві гілки Укрзалізниці — 
Південно-Західна та Південна 
— колись отримали назви за 
географічною прив’язкою до 
російської імперії. 

Одна з найстаріших залізниць, 
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олена удвуд

На початку цього року ми роз-
повідали, що у сквері планують 
розібрати залишки пам’ятника 
Пушкіну. Відповідне рішення 
прийняла міська рада на осно-
ві рекомендацій робочої групи з 
питань заборони використання 
комуністичної та націонал-со-
ціалістичної (нацистської) сим-
воліки, перейменування вулиць, 
провулків, тупиків, парків на те-
риторії Козятинської міської те-
риторіальної громади. Поки що 
постамент, на якому стояв бюст 
російського поета, не чіпають, 
але не виключено, що це буде 
не єдиний пам’ятник у місті, 
який знесуть у найближчому 
майбутньому. Стартувало гро-
мадське обговорення стосовно 
пам’ятника-танка, встановленого 
на честь воїнів-танкістів, які ви-
зволяли Козятин від німецьких 
військ під час Другої світової 
війни.

Прислали зовсім не те
Із приводу монумента, що стоїть 

на розі Куликівського і Незалеж-
ності вже чотири десятки років, 
давно точаться суперечки. Багато 
козятинчан вважає, що це саме та 
бойова машина, яка брала участь 
у визволенні Козятина. Але це зо-
всім не так. Тому що танк, який 
стоїть на постаменті, серії ІС-3. 
Якщо вірити «Вікіпедії», першу 
партію цих бойових машин ви-
пустили у травні 1945 року, тобто 
наприкінці Другої світової. Тоді 
як радянські війська визволили 

Козятин від гітлерівців наприкінці 
1943-го. На танку серії Т-34, який 
запустили в серійне виробництво 
у 1940-му.

Чому в Козятині встановили 
на постамент саме ІС-3, ми вже 
свого часу розповідали. Коли ви-
никла ідея оформити у нашому 
місті пам’ятник, тодішній вій-
ськовий комісар звернувся до ке-
рівництва бронетанкових військ 
та артилерії з проханням надати 
справжній танк для встановлення 
монумента. За лічені дні до кінця 
квітня з Білої Церкви пригна-

ли бойову машину, але то був 
не Т-34, а ІС-3. Сперечатися, 
мабуть, не стали і взялися шви-
денько оформляти пам’ятник, 
оскільки планували встигнути 
до 9 травня. Хоча в Україні є 
низка міст, де на постаменті 
стоїть саме Т-34. До прикладу, 
Фастів, Київської області, який, 
так само, як і Козятин, визволи-
ли від німців у 1943 році.

голосують онлайн
Про подальшу долю радян-

ського пам’ятника-танка гово-
рили на засіданні робочої групи 
з питань заборони використання 
комуністичної та націонал-соціа-

КозятинсьКий танК 
пропонують знести
актуально  Пам’ятник-танк 
може зникнути вже у найближчому 
майбутньому. Міська рада запустила 
громадське обговорення стосовно 
демонтажу монумента. Поки що більшість 
голосують проти. що про це кажуть 
козятинчани?

Тим часом люди голосують, 
втім не надто активно. Впродовж 
трьох діб свій вибір зробили лише 
310 користувачів. Тоді як у Ко-
зятині проживає понад 20 тисяч 
осіб. Поки що більшість людей 
висловлюються проти ідеї знести 
пам’ятник.

Що Пишуть люди
Натомість у коментарях думки 

розділилися. Одні висловлюються 
за, інші — проти.

«Танк не уособлює якусь осо-
бу, просто залізо. А взагалі, хто 
буде звертати увагу на думку лю-
дей? Зробиться так як захотілось. 
Нашу вулицю всі мешканці ви-
бирали, а назвали як? До чого 
залізничний вокзал до жителів 
біля Водокачки? Тупість, дурість і 
влада — велика сила», — написала 
Лідія Бабюк.

«Я думаю, що вже давно пора 
танк передати Збройним силам 
України. Там знають, що з ним 
робити. А що зробити на тому 
місці — можна й подискутувати. 
В мене ще є слушна пропозиція, 
щоб у період військового стану 

всі службові машини передати 
ЗСУ. Можете й без обговорення, 
а під гаслом: «Все для Перемо-
ги!» — написав Микола Співа-
ченко.

«Чи носить пам’ятник якусь іс-
торичну цінність для міста — він 
приймав участь у визволенні міс-
та, хтось родом з міста приймав 
участь в його розробці? Ні! Це 
просто радянська бляшанка!» — 
написала Катерина Бальшанек.

«А ще одне, десь там зустрічав, 
що ИС це йосип сталін, але хочу 
довести до відома, що електро-
вози ВЛ — це володимир ленін, 
так що прийдеться їх зупинити і 
здати на металобрухт, хто за?» — 
пише Віктор Машевський.

«При чому танк до цього за-
кону? Це символ перемоги у ві-
йні в 45 році! З таким темпом 
давайте в кожному селі зносьте 
пам’ятник полеглим в 41–45. Чи 
грошей немає де вкрасти???» — 
написав Юра Підкова.

«А можна здати танк і за отри-
мані кошти придбати щось для 
потреб військових?» — написав 
Іван Свідерський.

Як мають 
висловлювати свою 
думку люди, які 
не користуються 
соцмережами, — 
невідомо

на цьому постаменті стоїть іс-3. Хоча козятин визволяли від німців у 1943-му на танку Т-34

лістичної (нацистської) символі-
ки та перейменування провулків, 
вулиць, тупиків і парків. Днями 
на сайті Козятинської міської 
ради з’явилася новина про те, 
що відповідно до Закону «Про 
декомунізацію» і за рекомен-
даціями вищезгаданої робочої 
групи виноситься на громадське 
обговорення питання стосовно 
демонтажу пам’ятника воїнам-
визволителям танка ІС-3. Долу-
читися до обговорення пропону-
ють на офіційній сторінці міської 
ради у Фейсбук. Там запустили 
голосування. Однак навряд чи 
воно врахує думку всіх.

Є люди, які далекі від соціаль-
них мереж і ними взагалі не ко-
ристуються. Зокрема і в нашій 
територіальній громаді. Яким 
чином вони можуть висловити 
свою думку з приводу ідеї де-
монтувати пам’ятник-танк — 
невідомо. Адже альтернативного 
варіанту, окрім як проголосувати 
на Фейсбуці, міська рада не за-
пропонувала. Принаймні, у тексті 
публікації альтернативних варі-
антів ми не побачили.

«якщо на вулиці героїв майдану буде капітальний 
ремонт, то під сокиру підуть дерева»
в’ячеслав гончарук

У п’ятницю, 10 березня, коли 
ми були на вулиці Героїв Майда-
ну, до нас звернулася козятинчан-
ка Лідія. Вона показала вибоїну 
на місці латки останнього ямко-
вого ремонту і запитала: «До кого 
це звернутися, щоб той, хто ро-
бив цей ремонт, переробив його 
за свої гроші?»

За словами пані Лідії, вона 
бачила, як порушували техноло-
гію, коли робили ямковий ремонт 
на вулиці Героїв Майдану. Якби 
мова йшла про якусь іншу вули-
цю, ми б із мешканкою мікрора-
йону «річечка» повністю погоди-
лись і підтримали б в усьому ска-
заному нею. Але справа не тільки 
у неякісному ямковому ремонті. 

Дорогу на вулиці Героїв Майдану 
вбили багатотонні фури, які по-
милково не їхали об’їзною через 
Титусівку під час закриття мосту, 
а звертали на вулицю Матросова 
і їхали через все місто. Вулицям 
Матросова і Героїв Майдану діс-
талося тоді найбільше і покращи-
ти стан дороги на вулиці Героїв 
Майдану може тільки капітальний 
ремонт дорожнього покриття.

— Тільки не капітальний, — пе-
ребила нас наша співрозмовни-
ця. — Досить нам капітального 
ремонту на вулиці Куликівського. 
Викорчували всі дерева, а вони 
приносили користь. По-перше, 
це був затінок у літню спеку. По-
друге, ті дерева, що росли біля 
тротуару, захищали мешканців 
вулиці Куликівського від шуму 

автомобільного транспорту та від 
грюкоту рухомого складу на за-
лізниці. По-третє, липи на Ку-
ликівського були умовним філь-
тром від пилу у вітряну погоду. 
Ви хочете, щоб після капітального 
ремонту вулиці Героїв Майдану 
там на тротуарах не стало дерев?

— Ні, не хочемо, — відповіда-
ємо пані Лідії. — Щодо дерев, які 
росли на вулиці Куликівського, 
ми робили опитування і вивчали 
думку козятинчан. Більшість на-
ших земляків пропонували робити 
велодоріжку зі сторони залізниці. 
Так можна було зберегти всі зе-
лені насадження зі сторони при-
ватного сектору. Тільки в міській 
раді нам пояснювали, що за про-
єктом велодоріжка не може бути 
відірваною від тротуару. Зроби-

ли велодоріжку за технологією. 
На вулиці Героїв Майдану вело-
доріжка за проєктом не плануєть-
ся, значить є надія, що дерева 
на тротуарі не чіпатимуть.

— І ви їм вірите, що вони дерев 
не зачіпатимуть?

— Ми не служба довіри, щоб 
комусь вірити чи не вірити. Ми 
висвітлюємо новини, які цікав-
лять громаду. У міської ради є 
бажання на вулиці Героїв Май-
дану робити капітальний ремонт. 
Бажання не завжди збігаються з 
можливостями під час військового 
стану. Ми донесемо вашу позицію 
до начальника ЖКГ.

Якщо повернутися до того, з 
чого почали наш діалог зі спів-
розмовницею, а саме до якості 
проведення ямкового ремонту, 

то ми також бачили, як дорож-
ники хотіли у лунку з водою за-
класти свіжий асфальт, та коли 
побачили, що на них «дивиться» 
камера, припинили роботи. Ми 
поїхали, а працівники продовжи-
ли халтуру. З тим самим стик-
нулася і пані Лідія. Вона, за її 
словами, хотіла, щоб дорожники 
роботи припинили. Тільки жінку 
ніхто не слухав. Один із праців-
ників взяв віник вимів ним із 
калюжі воду і сказав: «Заспокой-
тесь, ніякої води вже немає». І 
поверх мокрого піску зі щебнем 
робітники лунку обробили бі-
тумно-емульсійною сумішшю і 
заклали у неї свіжий асфальт. По-
чав той асфальт сходити з латки 
ямкового ремонту з першими 
морозами.
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вимоги до кандидатів
1. громадянство україни.
2. вік від 18 років.
3. Повна загальна середня або 
вища освіта.
4. наявність посвідчення водія ка-
тегорії «в».
5. готовність до відряджень у меж-
ах україни в зв’язку зі службовою 
необхідністю.

необхідні документи
1. Заява на участь у конкурсі.
2. Паспорт громадянина україни .
3. особова картка визначе-
ного зразка (заповнюється  
на місці).
4. автобіографія (заповнюється 
на місці).
5. 3 фотокартки 9х12 (анфас).
6. декларація за попередній рік, 

визначена Зу «Про запобігання 
корупції».
7. копія трудової книжки (за на-
явності).
8. копії документів про освіту.
9. копія військово-облікового до-
кумента.
10. Медична довідка про стан 
здоров’я (надається після прохо-
дження влк).

вимоги та необхідні документи

новини

ірина шевчук

Набір до лав батальйону па-
трульної поліції здійснюється 
у Центрі надання адміністра-
тивних послуг (вул. Незалеж-
ності, 57). Процес прийому 
заяв кандидатів тут розпочався 
з 27 лютого.

Ми поспілкувалися з поліцей-
ськими, які приймають заявки 
у нашому ЦНАПі. Це інспекто-
ри патрульної поліції старший 
лейтенант поліції В’ячеслав 
Слободянюк та старший лейте-
нант поліції Катерина Рапинець. 
Розпитали у них про конкурс-
ний відбір, зарплату та вимоги 
до кандидатів.

За словами поліцейських, на-
бір триває на постійній основі. 
По Хмільницькому району кон-
курс оголошений на 102 посади 
патрульних поліцейських. Тут 
приймають документи не тіль-
ки з Козятина, а й із Хмільника, 
Калинівки тощо.

— Ми формуємо батальйон, 
який буде підпорядковуватися 
управлінню патрульної поліції 
у Вінницькій області Департа-
менту патрульної поліції. Баталь-
йон буде обслуговувати Хміль-
ницький район із дислокацією 
у місті Козятин, за адресою: 
вулиця Кондрацького, 1. Звід-
си екіпажі будуть направлятися 
на свої квадрати патрулювання.

Точних термінів завершення 
набору до батальйону немає, 

адже кандидати мають пройти 
всі етапи конкурсного відбору та 
закінчити навчання, яке трива-
тиме півроку. У планах відкриття 
батальйону у 2023 році.

Щодо того, скільки кандидатів 
набрали, інформації немає, адже 
ще не завершився конкурсний 
відбір.

— Він проходить у декілька 
етапів, — пояснює Катерина. — 
Це подача документів, тестування 
кандидатів на знання законодав-

ства та логіки, загальних навичок. 
Після успішного складання цих 
тестів, кандидати направляються 
на військово-лікарську комісію, 
далі на перевірку рівня фізичної 
підготовки, після цього співбесіда 
і лише після її успішного прохо-
дження, майбутні патрульні на-
правляються на навчання в ака-
демії патрульної поліції Києва, 
Кривого Рогу чи Рівного.

За словами поліцейських, ба-
жаючих потрапити до лав ба-
тальйону чимало. Приходять 
люди різної вікової категорії, але 
в основному молодь. Чоловіків 
більше, ніж жінок.

патрульна поліція району 
буде базуватися у Козятині
реформи  із середини лютого у козятині 
відкрився набір до батальйону патрульної 
поліції з обслуговування Хмільницького 
району управління патрульної поліції 
у вінницькій області. Територіально 
він буде розміщений у місті козятин. 
у приміщенні, де колись знаходилось 
Мрео та даі, на кондрацького, 1. 
розпитали поліцейських, як триває набір та 
коли все запрацює

новоствореного батальйону. 
Патрульні поліцейські реагу-
ватимуть на усі виклики, які 
надходитимуть на лінію «102», 
працюватимуть у сфері безпеки 
дорожнього руху та громадсько-
го порядку.

— Загалом, батальйон патруль-
ної поліції буде обслуговувати 
9 ОТГ та автодоріг міжнародно-

го значення, — додає Катерина.
Запитали і про заробітну плату 

діючого працівника патрульної 
поліції. Вона стартуватиме від 
18 тисяч гривень.

— З часом заробітна плата 
патрульного буде збільшувати-
ся. Це залежатиме від вислуги 
років, звання та посади. Графік 
роботи — позмінний.

«Зарплата — від 18 
тисяч. З часом вона 
буде збільшуватися. 
Це залежатиме від 
вислуги років, звання 
та посади»

катерина рапинець та в’ячеслав слободянюк: «Патрульні поліцейські реагуватимуть на усі 
виклики, які надходитимуть на лінію «102», працюватимуть у сфері безпеки дорожнього руху 
та громадського порядку»

— Ми тут для того, щоб 
роз’яснити, надати інформацію, 
прийняти заявку. Перед набором 
проводили агітацію в навчальних 
закладах, були в центрах за-
йнятості. Працюємо у ЦНАПі  
з понеділка по п’ятницю з 
10.00 по 17.00. У п’ятницю — 
до 15.00.

Щодо функціональності 

насолоджуємось музикою і 
наближаємо нашу перемогу разом
олена удвуд

Козятинсьий гурт «Draft» відомий 
далеко за межами рідного міста. Їхні 
пісні слухає вся Україна на «Radio 
ROKS», «Байрактар» і не тільки. 
І навіть під час повномасштабної 
війни хлопці продовжують виступа-
ти у різних куточках нашої країни. 
Своїми концертами вони не просто 
піднімають бойовий дух, а й роблять 
добру справу: збирають кошти для 
фінансової підтримки наших воїнів. 
Протягом останнього року гурту вда-
лося зібрати більше 100 тисяч гривень, 
які спрямували на потреби ЗСУ.

Цьогоріч «Draft» продовжує роби-
ти гарну справу. За підтримки фонду 
«Бойовий волонтер України» гурт по-

чинає благодійне турне містами нашої 
країни, аби зібрати кошти на автівку 
для військових. Наступного тижня 
хлопці вийдуть на сцену у рідному 
Козятині. Концерт запланований 
на п’ятницю, 24 березня, у міському 
будинку культури. Початок о 19.00.

— Вхід — донат 50 гривень, так як всі 
кошти з концерту підуть на транспорт 
для ЗСУ, ми вирішили зробити вхід 
донат, — розповідає Сергій Гайдучок, 
лідер гурту «Draft». — Це означає, що 
кожна людина може придбати квиток 
за будь-яку суму від 50 гривень. Тому 
кожен куплений квиток — це прямий 
донат. Давайте зробимо гарну справу 
разом! Зустрінемось на концерті 24-го.

На глядачів, які завітають на виступ, 
чекатимуть «Лютий Козятин», який 

порвав всю Україну, коли прем’єра 
пісні була на радіо, «ЗСУ» та інші 
авторські треки гурту. А ще хлопці 
готують сюрприз, якого ви ще не ба-
чили. Приходьте на концерт, слухайте 
українську музику і робіть донати, аби 
для наших захисників зібрали достат-
ньо коштів, щоб купити транспорт. 
До речі, свій внесок можна зро-
бити, не лише 
з а п л а т и в ш и 
за вхід. Може-
те додатково 
перераховувати 
кошти на раху-
нок Монобанку. 
Для цього про-
сто скануйте 
QR-код.
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олена удвуд

Сезон обрізки дерев у нашому 
місті не завершується практично 
ніколи. Козятинчани і досі жваво 
обговорюють формувально-са-
нітарну обрізку у парку. Про це 
пишуть не лише у соцмережах, 
а й говорять на вулицях. Після 
процедури у багатьох дерев від 
крони практично нічого не за-
лишилося. Тепер люди занепо-
коєні тим, що влітку парк пе-
ретвориться на справжнісіньку 
розжарену сковорідку, тому що 
за ці декілька місяців нові гілки 
вирости не встигнуть, а відсут-
ність гілок із листям автоматич-
но означає відсутність тіні. Тож 
найімовірніше цього літа приєм-
ної прохолоди у міському сквері 
дещо поменшає.

Не встигли козятинчани пере-
травити цю ситуацію із форму-
вальною обрізкою зелених на-
саджень у парку, як у місті знову 
почулися звуки пилки. Першою 
пішла під ніж алича біля Центру 
дитячої та юнацької творчості, 
що росла на розі вулиць Гру-
шевського та Чумацький Шлях 
(колишня Мічуріна). Дерево спи-
ляли у вівторок, 7 березня. При 
чому то була не звичайна форму-
вальна обрізка. Аличу видалили 
повністю, не залишилося навіть 
пенька. Зрізаний стовбур склали 
обабіч того місця, де росло де-
рево, і забрали наступного дня.

Дозвіл на видалення цієї аличі 
«Чисте місто» отримало ще у лис-
топаді минулого року. Підставою 

для цього став акт обстеження зе-
лених насаджень, а деревину піс-
ля видалення дерева дозволили 
використати для господарських 
потреб вищевказаного комуналь-
ного підприємства.

Алича не єдиною пішла під 
ніж минулого тижня. Зрізали 
також акацію, що росла навпро-
ти дев’ятиповерхівки на Героїв 
Майдану, 9. Із цим деревом ко-
мунальникам довелося погратися 
значно довше, адже на відміну від 
маленької аличі, акація розросла-
ся значно більше, що заввишки, 

що завширшки. У той-таки ві-
второк, 7 березня, спиляли час-
тину одного стовбура, наступного 
дня від дерева залишився лиш 
маленький шматочок. Частини 
стовбура забрали ще в середу, на-
томість гілляки від крони склали 
на зеленій зоні і вони лежали там 
цілих пів тижня. Вивезли їх аж 
у неділю, тож тепер від обрізки 
дерев залишилася сама тирса.

Ми не можемо стверджувати, 
що акація, яка росла навпроти 
житлового будинку, була аварій-
ною. Адже не експерти у цьому 
питанні. Втім один зі стовбурів 
цього дерева вже давно розколо-

КозятинсьКа різня бензопилою 
дійшла до центральних вулиць
благоустрій  Тиждень тому у козятині 
стало на два дерева менше. Після санітарної 
обрізки зелених насаджень у парку, 
комунальники з пилками перебралися 
на вулиці у центрі міста. Під ніж пішли алича 
та акація. Та цього разу дерева не просто 
почистили, а зрізали під нуль

 шести черемх на Грушев-
ського, 23;
 семи верб на березі водойми 

у Сокільці;
 а також самостійної порослі 

обабіч доріг загального користу-
вання у Кордишівському старо-
стинському окрузі.

Маємо надію, що замість ви-
далених дерев посадять нові.

За перші півтора 
місяця цього року 
виконком Козятинської 
міської ради дав 
дозвіл на видалення 
21 дерева

Ще тиждень тому тут росла алича. тепер від дерева залишилася одна тирса

ці гілки після видалення акації лежали цілих пів тижня. 
Їх забрали аж у неділю

вся навпіл, наче його вдарили 
сокирою. Так і стояла акація 
декілька років і людям просто 
пощастило, що під час шкваль-
ного пориву вітру чи обледенін-
ня дерево не обвалилося. Якби 
це сталося, воно могло б впасти 
комусь на голову чи зачепити фа-
сад «Ощадбанку», бо висотою та 
акація була в кілька метрів. Нато-
мість алича біля Центру дитячої 
та юнацької творчості на перший 
погляд не виглядала аварійною. 
Втім, знову ж таки, ми не екс-
перти, щоб робити будь-які ви-
сновки з цього приводу.

Наостанок додамо, що за перші 
півтора місяця цього року (від 
1 січня до 14 лютого включно) 
виконавчий комітет Козятин-
ської міської ради надав дозвіл 
на видалення двох десятків дерев, 
не лише у місті, а й у деяких се-
лах Козятинської територіальної 
громади:
 ялинки, тополі, чотирьох ду-

бів і клена на міському цвинтарі;

Песик живе надією 
на зустріч із господарем

вкрав прапори  
з могили героя

опікун собаки після справ їхав додо-
му, песик повертався до старого місця 
проживання.

Навіть коли хтось в не жилому по-
мешканні на вулиці Склярова зняв во-
рота, він продовжував чекати на свого 
господаря. Правда, чекав не у своїй до-
бротній будці, а скрутившись калачи-
ком на дорозі. Підприємець Юрій все 
робить для того, щоб собака був ситим 
і грайливим, тільки пес, мабуть, хоче 
щоб до нього виходив господар з дверей 
будинку, а він махав йому хвостиком 
біля своєї будки. Чи буде у нього те 
собаче щастя — не відомо. Але песик 
кожного дня чатує біля воріт будинку 
в надії, що прийде той день, коли він 
таки зустрінеться з господарем.

Після нашої публікації в соц мережах 
до нас звернувся пан Геннадій і по-
відомив, що він добре знає як собаку, 
так і його господаря. Так склалися об-
ставини, що господар виїхав за кордон, 

а на харчі песику залишив кошти своїм 
знайомим. Гроші на утримання собаки 
він і зараз переводить на карточку.

— Після вашої статті я спілкувався 
з Василем, так звати господаря соба-
ки. Він завжди запитує як там його 
песик, — сказав в телефонній розмові 
пан Геннадій.

Так то воно так, тільки як собаці 
пояснити, що його господар піклуєть-
ся про нього й тепер, як піклувався 
раніше? Вірний пес чекає на зустріч 
з господарем.

анастасія квітка

У понеділок, 13 березня, до поліції надійшло по-
відомлення про те, що на кладовищі села Титусівка 
Хмільницького району хтось вкрав три гранітні ста-
туетки та три прапори з могили військовослужбовця. 
Про це повідомила мама загиблого військового.

За словами начальника Відділення поліції № 2 
Хмільницького райвідділу поліції Івана Фалдіна, 
оперативно-розшуковими заходами правоохоронці 
встановили особу, причетну до злочину. Правопо-
рушником виявився 60-річний мешканець Хміль-
ницького району, який раніше потрапляв у поле 
зору поліції як сімейний кривдник.

Викрадене у нього вилучили. Наразі встанов-
люються інші факти наруги над могилами та пе-
ревіряється причетність чоловіка до аналогічних 
правопорушень.

Слідче відділення поліції відкрило кримінальне 
провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу 
України (наруга над могилою, іншим місцем по-
ховання). За таке правопорушення передбачене 
покарання до 7 років позбавлення волі.

в’ячеслав гончарук

Про долю песика, який втратив своїх 
господарів нам розповів козятинчанин 
Андрій. Яку дали песику кличку госпо-
дарі, нам не відомо. Судячи з добротної 
будки, яка стоїть на подвір’ї, на даний 
час не жилого будинку на вулиці Скля-
рова, служив песик вправно. З якоїсь 
причини господарі виїхали, а песика 
відв’язали, щоб не загинув з голоду. 
Скільки собака чекав, коли господарі 
повернуться, нам також не відомо. Ві-
домо, що песика помітив підприємець 
Юрій. Він кожного ранку, коли їхав 
по справах, брав чотирилапому без-
притульному щось поїсти.

За деякий час песик став вважати, що 
пан Юрій його новий господар. Поки 
Юрій на роботі, песик вкладається біля 
його автівки і довірливо спить після 
нічного несення служби біля будинку, 
в якому жили його господарі. Коли 
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наші люди

клуб «атлет» створили у серпні 
2022 року. його засновником, 
організатором та тренером є 
Юрій коломієць — вчитель фі-
зичної культури козятинсько-
го опорного ліцею. спортивно 
розвиває дітей та прославляє 
наше місто. серед нещодавніх 
змагань, також є і всеукраїнські, 
де член клубу увійшов у десятку 
лідерів.
— Це високий рівень. до того ж, 

переможцям вручають грошо-
ві премії, а це мотивація для 
спортсменів, — додає Юрій.
При «атлетові» діє дві групи 
учасників, молодша і старша. 
у кожній вже набраний ліміт — 
по 10 вихованців. Тренування 
проходять тричі на тиждень.
— дітям потрібно займати-
ся спортом, це важливо для 
здоров’я, розвиває силу волі, 
витримку, загартовує харак-

тер, — каже Юрій коломієць. — 
коли мами приводять дітей 
на тренування, теж залучаються 
до спорту, чим показують гарний 
приклад та підтримку своїм ді-
тям. Бажаю всім членам нашого 
клубу подальших успіхів, нових 
досягнень та перемог.
Хочеться підтримати наших 
спортсменів у всіх їхній почи-
наннях, з такою молоддю нас 
чекає велике майбутнє.

спорт загартовує характер

ірина шевчук

Ми досить часто пишемо 
на шпальтах видання про до-
сягнення наших спортсменів 
у таких видах спорту, як фут-
бол, волейбол чи карате. Тут 
козятинчани проявляють себе 
на достойному рівні, перема-
гають на різноманітних зма-
ганнях та стають призерами 
і чемпіонами. Але не менш 
важливим та популярним се-
ред наших краян є і заняття з 
греко-римської боротьби, які 
проводяться у спортклубі «Ат-
лет». Тут козятинчани також є 
досить активними та прослав-
ляють наше місто, виборюючи 
переможні місця.

Про нещодавній, дебютний 
і вже успішний виступ свого 
підопічного розповів тренер 
«Атлета» Юрій Коломієць.

У цю суботу, 11 березня, 
на чемпіонаті Вінницької об-
ласті з греко-римської боротьби, 
наш спортсмен Ілля Ільченко 
посів почесне друге місце. Учас-
ників було багато — з Вінниці, 
Гайсина, Теплика, Жмеринки, 
тож боротьба була важкою.

— Це дуже гарний резуль-
тат,  — розповідає тренер 

Юрій. — Взагалі, Іллю я треную 
три роки. Але це його перші 
змагання, так як мав значні 
пропуски у тренуваннях, через 
травму ноги. Хочу наголосити, 
що Ілля пройшов багато випро-
бувань і не зламався. Всі ті, хто 
з ним тренувався раніше, поки-
нули боротьбу, бо думали, що 
за місяць стануть чемпіонами. 
А ні, це такий вид спорту, який 
потребує витривалості та досві-

ду. Надзвичайно радий за Іллю 
і бажаю йому подальших успіхів 
та нових перемог.

Ілля закінчив місцеву школу 
номер один. Зараз навчається 
у Вінницькому національному 
аграрному університеті, інже-
нерно-технологічна кафедра. 
Має старшого брата, який за-
ймається футболом.

— Боротьбою займаюся з 
років 15. Але були великі пе-

про випробування та перші 
переМоги іллі ільченКа
гордість  днями 19-річний 
козятинський спортсмен, який займається 
греко-римською боротьбою, увійшов 
у трійку лідерів на обласному чемпіонаті, 
здобувши призове друге місце. 
розповідаємо про переможця та про 
клуб «атлет», у якому тренують майбутніх 
чемпіонів з боротьби

При «Атлетові» діє 
дві групи учасників, 
молодша і старша. У 
кожній вже набраний 
ліміт — по 10 
вихованців

для іллі це перші змагання. каже — мріє взяти участь 
у всеукраїнському чемпіонаті та здобути перемогу і там

рерви, і по пів року і, навіть, 
по півтора. Через травму ноги 
та плеча, — каже Ілля. — Для 
мене це більше як хобі. Хлопець 
пригадує, що почав займатися 
боротьбою, коли Юрій Коло-
мієць прийшов до них у школу 
працювати вчителем фізкуль-
тури.

— Я просто хотів займатися 
спортом, запитав у нього, куди 
краще піти, — продовжує Ілля. — 
Спочатку ми просто качалися, 
показали деякі прийоми, мені 
сподобалося. На змагання по-
їхати порадив тренер, це для 
мене вперше, і участь, і призове 
місце. Хочу сказати, що Юрій 
Олексійович — найкращий тре-
нер. На майбутнє мрію потра-
пити на всеукраїнські змагання 
і там вибороти перемогу.

На запитання, як батьки став-
ляться до такого захоплення 
сина, Ілля відповів, що зага-
лом позитивно. Але мама пе-
реживає за кожне тренування. 
Адже це доволі травматичний 
вид спорту.

Окрім греко-римської бороть-
би Ілля має ще й інші захоплен-
ня — читання книг та катання 
на велосипеді.

Передали «сухі» борщі від махнівецьких господинь 
та маскувальні сітки від дубовомахаринецьких
анастасія квітка

Наші невтомні волонтери 
не перестають допомагати в тилу 
мужнім захисникам. От і цього 
разу передали на фронт чимало 
всього необхідного. Це і маску-
вальні сітки, і смаколики, і ме-
дичні засоби тощо.

Про чергову відправку відзві-
тувала голова громадської ор-
ганізації «Суспільні ініціативи 
Козятинщини» Олена Іванчук:

«Про неймовірних дівчат з 
Дубових Махаринець згадую 
практично у кожному звіті. Ось 
і зараз, як тільки отримали осно-
ву — одразу за кілька днів від-
плели дві танкових сітки. А ще 
вони постійно допомагають своїм 
землякам, які захищають нас із 
вами. Тож і на цей раз громада 
зібрала для своїх хлопців багато 
необхідного для несення служби, 
а Нова Пошта забезпечила швид-
ку доставку допомоги. Ще одна 
посилка поїхала для військових 
медиків — палких прихильників 

супів та борщів від Махнівець-
ких господиньок», — написала 
Olena Ivanchuk

Ще три відправки — це замов-
лені сітки (для 43, 93 бригад та 
екіпажів аеророзвідки Армії SOS), 
відплетені в Махнівецькій, Фло-
ріанівській, Пиковецькій шко-
лах, Козятинській гімназії № 9, 
МВПТУЗТ командою Людмили 
Попович.

— Відправили і новий для нас 
виріб — гібрид кікімори та мас-
кнакидки, виготовлений у Вов-
чинецькій школі. З нетерпінням 
очікуємо відгуки від бійців. До сі-
ток додались смаколики, якими 
щедрими руками поділилась Іри-
на Дигай (а скільки там всього, 
окрім супів та борщів — м’ясні 
консерви, мед, цукерки та печи-
во, чай, кава та чарівні цілющі 
мазі!) Дякуємо усім землякам, 
які привозять та приносять до-
помогу, та махновецьким дівча-
там, які то все збирають, пакують 
та готують.

А ще «маленька» посилочка 

на 93 допакована подушками 
від Козятинської гімназії № 9, 
та так, що ледь закрили Flat box.

«Не втомлюємось дякувати 
Nova Poshta Humanitarian. Для 

мотивації ділимось отриманим 
фотозвітом про те, як служать 
наші сіточки. Тож, готуємось 
у наступ. Основа є (ще один мі-
шок основи нам закупили агра-

рії — Анатолій Дроздович та 
Михайло Мельник). Обрізків, 
завдяки нашим швейникам, теж 
вдосталь», — підсумувала Олена 
Іванчук.
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корисні конТакТи для МоБіліЗованиХ, гаряЧі лінії

Під час дії воєнного стану зако-
ном чітко визначено підстави для 
звільнення військовослужбовців: 
окремо для тих, кого мобілізували 
за призовом і для тих, хто уклав 
контракт.
людину, яка проходить військову 
службу за призовом під час мо-
білізації (резервісти в особливий 
період) можуть звільнити через:
 досягнення граничного віку пе-
ребування на військовій службі;
 непридатність до військової 
служби з виключенням з військо-
вого обліку, що підтверджується 
висновком (постановою) влк;
 отримання законного вироку 
суду з покаранням у вигляді по-
збавлення волі, обмеження волі 
або позбавлення військового 
звання;
 сімейні обставини або інші по-
важні причини, які можуть бути 
затребувані військовослужбов-
цем, який не бажає продовжувати 
військову службу. Перелік сімей-
них обставин можна прочитати 

за посиланням: https://cutt.ly/
S8BVs47.
який алгоритм дій? військовос-
лужбовець має подати рапорт, 
в якому зазначає причину звіль-
нення, вказує на своє бажання або 
небажання залишатись у резерві, 
а також військову спеціальність та 
територіальний центр комплек-
тування та соціальної підтрим-
ки, до якого слід надіслати його 
особову справу. При звільненні 
з військової служби, військовос-
лужбовець отримує службову 
характеристику. до того момен-
ту, поки всі розрахунки не будуть 
проведені, особу не можуть ви-
ключити зі списків особового 
складу без її персональної згоди. 
оскарження незаконних рішень 
чи дій можуть бути подані військо-
вослужбовцем. При звільненні 
зі списків особового складу вій-
ськової частини, людина пови-
нна отримати повною мірою своє 
грошове, речове та продовольче 
забезпечення.

звільнення з військової служби

наталія корПан, ria, 
(097)1448132

Фахівці вінниць-
кого «Ветеранського 
простору» опрацю-
вали звернення мо-

білізованих людей, і підготували 
підручник із порадами. Як роз-
повідала директорка простору 
Марія Довжик, вони зробили 
перший наклад цього довідни-
ка — 1000 примірників. Каже, що 
їх роздали військовим частинам 
із Вінниччини та окремим вій-
ськовим на передовій. Ймовірно, 
що такі довідники видаватимуть 
й надалі, додаючи актуальну ін-
формацію. Нині кожен охочий 
може отримати його за кілька 
хвилин в онлайні, завантажити 
посібник можна за посиланням: 
https://cutt.ly/x8BVu4D.

Переповідаємо вам важливі ре-
комендації від юристів простору.

оскарження висновку влк
Як читаємо у поясненні юрис-

тів, якщо військово-лікарська 
комісія не зафіксувала наслід-
ків хвороби чи поранення для 
організму після проходження 
лікування, але ви вважаєте, що 
такі наслідки існують і вони 
впливають на можливість по-
дальшої служби, ви маєте право 
оскаржити рішення.

Алгоритм дій наступний:
 Першочергово варто звер-

нутися до Центральної військо-
во-лікарської комісії (ЦВЛК) та 
подати заяву довільної форми 
разом з усіма наявними доку-
ментами, що підтверджують вашу 
позицію.
 Строків звернення зі скар-

гою до ЦВЛК немає, але краще 
не відкладати цей крок на довгий 
термін.

Після розгляду заяви може 
бути проведений повторний або 
контрольний медичний огляд із 
метою остаточного розв’язання 
питання про придатність 
до служби.

Якщо ви не згодні з рішенням 
ЦВЛК, то маєте право звернути-
ся до суду за місцем проживан-
ня або за місцем розташування 
ЦВЛК, рішення якої оскаржу-
ється. Вимоги до позовної заяви 
містяться в ст.ст. 160–161 Кодек-
су адміністративного судочинства 
України.

— Як показує наша практика, 
ті, хто минає ЦВЛК, і одразу йде 
до суду, програють без можли-

вості оскаржувати рішення далі. 
Не можеш самостійно скласти 
заяву до ЦВЛК або маєш ще 
запитання? Наші юристи допо-
можуть офлайн або онлайн, — 
кажуть спеціалісти.

отримання довідки Про 
обставини травми

Якщо під час бойового завдан-
ня або служби військовослуж-
бовця поранено чи травмовано, 
то для отримання одноразової 
грошової допомоги необхідно 
надати відповідну довідку. Вона 
підтверджує факт настання по-
дії та є гарантією на отримання 
допомоги.

— Щоб надати постражда-
лому (пораненому, травмова-
ному) бійцеві згадану довідку, 
військова частина мусить про-
вести розслідування і з’ясувати 
обставини події. Військовослуж-
бовцю, військовозобов’язаному 
або резервісту можуть відмовити 
у виплаті одноразової допомо-
ги, якщо ним зібрано і подано 
не повний комплект необхідних 
документів. Відсутність згаданої 
вище довідки — вагома причина 
відмови, — говорять спеціалісти.

Як пояснюють фахівці, під-
ставою для укладання довідки 
про обставини травми (пора-
нення, контузії, каліцтва) є акт 
розслідування, яке проводиться 
відповідно до наказу командира 
військової частини. Потерпілий 
військовослужбовець має негайно 
сповістити безпосереднього ко-
мандира (начальника) про травму.

Як читаємо далі, якщо про це 
було повідомлено несвоєчасно 
або втрата працездатності сталася 
не одразу, то розслідування про-
водиться впродовж місяця від дня 
надходження рапорту безпосе-
реднього командира потерпілого.

«До рапорту важливо додати свої 
пояснення про обставини події. 
За можливості — також пояснення 
свідків (інших військовослужбов-
ців, які були у цей момент поруч) 
або надіслати заяву з проханням 
провести розслідування та видати 
довідку про обставини травми від 

представника військовослужбов-
ця», — додають юристи.

інвалідність внаслідок 
війни

Війна залишає незворотні на-
слідки для військових. Втрата 
працездатності є одним із них. 
Проте, існує статус «особа з інва-
лідністю внаслідок війни», який 
надає певні соціальні пільги вій-
ськовим, які були ушкоджені під 
час захисту Батьківщини.

Отримати статус можливо після 
поранення, контузії, каліцтва чи 
захворювання. Для цього потріб-
но пройти кілька етапів, зокрема 
лікування в шпиталі, проходжен-
ня військово-лікарської комісії 
(ВЛК) та медико-соціальної екс-

пертної комісії (МСЕК). Після 
успішного проходження всіх 
етапів, військовий має подати 
документи для отримання по-
свідчення від органу соціального 
захисту населення.

«Після поранення чи травми 
військовослужбовець повинен 
отримати довідку про обставини 
події у командира військової 
частини. Без цього документа 
неможливе проходження ВЛК 
(військово-лікарської комісії) та 
МСЕК (медико-санітарної екс-
пертної комісії). Саме ВЛК після 
лікування та відпустки за станом 
здоров’я (якщо така була нада-
на) приймає рішення про сту-
пінь придатності до військової 
служби», — йдеться у поясненні.

Що варто знати 
МобілізованиМ
Мобілізація  у вінничан, які ще 
«вчора» мали цивільну професію, а нині 
захищають україну, виникає немало 
питань про військову службу. щодо 
грошового забезпечення, оскарження 
рішення військово-лікарської комісії, 
оформлення довідки про отримання 
травми тощо. Юристи «ветеранського 
простору» розписали 10 практичних 
кейсів, з якими найчастіше звертаються 
по допомогу. Переповідаємо алгоритми 
дій у розв’язанні проблемних питань

Після поранення 
військовослужбовець 
повинен отримати 
довідку про обставини 
події у командира 
військової частини

Міністерства оборони україни: ..........................................0 (800) 500-442
генштабу Зсу: .....................................................................0 (800) 500-410
командування сухопутних військ Зсу:.............................(044) 271-11-04
командування Повітряних сил Зсу: ...................................(0432) 569-875
командування десантно-штурмових військ Зсу: ............(044) 454-44-99
командування сил Територіальної оборони: .....................0 (800) 507-028
командування Медичних сил Зсу: ..................................(044) 230-73-64
З питань запобігання та виявлення корупції у Зсу: ..........(044) 454-73-07
З питань військово-соціального і забезпечення,  
соціального захисту і військовослужбовців  
та членів їх сімей: .............................................................(044) 454-44-51
департаменту фінансів Міністерства  
оборони україни з питань і грошового  
забезпечення та соціальних виплат: ................................(044) 271-12-57
військова прокуратура: ....................................................(044) 285-44-61

потрібен 
антидрон
 Випускнику Кордишів-

ської гімназії, який нині 
на війні, необхідний анти-
дрон. Повідомлення про 
збір допомоги опублікувала 
Кордишівська гімназія.

«Для виконання бойових 
завдань хоробрим воїнам 
2-го механізованого баталь-
йону 14 ОМБр, у складі 
якого служить наш земляк 
і випускник нашої гімназії 
Дмитро Стадник, потрібне 
вартісне військове споря-
дження — антидрон «KVS 
ANTIDRON «HUNTER», — 
зазначають у повідомленні. — 
Отож, донатимо так гаряче, 
як наші леви ЗСУ нищать 
ворогів». Ціна пристрою — 
295 тисяч гривень.

Реквізити для переказу ко-
штів: 5168 7456 1265 4886

обікрав родич
 До поліції про крадіж-

ку 900 доларів США повідо-
мила жителька села Жежелів 
Хмільницького району. Жін-
ка розповіла, що 6 березня 
виявила відсутність грошей, 
які вона зберігала в будин-
ку. У ході проведення роз-
шукових заходів у поле зору 
працівників поліції потрапив 
20-річний родич потерпілої. 
У скоєному він зізнався. Ви-
крадені кошти у нього ви-
лучили.

За цим фактом розслі-
дується кримінальне про-
вадження за ознаками зло-
чину, передбаченого ч. 4 ст. 
185 ККУ(крадіжка). За таке 
правопорушення передба-
чене покарання — до 8 років 
позбавлення волі.

заблокували 
канали
 СБУ заблокувала теле-

грам-канали «Де роздають 
повістки», які допомагали 
ухилянтам.

«Інтернет-ресурси «повідо-
мляли» про заходи, які про-
водять Територіальні центри 
комплектування в Івано-
Франківській, Черкаській, 
Вінницькій, Чернівецькій, 
Київській, Львівській та 
Одеській областях, — зазна-
чають у повідомленні СБУ. — 
Вони «зливали» місця вру-
чення військовозобов’язаним 
повісток та закликали хова-
тися від представників війсь-
ккоматів. Аудиторія цих ка-
налів перевищила 400 тисяч 
підписників. Адміністратори 
цим користувалися та запус-
кали комерційні реклами. 
Робили бізнес».

Усіх причетних до даної 
справи викрили слідчі. Шіс-
тьом — оголосили підозру. 

В оселях фігурантів спра-
ви провели обшуки. Там ви-
лучили комп’ютери та мо-
більні телефони із доказами 
протиправних дій, а також 
банківські картки, на які зло-
вмисникам надходили гроші 
за розміщення реклами.

Усім адміністраторам за-
грожує до 10 років тюрми.

короТко



8 RIA-К, 16 березня 2023 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

репортаж

в’ячеслав гончарук

Перше фото ми зробили біля 
Алеї Слави, що біля міського 
парку. Там працівники куль-
тури нашого міста оновлювали 
ще не вигорілу на сонці і не по-
шарпану вітром державну симво-
ліку. Самі працівники культури 
кажуть, що воїни, які віддали 
своє життя за наш спокій, за-
слуговують на більше. Але ми 
можемо зберігати у своїх серцях 
пам’ять про них.

На старій водокачці ми поміти-
ли пару лебедів. Тільки клаптик 
води без льоду, а вони вже по-
вернулися в рідні краї. Це лебе-
ді, які щороку прилітають на цю 
водойму і мають звичку підпли-
вати до людей, аби отримати 
чогось смачненького. От тільки 
орнітологи не радять годувати 
їх. Вони пояснюють, що птах 
дикої природи в змозі сам себе 
прогодувати.

На провулку Олега Ясін-
ського (колишній Лікарняний) 
звична для нашого міста ситу-
ація — замість люка підземної 
комунікації накидані гілки та 
поламані дошки. Криничка під-
земки не дуже глибока, але ж 
потрапивши у неї, можна мати 
не тільки переляк.

У міському парку робили де-
кілька фото підчистки дерев та 

лавок із заміненими дощечками. 
В цей час до нас підійшла козя-
тинчанка Зінаїда.

— Щодо оновлення лавок, 
то це дійсно дуже добра і своє-
часна справа. Пригріло весняне 
сонечко в парку, побільшало 
батьків із дітьми і відпочиваючих 
людей, — каже жінка. — Зараз до-
бре, сонце ще не дуже пригріває 
і від нього ще не треба ховатися, 
а коли сонце пригріє, що будемо 
робити? Дерева в парку так по-
чистили, що й листочка не буде. 
Біля дитячого майданчика в жи-

вих деревах верхівки зрізали, 
а поруч дві сухі ялини. Вони й 
далі стоять і нікому до них немає 
справи. Ви напишіть за ті сухі 
ялини, може до вас дослухають-
ся. Я вже в літах, може чогось 
не розумію, тільки мені здається, 
коли дерево засохло, то воно є 
аварійним, — робить висновок 
пані Зінаїда.

На вулиці Куликівського є ве-
лодоріжка, але нею користуються 

почорнілі горіхи, роздуМи 
зінаїди та Ще один люК-привид
Козятин у фото  Періодично ми 
об’їжджаємо центр і околиці нашого міста 
в пошуках цікавих фото. Цього разу під 
приціл наших камер потрапили лебеді, 
що повернулися додому, обрізка дерев 
у парку, відремонтовані лавки та сухі 
ялини поруч із дитячим майданчиком

«Ви напишіть про ті 
сухі ялини, може до 
вас дослухаються. 
Мені здається, коли 
дерево засохло, то 
воно є аварійним»

тут завжди має бути порядок. Заміна державного прапора біля дошки пам’яті

місто готується до весни. у парку 
ремонтують пошкоджені лавки

сухі ялини біля дитячого 
майданчика у парку. Живі дерева 
пообрізали ледь не до стовбурів, 
а ці — залишили

«накривка» люка на провулку олега 
ясінського. Тут може статися біда

лебеді вже прилетіли. Чекають від 
людей чогось смачненького

здебільшого діти. Їм цікаво ви-
їжджати з «долин» на горбочки 
і навпаки. Дорослі, як правило, 
їздять дорогою. За таким курсом 
вулицею Куликівського їхали й 
ми. Недалеко від автобусної зу-
пинки біля бордюру дороги хтось 
висипав з мішок почорнілих 
горіхів. Горіхи — не пластик, з 
часом перетворюються на добри-
во. Тільки ментальність у наших 
земляків така, що якщо лежить 
купа чогось, то туди можна ще 
щось додати і не виключено, що 
на цьому місці може вирости сти-
хійний смітник

Останнє фото ми зробили 
на Шевченків день. На терито-
рії екстреної медичної допомоги 
було проведене озеленення. Біля 
самої дороги висадили 21 кущ 
вічнозелених самшитів. За пар-
каном ми помітили ще дев’ять 
рясно залитих водою зелених 
насаджень.

у козятині тимчасово припиняють 
роботу «соціального гардеробу»
анастасія квітка

Тимчасове припинення «Соціального 
гардеробу» триватиме до травня

Нагадаємо, «Соціальний гардероб» — 
можливість безкоштовно отримати 
одяг, розпочав свою роботу з січня 

2023 року. Щонеділі, а потім і щопо-
неділка, з 10.00 до 12.00, за адресою: 
Козятин, вул. Коцюбинського, 10 всі 
бажаючі могли прийти і вибрати собі 
необхідний одяг.

У четвері, 9 березня, Соціальний центр 
«Дім милосердя» Козятин повідомив — 

тимчасово припиняють роботу «Соці-
ального гардеробу», що на вул. Коцю-
бинського, 10.

«Отримати безкоштовно одяг можна 
буде з травня, за адресою: вул. Неза-
лежності, 73 (біля пункту Швидкої до-
помоги)», — йдеться у дописі.

біля екстреної медицини — нові зелені насадження. Тут 
висадили більше 20 самшитів

— Ми висадили самшити, щоб 
біля нашого робочого приміщен-
ня було красиво, — каже завіду-

вачка відділення Лариса Лукащук.
А ми на цій позитивній ноті 

завершили прогулянку містом.
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олена удвуд

Минулого тижня місто сколих-
нула сумна звістка — зупинилося 
серце Галини Гаврилюк. Її знало 
чимало козятинчан. Свого часу 
вона працювала у міськрайон-
ному суді, а в 2006 році очолила 
Козятинський міський терито-
ріальний центр соціального об-
слуговування.

— Вона була доброзичлива, ха-
зяйновита, — розповідає колега 
Таїсія Приболовець. — Старалася 
щось зробити для терцентру, зна-
йти щось нове. При ній навіть 
від міської ради нам дали ма-
шину. Щоправда, потім її у нас 
забрали. Капличка греко-като-
лицька також у нас завдяки їй.

Затишна дерев’яна альтан-
ка, садові скульптури, фонтан, 
схожий на справжній витвір 
мистецтва, мініпіч із плетеним 
тином та глечиками — усе це ідеї 
Галини Гаврилюк. Хоч і мала 
юридичну освіту, в душі вона 
була справжнім ландшафтним 
дизайнером. Вона продумала 
благоустрій території біля тер-
центру і він змінився до невпіз-

наваності. Адже коли заклад 
тільки-но відкрили, біля нього 
не було нічого, крім зеленої зони 
і старого радянського дитячого 
майданчика, який залишився ще 
з тих часів, коли у приміщенні 
сучасного терцентру було дитяче 
відділення залізничної лікарні.

— Ті сосни, які ростуть біля 
терцентру, Галина Гаврилюк 
власноруч садила разом із 
нами, — підключається до роз-
мови Оксана Олійник.

— Вона сама замовляла в ліс-
ника саджанці, — додає Тетяна 
Котелянець. — Їх привезли і ми 
тоді всі разом садили. Вона була 
людиною з великої літери. Дуже 
багато всього зробила.

— Колись нам привезли па-
пороть, то Галина радила нам, 
в якому місці садити, що папо-
роть любить — світло чи тінь, — 
продовжує Оксана. — Вона все 
робила в Закарпатському стилі.

— Колись був у нас тут один 
чоловік, батько нашої колеги, 
він вмів цю всю красу робити, — 
розповідає Тетяна. — А Галина 
Гаврилюк була як дизайнер. 
Пам’ятаю, на столі папір вели-

«вона була життєрадісною, 
доброзичливою і творчою»
скорбота  у середу, 15 березня, 
минуло дев’ять днів, як відійшла 
у вічність козятинчанка галина гаврилюк. 
свого часу вона очолювала міський 
територіальний центр. і те, який вигляд 
його територія має зараз — це саме її 
заслуга. колеги розповідають про неї з 
посмішкою на вустах. кажуть, вона була 
людиною слова і підтримувала дружню 
атмосферу в колективі

галина гаврилюк очолювала терцентр впродовж 2006–
2011 років. вона підтримувала дружню атмосферу в колективі

такий вигляд мав терцентр, коли його щойно відкрили. Зараз його 
не впізнати

а це територія закладу сьогодні. За керівництва галини гаврилюк тут 
провели благоустрій

кого формату і це вони вдвох 
над цим папером стоять, вона 
креслить ескізи, а він розказує, 
як це все можна зробити.

Галина створювала красу 
не лише довкола себе. Колеги 
кажуть, вона завжди стильно 
одягалася і була гарною жінкою 
із сильним характером.

— Улюблені кольори у неї 
були червоний і чорний, — роз-
повідає Оксана. — Вона завжди 
одягала червоні туфлі, червону 
з чорним сукню, костюми дуже 
любила. Зачіски завжди робила, 
носила підбори.

Про таких, як Галина Гаври-
люк кажуть «людина-свято». За-
вжди усміхнена, вона дивилася 

на світ очима оптиміста. Дуже 
любила спілкуватися. Для неї був 
важливий кожен працівник. Вона 
підтримувала дружню атмосферу 
в колективі і ніколи не забува-
ла привітати з днем народження 
не лише своїх працівників, а й 
підопічних. І не забувала про 
своїх колег навіть після того, 
як пішла з посади. А ще дуже 
любила чистоту і порядок.

— У нас постійно були субот-
ники, на яких ми прибирали, — 
каже Таїсія. — Вона і сама до-
лучалася, не те, що просто ми 
працювали. Насіяли ми тоді 
трави на газоні, і щойно десь 
траплялася кульбабка, брали 
ножа і виколупували, щоб вона 

на фронті загинув козятинчанин віталій жуківський
марія лєхова

«Сумна звістка прийшла у нашу 
громаду. На війні загинув наш 
земляк».

Віталій Жуківський 1983 року 
народження загинув 10 березня». 
Про це повідомила Тетяна Єр-
молаєва.

«Стрілець-санітар 2 відділен-
ня 3 взводу 2 стрілецької роти 

1 стрілецького батальйону в/ч 
1619 Жуківський Віталій, відда-
ний військовій присязі, виявив-
ши стійкість і мужність, віддав 
своє життя в бою за нашу Бать-
ківщину біля н. п. Невельське 
Донецької області, — цитуємо 
повідомлення. — В такий важкий 
час, висловлюємо щирі співчут-
тя рідним і близьким Героя та 
поділяємо горе батьків, родини, 

друзів. Важко знайти слова, які 
можуть зменшити тугу і смуток, 
неможливо загоїти біль та гіркоту 
від втрати такої молодої людини. 
Сумуємо разом із вами, низько 
схиляємо голови у скорботі».

Про поховання Героя буде по-
відомлено додатково.

Висловлюємо щирі співчуття 
рідним та близьким Героя! Ві-
чна пам’ять!

Галина Гаврилюк була 
гарною господинею, 
навіть коли мали 
фарбувати капличку, 
працівники радилися, 
який колір обрати

не розводилася. Якщо посуха, 
брали з криниці воду і поливали.

Щоб зробити терцентр ще кра-
щим, Галина Гаврилюк постійно 
шукала благодійників, які нада-
вали фінансову допомогу. Вона 
була ініціативна та цілеспря-
мована. Завжди дотримувалася 
свого слова. Якщо вже щось по-
обіцяла, неодмінно робила все, 
що в межах її можливостей, аби 
це виконати.

— Було у нас десять років від 
відкриття терцентру, — згадує 
Таїсія. — Галина Гаврилюк ор-
ганізувала для всіх підприєм-
ців, які нам допомагали, свято 
на День працівника соціальної 
сфери і підготувала подарунки. 
Не лише благодійникам, а й для 
нас. Вона зробила нам чашеч-
ки, де написано «Десять років 
терцентру».

Піклувалася про колектив Га-
лина Гаврилюк постійно. За її 
керівництва за бюджетні кошти 
закупили більше десяти велоси-
педів для соціальних працівни-
ків, які обслуговують підопічних 
вдома. А ще побудували гараж 
для автівки, яку передали тер-
центру. Та у 2011 році жінка 
пішла із своєї посади. Допо-
магала чоловікові вести бізнес. 
А в понеділок, 6 березня, Галини 
Гаврилюк не стало.

— Вона була ідейна жінка, 
гарний керівник, — підсумовує 
Оксана. — Життєрадісна була.

— Ось 16 червня їй було б 
62 роки, — додає Тетяна. — Дуже 
рано вона пішла.

Редакція газети «RIA-Козятин» 
висловлює співчуття рідним Га-
лини Гаврилюк з приводу її пе-
редчасної смерті.
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пам’ять

олена удвуд

Війна забирає все більше жит-
тів і, на превеликий жаль, До-
шку пам’яті доводиться постійно 
оновлювати. Нещодавно ми по-
мітили, що серед світлин наших 
Героїв, які до останнього подиху 
боронили Україну від рашистів, 
з’явилися фотографії шести вій-
ськових, інформацію про яких 
не оприлюднювали раніше.

віктор розбіцький
Солдат у відставці Нагородже-

ний відзнакою Президента Украї-
ни — Медаллю «За участь в анти-
терористичній операції». Загинув 
у 2019 році, у віці 44 років.

юрій кузьменко
Старший солдат, старший 

майстер відділення технічного 
забезпечення взводу зв’язку 2-го 
батальйону оперативного призна-
чення 4 бригади оперативного 
призначення імені Героя Украї-
ни сержанта Сергія Михальчука 
НГУ. Загинув у 2022 році, у віці 
41 року.

віталій лукомський
Cтарший сержант запасу, без-

посередній учасник антитерорис-
тичної операції. Нагороджений 
відзнакою Президента України — 
Медаллю «За участь в антите-
рористичній операції». Загинув 
у 2021 році, у віці 47 років.

володимир комар
Старший лейтенант у відстав-

ці, заступник командира реак-
тивної артилерійської батареї з 
морально-психологічного за-
безпечення реактивного арти-
лерійського дивізіону бригадної 
артилерійської групи 24 окремої 
механізованої бригади опера-
тивного командування «Захід». 
Нагороджений відзнакою Пре-
зидента України — Медаллю 
«За участь в антитерористичній 
операції». Загинув у 2021 році, 
у віці 56 років.

володимир некритий
Підполковник запасу, безпо-

середній учасник антитерорис-
тичної операції. Нагороджений 
відзнакою Президента України — 

загинули до велиКої війни, 
а увіКовічнили тільКи зараз
герої не вмирають!  на дошці 
пам’яті розмістили світлини шести 
військових, п’ятеро з яких загинули ще 
до повномасштабного вторгнення. однак 
у переліку воїнів, яких козятинщина 
втратила впродовж перших восьми років 
війни, їх не було. Чому так — дізнавалися 
наші журналісти

У Вікіпедії в розділі «Втрати 
силових структур внаслідок ро-
сійського вторгнення в Україну» 
ми знайшли інформацію лише 
про чотирьох бійців. Там вказа-
но, що Володимира Некритого 
мобілізували влітку 2015 року. 
Після повернення з війни він 
звільнився з армії і підтримував 
молодих бійців. Помер внаслідок 
зупинки серця. Віктор Розбіць-
кий пішов на війну доброволь-
цем. Помер від серцевого напа-
ду. Юрій Кузьменко брав участь 
у звільненні Ірпеня, після чого 
приєднався до підрозділу НГУ і 
потрапив на Сіверськодонецький 
напрямок, героїчно загинув при 
обороні Сіверськодонецька під 

час танкового обстрілу. Про при-
чину смерті Віталія Лукомського 
Вікіпедія не повідомляє. Нато-
мість інформації про Володимира 
Квашука та Володимира Комара 
немає взагалі.

За коментарем ми звернулися 
до Управління соціальної полі-
тики Козятинської міської ради. 
Там нам пояснили, що військо-
ві були мешканцями населених 
пунктів, які увійшли до Козя-
тинської міської територіальної 
громади, брали участь у бойових 
діях і їх смерть була пов’язана 
із захистом Батьківщини. Рідні 
бійців отримали статус членів 
сім’ї загиблого (померлого) за-
хисника України.

Медаллю «За участь в антите-
рористичній операції». Загинув 
у 2018 році, у віці 52 років.

володимир квашук
Cтарший сержант у відставці, 

заступник командира взводу, 
безпосередній учасник антите-
рористичної операції. Загинув 
у 2017 році, у віці 37 років.

П’ятеро з військових загинули 
ще до початку повномасштабно-
го вторгнення, втім попри це, їх 
не було у переліку захисників із 
колишнього Козятинського ра-
йону, яких ми втратили за перші 
вісім років війни. Так само не по-
відомляли і про загибель Юрія 
Кузьменка.

«немає з нами вже валерія 
васильовича герасимчука»
анастасія квітка, 
олена удвуд

На 76-році життя помер відо-
мий на Козятинщині та поза її 
межами художник та дизайнер 
Валерій Герасимчук. Сумну звіст-
ку повідомила козятинчанка Те-
тяна Яковлєва — психологиня, 
волонтерка, голова благодійної 
організації «Козятинське ра-
йонне громадське товариство 
батьків інвалідів ДОМ»

«Сумно і боляче повідомляти 
такі новини. Сьогодні, 12 бе-
резня, не стало чудового друга 
нашого товариства — Герасим-
чука Валерія Васильовича, — на-
писала Тетяна Яковлєва. — Ще 
минулого тижня спілкувалися, 
складали плани, давав поради 
телефоном, адже після ампу-
тації ніг жив із сином у Києві. 
А сьогодні талановита людина, 
і людина з великим серцем, яка 
полюбила молодь з інвалідністю 
і привнесла в їх життя радість від 
вміння творити прекрасне своїми 
руками. Конкурси місцеві і об-
ласні. Гран-прі і призові місця 
були у нас завжди. Не хочеться 
вірити. Але сподіваюся, що й 

на Небесах Валерій Васильович 
буде творити. Царство Небесне 
і вічний спокій»

Митець зростав у родині за-
лізничників Надії Іванівни та 
Василя Антоновича Герасимчу-
ків на Пермщині. Коли Валерію 
виповнилося 3 роки, переїхали 
у Козятин. Проживали з роди-
ною дядька Сергія Івановича 
Герасимчука, котрий в майбут-
ньому став відомим в Україні і 
за її межами художником-кари-
катуристом журналу «Перець», 
переможцем і лауреатом двох 
престижних міжнародних, мис-
тецьких премій «Золоте перо».

Хлопець зростав без батька. 
У 5-річному віці вперше зобра-
зив на папері побачений епізод 
у козятинському парку, як ко-
пирсалася у багні вантажівка. Це 
були перші спроби пера маляти. 
Хлопчина не лише малював, але 
й ласував знайденою у бідній хаті 
смачною дядьковою пресованою, 
китайською тушшю. Навчався з 
7-років у школі № 5, закінчив 
9 класів у школі № 2.

У 15 років поїхав підкорюва-
ти Київ. Допомагав дядько ху-
дожник Сергій Іванович, який 

на той час проживав у Києві. 
Юнак вступив до училища при-
кладного мистецтва, а закінчив 
художньо-промисловий технікум 
у 1967 році, по спеціальності тех-
нік художнього конструювання. 
Це був перший випуск дизайне-
рів в Україні.

Військову службу проходив 
у Прибалтиці. За талант і про-
фесійне оформлення наочної агі-
тації впродовж двох з половиною 
років 5 разів побував у відпустці. 
Після армії розпочав творчу ді-
яльність: від робочого сцени у Бу-
динку культури до художньо-тех-
нічного редактора журналу «Со-
ціалістична культура». Представ-
ляв свою творчість на щорічних 
міжнародних виставках в Уругваї, 
Аргентині, Польщі, Югославії, 
Ізраїлі. У 35-річному віці прізви-
ще та твори художника занесені 
до відомого альманаху «Україн-
ський політичний плакат».

В Козятині його руками ство-
рена каплиця у колишній за-
лізничній лікарні. Виростив з 
дружиною двох синів Сергія та 
Радомира. Пишався онуками і 
невістками.

Тривалий час Валерій Герасим-

чук на волонтерських засадах за-
ймався з дітьми в Козятинській 
районній благодійній організа-
ції товариства батьків інвалідів 
ДОМ (голова правління Тетяна 
Яковлєва). Завдяки його зусил-
лям молоді люди з особливими 
потребами оволодівали нави-
ками роботи з різноманітними 
інструментами під час роботи з 
деревиною, технікою обробки 
штучних та природних матеріа-
лів, розвивали моторику рухів й 
творчі здібності, соціалізувалися 
в сучасному суспільстві, набували 
впевненості в собі, самостійнос-
ті і навіть можливості заробляти 
своїми руками. Діти під керів-
ництвом пана Валерія зі своїми 

творчими рукодільними роботами 
брали участь у міських та облас-
них виставках, де завжди займали 
призові місця. Вони натхненно 
збагачували його фантазією й на-
дихали на нові творчі проєкти.

Завдяки тісній співпраці ху-
дожнику вдалося створити й 
організувати чотири персональ-
ні виставки в закладах культури 
міста. Також роботи брали участь 
у обласних виставках у Вінниці.

Минулого року, 19 квітня, Ва-
лерій Герасимчук відзначав своє 
75-річчя. З цієї нагоди в музеї 
історії міста Козятин проходи-
ла виставка його творчих робіт 
«Я син твій, моя Україно», які 
в свій час він подарував музею.

у «вікіпедії» ми знайшли інформацію лише про чотирьох військових, натомість про 
двох бійців не повідомляли нічого
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в’ячеслав гончарук

У третьому Всеукраїнському 
турнірі «Юні таланти» на базі 
Спортивного клубу «Бердичів» 
у селі Романівка взяли участь 
п’ять команд із Київської, Ві-
нницької та Житомирської об-
ластей.

Грали діти 10 березня на май-
данчику зі штучним покриттям 
при розмірах газону 60х40. Ко-
манди «Оріон-1» (Сквира), «СК 
Бердичів», «Фенікс» (Жмеринка), 
«Оріон-2» (Сквира) та «Колос» 
(Махнівка) проводили ігри за ко-
ловою системою у форматі один 
тайм по 25 хвилин.

ФК «Колос» (Махнівка) був 
підсилений гравцями Глухівець-
кої ДЮСШ тренера Олександра 
Козюка та команди «Леви» тре-
нера Руслана Гуменюка. Першу 
гру наші футболісти грали з ро-
весниками зі Сквири. По ходу 
гри «Колос» відкрив рахунок, 
а потім його подвоїв. Коли до за-
вершення гри залишалися лічені 
хвилини, наші футболісти про-
пустили гол. Тож завершилась 
гра перемогою наших земляків 
із рахунком 2:1.

Другу гру футболісти Махнівки 
провели з командою «Оріон-2». 
З дублем «Оріона-1» футболісти 
«Колоса» розібралися більш ніж 
переконливо. Рахунок 3:0.

Гра за номером три теоретично 
мала бути грою фіналу. Хто пере-
магав у цій грі, практично ста-
вав переможцем Всеукраїнського 
турніру. Долю цього захоплюю-
чого поєдинку вирішив єдиний 
гол, забитий гравцем «Колоса» 
Євгеном Марковським.

У заключній грі «Колос» із ра-
хунком 2:0 переміг «Фенікс» із 
Жмеринки.

За оцінками спеціалістів футбо-

лу, команда господарів мала ви-
гравати у першої команди Скви-
ри. Проте прогноз не справдився. 
Більше того, команда з Київщини 
забила у ворота фаворита зустрічі 
5 м’ячів без відповіді. Що сталося 
з командою, яка у всіх турнірах 
вважається однією з претенден-
тів на перемогу, сказати важко. 
Можливо найголовнішою при-
чиною великої поразки ФК «СК 
Бердичів» у грі з «Оріоном» була 
в тому, що вони віддали всі сили 

в попередній грі з «Колосом».
Після десяти ігор турніру, пере-

могу вибороли футболісти «Ко-
лоса», на другому місці команда 
«Оріон-1». Третє, незвичне місце 
для себе, посіли господарі зма-
гань «СК Бердичів». На четвер-
тій сходинці футболісти команди 
«Фенікс» (Жмеринка). П’яте міс-
це за «Оріон-2» (Сквира).

Після приїзду команди додому, 
ми поспілкувалися з наставником 
«Колоса» Миколою Бабюком. 
Досвідчений тренер відмітив, що 
всі команди були хорошого рівня.

— Можливо, наша команда і 
команда Бердичева були фаво-
ритами турніру. Діти мали дуже 
добрі умови, щоб добре підготу-
ватися до гри. Дитяча база «СК 
Бердичів» просто супер. По-
іншому, мабуть, не скажеш, — 
відмітив тренер. — А щодо тур-
ніру, то виступили достойно. 
Дуже вдячний тренерам Олек-
сандру Козюку і Руслану Гуме-

два турніри — два чеМпіони
Молодці!  два дні поспіль на базі 
спортивного клубу «Бердичів» 
відбувалося свято футболу серед 
дітей 2010–2011 років народження. 
у п’ятницю, 10 березня, проходив третій 
всеукраїнський турнір «Юні таланти». 
наступного дня — аналогічний, але вже 
четвертий турнір. в обох виступали 
наші земляки і обидва рази — успішно. 
в одному перемогу здобув махнівський 
«колос», в іншому — козятинські «леви»

ників із Новогуйвинська. З таким 
самим рахунком новогуйвинці 
поступились команді спортив-
ної школи Хмільника. У групі 
«С» «Леви» з рахунком 1:0 пе-
ремогли ДЮСШ Іршанськ. У грі 
ДЮСШ Іршанськ — «Фортуна» 
Андрушівка перемогу з рахунком 
3:0 здобули футболісти спортив-
ної школи.

Після проведених 9-ти ігор пе-
реможці груп команди ДЮСШ 
Чуднова, Хмільника та «Левів» 
змагалися за 1–3 місце. Команди, 
які зайняли в групах другі місця, 
ДЮСШ Іршанськ, Попільня та 
«СК Бердичів» розігрували місця 
з 4-го по 6-те. І команди, які за-
йняли в групах треті місця, розі-
грали між собою 7–9 місце.

У призовій трійці ДЮСШ 
Хмільник із рахунком 1:0 ви-
грали у ДЮСШ Чуднів та з та-
ким самим рахунком поступився 
Козятинським «Левам». «Леви» 
в свою чергу з рахунком 2:0 ви-

грали у ДЮСШ Чуднів. Отже, 
вигравши всі свої ігри, Козя-
тинські «Леви» стали чемпіо-
нами Всеукраїнського дитячого 
турніру. Срібним призером стали 
футболісти ДЮСШ Хмільник, 
бронзові нагороди отримала ко-
манда ДЮСШ Чуднів. Четверте 
місце — за ДЮСШ Іршанськ. 
П’яте місце посіла ДЮСШ По-
пільня. Нижче своїх можливостей 
виступили футболісти «СК Бер-
дичів». Їхнє шосте місце можна 
пояснити лише втомою гравців, 
адже день тому вони брали участь 
у третьому Всеукраїнському тур-
нірі.

Сьоме місце за ДЮСШ Ново-
гуйвинськ, восьме — у ФК Ан-
друшки, дев’яте посіла «Фортуна» 
Андрушівка.

Наставник «Левів» Руслан Гу-
менюк відзначив всю команду і 
подякував тренеру Махнівського 
«Колоса» за співпрацю.

Наш Женя 
Марковський 
був визнаний 
організаторами 
змагань кращим 
гравцем турніру

нагородження переможців ііі турніру «юні таланти», козятинських «левів»

команда «колос» з махнівки — переможець iV 
всеукраїнських змагань «юні таланти»

нюку за гравців, яких вони від-
рядили до нашої команди. Гравці 
команди Козятинських «Левів» 
і ДЮСШ Глухівці швидко зна-
йшли спільну мову на футболь-
ному полі з гравцями «Колоса». 
Приємно, що наш Женя Мар-
ковський був визнаний органі-
заторами змагань за номінацією 
кращий гравець турніру.

У суботу, 11 березня, про-
ходив IV Всеукраїнський фут-
больний турнір «Юні таланти». 
Дев’ять команд-учасниць у фор-
маті 8+1 волею жереба були роз-
ділені на три групи. Групу «А» 
склали господарі турніру «СК 
Бердичів», ДЮСШ Чуднів, та ФК 
Андрушки. До групи «В» увійшли 
ДЮСШ Новогуйвинськ, ДЮСШ 
Попільня, та ДЮСШ Хмільник. 
У групу «С» потрапили «Форту-
на» (Андрушівка), ДЮСШ Ір-
шанськ та Козятинські «Леви».

Відкрили змагання команди 
групи «А». В грі між командами 
«СК Бердичів» та ДЮСШ Чуднів 
була зафіксована нічия. Обидві 
команди мали однакові шанси 
на успіх та завершили гру без 
забитих м’ячів.

Результативною нічиєю завер-
шилась гра серед учасників групи 
«В» ДЮСШ Хмільник та ДЮСШ 
Попільня зіграли 1:1. У першій 
грі групи «С» Козятинські «Леви» 
з рахунком 1:0 перемогли «Фор-
туну» з Андрушівки і знов ес-
тафета в змаганнях перейшла 
до групи «А». Команда Чуднова 
забила три сухі м’ячі у ворота 
ФК «Андрушки». Поступилися 
андрушківці з рахунком 1:2 гос-
подарям майданчика «СК Бер-
дичів».

У групі «В» ДЮСШ Попільня 
з рахунком 1:0 перемогла ровес-

козятинчанина віталія мартинюка 
нагородили «сталевим хрестом»
анастасія квітка

Наш земляк, Віталій Мартинюк, 
уже чотири роки боронить Україну 
у складі 40-ї окремої артилерійської 
бригади імені Великого князя Ві-
товта Збройних сил України. У січ-
ні Віталія вшанували нагородою від 
Головнокомандувача Валерія Залуж-
ного, почесною відзнакою «Сталевий 
хрест», яка надається за командуван-
ня на полі бою.

Як інформує Козятинська місь-
ка рада, це не перша нагорода, що 

її отримує Віталій. Минулого року 
він отримав нагороду «За зразковість 
у військовій службі», а також почесну 
відзнаку від командира 40-ї ОАбр.

Віталій прийшов у Збройні сили 
2019 року звичайним солдатом і 
за короткий термін зміг дослужити-
ся до звання молодшого сержанта, 
отримати посаду командира гармати, 
а потім і командира відділення, на які 
зазвичай призначають офіцерів.

Зараз Віталій Мартинюк продо-
вжує виконувати бойові завдання 
на найважливіших відтинках фронту 

разом із розрахунком своєї гармати. 
Злагоджені та ефективні дії наших 
артилеристів призводять до великих 
втрат ворога в техніці та живій силі.

«Ви можете щоденно бачити зве-
дення Генерального штабу про втра-
ти росіян, є в цих цифрах і частка 
Віталія і його побратимів. А доки 
такі хоробрі люди як наш земляк 
захищають Україну, ми повинні під-
тримувати Збройні сили і пам’ятати, 
завдяки кому можемо жити у вільній 
країні!» — йдеться у повідомленні 
міської ради.
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новини

а в 1923 році отримав статус міс-
та. Таким чином, можна сказати, 
що Козятину більше 600 років».

(Додамо, що у Козятині ніко-
ли не було фортеці, натомість 
офійційна дата заснування відо-
ма. Це липень 1874 року. Саме 
тоді завдяки ініціативі місцевого 
поміщика Мар’яна Лехно-Ва-
сютинського Козятин отримав 
статус містечка).

Як звати міського голову Ко-
зятина?

«На даний момент (станом 
на 2023 рік) міським головою 
міста Козятин є Сергій Олек-
сандрович Козій».

(Ми намагалися з’ясувати, 
міським головою якого міста є 
Сергій Козій, однак ґуґл не знай-
шов відповіді. Але людина з та-
ким іменем, по батькові і пріз-
вищем в Україні точно існує. 
За даними аналітичної системи 
YouControl, Сергій Олександро-
вич Козій був керівником однієї 
з Одеських компаній).

Позаяк штучний інтелект по-
милився із тим, хто у Козятині 
міський голова, ми уточнили 
питання:

Як звати міського голову міста 
Козятин Вінницької області?

«Місто Козятин не належить 
до Вінницької області, воно роз-
ташоване в Черкаській області 
України. Тому Козятин не має 
міського голови Вінницької об-
ласті. Однак, у Вінницькій об-

ласті є багато інших міст і сіл, 
у яких також є свої міські голови. 
Якщо Ви маєте на увазі місто 
в Вінницькій області і хочете ді-
знатися, як звати його міського 
голову, то будь ласка, уточніть 
назву міста».

Не отримавши відповіді на пи-
тання з другої спроби, ми ви-
рішили запитати у штучного ін-
телекту напряму про Єрмолаєву 
Тетяну Миколаївну.

«На жаль, я не можу знайти 
достовірної інформації про Єр-
молаєву Тетяну Миколаївну, 
оскільки це може бути будь-хто 
з таким ім’ям та прізвищем. Будь 
ласка, надайте додаткову інфор-
мацію про цю особу, наприклад, 
де ви про неї почули, у якому 
контексті згадується, тощо. Тоді 
я зможу спробувати допомогти 
вам більше», — відповів нам чат-
бот.

Прб — не Посьолок 
робітничих бригад?

Що таке ПРБ?
«ПРБ — це скорочення, яке 

може мати різні значення залеж-
но від контексту. Ось декілька 
можливих варіантів:

Польська Рада Безпеки — це 
надзвичайний орган, який ство-
рено у Польщі для реагування 
на надзвичайні ситуації та ко-
ординації дій служб безпеки та 
захисту населення.

Передплата на рік без блоку-

олена удвуд

У лютому очільник Міністер-
ства цифрової трансформації 
Михайло Федоров повідомив 
на своєму офіційному теле-
грам-каналі, що ChatGTP від-
тепер доступний в Україні. Це 
всесвітньовідомий чат-бот, який 
відповідає на запитання в авто-
матичному режимі, використо-
вуючи для цього штучний інте-
лект. Він розуміє різні мови світу, 
в тому числі й українську. Ми 
вирішили перевірити, чи знає 
чат-бот про Козятин. Для цього 
увійшли до системи і поставили 
йому 15 запитань. Отримали від-
повіді на кожне, тож штучний 
інтелект про Козятин таки знає, 
але не все з того, що він знає, 
відповідає дійсності. Нижче на-
водимо питання, відповіді і наші 
репліки з приводу того, що від-
повів чат-бот.

трохи не влучив
Що таке Козятин?
«Козятин — це місто в Україні, 

що знаходиться в Черкаській об-
ласті, на південному заході кра-
їни. Населення міста становить 
близько 23 тисяч осіб (за даними 
перепису населення 2021 року).

Історія Козятина сягає XV сто-
ліття, коли на цьому місці була 
заснована кріпость. У серед-
ині XIX століття Козятин став 
важливим залізничним вузлом 
і це дало імпульс для розвитку 
промисловості та розвитку міста.

Сьогодні Козятин — це місто 
з розвиненою інфраструктурою, 
в якому працюють підприємства 
легкої та харчової промисловості, 
а також є заклади освіти, куль-
тури та спорту. Також Козятин 
славиться своїми традиціями та 
культурними заходами, зокрема 
фестивалями та ярмарками».

(Зауважимо, що наш Козятин 
не єдиний в Україні. Окрім Ві-
нницької області, населені пунк-
ти із такою назвою є ще у Во-
линській та Сумській областях. 
Втім аж ніяк не в Черкаській. Та, 
схоже, штучний інтелект знає, 
про який саме Козятин йде мова, 
адже говорить про залізничний 
вузол).

Що каже Про Перлину 
нашого міста

Розкажи про козятинський вок-
зал.

«Козятинський вокзал — це 
вокзал, який розташований 
в місті Козятин, що знаходить-
ся в Черкаській області України. 
Він є важливим транспортним 
вузлом на заході області та за-
безпечує зв’язок між Києвом, 
Одесою, Львовом, Харковом та 

іншими містами України.
Козятинський вокзал був збу-

дований у кінці XIX століття 
та складається з двох пасажир-
ських перонів, що обслуговують 
дві колійні зупинки. Вокзал є 
пам’яткою архітектури та історії, 
оскільки його будівля збереглася 
з часів спорудження.

У Козятинському вокзалі пра-
цюють каси продажу квитків, кі-
оски з харчуванням та напоями, 
а також є кімнати для очікування 
пасажирів та санвузли. Крім па-
сажирських поїздів, на вокзалі 
зупиняються й вантажні поїзди, 
які доставляють вантажі на під-
приємства міста та його околиць.

Козятинський вокзал є важли-
вою частиною транспортної інф-
раструктури Черкаської області та 
забезпечує зручний та швидкий 
зв’язок між містами України».

(Додамо, що наш вокзал дій-
сно збудований наприкінці ХІХ 
століття (1888–1889 роки), має 
дві платформи — Київську та 
Шепетівську і є пам’яткою архі-
тектури та історії, тож тут майже 
все правильно).

— Яка найгарніша будівля Ко-
зятина? — запитали ми. Чат-бот 
довго думав, потім відповів:

«У місті Козятин є кілька ці-
кавих та красивих будівель, але 
вибір найгарнішої залежить», — 
на цьому штучний інтелект за-
вис. А ми чекали, що він знову 
розповість нам про наш вокзал.

Які пам’ятники розташовані 
у Козятині?

«У місті Козятин є кілька 
пам’ятників, серед яких:

Пам’ятник Тарасові Шевчен-
ку — знаходиться в центрі міста 
на площі перед будівлею міської 
ради.

Пам’ятник Леніну — розташо-
ваний на площі перед колишнім 
будинком культури.

Пам’ятник Героям УПА — 
встановлений на центральній 
площі міста.

Пам’ятний знак жертвам Голо-
домору».

(Зауважимо, що пам’ятника Ле-
ніну в Козятині немає вже май-
же десять років, а пам’ятників 
Героям УПА та Тарасові Шев-
ченку ніколи й не було. Проте 
Пам’ятний знак жертвам Голо-
домору таки є).

суПеречки з Приводу 
розташування

Скільки років місту Козятин?
«Офіційна дата заснування 

міста Козятин невідома, про-
те відомо, що вже у XV століт-
ті на території сучасного міста 
була заснована кріпость. У серед-
ині XIX століття Козятин став 
важливим залізничним вузлом, 

перевірили, Що штучний 
інтелеКт знає про Козятин 
цікаво  україну додали до переліку 
країн, які мають доступ до ChatGTP. Це чат-
бот зі штучним інтелектом, який відповідає 
у формі бесіди на будь-які поставлені 
запитання, навіть складні. використовують 
його у всьому світі. Ми поставили чат-боту 
декілька запитань про козятин. що він 
відповів — читайте у нашій публікації

вання — це формат передплати 
на послуги мобільного зв’язку, 
при якому абонент здійснює 
оплату на цілий рік заздалегідь 
і отримує можливість викорис-
товувати послуги оператора без 
блокування до закінчення тер-
міну передплати.

Польська Республіка Бана-
нів — це іронічна назва, яку деякі 
люди використовують для Поль-
щі, щоб підкреслити негативні 
аспекти суспільно-політичної 
ситуації в країні.

Пострадянський простір — 
Балтія — це геополітична тер-
мінологія, яка використовуєть-
ся для опису країн, що раніше 
входили до складу Радянського 
Союзу і розташовані на півночі 
Європи, а саме Естонія, Латвія 
та Литва.

Панелі розподілу сил — це 
спортивна вправа з фітнесу, яка 
виконується на тренажерах або 
з використанням власного ва-
гового комплексу, і спрямована 
на зміцнення м’язів рук, плечей 
та спини».

(Про наше ПРБ штучний ін-
телект нічого не знає).

Який номер автобусного марш-
руту курсує на Білу Казарму у міс-
ті Козятин?

«У місті Козятин є район міста, 
який називається «Біла Казарма», 
проте, на жаль, інформації про 
те, який автобусний маршрут 
курсує до цього району, немає 
в доступних джерелах. Реко-
мендую звернутися до місцевої 
адміністрації або транспортного 
підприємства міста Козятин для 
отримання більш детальної ін-
формації».

На якій вулиці розташоване 
Козятинське міжрегіональне вище 
професійне технічне училище за-
лізничного транспорту?

«Козятинське міжрегіональне 
вище професійне технічне учили-
ще залізничного транспорту роз-
ташоване на вулиці Шевченка, 
8 у місті Козятин, Вінницької 
області, Україна».

(Нарешті штучний інтелект 
зрозумів, що Козятин розташо-
ваний у Вінницькій, а не в Чер-
каській області. Але з адресою 
училища помилився: воно на ву-
лиці Єдності (колишня Кату-
кова).

Про це знає навіть 
штучний інтелект

Скільки закладів загальної се-
редньої освіти є у місті Козятин?

«За даними Вінницької обласної 
ради, у місті Козятин є 6 загаль-
ноосвітніх шкіл (зокрема, Козя-
тинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, 
Козятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 2, Козятинська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів № 3, Козятинська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 4, Козятинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 5 та Козятинська 
гімназія). Окрім цього, у місті 
також є Козятинський колегіум, 
який надає загальну середню 
освіту з поглибленим вивченням 
окремих предметів».

(Майже правильно. Щоправда, 
замість школи № 4 зараз опорний 
ліцей. Однак колегіуму у нас 
не було ніколи).

Назви плюси і мінуси Козятина.
«Нижче наведено деякі плюси 

та мінуси міста Козятин:
Плюси:
Розташування: місто знаходить-

ся у центрі Вінницької області, 
що дозволяє швидко дістатися 
до багатьох інших населених 
пунктів регіону.

Історичні пам’ятки: у Козятині 
збереглося кілька цікавих істо-
ричних пам’яток, зокрема Козя-
тинський замок, Козятинський 
музей та інші.

Привітність місцевих жителів: 
багато туристів зауважують, що 
місцеві жителі Козятина дуже 
привітні та гостинні.

Мінуси:
Транспортна інфраструктура: 

в місті недостатньо розвинена 
транспортна інфраструктура, 
особливо коли порівнювати з 
більшими містами. Автобуси та 
маршрутки, що курсують у місті, 
можуть бути не дуже зручними 
для мешканців та гостей міста.

Розваги: у Козятині обмеже-
ний вибір розваг та розважальних 
закладів, порівняно з більшими 
містами. Це може становити про-
блему для молоді та туристів.

Екологія: у деяких районах міс-
та може бути помітна проблема з 
екологією, зокрема, з викидами 
забруднюючих речовин та неякіс-
ною якістю води».

(Навіть штучний інтелект знає, 
що у Козятині погана вода, однак 
Козятинського замку не існує).

Ми також запитували 
чат-бот про те, які 
магазини та кав’ярні 
є в нашому місті. Втім 
він видав такі заклади, 
яких не існує

штучний інтелект знає про козятинський вокзал. але не вся 
інформація, яку він наводить, відповідає дійсності
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лілія макаревич, 
директор Музею 

історії Міста козятин 

Днями до Музею історії міс-
та Козятин завітав відомий 
вінницький художник, уро-
дженець Козятина Олександр 
Никитюк. Наш земляк відомий 
на Вінниччині, в Україні та 
на зарубіжжі менеджер, куратор, 
художник, засновник і голова 
правління обласної громадської 
організації «Лабораторія акту-
альної творчості». В його твор-
чому доробку понад 25 виставок 
як у Вінниці, так і по Україні й 
у ближньому зарубіжжі.

Має три вищі освіти, одна ху-
дожня — факультет станкового 
живопису і графіки, друга — пе-
дагог-історик, а третя — Школа 
арт-менеджменту при Асоціа-
ції артгалерей України. У свій 
час працював у Козятинському 
Центрі позашкільної роботи з 
дітьми та підлітками.

Олександр займається ак-
туальними візуальними прак-
тиками: провокував у свій час 
боді-артом і перфомансом 
в «Ініціації», перетворював 
у мультимистецький простір 
будинок під знесення у Вінниці 

«Андеграундом». За його ініціа-
тиви і за участю молоді з різних 
куточків світу та за підтримки 
влади було засновано єдиний 
в Україні, пов’язаний з історич-
ною минувшиною, міжнарод-
ний зимовий ленд-фестиваль 
«Аплікація духу», буклет з якого 
подарував нашому музею.

Олександр є учасником і 
засновником багатьох інших 
цікавих проєктів, географія 
арт — подій за його участю над-
звичайно різноманітна, а саме: 
карпатські и подільські «Ше-
шори», «Арт-Поле», «Могрица» 
на Півночі, київські «Весняний 
вітер» і «ГогольFEST», «Форт.
Місія» на кордоні із сусідньою 
Польщею, міжнародний фес-
тиваль «Живий вогонь», всього 
не перелічити.

Впродовж усього періоду 
Олександр не забуває про рідне 
місто, підтримує зв’язки. По-
дарував музею колекцію ікон 
на дереві. Музейники у 2015 р. 
організували персональну ви-
ставку Олександра «Джерела 
свідомості», яку радо і з за-
доволенням відвідали місцеві 
мешканці. А декілька років 
тому взяв участь у арт-проєкті, 
який проходив з ініціативи ху-

дожниці Тетяни Куліш та Ко-
зятинської міської ради «ART-
ВОДОКАЧКА» і подарував 
зістарений пейзаж Водокачки 
зі старим «венеціанським» міст-
ком, як він його називає.

Днями він перебував із се-
строю в нашому місті і завітав 
до музею. Працівники скарб-
ниці культурних надбань міста 
залізничників здивували ві-
нницького митця, продемон-
струвавши його автопортрет 
30-річної давнини й картину, 
які були знайдені у занедбаному 
під знесення приміщенні район-
ного будинку культури. Треба 
було бачити в ту мить обличчя 
митця. Олександр розповів іс-
торію створення їх у ті скрутні 
часи безгрошів’я й суцільного 
дефіциту.

Виявилось, що «Автопор-
трет» написаний на підручних 
матеріалах змішаними фарбами, 
в тому числі й типографськими. 
На наше прохання Олександр 
Никитюк залишив на звороті 
свої автографи.

Музейники провели невелич-
кий екскурс залами музею й із 
задоволенням поспілкувалися 
з непересічною творчою пер-
соналією. 

Музейники здивували гостя
блог

дозвілля

1	 Прізвище	депутата,	який	у	2019	році	на	Парламентських	
виборах	балотувався	до	Верховної	Ради	від	нашого	
округу

3	 Прізвище	депутата,	який	колись	був	головою	
Козятинської	РДА

4	 Прізвище	депутата,	який	достроково	склав	повноважен-
ня;	підказка	—	свого	часу	він	очолював	депо

6	 Хто	за	освітою	депутат	Артем	Ольхом’як?
7	 Прізвище	депутатки,	яка	замінила	свого	однопартійця	

Руслана	Кухаря,	який	достроково	склав	повноваження
8	 Прізвище	депутата,	якому	належить	кафе,	де	готують	

піцу
10	 Прізвище	депутатки,	яка	очолює	громадську	організацію	

«Територія	добра»
11	 Прізвище	депутатки,	яка	очолювала	відділ	освіти	

Козятинської	районної	державної	адміністрації
12	 Прізвище	депутата,	який	працює	хірургом	у	Козятинській	

ЦРЛ
14	 Прізвище	секретаря	міської	ради

По вертикалі

2	 Прізвище	депутата,	який	був	міським	головою	
Козятина	впродовж	2015–2020	років

5	 Прізвище	депутатки,	яка	працює	у	ліцеї	№	5
9	 Прізвище	депутата,	який	у	міській	раді	поперед-

нього	скликання	керував	Управлінням	житлово‑ко-
мунального	господарства

13	 Прізвище	депутата,	який	у	раді	попереднього	
скликання	представляв	партію	«Сила	людей»,	
а	зараз	—	«Блок	Петра	Порошенка»

15	 Прізвище	депутатки,	яка	очолює	Управління	
земельних	та	майнових	ресурсів	у	міській	раді

16	 Як	називалася	спортивна	школа,	якою	свого	часу	
керував	депутат	Сергій	Перенчук?

По горизонталі

Кросворд «депутати Козятинської міської ради 
восьмого скликання»

По горизонталі
2. Пузир 5. слободяник 9. Малащук 

13. Бернатович 15. репало 

16. колос

По вертикалі 
1. Матвіюк 3. Заїчко 4. шутов 

6. лікар 7. явна 8. каратєєв 

10. кудимець 11. діденко 

12. шавлюк 14. римшавідПовіді

2
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518169

518351

Продам дуже добру корову джейсерської 
породи з жирним та плотним молоком, 

синій язик. 097–793–55–95

Продам красиві телички гляжані, 
породисті на корову та тільну теличку від 

джейсерської корови. 097–793–55–95

Продам корову тільну на вибір, смачне, 
солодке молоко, багато. 073–793–55–95

Куплю для власних потреб відходи алюмінію, 
латуні, нержавіючої сталі. 097–793–55–95

Здам, або продам діючий магазин.  
067–797–68–40

Продам корову тільну з шостим телям та 
телицю тільну. 097–175–74–76

Куплю будинок, або пів будинку в м. Козятин 
з усіма зручностями, в пріоритеті р‑н 

ліцею № 4 та центр міста. 097–740–97–72, 
093–786–37–42

Продам теличку на утримання 
«Голштинка», чорно‑ряба. 068–013–08–90

Шукаю майстра для перекриття 
балконного козирка профлистом, 6 поверх. 

063–276–76–57

Продам телиці на вибір від молочних корів 
віком 1 рік. 096–772–01–94

Продам телицю 1 рік 1 місяць від доброї 
корови. 097–448–69–23

Продам поросят. 093–050–15–50

Продам тільну телицю, 7 місяців.  
098–32–51–657

Продам вівці, ягнята. 067–433–52–36

Продам тільну телицю. 067‑193‑31‑36

516688

518361

516494

ремонт
 � Майстер на годину, послуги електрика, сан-

техніка, встановлення побутової техніки, збір 
меблів. 093-190-80-33

 � Виконую Зварювальні роботи. 067-786-29-90

ПроДАм
 � Або поміняю на зерно собаку сембернара, або 

лабрадора, розумні. 097-793-55-95

 � Алюміній листовий 1,20 х 1,30; 2 х 0,6. 093-998-
01-22, 067-129-83-14

 � Болгарку акумуляторну, чани нержавіючі, алю-
мінієві 40, 50, 80 л., бочку 200 л., зарядне 12 v. 
068-216-34-20

 � Буряк кормовий 5 грн/кг., двері праві та капот до 
ГАЗ 52. 097-255-51-60

 � Буряк кормовий, кукурудзу, пшеницю. 063-533-
06-96

 � Буряк кормовий, смт Глухівці. 098-259-39-20

 � Буряк кормовийю 063-037-07-32

 � Ваги механічні з гирями, клітки для нутрій, масло 
дизельне, пральна машина автомат, швейна ма-
шина ножна б/в, бочка залізна 240 л., баняк 12-20 
л., ящик залізний 0,45 х 0,87 х 0,70, круг заточний, 
бруски. 063-695-30-20, 063-689-36-37

 � Ванну чавунну б/в., електрообігрівачі. 063-335-
97-80

 � Гній - перегній коров’ячий без добавок. 097-
793-55-95

 � Дачу, садовий інвентар, колеса до велосипеда, 
плитку 15 х 15, штабу, кравчучку, банки 3л., штани 
ватні нові, зошити, наручні годинники. 093-705-
62-44

 � Дві шафи з антресолями. 096-490-39-54

 � Диван кутовий 270 х 170 в хорошому стані. 067-
418-25-69

 � Диван 300 грн., шафу трьохстворчату 300 грн., 
стіл письмовий 200 грн., телевізор West з підстав-
кою 1500 грн. 063-736-46-87

 � Диван, кресло, тв тюнер. 063-191-10-90

 � Дитячі речі б/в від 1 місяця до 1,5 року. 063-
335-97-54

 � Зерно кукурудзи, пшениці, на посів ячмінь, овес, 
тюки ячмінки малі. 098-587-31-69, 067-429-73-29

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

 � Зерно пшениці. 096-612-24-13

 � Зерно ячмінь, соя, пшениця. 097-249-16-15

 � Картоплесажалку чотирирядну, гарний стан, де-
шево. 097-254-59-73

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

 � Картоплю велику, посадкову, дрібну. 063-260-09-
37, 063-181-53-19

 � Килими, системний блок, двері міжкімн., 
дерев’яні, полиця під телевізор металева, покрива-
ло, наволочки, штори з лабрекенами рожеві. 096-
312-42-90, 093-892-12-44

 � Картоплю велику. 093-795-10-98

 � Картоплю дрібну, сім відер. 093-849-93-36

 � Контейнер на ринку «Хлібодар», форму для виго-
товлення кілець для криниці, маску зварювальника 
«Хамелеон», акумуляторний оприскувач 12 л. «Садо-
чок». 068-216-34-20 

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

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

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

 � Пелюшки стерильні недорого, прилад для вимі-
рювання сахару, ванночку дитячу, бідон алюмінієвий, 
ксерокс недорого. 068-966-57-66

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

 � Пральну машину «Вірпул», 3000 грн. 093-677-
47-25

реклама та оголошення

517132

517320

517732

 518038

роботА
 � На шиномонтаж запрошуємо працівника та 

автомеханіка. 063-145-76-77, 068-921-67-86
 � На роботу в продуктовий магазин запрошуємо 

продавця. 063-234-29-75, 067-935-88-67
 � В продуктовий магазин «Подоляночка» потрі-

бен продавець. 098-573-99-92, 073-181-54-02
 � На роботу в магазин «Тинок» запрошується 

продавець-оператор. 067-430-02-80
 � На роботу в магазин «Продторг» запрошується 

різноробочий. 067-430-02-80
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 � Пшеницю яру та озиму, автомат до сівалки СЗТ-
36 з диском та соняшником. 098-600-21-40

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

 � Пшеницю, овес. 097-577-26-86

 � Пшеницю, тюки пшеничні круглі. 098-656-92-41

 � Пшеницю, ячмінь, сою, с. Блажіївка. 067-193-
31-36

 � Рибки акваріумні. 063-510-74-65

 � Сіно, гітару, килими натуральні 2 х 3. 067-307-
70-94

 � Сіно. 097-681-47-22

 � Січкарню. 093-017-87-72, 096-583-14-35

 � Телевізор «Samsung» робочий б/в., кухонна мой-
ка з нержавіючої сталі накладається на тумбу 80 х 
60 б/в., банки 3-літрові. 063-296-91-71

 � Телевізор «Toshiba», пилосос «Samsung», дитячі 
нові кросівки 35-36 р. 093-855-05-03, 096-345-48-78

 � Телевізор Rainford в гарному стані. 068-007-21-63

 � Телевізори робочі 2 шт. 096-176-45-23

 � Хлібопічка «Panasonic» SD 2501 автоматична. 
067-077-03-83

 � Холодильник «Elektrolux», споживання енергії: 
клас А++ розміри 60 х 185 см., система No Frost, 
об’єм морозильника 91 л., холодильної камери 220 
л. 093-892-12-00

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

 � Швейну машинку. 097-997-03-18

 � Швелер 14, листове залізо 4 мм - 1,50 х 6. 097-
273-66-78

 � Шуруповерт акумуляторний, циркулярну пилку 
ручну 500 грн., електродрель 500 грн., торцювальна 
пилка 800 грн., електродрель ручна 50 грн. 067-
915-44-48

 � Яблука «Семеренко», «Сніговий кальвін». 097-
327-27-34, 063-293-14-23

 � Ячмінь. 096-721-59-39

 � Ячмінь. 098-833-05-27

нерУХомIСтЬ
 � 1-кімн. кв., з ремонтом. 093-002-61-40

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

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

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

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

 � 3-кімн. квартиру, 66,5 кв. м., вул. Грушевського 
23. 063-736-46-87

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

 � 4-кімн. кв., 2/2, 86 кв. м., інд. опалення. 096-
176-45-23

 � Будинки (два), с. Махнівка, вул. Шевченка. 067-
591-76-52

 � Будинок 65,8 кв. м., або міняю на квартиру, 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 в центрі 60 кв. м., зі всіма зручностями, 
3 кімн., центральні каналізація та водопостачання, 
ванна, туалет, на все є лічильники, гараж, погріб, 
інтернет, житловий стан, можливо під бізнес. 063-
190-39-89

 � Будинок зі всіма зручностями, газ, вода, туалет, 
ванна, літня кухня, вул. Седова 64, гараж двоповер-
ховий в кооп «Жигулі». 097-474-42-18

 � Будинок м. Козятин, вул. 8 Гвардійська 11/2, газ, 
вода, м/п вікна, господарчі будівлі, ремонт, 3 сот. 
городу. 068-759-80-17

 � Будинок м. Козятин, вул. Пролетарська, зем. ді-
лянка 6 сот. 097-916-44-09, 073-463-37-02

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

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

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

 � Будинок, м. Козятин, газ, вода. 096-969-45-97, 
063-784-40-54

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

 � Дача в р-ні Талимонівка. 063-695-30-20, 063-
689-36-37

 � Дача з контейнером р-н Талимонівка. 093-017-87-
72, 096-583-14-35

 � Дачна зем. ділянка 9 сот., з будинком, р-н Тали-
монівка, вул. Некрасова. 096-863-61-66

 � Дачну ділянку на ст. «Вишенька». 099-176-57-05, 
066-497-02-38

 � Ділянка 41 сот., з господарськими будівлями та 
фундаментом 13 х 14, вул. Подільська 114. 063-
829-40-45

 � 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, прову-
лок Грушевського 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35                    

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

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

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

 � Частина будинку 36 кв. м., центр, інд. опал., без 
ремонту, гараж. 093-704-31-57

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

 � 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
 � Mazda 323, 1987 р., газ-бензин, 40000 грн. 098-

597-13-23

 � ВАЗ 2102, 1984 р. в., не гнила, не бита, не ва-
рена, не крашена. 093-998-01-22, 067-129-83-14

 � Двигун ГАЗ 53. 068-006-81-90

 � Диски колісні до авто R13. 063-689-36-37

 � Комбайн клас - консул, жатка 3 м. 097-577-26-86

 � Мотоблок з навісним обладнанням, 15000 грн. 
067-915-44-48

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

 � Плуг трикорпусний, чеський до мінітрактора. 
097-577-26-86 

КУПЛЮ
 � 1-кімн. квартиру ТЕРМІНОВО в будь-якому стані. 

096-234-92-24

 � Кури карликові «Бентамки» 2-3 шт. 093-532-20-97

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

 � Шпали дерев’яні б/в, тюки ячмінної соломи, 
перфаратор електричний, бочку залізну на 200 л. 
097-255-51-60

рIЗне
 � Віддам в люблячу родину собачку дівчинку до-

бру, грайливу, любить діток, завзята охоронниця 
на подвір’ї та просто красуння, стерилізована. 
073-633-30-07

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

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

 � Втрачене тимчасове посвідчення військовозо-
бовязаного на ім’я Коновальчук Дмитро Микола-
йович вважати недійсним.

 � Втрачене  тимчасове  посв ідчення  т /п 
22100/1163 вважати недійсним.

 � Втрачений військовий квиток на ім’я Гаєвський 
Ігор Валентинович вважати недійсним.

 � Втрачено військовий квиток на ім’я Бараболя 
Михайло Борисович, дата народження 09.04.1974 
р., вважати недійсним.

 � Здам 1-кімн. кв., з усіма зручностями та ме-
блями, р-н відділу дороги. 063-889-23-37, 063-
879-96-67

 � Здам 2-кімн. кв., р-н ПРБ без меблів. 063-736-
12-21

 � Здам будинок на довготривалий термін, м. 
Козятин, р-н ліцею №3, 3700 грн + комунальні. 
063-359-40-27 

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

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

 � Здам дачну ділянку на ст. «Вишенька». 099-176-
57-05, 066-497-02-38

 � Шукаю майстра для перекриття балконного 
козирка профлистом, 6 поверх. 063-276-76-57

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.

16 березня 2023 р.

№11 (1229)

Свідоцтво про державну реєстрацію  
друкованого засобу масової інформації  
серії ХМ №1068-426 ПР  
від 30.06.2020 р.

Видавець ТОВ «Видавництво «РІА»  
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

Засновник:

ТОВ «Редакція газети «РІА КОЗЯТИН» 

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. 063-66-20-675
Регіональний видавець:  
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com
Редактор: 
Наталія Піскунічева 063-738-63-10

Передплатний індекс: 91531

Вимагайте передплату
в будь-якому відділенні зв’язку 

м. Козятина та району

Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-а
тел.: (0432) 55-63-97

Зам. наклад: 5000 прим.

Замовлення № 230311

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. 
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з 
редакцією

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
ТОВ «Видавництво «РІА»; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032, 
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію 
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності 
серії КВ no.19457Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом  
Всесвітньої Асоціації 

Новинних Медіа WAN-IFRA



16 RIA-К, 16 березня 2023 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

дозвілля

Погода у козятині

***
дружина чоловікові:
як зачіску нову зробила — так він 
не помітив! а як бампер на машині 
подряпала, так він в одних трусах 
зустрічати мене вибіг!

***
сказав дружині: «все, досить! 
Ти мене дістала! я йду від тебе». 
виходжу з квартири, чую постріл — 
застрелилася? Повертаюся — 
шампанське відкрила…

***
в сім’ї має бути все порівну: вона 
голова батьківського комітету, він 
не знає, в якому класі вчиться син.

***
свіжий рейтинг армій світу:
1. сша
2. китай
3. сумське Тро
4. Харківське Тро
5. київське Тро

***
якби я був тютюновим магнатом, 
то зробив би цигарки Бавовна. 
З органічним написом: куріння 
вбиває. ну і з різними смаками. 
ялта з ментолом, Білгород з 
шоколадом тощо…

***
в суді.
адвокат:
— я хочу зробити офіційну заяву! 
я хочу пива!
Прокурор:
— Протестую! я хочу горілки!
суддя, після хвилинного роздуму:
— Протест відхиляється! я теж хочу 
пива.

***
— якщо тебе хтось ображає — 
одразу бий лопатою по голові.
— але ж я дівчинка!
— візьми рожеву.

***
народна прикмета: Чим ближче 
ранок, тим зручніше подушка)

***
Мої діти хотіли дізнатись, як це — 
бути мамою. Тому я розбудила 
їх о 4 ранку і сказала, що у мене 
сповзла шкарпетка…

***
два адвокати заходять до кав’ярні, 
замовляють напої та дістають 
бутерброди.
— вибачте, — каже бармен, — але 
в нас не можна їсти свою їжу.
адвокати переглядаються, 
знизують плечима та міняються 
своїми бутербродами…

***
— алло!
— вадику, не можу зараз 
розмовляти.

— люсю, ти ж сама мені 
подзвонила.
— ой, все.

***
влаштувався чоловік на завод 
працювати. наступного дня 
опинився в лікарні. Приходить 
друг його відвідати:
— що сталося?
— Та заходжу в цех, кричу 
напарникові: «васю, кинь мені 
ключ на 27».
— і що?
— Та знав би я, що там стільки тих 
вась…

***
— дорогий, що ти робиш?
— свідоцтво про шлюб читаю.
— навіщо?
— Термін придатності шукаю!

***
— а який у вас улюблений сік?
— сік винограду, який пройшов 
процес бродіння.

***
— яка дивна у вас шпага, пане.
— Це арматура, сер.

***
коли перестає працювати інтернет, 
ти можеш зануритися в свої думки 
і серйозно поду…
а ні, все, працює.

***
— Тату, ти мені обіцяв подарунок…
— Перший раз чую.
— але ж ти обіцяв!
— другий раз чую.

***
— коханий, подаруй мені сумочку 
на свято.
— яка тобі більше подобається?
— інкасаторська.

***
— куме, я зустрів дівчину: очі — 
вишеньки, груди — персики, 
фігурка — грушечка…
— Це не кохання, куме! Це 
авітаміноз! Фрукти їсти треба!

***
село. донька до матері:
— Мамо, я йду на побачення з 
хлопцем.
— доню, будь обережна. сільські 
хлопці зараз думають лиш про 
одне.
— Про секс?
— Про посівну.

***
Подруга нареченої на весіллі 
упіймала такий букет, що ще довго 
не могла вийти заміж.

***
інструктор з водіння:
— куди? куди? Знак який?!
курсантка автошколи:
— діва… рік Мавпи…

Анекдоти
овен 
ви можете впливати 
на людей, тому продумуйте 
кожен крок, адже допущені 
помилки можуть позначити-
ся не лише на вас. ініціатива 
буде гідно оцінена началь-
ством. 
 
телець 
у вас з’явиться можливість 
кар’єрного зростання, 
не бійтеся взяти на себе 
відповідальність. Будь-яка 
дрібниця зможе вивести вас 
з рівноваги, тому намагай-
теся менше спілкуватися з 
людьми, а то можете по-
сваритися з будь-ким. 

близнюки 
Будьте уважні до інформації, 
яку можна отримати з роз-
мов оточуючих. ймовірне 
зростання у професійній 
сфері. ви маєте шанс здій-
снити давню мрію. ухва-
лення важливого рішення 
відкладіть до середини 
тижня. 

рак 
Це зоряний час для творчих 
людей. Поєднавши натхнен-
ня із земними завданнями, 
ви зможете досягти багато 
чого і зміцнити своє матері-
альне становище. Можливі 
деякі ускладнення та пере-
шкоди у досягненні мети. 

лев 
Тиждень сприятливий для 
генерування нових ідей, час-
тина з них вдасться втілити 
в життя. у середині тижня ді-
лова поїздка може виявитися 
абсолютно марною через 
масу непорозумінь. Прагну-
чи абсолютної досконалості, 
пам’ятайте, що не все за-
лежить від зовнішності.

діва 
Цього тижня ви можете 
вирушити в ділову поїздку, 
але будьте особливо уважні 
до свого здоров’я. Поспі-
шайте закінчити важливі 
справи, не тягніть час, по-
думайте, що можна зробити 
заздалегідь. 

терези 
Цього тижня вашими 
найкращими супутниками 
мають стати розсудливість 
та тверезий розрахунок. 
нестандартний підхід до ви-
рішення проблем дасть 
безперечно позитивний 
результат. 

скорПіон 
намагайтеся зосередитися 
на найголовнішому, тоді 
дрібні неприємності не за-
вадять здійсненню ваших 
великих цілей. ймовірно, 
на вас чекає щось приємне і 
прибуткове. 

стрілець 
Перша половина цього тиж-
ня буде просто казковою. 
Постарайтеся нічого різко 
не змінювати, щоб не за-
тьмарити цю ідилію. варто 
уникати будь-яких ризиків 
як у побуті, так і на роботі, 
або за кермом. 

козеріг 
оптимізм дозволить вам по-
долати будь-яку проблему. 
Практично весь тиждень, 
за винятком четверга, вас 
буде супроводжувати лег-
кість, що дозволяє віртуозно 
долати перешкоди. 
 
водолій 
ваші справи підуть вгору 
за умови, що ви не критику-
ватимете колег. не час почи-
нати інтриги, вони обер-
нуться проти вас. корисно 
зосередитися на фінансових 
справах.

риби 
Цього тижня ви повинні 
бути відкриті для пропози-
цій, і вони почнуть надхо-
дити до вас у наростаючому 
темпі. у вирішенні ділових 
питань більше покладайтеся 
на інтуїцію, як не дивно, 
логіка навряд чи призведе 
до бажаних результатів.
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