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	вирви на проїжджій 
частині, якими 
поцяткований асфальт 
на Героїв майдану, 
можливо скоро 
відійдуть у небуття

	управління 
житлово‑комунального 
господарства 
замовило проєктно‑
кошторисну 
документацію 
на капітальний ремонт 
не лише проїжджої 
частини, а й тротуару

	коли планують 
взятися за дорогу? с. 5

узбіччЯ прибиратимуть 
по-новому
	«Чисте місто» закупило 
підмітально‑прибиральний 
автомобіль із мийкою. який 
вигляд має машина, вже показали 
на сторінці комунального 
підприємства у Фейсбук. Скільки 
коштувала бюджету ця техніка — 
дізнавалися наші журналісти

концерт Довів глЯДачів 
До сліз
	у стінах міського будинку 
культури влаштували благодійний 
концерт, який став підсумком 
благодійного тижня. розповідаємо, 
хто скільки зібрав на підтримку 
ЗСу та про нашу талановиту 
молодь, яка вразила своїми 
виступами до сліз

с.8с.9

518572517623
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анастасіЯ квітка

У Козятині лише один парк для 
відпочинку. Є ще, звісно, стадіон, 
«Водокачка», «Талимонівка», але 
парк чи то сквер — лише один. 
Він зовсім невеличкий, порівняно 
з парками у інших містах, напри-
клад, у Хмільнику чи в Бердиче-
ві. Парк невеликий, але проблем 
у нього багато — і недокладені тро-
туарною плиткою доріжки, за які 
взялися ще восени минулого року, 
і аварійний дитячий майданчик, 
який лагодять вже більше місяця, 
і дерева, які постійно підрізають 
та кронують, залишаючи одні 
стовбури…

Наразі проблемою номер один є 
небезпечний дитячий майданчик. 
До слова, у парку їх лише два і той, 
що новіший — аварійний.

На початку лютого невідомі по-
нівечили його — обламали части-
ну опори на ігровому комплексі. 
Згодом козятинчани почали пи-
сати про це у соціальних мере-
жах, відмічаючи наше видання і 
очільницю міста. Мовляв, візьміть 
на контроль. Адже на цьому май-
дачнику найчастіше грається мале-
ча нашого міста. Гірки там невисо-
кі, штучне покриття м’яке, завдяки 
цьому діти не падають у болото 
чи на асфальт, як то може бути 
на старому майданчику, який зна-
ходиться в іншій частині парку.

Через деякий час після допи-
су-скарги міський голова Козя-
тина Тетяна Єрмолаєва написала 
у себе на сторінці: «Поставлю це 
питання на контроль в управлінні 

ЖКГ. Маєм дуже прикру ситуа-
цію по стану споруди, майданчики 
всі передані на баланс «Чистого 
міста», багато з них встановили і 
не закріпили для обслуговування, 
впевнена була, що процес нала-
годжений і контролюється. Ніхто 
не відміняв людський фактор, там 
щоденно працює двірник, вона 
мала донести це до керівництва. 
Безпека дітей на першому місті. 
Найближчим часом працівники 
приведуть у відповідність майно, 
відремонтують, замінять і встанов-
лять неіснуючі деталі. Фарбувати 

будуть при сприятливих погодніх 
умовах».

З того часу пройшло вже півто-
ра місяця. Спочатку майданчик 
загородили червоною стрічкою. 
Згодом вона розтріпалася і кудись 
зникла, нової не вчепили. Пола-
мані деталі з ігрового комплекса 
демонтували, залишивши метале-
ві кріплення, які схожі на штирі 
і мають гострі кути. Нині друга 
половина березня, вже потепліло 
і діти з батьками вийшли у парк. 
Козятинчани знімають відео і 
скаржаться — діти бігають і гра-
ються, а поруч небезпечні металеві 
штирі.

НебезпечНий майдаНчик та 
НедороблеНі доріжки
проблеми  козятинчани нарікають 
на невирішені проблеми міського парку. 
найперше — це аварійний дитячий 
майданчик. Батьки скаржаться — діти 
граються поруч із металевими штирями. 
Чому їх не загородили — запитали 
у начальника козятинського ЖкГ. а ще 
дізналися, коли нарешті закінчаться 
роботи по ремонту доріжок

Поламані деталі з 
ігрового комплекса 
демонтували, 
залишивши кріплення, 
які схожі на штирі і 
мають гострі кути

поламані деталі ігрового комплексу забрали на ремонт. 
коли верстався номер, небезпечне місце все ж загородили

роботи по ремонту доріжок у парку розпочалися в листопаді 
2022 року. вже березень 2023. наразі тут робота «не кипить»

«Прийшли вперше в цьому році 
в парк і просто шоковані. Частину 
ігрового комплексу відремонтува-
ли, а іншу частину зняли і просто 
залишили травмонебезнечні шти-
рі. Діти бігають, і раптом, хтось 
впаде, це просто жах… Будьте 
обачні…» — написала Людмила 
Семенюк.

За коментарем ми звернулися 
до Івана Вовкодава, начальника 
Управління житлово-комуналь-
ного господарства Козятинської 
міської ради.

— Питання стосовно майдан-
чика частково до нас. Я повідо-
млю у «Чисте місто» і вони огоро-
дять. Вони зняли зламані деталі 
на ремонт і повинні огородити, 
дякую, — сказав він.

Тож сподіваємось, що найближ-
чим часом майданчик огородять і 
полагодять, адже у Козятині не так 
багато місць, де може погратися 
малеча.

Коли верстався номер, у середу 
22 березня, наші журналісти по-
мітили, що гірку з небезпечними 
штирями загородили червоною 
стрічкою. Але вона тут ненадовго, 
діти чіпляються за неї та розтя-
гують. Від цього місце не пере-
стає бути небезпечним. Адже діти 
можуть перелізти попід стрічку. 
Тож батькам слід бути уважними, 
а дітям — обережними. Чекаємо 
швидкого та надійного відновлен-
ня майданчика.

Тепер перейдемо до доріжок 
у парку. Пам’ятаєте, їх почали 
роботи в холодний листопад ми-
нулого року. Для козятинчан це 
була неабияка новина, оскільки 
старі доріжки — це суцільне бо-
лото та вибоїни, окрім тих, звісно, 
що зробили у попередні роки.

Наразі морозів уже немає, а ро-
боти в парку чомусь затихли, хоча 
за логікою має бути навпаки — 
весна, все оновлюється, мала б 
відновитися й активність робіт 
на доріжках.

Та бачимо, станом на 22 берез-
ня, що одна з головних доріжок так 
і незакладена. Робітників поруч 
не видно, тільки насипані купи 
піску та щебеню, які після зими 
порозсувалися. Чому так і коли 

козятинчани обирають 
не «пакунок малюка», а гроші

відмінять на місяць 
електропоїзд

анастасіЯ квітка

Із 1 січня по 17 березня 
2023 разом у Козятинській гро-
маді видали 29 «пакунків ма-
люка». Повідомляють, залишки 
на складах станом на 18 берез-
ня — 26 коробок «пакунків 
малюка». За статистичними 
даними Управління соціальної 
політики Козятинської міської 
ради, цю кількість видадуть 
за 3 місяці. Також додають — 
на сьогодні спостерігається стій-
ка тенденція до того, що бать-
ки новонародженої дитини все 
частіше обирають не «пакунок 
малюка», а грошову компенса-
цію за нього.

Управління соціальної полі-

тики Козятинської міської ради 
повідомляє, що в 2022 році за-
планували 200 «пакунків малю-
ка» із них видали 130.

«Управління соціальної полі-
тики разом із закладом охорони 
здоров’я, склали потребу одно-
разової допомоги на 2023 рік — 
220 «пакунків малюка», — йдеть-
ся на сторінці Козятинська 
міська ТГ.

Протягом 2022 року 139 родин 
обрали грошову компенсацію 
на суму 942435,00 грн.

«В поточному році, різниця 
між виплатою компенсації та 
видача натуральної допомоги 
лише посилюється. За три мі-
сяці 2023 року 45 родин обрали 
саме грошову виплату на суму 

анастасіЯ квітка

Укрзалізниця з 27 березня по-
чинає серію планових ремонтів 
інфраструктури. На дільниці 
Козятин-Фастів упродовж пе-
ріоду планових ремонтних робіт 
пасажирські та приміські поїзди 
будуть слідувати з відхиленням 
від свого розкладу.

Електропоїзди № 6205 спо-
лученням Київ-Козятин та 
№ 6210 Козятин-Київ на пері-
од проведення планових робіт 
із 27 березня по 3 травня буде 
відмінено.

У відомстві додають — діль-
ницею Фастів-Козятин щодня 
курсують 37 поїздів, у тому чис-
лі популярного перемишльського 

напрямку, для яких в УЗ запла-
нували сповільнення в діапазоні 
5–25 хвилин.

Усі оновлені графіки з’являться 
в застосунку Укрзалізниці та 
на сайті синхронно з відкриттям 
продажу на вказані дати.

«Укрзалізниця починає від-
криття продажу квитків на поїзди 
відправленням після 26 березня, 
що курсують через дільницю Фас-
тів-Козятин, Одеса-Подільськ, 
а також поїзди рахівського на-
прямку. Нагадаємо, продаж 
на дати після 26.03 був закритий 
через зміну графіків у результаті 
планових ремонтів інфраструк-
тури на вказаних дільницях», — 
йдеться в телеграм-каналі Укрза-
лізниці.

304740,00 грн. Дану ситуацію 
можна пояснити потребою ро-
дини саме в грошах або тим, 
що вони до народження дитини 
самостійно придбали необхідні 
речі», — підсумували у повідо-
мленні.

планують завершити ремонт до-
ріжок у парку ми теж запитали 
в Івана Вовкодава. Він прокомен-
тував — роботи планують закін-
чити найближчим часом.

— Думаю, в рамках двомісячни-
ках благоустрою все завершимо, — 
сказав Іван Вовкодав. — У першу 
чергу — це доріжка, яка веде від 
центру в напрямку податкової.

Здійснено за підтримки асоціації «незалежні ре‑
гіональні видавці україни» та WAN‑IFRA в рамках 
реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних 
медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються 
з офіційною позицією партнерів
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пресслужба 
го «ми — вінничани»

Громадські організації виділяють чер-
гову фінансову допомогу на ремонт ще 
трьох автомобілів, які незабаром поїдуть 
у зону бойових дій.

Наразі ми виконуємо запит бійців, 
земляків із нашого району, що несуть 
службу на передових позиціях оборони 
країни, — зазначили в пресслужбі фонду .

«У сучасній війні наявність у бійців 
надійного автомобіля — велика пере-
вага і допомога. Тому в цьому напрямку 
ми теж намагаємось докладати зусиль 
і підтримувати наших захисників», — 
зазначив засновник фонду «UA» Ми-
кола Філонов. Він також підкреслив, 
що у нинішніх умовах для ЗСУ дуже 
важливо мати сприяння з боку громад-
ських і благодійних організацій.

Громадська організація і фонд вже 
надали допомогу землякам на віднов-
лення техніки на 55 тис. грн, на черзі 

ще дві автівки, закупівля бойових дронів 
та іншого спецобладнання.

«Ми і надалі сприятимемо ЗСУ 
у будь-яких питаннях, з яких вони 
звертатимуться за підтримкою», — за-
значив Микола Філонов.

Нагадаємо, ГО «Ми — Вінничани» 
прийняло рішення про посилення під-
тримки ЗСУ. На початку березня міс-

цеві ЗМІ повідомляли про допомогу 
громадського об’єднання військовим 

шпиталям Вінниччини, де проходять 
лікування та реабілітацію наші бійці.

Громадська організація «ми ‑ вінничани» та благодійний 
фонд миколи Філонова «UA» посилюють допомогу ЗСу
блог

Довідково: до громадського об’єднання «ми‑вінничани» входять народний депутат VIII 
скликання Сергій кудлаєнко, екс‑голова вінницької ова та колишній мер вінниці, нардеп двох 
скликань олександр домбровський, партнерами Го є чинні парламентарі лариса Білозір, 
Геннадій вацак та микола кучер, керівник організації очільник вінницької облдержадміністрації 
2015–2019 р. валерій коровій.

бербезпека, інфраструктурна від-
будова, охорона здоров’я, освіта.

Грант надається у розмірі 
до 35 000 доларів США.

Подати заявку можна за поси-
ланням: http://surl.li/cdith. Триває 
приймання заявок до 24 липня 
2023 року.

мікрофінансуваннЯ 
бізнесу ветеранів та членів 
їхніх роДин

Фінансування запустив Україн-
ський ветеранський фонд. Вете-
рани/ки та члени їхньої родини 
можуть отримати 20 тисяч гривень 
на купівлю товарів та обладнання 
для ведення власної справи.

Подавати заявки можуть: вете-
рани, ветеранки, дружина, чоло-
вік, батько, матір, дитина (у тому 
числі усиновлена) учасника чи 
учасниці бойових дій, а також 
загиблих захисників.

наталіЯ корпан

Фінансової підтримки для роз-
витку бізнесу під час великої ві-
йни з’явилося багато. Є також 
кілька варіантів для підприємців, 
як залучити безповоротну фінан-
сову допомогу. Розповідаємо про 
п’ятірку грантових програм. Та 
пояснюємо, що потрібно, аби 
отримати кошти на розвиток чи 
створення власної справи.

До 250 тисЯч на малий 
бізнес

Грант від 50 до 250 тисяч 
гри вень від урядової програми 
на створення або розвиток влас-
ного бізнесу можуть отримати ко-
жен українець/ка. Ви маєте бути 
майбутнім підприємцем, діючим 
ФОП або юридичною особою. 
Зараз триває вже четвертий етап 
подачі заявок. Триває він до 26 бе-
резня.

Загальний бюджет цієї урядової 
програми до кінця 2023 року — 
1,8 млрд гривень. Заяви прийма-
ються онлайн через «Дію», для 
цього:
 Заповніть онлайн-заявку 

у «Дії» за посиланням: https://cutt.
ly/84kZcXs.
 Прикріпіть бізнес-план.
 Підпишіть електронним під-

писом та відправте.
Якщо ж у вас виникають про-

блеми з подачею заявки дис-
танційно, то ви можете прийти 
на консультацію у найближче 
відділення Ощадбанку.

«Рішення про надання гранту 
приймає Державна служба зайня-
тості, перевіривши заяву уповно-
важеним банком та розглянувши 
ваш бізнес-план», — пояснюють 
у «Дії».

Грант можна витратити на: 
придбання обладнання; заку-
півлю сировини; орендну плату 
(не більше 25% від суми гранту) 
та лізинг обладнання.

на створеннЯ або розвиток 
переробних піДприємств

Це грант від держави, кошти з 
якого можна витратити на нові 
проєкти у сфері переробки. По-
давати заявку можуть майбутні 
підприємці, діючі ФОП або юри-
дичні особи. Кінцевий строк по-
дання заяв 31 березня.

Розмір гранту до 8 млн гривень, 
за умови створення не менше 
25 робочих місць.

Рішення про надання гранту 
приймає Міністерство економіки, 
перевіривши заявку уповноваже-
ним банком та ваш бізнес-план.

Подати заявку треба через 
«Дію» за посиланням: http://surl.
li/cjrlp. Окрім заповнення заяви, 
потрібно ще прикріпити бізнес-
план.

Витратити грант можна на ви-
трати, пов’язані з:
 придбанням основних засо-

бів виробництва (верстати, тех-
нологічне обладнання);
 введенням в експлуатацію 

верстатів, технологічного об-
ладнання;
 доставкою придбаних верста-

тів, технологічного обладнання.

грант віД USAID
Можна також отримати грант 

від програми USAID «Конкурен-
тоспроможна економіка Украї-
ни». Це безповоротна фінансова 
допомога для проєктів подвійного 
призначення. Фонд надає гран-
тову підтримку проєктам, які 
працюють у сферах: оборона, кі-

гранти на бізнес: де отримати безповоротно гроші

Подати заяву можна до завер-
шення воєнного стану. На цю 
програму загалом виділили 
10 мільйонів гривень. Фонд може 
профінансувати 500 учасників, 
наразі прийняли заявки від 162.

Як читаємо на сайті ветеран-
ського фонду, якщо ваша заявка 
відповідає вимогам, після пере-
вірки документів і схвалення — 
ви отримаєте кошти впродовж 
10 днів.

Заповнити заявку можна за по-
силанням: http://surl.li/etnwc.

грант на теплицю
Ви можете надіслати заявку 

щодо отримання гранту на розви-
ток тепличного господарства. Для 
отримання гранту вам потрібно 
заповнити заявку в «Дії» (за по-
силанням: http://surl.li/cjroz) та 
додати до заяви скановану копію 
проєкту будівництва модульної 

теплиці разом із кошторисною 
документацією. Заява має бути 
підписана розробником проєкту.

Якщо ж у вас виникають про-
блеми з подачею заявки дис-
танційно, то ви можете прийти 
на консультацію у найближче 
відділення Ощадбанку.

Розмір гранту становить:
 для 0,4–0,6 гектара — 2 міль-

йони гривень;
 для 0,8–1,2 гектара — 

3,5 мільйона гривень;
 для 1,6–2,4 гектара — 7 міль-

йонів гривень.
Але не більше 70% вартості 

проєкту.
«Ви можете отримати грант, 

якщо земля у вашій власності або 
у правокористуванні не менше 
ніж 7 років. Також ви маєте ство-
рити від 14 робочих місць на 1 га 
площі модульної теплиці», — по-
яснюють у «Дії».

від початку великої війни чимало підприємців зазнають складнощів із веденням 
бізнесу. тому для їхньої підтримки у складний час створюють чимало різних грантів

Ця газета надрукована на папері, що наданий нам в якості гуманітарної допомоги та за підтримки компаній: 
АНРВУ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, БО «УСЛ» та Kinstellar.
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у Козятині. Але це ще не най-
цікавіше. Бо вишенька на торті 
чекає на вас попереду.

До опитування стосовно нашо-
го танка долучився сам Ігор Кон-
дратюк. Той самий, який свого 
часу вів легендарне «Караоке 
на Майдані» і був одним із суд-
дів популярних шоу «X-Фактор» 
та «Україна має талант!» Однак 
можливо сам Ігор Кондратюк 
навіть не в курсі того, що йому 
так болить пам’ятник-танк, який 
стоїть у Козятині. Бо сторінка, 
яка долучилася до опитування 
міської ради, може бути липовою.

У соцмережі Інстаграм є вери-
фікована сторінка Ігоря Кондра-
тюка. Верифікація означає, що 
обліковий запис підтверджений 
за допомогою посвідчення осо-
би. На верифікованій сторінці 
Ігоря Кондратюка в Інстаграм є 
посилання на профіль у Фейсбук. 
Якщо за ним перейти, відкри-
вається зовсім інша сторінка, 
а не та, яка долучилася до опи-
тування про танк.

Попри усе це, серед користу-
вачів, які голосували за чи проти 
танка, багато профілів людей, які 
дійсно мешкають у Козятині.

«кому він заважає — хай 
повіситьсЯ на його Дулі»

Ми також проводили опиту-
вання з приводу подальшої долі 
танка на нашому сайті. Запита-
ли читачів, чи підтримують вони 
ідею демонтажу пам’ятника? Ста-
ном на 07.21 вівторка, 21 березня, 
долучилося 345 користувачів. Із 
них 266 — проти знесення танка. 
Зауважимо, що результати цього 
опитування не відображають по-
зицію усієї громади.

Свої думки читачі активно ви-
словлювали у коментарях: під но-
виною про те, що танк хочуть 
зняти, залишили 148 коментарів. 
Між деякими користувачами роз-
горілася палка суперечка. Адже 
одні категорично проти танка, 
тому що це радянський символ, 
інші вважають, що це частина 
нашої історії.

«Моя думка — розпочате в сиву 
давнину просто треба довести 
до логічного кінця. Треба поста-
вити дійсно танк, який визволяв 
нашу країну. ІС-3 зовсім ні про 
що, а от танки, що зараз боро-
нять, виправили б недбалість «со-
вка», — написав Yessipenko Nick.

«Ви що, подуріли? Кому за-

новини

щоб долучитися до обговорен‑
ня, вам потрібно мати доступ 
до інтернету. як ми вже каза‑
ли, голосування відбувається 
на двох ресурсах. Перший — це 
офіційний сайт козятинської 
міської ради. введіть у своєму 
браузері адресу komr.gov.ua. 
Прокрутіть головну сторінку 
трохи вниз і праворуч побачите 

опитування. виберіть відповід‑
ний варіант і натисніть кнопку 
«Голосувати».
якщо ви маєте профіль у Фей‑
сбук, можете проголосувати 
на офіційній сторінці козятин‑
ської міської ради у цій соцме‑
режі. для цього введіть у своєму 
браузері посилання https://cutt.
ly/w4lQIZw.

Як проголосувати
як пояснила тетяна римша, секре‑
тар козятинської міської ради та 
голова робочої групи з питань 
заборони використання комуніс‑
тичної та націонал‑соціалістичної 
(нацистської) символіки, пере‑
йменування вулиць, провулків, 
тупиків, парків на території ко‑
зятинської міської територіальної 
громади, проєкт рішення щодо 

демонтажу пам’ятника готували 
до сесії ще раніше, але від де‑
путатського корпусу надійшла 
пропозиція винести це питання 
на розгляд громади. вирішили 
провести саме опитування в ін‑
тернеті, оскільки через повно‑
масштабну війну немає змоги 
провести традиційні громадські 
слухання. обговорення питання 

демонтажу пам’ятника триватиме 
протягом місяця, тож до 10 квітня 
у козятинчан ще є час висловити 
свою думку.
— Після проведення опитування 
проєкт рішення про демонтаж 
танка‑пам’ятника буде винесе‑
ний на розгляд сесії, — каже тетяна 
римша. — остаточне рішення буде 
за депутатським корпусом.

голосування триватиме місяць

олена уДвуД

Минулого тижня, мов грім 
серед ясного неба, прогриміла 
новина — пам’ятник-танк хо-
чуть знести. Стояла собі бойо-
ва машина на постаменті цілих 
сорок років і вже давно стала 
невід’ємною частиною міста, як 
пам’ятник-паровоз біля мосту. 
Тож не дивно, що ідея про де-
монтаж танка викликала шквал 
емоцій у багатьох козятинчан 
і вкотре розділила суспільство 
на тих, хто «за» і «проти».

Із якої причини танк хочуть 
зносити, ми вже розповідали 
у попередньому номері газети. 
Такі рекомендації дала робоча 
група з питань заборони вико-
ристання комуністичної та на-
ціонал-соціалістичної (нацист-
ської) символіки, перейменуван-
ня вулиць, провулків, тупиків, 
парків на території Козятинської 
міської територіальної громади. 
Але за процедурою кінцевий ре-
зультат залежить виключно від 
депутатського корпусу. Саме 
обранці мають вирішити — за-
лишиться танк на постаменті чи, 
як то кажуть, кане в Лету. Проте 
перед тим, як виносити проєкт 
рішення на сесію, влада вирішила 
запитати думку громади. У су-
часний спосіб — за допомогою 
онлайн-опитування.

харків, київ, і не тільки
Вищезгадане опитування про-

водять у два способи: на голо-
вній сторінці офіційного сайту 
Козятинської міської ради та 
на офіційній сторінці міськради 
у Фейсбук. Щодо останнього, 
то воно стартувало у п’ятницю, 
10 березня, о 12.25. І букваль-
но за кілька днів його динаміка 
кардинально змінилася. Якщо 
впродовж перших декількох діб 
кількість тих, хто проти демон-
тажу пам’ятника, переважала 
кількість тих, хто за демонтаж, 
то під кінець попереднього 
тижня усе стало навпаки. Ста-
ном на 14.39 суботи, 18 березня, 

63% користувачів фейсбук, які 
взяли участь у голосуванні, були 
за демонтаж танка, і лише 36% — 
проти. На той момент долучилося 
985 користувачів. Увечері того ж 
дня кількість тих, хто проголо-
сував, перевалила за тисячу.

Позаяк голосування у фейсбуці 
відкрите, можна побачити, хто 
брав у ньому участь. Адже для 
того, щоб долучитися до опиту-
вання, яке створили на сторінці 
Козятинської міської територі-
альної громади, потрібно мати 
сторінку у цій соцмережі. Тож 
ми мали змогу переглянути, хто 
саме голосував.

Серед тих, хто долучився 
до опитування, чимало корис-
тувачів із пустими профілями. 
На сторінках немає ані допи-
сів, ані світлин, ані друзів, ані 
будь-якої інформації про місце 
проживання, роботу та навчальні 
заклади. До прикладу, Katharina 
Fischer чи Бум Бум. Ні, це 
не жарт, це користувачі, які го-
лосували за те, знімати козятин-
ський танк чи ні. І сама система 
Фейсбук позначає ці профілі як 
«Нові користувачі». Тож можемо 
зробити висновок, що ці сторінки 
зареєстрували нещодавно.

Долучилися до опитування на-
віть люди, які проживають в ін-
ших містах. Наприклад, Sasha 
Balianchuk, у якого місцем про-
живання вказано Харків. До речі, 
його система Фейсбук теж по-
значає як нового користувача. 
Тож за козятинський танк дуже 
переживають і в Харкові, і в Ки-
єві, і в інших містах України. Всі 
населені пункти перераховувати 
не будемо, бо не вистачить місця.

зірки шоу-бізнесу теж 
голосують

Серед тих, хто долучився 
до опитування, чимало також 
сторінок різних організацій. 
До прикладу, сторінка замісько-
го СПА-комплексу під Києвом 
«Пуща лісна» зробила свій вне-
сок у вирішення питання бути 
чи не бути танку-пам’ятнику 

долею таНка переймається 
Навіть іГор коНдратюк 
резонанс  новина про те, що 
пам’ятник‑танк можуть зняти 
у найближчому майбутньому, наробила 
багато галасу. люди жваво обговорюють 
цю тему в інтернеті і навіть телебачення 
вже завітало до козятина через це. 
Чи виноситимуть на рішення сесії 
питання про знесення пам’ятника, якщо 
козятинчани цю ідею не підтримають — 
розбиралися наші журналісти

важає танк? Кому він заважає, 
нехай повіситься на його дулі», — 
висловила свою думку Алла Га-
лінська.

«Танк — символ «совка», сим-
вол окупантів радянських, які 
прийшли замість фашистських. 
Давайте ще чубитись, доводячи, 
які окупанти кращі, це так схоже 
на малоросів, але не на україн-
ців!» — написав Pes Mayonez.

«Дошку шани Героям, які від-
дали життя від 2014 року і до сьо-
годні, не маєте фахівців щоб 
зробити як у інших громадах, 
зробили світлини на формат А4, 
бо особисто я добивалась, щоб 
всі Герої були на дошці, тимча-
сову зробити з гарними світли-
нами не можна, немає фахівців, 
не на часі. А от знищувати є і 
час, і фахівці. Все як завжди», — 
написала Катерина Коваль.

«Ламати не будувати! На хвилі 
декомунізації можна теж зароби-
ти! А ви у ветеранів, які ще зали-
шилися, запитайте!» — висловив 
свою думку Мишко Собко.

не визволитель
Серед коментарів, які наші чи-

тачі писали на сайті, зустрічають-
ся і такі, в яких люди пишуть, 
що на таких танках радянські 
війська «визволяли наш Козя-
тин від фашистів». Тому вкотре 
хочемо пояснити нашим читачам 
усі нюанси, пов’язані із танком, 
що на постаменті.

Почнемо з того, що Козятин 
від фашистів не визволяли. Козя-
тин визволяли від нацистів. Фа-
шизм — це радикальна ідеологія, 
яка виникла в Італії. Натомість 
у гітлерівській Німеччині була 
ідеологія націонал-соціалізму, чи 
скорочено, нацизму. Свастика, 
чи як багато хто називає, ні-

мецький хрест — це символ саме 
нацизму, а не фашизму. Проте 
за часів Радянського Союзу, та 
й, будьмо відвертими, у перші 
років п’ятнадцять після прого-
лошення Незалежності України 
на уроках історії в наших школах 
дітей навчали, що саме фашистів 
виганяли радянські війська. Чому 
комуністи віддавали перевагу на-
зві «фашисти» — нам невідомо.

Тепер повернімося до само-
го танка. Та машина, яка стоїть 
на постаменті, не визволяла Ко-
зятин від німецьких військ. Це 
фізично неможливо, оскільки 
ІС-3, а саме він стоїть на розі 
Куликівського та Незалежнос-
ті, почали випускати у травні 
1945 року. Натомість радянські 
війська увірвалися в окупова-
ний німцями Козятин у грудні 
1943-го. Тобто майже на два з 
половиною роки раніше. Хіба що 
у них була машина часу, на якій 
вони здійснили подорож у май-
бутнє, потрапили на танковий 
завод, сіли в ІС-3 і повернулися 
назад у Козятин 1943-го. Звіс-
но, це жарт. Але якщо серйозно, 
то Козятин деокупували від на-
цистів на танку серії Т-34.

в інстаграмі всі проти
Свої думки з приводу демонта-

жу танка висловлювали і корис-
тувачі в Інстаграмі. Під нашою 
новиною залишили 61 коментар. 
І жоден із них не на користь зне-
сення танка.

«Я теж проти. Мій дід Андрій, 
папин батько, був танкістом, 
вважається зниклим безвісти. 
Десятки років ми підтримуємо 
традицію, започатковану папою, 
вшановувати діда покладанням 
квітів саме біля танку» — напи-
сала vengrovskanataliia.

Провести громадське 
обговорення 
запропонував сам 
депутатський корпус — 
повідомила нам 
секретар ради

танк поки стоїть на місці.  
але корозія вже почала його потроху їсти
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шилися з минулого року. Але 
депутати на сесії цю пропозицію 
відхилили.

Через тиждень після того, як 
відбулося вищезгадане засідання, 
Управління житлово-комунально-
го господарства замовило через 
систему електронних закупівель 
«Prozorro» інженерно-геодезичні 
вишукувальні роботи та розробку 
проєктно-кошторисної докумен-
тації на капітальний ремонт до-
рожнього покриття та тротуару 
на вулиці Героїв Майдану. А ще 
раніше уклали угоду на розроб-
ку схеми організації дорожнього 
руху. Позаяк проєкт готують, ми 
звернулися до Управління ЖКГ і 

запитали, чи планують все-таки 
робити капремонт центральної 
вулиці міста, попри те, що під час 
розподілу залишків бюджетних 
коштів гроші на це так і не ви-
ділили.

— У нас всі заходи викону-
ються відповідно до цільових 
програм, — пояснює Іван Вов-
кодав, начальник Управління 
житлово-комунального госпо-
дарства. — У Програмі розвитку 
житлово-комунального госпо-
дарства та благоустрою Козя-
тинської міської територіальної 
громади передбачене виготов-
лення проєктів. Після розро-
блення проєктно-кошторисної 

новини

олена уДвуД

Головна вулиця Козятина 
за якістю покриття мало чим 
відрізняється від решти вулиць 
у центрі міста: вибоїни, калюжі, 
що збираються після дощу, трі-
щини та горбатий тротуар, по-
декуди викладений бруківкою. 
Востаннє тут робили поточний 
ремонт восени минулого року. 
Але у багатьох місцях, де латали 
ями, латки вже почали потроху 
сипатися.

Те, що асфальтове покриття 
у такому, м’яко кажучи, незадо-
вільному стані, зовсім не дивно. 
Дорога вже давно потребувала ка-
премонту. Його навіть почали ро-
бити у 2020 році. Тоді постелили 
свіжий шар асфальту на ділянці 
від вулиці Куликівського до скве-
ру біля пам’ятника Грушевсько-
му. Щоправда, тоді ремонтували 
лише проїжджу частину і поклали 
нові бордюри, пішохідні доріжки 
не зачіпали.

З тих пір продовження капі-
тального ремонту не зрушило 

з мертвої точки. Одне добре — 
той асфальт, який поклали три 
роки тому, явно кращої якості, 
ніж той, який стелили на Кули-
ківського, бо він до цього часу 
не розсипався. Від другої шко-
ли до пам’ятника Грушевському 
досі немає жодної латки. Тоді як 
на Куликівського їх вже декілька 
десятків.

Капітальний ремонт на Героїв 
Майдану планували робити ще 
минулого року, зі співфінансу-
ванням із обласної скарбниці. 
Принаймні, про це повідо-
мляли на офіційній сторінці 
міської ради у квітні 2021-го. 
Але почалася повномасштаб-
на війна, тому єдине, що там 
зробили — це ремонт ямковий. 
А взимку цього року до питан-
ня капремонту центральної ву-
лиці міста повернулися знову. 
На капітальний ремонт Героїв 
Майдану, Винниченка та Василя 
Пирогова (колишній провулок 
Першого травня) могли виділи-
ти майже 58 мільйонів гривень 
із бюджетних коштів, які зали-

На цеНтральНій вулиці хочуть 
робити капремоНт
благоустрій  вирви на проїжджій 
частині, якими поцяткований 
асфальт на Героїв майдану, скоро 
відійдуть у небуття. управління 
житлово‑комунального господарства 
замовило проєктно‑кошторисну 
документацію на капітальний ремонт 
не лише проїжджої частини, а й навіть 
тротуару. коли планують взятися 
за дорогу?

документації на капітальний 
ремонт вулиці Героїв Майдану 
будемо звертатися до депутатів 
із приводу виділення коштів. 
Якщо депутати проголосують 
за виділення коштів, будемо 
оголошувати тендер і шукати 
підрядника. Можливо, ми розді-
лимо проєкт на декілька етапів, 
тому що об’єкт великий.

Вулиця Героїв Майдану дово-
лі довга — протяжність від тієї 
точки, до якої поклали новий ас-
фальт три роки тому, до кінця 
вулиці становить 1,7 кілометра. 
Тож ми уточнили, чи збираються 
ремонтувати повністю цю ділянку 
чи лише частину. Виявилося, що 

спершу планується ремонт тіль-
ки центральної частини Героїв 
Майдану, до перехрестя з вули-
цею Пилипа Орлика. Запитали 
також, чи не виникне проблем із 
виділенням коштів на капіталь-
ний ремонт, оскільки торік че-
рез повномасштабне вторгнення 
капітальні видатки були заморо-
жені, через що багато проєктів, 
які планували зробити, довелося 
відкласти.

— На початку цього року вне-
сли зміни до 590 постанови, зараз 
є можливість проводити видатки 
на ремонт доріг, — підсумував на-
чальник Управління житлово-ко-
мунального господарства.

Потрібно капітально 
відремонтувати 
чималий відрізок 
вулиці Героїв 
Майдану, довжиною 
майже в два кілометри проєкт капітального ремонту буде великий. тому його, 

найімовірніше, розділять на декілька етапів

у вернигородку біля ставка згоріла дичина
в’Ячеслав гончарук

У четвер, 16 березня, на гарячу 
лінію газети «RIA-Козятин» за-
телефонував голова Українського 
товариства мисливців та рибалок 
Олександр Поліщук. Він повідо-
мив, що у Вернигородку на ставку 
підпалили очерети і дав контакти 
природолюба Андрія, який був 
на згарищі і може розказати по-
дробиці того, що сталося.

Коли мова йде про Верниго-
родок, то в першу чергу згадуєш 
каскад ставків, що розкинулись 
на річці Гуйва — «сільський», 
«грабовий», «шуба». Славні меш-
канці Вернигородка після сіль-
ських буднів в святкові дні лю-
блять відпочити біля своїх водойм.

— Ці ставки знаходяться в меж-
ах населеного пункту. Відколи 
там господарюють знані в селі 
орендарі, завжди виникали біля 
ставків конфлікти. На «грабово-
му» раніше конфліктів не було, 
бо тільки в минулому році вони 
виграли на нього тендер. Але 
оформили договір оренди нена-
лежним чином. Для того, щоб 
взяти ставок в оренду, треба 
мати договір земельної ділянки 
водного об’єкта господарюван-

ня. Окремо треба мати договір 
оренди водного плеса. Крім того, 
ще повинен бути паспорт ставка 
і договір оренди гідротехнічних 
споруд, — розповідає природо-
люб з Вернигородка Андрій. — З 
того, що я знаю, всіх потрібних 
документів договору оренди «гра-
бового» у них немає. Але справа 
не в тому. Хочете ставок взяти 
в оренду — беріть, тільки госпо-
дарювати треба якось по-іншому, 
а не у збиток громади.

Як аргумент Андрій наводить 
приклад і розповідає про випадок, 
який мав місце на «грабовому» 
ставку.

— В суботу, 11 березня, приїж-
джаю з роботи додому. Дивлюсь, 
орендарі скидають із ставка воду. 
Скидають воду у переднерестовий 
період.

Тут ми перебили нашого спів-
розмовника і запитали його чи 
зараз у ставок набралося води?

— Заставки вони поставили 
на місце, вода в ставку стала 
тільки набиратися. Це сталося 
після того, як ми зателефонува-
ли нашому головному мисливцю, 
щоб він, як у нього є можливість, 
надав такій ситуації розголо-
су, — продовжує Андрій. — Ми 

знайшли телефон рибоохорон-
ного патруля у Вінницькій об-
ласті. Я запитав його, чи може 
спускатися із ставка вода, коли 
нерест не за горами, коли дея-
кі види риб вже почали нерест. 
Він не дуже хотів цим займатися, 
тільки підкреслив, що я вже тре-
тій, хто зателефонував до нього з 
цього приводу. Я кажу патрулю, 
якщо телефонуємо не тільки ми, 
значить таки проблема є і її тре-
ба вирішувати. Інспектор сказав: 
а що я можу зробити, коли у тому 
ставку риби немає і порадив нам 
звернутися до старости села.

— Минулої середи, 15 берез-
ня, — продовжує свою розповідь 
пан Андрій, — я їхав з роботи до-
дому. Ще з району Іванковець 
помітив, що над Вернигородком 
зарево. Так і подумав — підпали-
ли очерет на «грабовому» ставку. 
Я не виключаю, що серед нор-
мальних людей, знайшовся, ви-
бачте на слові, дурень, який під-
палив у ставку очерет чи зробив 
це з необережності, кинувши 
недопалок. Але якби у ставку 
була вода, то очерет вигорів би 
тільки до води і такого згарища 
на «грабовому» ставку не було б.

З приходом весни на ставку ба-

гато перелітної птиці — качки, 
лебеді, є на ставку червонокнижні 
видри, бобри, багато черепах.

— Багато тварин погоріло. 
Я особисто бачив лиса, який хо-
див болотом ставу та збирав там 
після згарища залишки від меш-
канців тваринного світу ставка, — 
каже Андрій. — За розповідями 
очевидців пожежі язики вогню 
сягали близько 20, а місцями 
30 метрів. Люди так були наля-
кані, що поливали дорогу біля 
греблі, щоб вогнище не переки-
нулося на ставок «шуба». Те, що 
мешканцям живої природи на-
несено великої шкоди, визнають 
рятувальники та правоохоронці. 
Перші гасили пожежу, а другі 
шукали тих чи того, хто підпа-
лив очерет. Що сталося, того вже 
не вернеш. Хотілося, щоб в май-
бутньому було так, як раніше, що 
біля ставків можна було просто 
відпочити, а не приходили до тебе 
люди наче твої господарі, і стоячи 
над душею, тебе запитував, що ти 
тут робиш? Оренда дається не для 
того, щоб орендарі від берега 
у воду накидали гілля, щоб навіть 
корова не могла напитися води. 
У Вернигородок приїздив селищ-
ний голова Олександр Амонс і 

тільки після його візиту частину 
гілля зі ставка «шуба» орендарі 
прибрали. Орендар своїми діями 
повинен доводити, що він гарний 
господарник, а не творити безлад 
на водоймах, — сказав на завер-
шення нашої розмови любитель 
живої природи Андрій.

Під вечір, 16 березня, ми за-
телефонували старості села Во-
лодимиру Гупяку. Він підтвердив 
факт, що було загоряння на «гра-
бовому» ставку. Вони з поміч-
ником Володимира Шубовича 
близько 17 години були в центрі 
села. Коли помітили задимлення, 
сіли у автівку і приїхали на ставок. 
Розділившись, в обидві сторони 
обійшили водойму та по гарячих 
слідах не помітили зловмисника.

Коли матеріал готувався 
до друку, до нас зателефонували 
орендатори «грабового» ставка 
з Бердичева. Вони повідомили, 
що на водойму, яка знаходиться 
за межами населеного пункту, 
мають всі дозвільні документи. 
Ставок спустили, маючи на це 
дозвіл від Басейнового управ-
ління водних ресурсів України 
у Вінницькій області. А до ставу 
«шуба» вони не мають ніякого 
стосунку.
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герої не вмирають

в’Ячеслав гончарук

Громада прощалася з Героєм 
15 березня. У храмі Покрови 
Пресвятої Богородиці рідні і 
близькі воїна тримали в руках 
поминальні свічки, а священни-
ки отець Василь, отець Роман 
та отець Іван проводили службу 
Божу, в якій просили у Всевиш-
нього гідного місця загиблому 
воїну у царстві небесному. Піс-
ля завершення заупокійної мо-
литви траурна колона вирушила 
на площу.

Відкрила мітинг-реквієм на-
чальник відділу культури міської 
ради Світлана Рибінська.

— Ми знову змарніли та по-
чорніли. Знову стискає серце і 
болить душа за нашого захис-
ника, який побачить нашу пе-
ремогу тільки з небес. Сьогодні 
ми зібрались, щоб віддати шану 
і провести в останню дорогу на-
шого воїна світла і патріота своєї 
держави Віталія Жуківського.

Далі ведуча мітингу розповіла 
громаді біографію Героя.

Віталій Жуківський народив-
ся 17 грудня 1983 року в селі 
Махаринці. Весь час проживав і 
навчався у своєму рідному селі. 
Уже в дорослому віці поїхав пра-
цювати в Київ. Та туга за домом 
повернула його до рідного села, 

де він став працювати у сільсько-
му господарстві.

Перед самою війною зустрів 
Галину і 11 травня 2022 року 
з нею одружився. Відразу піс-
ля одруження пішов боронити 
нашу країну.

Стрілець-санітар 2-го відділен-
ня 3-го взводу 2-ої стрілецької 
роти 1-го стрілецького батальйо-
ну військової частини А-1619 Ві-
талій Жуківський, вірний вій-
ськовій присязі у бою за Бать-

ківщину, виявивши стійкість і 
мужність, 10 березня 2023 року 
загинув, захищаючи нас із вами 
біля населеного пункту Невель-
ське Донецької області. Без бать-
ка залишився малолітній син.

— Немає слів, щоб передати 
біль та розпач через непоправ-
ну втрату! Висловлюємо глибо-
кі співчуття родині загиблого і 
всією громадою розділяємо жа-
лобу, — сказала ведуча мітингу 
і передала слово святим отцям. 

з батьком воНи тепер воїНи 
«НебесНоГо війська»
біль  у жовтні минулого року громада 
прощалася з анатолієм Загребельним. 
він воював поряд із сином, віталієм. Син 
його й виніс з поля бою. 10 березня в бою 
за Батьківщину віталій загинув

Віталію. Виявилося, що це рідна 
сестра дружини воїна Галі. Аня 
була настільки пригніченою, що 
ми не наважились тривожити 
її. Те, що ми могли почути від 
Анни, сказала її мама і теща Ві-
талія:

— Життєрадісний, доброзич-
ливий, щирий та завжди готовий 
прийти на допомогу тому, хто її 
потребує. Його мама Оля втрати-
ла любимого сина, а я найкращо-
го зятя.Таким він буде назавжди 
у наших серцях.

З площі траурна процесія взяла 
курс до місця поховання.

В Махаринцях односельці 
Героя утворили Віталію живий 
коридор вулицею його рідної 
Пеньківки (це мікрорайон Ма-
харинець), до будинку захисника. 
Біля будинку Героя прочитали за-

упокійну молитву святі отці. Далі 
траурна процесія йшла живим 
коридором до самого кладови-
ща із зупинкою біля церкви, де 
зібралося майже все село. Свя-
щенники відправили панахиду і 
громада свого Героя стала про-
водити в останню дорогу.

Поховали Віталія біля Анатолія 
Загребельного. Це вітчим Віта-
лія, але він називав його бать-
ком. До сьомого жовтня мину-
лого року батько й син разом 
воювали, тільки не бачились, 
тому що змінювали один одного 
на передовій. Тоді Віталій по-
відомив матері Ользі, що бать-
ко загинув у бою. Саме Віталій 
ще з одним побратимом вине-
сли Анатолія з поля бою. Тепер 
вони знов разом, тільки тепер 
у небесному війську.

Поховали Віталія 
Жуківського 
біля Анатолія 
Загребельного. Це 
вітчим Віталія, але він 
називав його батьком

віталію назавжди 39 рідні та близькі прощаються з героєм

Після молитви до присутніх звер-
нулася міський голова Тетяна 
Єрмолаєва.

— У Віталія було багато планів. 
Попереду мало бути все життя, 
адже він пішов на фронт, тільки 
одружившись, — казала очільни-
ця громади і висловила родині і 
матері загиблого воїна підтримку.

— Дякуємо нашому воїну 
за його мужність і вірність Украї-
ні та боротьбу за нашу свободу, — 
сказала вона.

Після виступу міського голо-
ви з Віталієм стала прощатися 
громада. Спочатку рідні, близькі, 
потім друзі, сусіди, знайомі воїна. 
Перечекавши всіх, віддали шану 
Віталію його побратими.

У поле нашого зору потрапи-
ла засмучена дівчина Анна. За-
питали, ким вона приходиться 

Минув рік, як на Житомирщині 
загинула наша землячка, снайпер-
ка Вікторія Поліщук зі Збаража. 
Вінницький технічний фаховий 
коледж опублікував допис пам’яті 
про свою випускницю.

«Снайпер «Віскас» — в сер-
цях назавжди! Колишня випус-
книця нашого коледжу Вікторія 
Поліщук… Дівчина, яка заради 
мрії служити Батьківщині, взяла 
до рук снайперську гвинтівку. 
21 березня 2022 року загинула 
на Житомирщині в результаті об-
стрілу російськими «Градами», — 
йдеться у дописі Вінницького тех-
нічного фахового коледжу.

«До військової кар’єри дівчина 
готувала себе роками», — прига-
дують цілеспрямовану студентку 
викладачі коледжу. Вікторія По-
ліщук навчалась за спеціальністю 
«Обслуговування комп’ютерних 
систем і мереж». Її улюбленими 
предметами були Захист України, 
фізкультура, медична допомога.

Побратими і вороги знали Ві-
кторію за позивним «Віскас». 
Контракт із ЗСУ вона підписала 
восени 2019 року. Після успішно-
го проходження навчання у школі 

снайперів, потрапила до 132 окре-
мого розвідувального батальйону 
десантно-штурмових військ ЗСУ.

Під час ротації на Схід для учас-
ті в АТО/ООС Вікторія отримала 
звання старшого сержанта. 

В одному зі своїх інтерв’ю снай-
перка «Віскас» сказала:

«Я маю дуже велике бажання 
та мотивацію. Я хочу, щоб всі 
наші території були звільненими. 
Я не хочу, щоб ворог і далі про-
довжував нав’язувати нам свою 
думку і вбивати наших людей».

Орденом «За мужність» III 
ступеня Вікторію Поліщук на-
городили посмертно. 6 травня 
2022 їй мало б виповнитись лише 
22 роки.

анастасіЯ квітка

У понеділок, 20 березня, в річ-
ницю загибелі Артура Венжика, 
відбулося урочисте відкриття 
меморіальної дошки в пам’ять 
про нього, загиблого молодого 
Героя, який віддав своє життя 
за Україну та кожного з нас.

Пам’ятна дошка розташована 
на будинку, в якому він провів 
своє дитинство, на одноймен-
ній вулиці, в районі ПРБ міста 
Козятин.

«Назавжди 20… Пам’ятайте, 
якою ціною свобода дається! Ге-
рой назавжди в нашій пам’яті! 
Низький уклін та вдячність 
родині. Слава Україні! Героям 
Слава!» — написала Тетяна Єр-
молаєва — козятинський місь-
кий голова.

Нагадаємо, 20 березня ми-
нув рік із дня загибелі наших 
Героїв — Віталія Печенюка та 
Артура Венжика, які віддали 
своє життя, захищаючи Бать-
ківщину. Артур потрапив під 
ворожий мінометний обстріл 
та отримав поранення голови, 
не сумісне з життям. Він та лі-

карі Дніпропетровської обласної 
лікарні ім. Мечникова боролися 
за життя до його останнього по-
диху. 20 березня 2022 року серце 
воїна зупинилось назавжди. По-
смертно нагороджений орденом 
«За мужність ІІІ ступеня».

Козятинчанин Віталі Пече-
нюк до дев’ятого класу навчав-
ся у школі № 2. Потім вступив 
до нашого училища, де вивчився 
на контактника контактних ме-
реж. Після випуску став пра-
цювати на контактній мережі. 
Після проходження строкової 
служби вирішив стати військо-
вим. На початку січня 2021 року 
підписав контракт із Національ-

ною Гвардією. Загинув на До-
неччині. Віталію був 21 рік.

«Ми пам’ятаємо кожного вої-
на, який боровся за нашу неза-
лежність та свободу. Вони по-
клали своє життя на вівтар на-
шої країни, щоб ми могли жити 
у мирі та безпеці. Тож вшануймо 
сьогодні світлу пам’ять про за-
гиблих Героїв хвилиною мов-
чання та згадаймо їх душі у мо-
литві. Пам’ять про наших Воїнів 
земляків Печенюка Віталія та 
Венжика Артура живе у серцях 
кожного! Герої не вмирають! 
Вічна слава Героям!» — напи-
сали на сторінці Козятинської 
міської територіальної громади.

«снайпер «віскас» — 
в серцях назавжди»

відкрили меморіальну дошку 
в пам’ять артура венжика
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ірина шевчук

Кабінет № 9 у Козятинській 
сімейній медицині незвично по-
рожній, без пацієнтів. Тут завжди 
в коридорі була черга по запи-
су і без нього до сімейного лі-
каря Михайла Кудраша. Тепер 
у кабінеті крісло лікаря пусте… 
На столі документи, комп’ютер, 
робоче місце завмерло. Тут ми 
зустріли медичну сестру Раїсу 
Трофимчук. Вона пліч-о-пліч 
працювала з Михайлом досить 
довгий час. У квітні цього року 
було б 14 років. Каже, що і досі 
не може відійти від цієї втрати.

— Мені з ним дуже добре пра-
цювалося, він хороший був і як 
людина, і як наставник, — згадує 
у розповіді Раїса. — Його пова-
жали, в нього було близько двох 
тисяч пацієнтів. Він був дуже гра-
мотний, знав всю документацію. 
Всі з ним радились. Михайло Во-
лодимирович любив жартувати, 
був добрий. За ці роки всякі 
випадки були, але він завжди 

допомагав, перший на поміч 
приходив. Працював до остан-
нього. Нам його не вистачатиме, 
лікарям його не вистачатиме… 
Шкода, молодий…

За інформацією, яку нам надала 
директор Козятинського міського 
центру первинної медико-сані-
тарної допомоги Юлія Радого-

щина, народився Михайло Ку-
драш 19 лютого 1976 року в місті 
Козятині. Навчався в школі N2, 
мріяв про медицину. Вступивши 
до Погребищенського медичного 
училища, закінчив його з відзна-
кою. В тому ж 1995 році вступив 
до Вінницького державного ме-
дичного університету. Закінчив-

«віН був хороший і як людиНа, 
і як НаставНик»
втрата  у цю неділю, 19 березня, 
минуло 9 днів, як зупинилося серце 
відомого на козятинщині сімейного 
лікаря, 47‑річного михайла кудраша. 
ми поспілкувалися з колегами 
михайла, які згадують його як доброго 
та відповідального лікаря, наставника, 
керівника. кажуть, що і досі не можуть 
змиритися з думкою, що його вже немає 
в їхній лікарській родині

ним колегою, сімейним лікарем 
Павлом Кульчицьким.

— Михайло прийшов відразу 
після інституту, ми працювали 
в одному кабінеті, — каже Павло 
Кульчицький. — Розумний, гарно 
розбирався в комп’ютері, нас всіх 

вчив. Він один із перших набрав 
найбільше пацієнтів, люди його 
знали, поважали. Ніколи нікому 
не відмовляв, останній із роботи 
виходив. Говорити багато важко, 
дуже шкода, що Михайла нема з 
нами. Це велика втрата.

«Михайло 
Володимирович 
любив жартувати, був 
добрий. Працював до 
останнього. Нам його 
не вистачатиме…» колеги-лікарі добрим словом згадують про михайла 

кудраша. кажуть, що він любив свою справу, його знали і 
поважали пацієнти

ши університет, прийшов на ро-
боту в Козятинську ЦРЛ лікарем-
терапевтом. У 2003 році Михайла 
призначили завідувачем сімейної 
медицини. На цій посаді працю-
вав в Козятинському районному 
центрі сімейної медицини і з квіт-
ня 2018 року — в Козятинсько-
му міському центрі. Має більше 
20 років медичного стажу.

— Не залишав практику. Лю-
бив свою справу, надавав про-
фесійну допомогу, постійно вдо-
сконалював свої знання. Колеги 
пам‘ятатимуть Михайла Володи-
мировича як уважного колегу, 
відповідального професіонала, 
турботливого сина, життєрадісно-
го і доброзичливого, — розповіла 
Юлія Радогощина. — Нехай світ-
ла пам’ять про Михайла Володи-
мировича назавжди залишиться 
в серцях рідних, колег, усіх, хто 
знав та шанував.

Колеги-лікарі добрим словом 
згадують про Михайла Кудраша. 
Так, фельдшер екстреної медич-
ної допомоги сімейної меди-
цини Валерій Штепа, розповів, 
що знає Михайла ще з самого 
дитинства. На запитання, який 
вам запам’ятався завідувач місь-
кої сімейної медицини, відповів: 
«Найперше, знаю його, як висо-
кокваліфікованого професіонала»

— Михайло щедро ділився 
своїми знаннями з інтернами, 
студентами, допомогав коле-
гам, — говорить Валерій Ште-
па. — Безвідмовний як людина, 
як лікар, до хворих та колег. Як 
зав амбулаторії, він мав вели-
ке навантаження. Це людина з 
великої літери. Я вдячний, що 
в моєму житті була така людина.

Поспілкувалися ми зі ще од-

відправили захисникам три 
автомобілі гумдопомоги

майстер-клас для 
дітей в укритті

гою поповнюється дитячими 
виробами та малюнками, які 
створюють рученята учнів Біло-
пільської гімназії. Вони щиро 

вірять, що їхні роботи будуть 
ангелами–охоронцями для во-
їнів та населення», — додають 
у повідомленні.

маріЯ лєхова

Для учнів Флоріанівської 
гімназії провели патріотичний 
майстер-клас. Діти плели жов-
то-сині браслети.

Про це інформують на сторінці 
навчального закладу.

«Не зважаючи на повітряну 
тривогу відбувся майстер-клас 
із виготовлення патріотичних 

сувенірів учнями та вчителями 
для наших захисників», — зазна-
чають у повідомленні.

Провели майстер-клас дві сіль-
ські майстрині. Дітям усе спо-
добалося, вони із задоволенням 
плели браслети. Усе відбувалося 
в укритті.

У повідомленні підкреслюють, 
що усі вироби будуть надіслані 
нашим захисникам.

маріЯ лєхова

«Війна триває, ми продо-
вжуємо невтомно працювати, 
допомагати, хто чим може», — 
кажуть у волонтерській орга-
нізації «Родина». Так, днями 
волонтери укомплектували три 
автівки та відправили для на-
ших мужніх захисників.

Волонтерська організація 
«Родина» на базі Білопільської 
гімназії діє уже більше року. 
Про це інформують на сторінці 
навчального закладу.

Нещодавно волонтери відпра-
вили допомогу воїнам та мирно-
му населенню на схід. Машини 
укомплектували печивом, бор-
щовою заправкою, квашеною 
капустою, гострими овочевими 
голубцями, батончиками, хлі-
бом домашньої випічки, салом, 
яблуками, сухими сніданками, 
морквою по–корейськи, варен-
ням, цукерками шоколадними і 
теплим взуттям та іншим, а та-
кож сухими та готовими супами, 
вівсяною крупою.

«Кожна відправлена маши-
на з волонтерською допомо-
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репортаж

козятинський ліцей №1 
– 6 тисяч грн,
козятинський ліцей №2 
– 29451 гривню,
козятинський ліцей №3 
– 19200 гривень,
козятинський опорний 
ліцей — 67650 гривень,
козятинський ліцей №5 
– 22616 гривень
козятинський ліцей №7 
– 12 тисяч гривень

козятинська гімназія №6  
–  2 500 гривень
козятинська гімназія №9 
– 14 192 гривні
кордишівська гімназія 
№9 – 9 263 гривні
махаринецька гімназія — 
10 тисяч
Пиковецька гімназія — 
6 800 гривень
Сестринівська гімназія — 
5 700 гривень

Фроніанівмька гімназія — 
6 075 гривень
ЦдЮт (Центр дитячо‑
юнацької творчості) — 
5 100
Здо №1 – 4 060 гривень
Здо №4 – 4 500 гривень
Здо №3 – 2 000 гривень
Здо №4 – 3 040 гривень
Здо №5 – 3 100 гривень
Здо №6 – 2 400 гривень
також силами при‑

сутніх у залі зібрали 
10 117 гривень. Плюс 
вчорашній благодій‑
ний турнір із баскетбо‑
лу додає в скарбничку 
ще 3 250. у сумі — 
245 634 гривні 50 ко‑
пійок.
— З такими працівни‑
ками, з такими людьми 
все буде україна. Слава 
україні — Героям Слава!

за тиждень благодійності освітяни зібрали:

ірина шевчук

Українці — нація незламних 
та нескорених. І 17 березня це 
вкотре довели наші козятинчани, 
які влаштували неперевершений 
за емоціями та наповненістю но-
мерів благодійний концерт. Люди, 
які зібралися в глядацькій залі, 
мали б запастися носовичками чи 
серветками, аби витирати сльо-
зи. Адже кожен виступ, почина-
ючи від найпершого у виконанні 
об’єднаного ансамблю працівни-
ків закладів освіти Козятинської 
міської територіальної громади 
«Намисто», відомої у місті співач-
ки та викладачки музики Олени 
Пантєлєєвої, до виступу дітей, 
викликали море емоцій, які між 
собою перепліталися.

Композиція Олени «Виноград-
на лоза» у співвідношенні фото-
кадрів проєктора, де відчувався 
весь біль війни, яка увірвала-
ся у життя мирних українців, 
не залишила байдужим нікого з 
присутніх. Без перебільшень — 
війна — найстрашніший злочин 
людства, кривавий та безжальний, 
не щадить нікого, навіть безне-
винних немовлят. Єдина наша 
віра — Збройні сили України. І 
наша перемога над ганебним во-
рогом у їхніх мужніх руках.

До сліз і водночас до гордості 
за нашу націю, пробирали сло-
ва ведучої, місцевої улюблениці 
серед дітей, молоді та людей по-
важного віку, чуйної та талано-
витої керівниці співочого гурт-
ка при Центрі дитячо-юнацької 
творчості Тетяни Фабіцької.

— Цей тиждень був тижднем 
допомоги та єднання в нашій 
освітянській родині. І не так 
важливі суми коштів, які вда-
лось зібрати на підтримку наших 
захисників. Як важливо те, що 
наші діти відчувають співучасть 
єднання в дорозі до єдиної спіль-
ної мети — Перемоги. Вона омита 
сльозами та потом, кров’ю наших 
Героїв, — сказала Тетяна.

Після цих зворушливих слів на-
ших Героїв вшанували хвилиною 
мовчання. Стукіт секунд прони-
зував відеокадр зі світлинами на-
ших земляків, які віддали життя 
за нас із вами. Знову сльози… 
Пам’ятаємо і не забудемо!

Далі за сценарієм тріо «Лас». 
Патріотична та прониклива ком-
позиція у виконанні досвідчених 
артистів. І тут контраст — козя-
тинчанка Дар’я Повар заспівала 
чуттєву пісню «Чужинці», сло-
ва якої юна співачка написала 
на мотиви переможної на Єв-
робаченні пісні Джамали. Знову 
до сліз, до мурах по шкірі, ви-
конання надзвичайно чуттєве та 
емоційне. Адже хіба думала наша 
молодь, що до нашого дому уві-
рвуться чужинці і молодь буде 
ставати живим щитом України? 

Ще вчора співали пісня про ко-
хання, а сьогодні — пишуть пісні 
болю.

Ніщо так не може викликати 
на наших устах посмішку, як діти. 
На сцені — наше майбутнє, вус-
тами який говорить істина. Такі 
маленькі, але такі дорослі через 
війну, наші діти-дебютанти заспі-
вали «Діти — це квіти»… Скільки 
щирості та патріотизму у цих сло-
вах! Особливо зворушує те, що юні 
артисти попрохали їх оголосити, 
що вони — це ЗСУ! І ні в кого 
не було сумніву, бо почувши сло-
ва підтримки та слова болю, які 
прозвучали від дітей у відеозаписі 
перед їх вступом, присутні знову 
не стримували сліз. Бо як можна 
не плакати, коли чуєш, як дитина 
говорить про війну, про перші в її 
житті повітряні тривоги, хвилю-

у підсумку — поНад 240 тисяч. 
коНцерт довів Глядачів до сліз
підтримали зсу  до дня 
добровольця, який відзначають 
14 березня, та дня мобілізованого 
працівника ЗСу, 17 березня, у стінах 
міського будинку культури влаштували 
благодійний концерт, який став підсумком 
благодійного тижня. розповідаємо, хто 
скільки зібрав на підтримку ЗСу та про 
нашу талановиту молодь, яка вразила 
своїми виступами до сліз

воджувався жахливими кадрами 
місця падіння ракети у нашому 
обласному центрі, виступила Алі-
на Клюцківська.

Так, як після кожної зими на-
стає весна, так і після війни при-
йде мир, наша перемога.

— Все відновиться! Україна 
відновиться! Воскресне з руїн та 
відродиться з полум’я. З таким 
народом — ніяк інакше, — мовила 
ведуча.

І в підтримку цих слів патрі-
отичний та надихаючий виступ 
Діани і Тимофія Полонських 
«За Україну».

За весь концерт глядачі і пла-
кали, і сміялись, світили вогни-
ки ліхтарів та аплодували нашим 
талановитим артистам. Пережили 
чимало емоцій, але найголовні-
ша — це віра в нашу Перемогу.

Зовсім забули — перед початком 
заходу гостей у фойє міського бу-
динку культури зустрічали неймо-
вірними ароматами. Тут розгорну-
лася виставка смаколиків. Кожен 
бажаючий придбати собі щось 
смачненьке, робив свій вклад 
у перемогу та в підтримку ЗСУ.

Підбити підсумки благодійно-

го концерту та тижня в цілому, 
на сцену запросили начальника 
управління освіти та спорту Козя-
тинської міської ради Інну Мадей.

— Дякуємо кожного, хто прий-
шов підтримати наші ЗСУ, — ска-
зала Інна Мадей. — На жаль, ми 
не можемо прокинутись завтра і 
почути слова війна закінчилась, 
але ми дуже цього хочемо. Усі 
заклади освіти, починаючи ще 
24 лютого 2022 року, тримають 
освітній стрій, силами педагогіч-
них і непедагогічних працівників, 
учнівських колективів та за до-
помогою батьків цього тижня 
ми свої збори присвятили Дню 
добровольця, який відзначали 
14 березня і Дню мобілізованого 
працівника ЗСУ, який сьогодні.

Оголошую зібрані кошти і про-
шу не прислухайтеся до цифр, 
не порівнюйте їх.

Глядачі пережили 
чимало емоцій. Вони 
і плакали, і сміялись, 
світили вогники 
ліхтарів та аплодували 
талановитим артистам

у фойє міського будинку культури розгорнули 
благодійний ярмарок

розпочався концерт виступом об’єднаного ансамблю 
працівників закладів освіти козятинської міської 
територіальної громади «намисто»

«Діти — це квіти» — заспівали маленькі козятинські артисти

вання за брата, тата, за невивчені 
уроки і за кота…

А після виступу дітей, знову 
наповнена гірким сьогоденням 
пісня «Гілля калин похилилося», 
у виконанні дуету «Ліана». Дівчата 
молодці, заспівали чуттєво, по-
справжньому.

Здивували і розворушили публі-
ку ансамбль ложкарів із піснею 
«Їхав козак за Дунай». Мабуть, 
не було такої людини в залі, яка б 
не підтанцьовувала в такт із ді-
вчатами та їхніми ложками.

І знову слова про війну. Скільки 
горя вона принесла в наші ро-
дини. З віршем «Я чекаю» ви-
ступила талановита козятинчанка 
Анастасія Ільчук.

Надзвичайно вразила публіку 
місцева співачка Іванна Астахова. 
Потужним голосом вона виконала 
пісню «Чекай», якою достукалася 
чи не до кожного серця у гля-
дацькій залі.

Вражаючим був номер Іванни 
та Дар’ї — у цих співочих дівчат 
велике майбутнє.

Яскравим номером у благодій-
ному концерті став виступ дівчат 
черлідерів із Донецька. Сестри-
артистки Вероніка та Катерина 
Ткаченко продовжують активно 
розвивати свої таланти у нашому 
місті. Жвавий та танцювальний 
номер зірвав гучні аплодисменти.

Ну звісно, куди ж без мрії. Її до-
сконало заспівали чарівні та голо-
систі дівчата з ансамблю «Мрія».

Впродовж концерту ведуча 
не переставала висловлювати 
підтримку наших захисників. Бо 
завдяки їм у нас є можливість 
жити, відвідувати патріотичні 
заходи, слухати наших дітей та 
радіти їхнім успіхам у навчанні.

Згадали у про ворожий обстріл 
Вінниці, який забрав життя як 
дорослих вінничан, так і дітей…

— Наша Вінниччина не пізнала 
всіх страхіть війни, але її подих 
обпікав нас, наче вогнем, — ска-
зала ведуча Тетяна Фабіцька.

Після цих слів на сцені зі зво-
рушливим віршем, який супро-

4 вражаючим був номер іванни астахової та 
Дар’ї повар

6 патріотичний та надихаючий виступ Діани і 
тимофія полонських «за україну»

7. Здивували і розворушили публіку ансамбль 
ложкарів із піснею «Їхав козак за дунай»

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 

дивіться більше фото! (Має 
бути встановлена програма  

QR Reader з Андроїд-
маркета або аналогічна)

диВіться 
нА kazatin.com
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олена уДвуД

Автопарк «Чистого міста» по-
повнився новою технікою. Це 
підмітально-прибиральна ма-
шина Schmidt Compact 200 із 
мийкою та вакуумним всмокту-
ванням. Як пишуть на сторін-
ці комунального підприємства 
у Фейсбук, ця техніка допоможе 
якісніше прибирати бордюри, 
тротуари, сквери та інші території 
громади після осінньо-зимового 
періоду та протягом усього року.

«Цю машину в роботі вже ви-
пробували! Вона потужна! За-
вдяки півторакубовому бункеру 
машина підмітає та складає сміт-
тя, не порошить, поливає водою. 
Зауважимо, що КП «Чисте місто» 
у співпраці з керівництвом гро-
мади, депутатами та старостами 
Козятинської міської територі-
альної громади й надалі постійно 
буде працювати над розширенням 
переліку і покращенням якості 
надання послуг, тож нова техніка 
забезпечить безперебійну роботу 
підприємства і дозволить збільши-
ти об’єми робіт з благоустрою», — 
йдеться у дописі «Чистого міста».

Люди відреагували на цю нови-
ну двояко. Одні пишуть у соцме-
режах, що це добре, що придбали 
спецтехніку, тому що це бодай 
трохи розвантажить працівників 
«Чистого міста», які підмітають 
сміття і пил мітлами, а потім ще 
й самотужки лопатами закидають 
це все у причіп трактора. Інші 
кепкують, що дороги та троту-
ари будуть із чистими ямами, 
в яких збиратиметься дистильо-
вана вода.

Підмітально-прибиральну ма-
шину вдалося купити з другої 
спроби. Перший раз договір 
на закупівлю уклали із това-
риством з обмеженою відпові-
дальністю «Інтерспецтехніка» 
за п’ять днів до Нового року. 
Фірма, із якою підписали уго-
ду — житомирська. Проте 
контракт розірвали. Причина — 
висновок Управління Північ-
ного офісу Держаудитслужби 
у Вінницькій області. Структура 
провела моніторинг закупівлі та 
виявила в інформації, яку опри-
люднили в системі електронних 
закупівель, ознаки порушення 

законодавства про електронні 
закупівлі. Держаудитслужба 
дала запит на пояснення двох 
питань:

яким чином «Чисте місто» здій-
снило обгрунтування розміру ви-
трат, технічних та якісних харак-
теристик та визначило очікувану 
вартість прибиральної техніки;

чому тендерну пропозицію «Ін-
терспецтехніки» не відхилили, 
якщо відповідно до свідоцтва про 
реєстрацію транспортного засобу, 
об’єм двигуна машини становить 
2300 кубічних сантиметрів, тоді 
як «Чисте місто» давало запит 
на техніку з об’ємом двигуна 

узбіччя, тротуари та парк тепер 
прибиратимуть по-Новому
благоустрій  «Чисте місто» закупило 
підмітально‑прибиральний автомобіль 
із мийкою. який вигляд має машина, 
вже показали на сторінці комунального 
підприємства у Фейсбук. Скільки 
коштувала бюджету ця техніка — 
дізнавалися наші журналісти

не бачили. Сподіваємося, її ви-
користовуватимуть за призначен-
ням і її не спіткає доля зеленого 
тракторця, який купили для того, 
щоб чистити тротуари від снігу, 

але минулої зими він розчищав 
пішохідні доріжки тільки один 
раз. Натомість восени за його до-
помогою вантажать на трактор 
згорнуте листя.

Із другої спроби 
підмітально-
прибиральну машину 
вдалося купити 
на декілька тисяч 
гривень дешевше

такої техніки у нас ще не було. Це машина, яка може 
не лише чистити, а й мити

не менш ніж 2900 кубічних сан-
тиметрів.

Крім того, за результатами ви-
сновку Держаудитслужби, «Ін-
терспецтехніка» не надала у ви-
значений законом термін усіх 
документів, які підтверджують, 
що немає підстав для того, щоб 
учаснику відмовили у процедурі 
закупівлі.

«Чисте місто» пояснило, що 
очікувану вартість визначили, 
проводячи попередній моніто-
ринг цін на ринку, а у свідоцтві 
про реєстрацію транспортного 
засобу, яке надала «Інтерспец-
техніка», була допущена технічна 
помилка і двигун машини на-
справді має більший об’єм.

Проте в останній день січня 
2023 року договір із «Інтер-
спецтехнікою» розірвали, тож 
за контрактом не виплатили ні 
копійки.

Із другої спроби прибиральну 
техніку таки вдалося придбати. 
Договір уклали на початку бе-
резня із підприємцем із Жито-
мирщини Андрієм Томчуком. 
За даними аналітичної системи 
YouControl, він володіє трьо-
ма торговими марками, серед 
яких — «Пак-Трейд». Саме ця 
назва нанесена на машині, фото-
графію якої виставили на фей-
сбук-сторінці «Чистого міста».

Із другої спроби техніку при-
дбали навіть дешевше. За умова-
ми того договору, який уклали 
ще наприкінці минулого року і 
цьогоріч анулювали, транспорт-
ний засіб мав коштувати 1 міль-
йон 271 тисячу гривень. Нато-
мість у березні машину придбали 
за 1 мільйон 212 тисяч гривень. 
На сайті «Пак-Трейд» ця ж тех-
ніка коштує 1 мільйон 230 тисяч 
900 гривень.

Наостанок додамо, що поки що 
нової підмітально-прибиральної 
машини на вулицях міста ми 

Здійснено за підтримки асоціації «незалежні регіональні видавці україни» та 
WAN‑IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. По‑
гляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

коли школярі йдуть 
на канікули

на фестивалі-конкурсі 
козятинці здобули перемоги

анастасіЯ квітка

Школярі вже з нетерпінням 
чекають на весняні канікули 
2023 року, які припадають 
на кінець березня — початок 
квітня. Кожен навчальний за-
клад може самостійно вирішу-
вати, коли саме учні йтимуть 
на відпочинок. Тут все зале-
жить від епідеміологічної си-
туації в країні, погодних умов, 
безпеки в регіоні тощо. Однак 
Міністерство освіти України 
надає загальні рекомендації для 
всіх шкіл, коли розпочинати і 
закінчувати весняні канікули.

У Міносвіти рекомендують 
школам проводити весняні ка-
нікули 2023 року від 27 берез-
ня до 2 квітня. Таким чином, 

тривалість відпочинку складе 
дев’ять днів із урахуванням 
двох вихідних перед початком 
канікул.

Запитали начальника управ-
ління освіти та спорту Козятин-
ської міської ради Інну Мадей, 
коли на весняні канікули йдуть 
козятинські учні?

— Міністерство освіти і 
науки надає право закладам 
освіти самостійно визначати 
дати шкільних канікул. В усіх 
закладах Козятинської міської 
територіальної громади каніку-
ли з 27 березня, лише опорний 
комунальний заклад «Ліцей Ко-
зятинської міської ради» обрав 
дату початку канікул — 20 бе-
резня. Канікули у всіх трива-
тимуть тиждень.

Аліна Клюцківська, керівник 
Ольга Ткачук, у номінації «Ху-
дожнє слово, художнє читання». 
Вихованка гуртка «Школа ліде-
рів» Анастасія Ільчук (керівник 
Ольга Ткачук) стала лауреатом 
І Премії у номінації «Художнє 
слово, поезія». Окрім того, керів-
ник гуртка «Колектив естрадної 

пісні» Тетяна Фабіцька одержа-
ла диплом лауреата І Премії у 
номінації «Авторська творчість, 
авторська пісня».

Педагогів нагородили подя-
ками за професіоналізм і ком-
петентність у розвитку талантів 
і творчих здібностей дітей та 
молоді.

анастасіЯ квітка

Талановита молодь Козятина 
взяла участь у фестивалі-конкурсі 
мистецтв «Golden fest» і здобула 
там чимало призових місць.

Як повідомляють на сторінці 
«Позашкілля Козятина», у дво-
туровому міжнародному багато-
жанровому фестивалі-конкурсі 
мистецтв «Golden fest» вихованці 
Козятинського центру дитячої та 
юнацької творчості здобули при-
зові місця. У номінації «Приклад-
не та образотворче мистецтво, 
прикраси та аксесуари» вихо-
ванка гуртка «Сувенір» Марга-
рита Рижій (керівник Світлана 
Гуменюк) нагороджена Гран-прі. 
Таку ж нагороду отримала  ви-
хованка гуртка «Школа лідерів» 
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в’Ячеслав гончарук

Зробити власне опитування 
щодо того, чи варто зносити 
пам’ятник-танк, нас надихнула 
зустріч з колегами з «Вінниця 
Суспільне». У їхньому репортажі 
йшлося, що за опитуваннями, яке 
в соцмережах проводить міська 
рада, переважна більшість за те, 
щоб пам’ятник танкістам-визво-
лителям міста Козятин демон-
тувати.

Починаючи з 17 березня ми 
почали опитувати людей на ву-
лицях міста. Розпочали з центру. 
Переважна більшість людей нас 
запитували: а кому цей танк за-
важає? Також людей непокоїло, 
що буде стояти на місці танка. 
В нашому опитуванні 17 березня 
взяло участь 52 козятинчани. Мо-

лодь здебільшого дотримувалася 
нейтральної позиції.

— Якщо хочете знімати, то зні-
майте, а якщо танк можна зали-
шити — то нехай залишається, — 
висловили свою думку молоді 
дівчата.

Більш зріле покоління катего-
рично проти зняття пам’ятника.

— Це пам’ятник танкістам-ви-
зволителям і немає нічого спіль-
ного ні з декомунізацією, ні з ро-
сійською агресією, — казали вони.

На «кругу» ми були 18 числа. І 
тут козятинці часто відповідали 
на запитання запитанням.

— Що буде стояти на місці 
танка? — запитували більшість 
людей. Ми пояснювали, що лише 
вивчаємо думку громади.

Від козятинчанки Тетяни була 
слушна пропозиція: замість танка 

поставити пам’ятник захисникам, 
які воюють за вільну Україну. Але 
коли ми запитували козятинчан 
про ставлення до такої пропози-
ції, більшість казали, що воїнам 
Героям пам’ятник треба після пе-
ремоги робити в самому центрі 
міста, а не там, де стоїть танк. З 
50-ти опитаних однозначно за те, 
щоб зняти танк, висловився пан 
Ігор. Він каже, що потрібно зне-
сти і танк, і постамент, а землю 
під пам’ятником повернути лю-
дям під городи.

У неділю, 19 березня, ми роби-
ли опитування на «тій стороні». З 
55-ти опитаних «за» зняття танка 
висловилися двоє патріотів, які 
хотіли танк відправити нашим 
хлопцям на передову. Коли ми 
пояснили, що той танк стріляти 
вже не може, дідусі сказали: якщо 

«кому цей танк заважає? після перемоги нехай 
воїни вирішують, що з ним робити»

так, то нехай стоїть.
Біля танка на ПРБ і в центрі 

біля АТБ ми робили опитування 
20 березня. Підлітки Іван і Матвій 
нас запитують: «А навіщо його 
знімати? Ми біля танка скільки 
цікавих фото зробили. Не знімай-
те танк, ми вас просимо». Ось так 
ні за що нам перепало від дітей.

Пам’ятаючи позицію пана 
Ігоря, який хотів би аби землю 
повернули під городи, ми за-
йшли до колишніх господарів 
землі. Пані Валентина поралася 
на подвір’ї у квітнику. Вона роз-
повіла, що територія, на якій зна-
ходиться танк, раніше була їхнім 
і сусідки городом.

— Тьотя Нюся погодилась вза-
мін на квартиру. А ми з мамою 
вирішили залишатися у приват-
ному секторі. На повернення 

землі ми не претендуємо, і танк 
нам не заважає, — каже пані Ва-
лентина. — Козятинські військові 
на цей танк навіть прапор по-
ставили. Навіщо його знімати, 
нехай стоїть.

Біля АТБ ми поспілкувалися з 
учнями другого та опорного лі-
цею. Вони знають, що танк по-
ставили в пам’ять танкістам, що 
визволяли наше місто. Про це їм 
розповідали їхні дідусі.

— Біля танка ми часто фотогра-
фуємося і робимо селфі, — роз-
повідали ліцеїсти. — Нехай він 
стоїть. Танк не винен, що на нас 
росія напала. 

Загалом, ми опитали 205 людей. 
За знесення пам’ятника висло-
вилося троє козятинчан. Проти 
— 158 і 44 містяни висловили 
нейтральну позицію.

у лікарняному банку крові дві опе‑
раційні, тому забір крові проводять 
одночасно шістьом донорам.
— ми спланували роботу так, щоб 
працювало дві бригади і можна 
було синхронно брати кров на за‑
бір у більшої кількості людей, щоб 
було швидше, — розповідає Петро 
ковальчук, завідувач лікарняного 
банку крові козятинської централь‑
ної районної лікарні. — тому що 
здача крові — це процедура, яка 
триває в середньому п’ять‑вісім 
хвилин, але ми беремо за серед‑
ню тривалість десять.
Забір крові проводять бригади ві‑

нницького обласного центру служб 
крові. ще донедавна козятинська 
Црл робила це самостійно, але ми‑
нулого року набрали чинності зміни 
до законодавства. Процедуру за‑
бору крові привели у відповідність 
до європейських стандартів, тому 
тепер на базі звичайних лікарень 
дозволено формувати лише банк 
крові.
— ми тільки формуємо заявки, 
робимо прогнозований запас, 
поповнюємо його і контролюємо 
процес переливання крові пацієн‑
ту, — пояснює Петро ковальчук. — 
компоненти нам надає вінницький 

обласний центр служб крові.
кров, яку відбирають у донорів, 
обстежують, охолоджують протя‑
гом години, а потім розподіляють 
на компоненти: беруть плазму 
та еритроцити. Їх заморожують 
за певних умов і зберігають у спе‑
ціальних холодильниках.
— Це наш запас плазми, — показує 
Петро ковальчук, відкриваючи 
один із холодильників. — дивіться, 
яка температура: майже –50 граду‑
сів. еритроцитів у нас йде більше. 
Це не всі наші запаси. ще є ком‑
поненти крові, які зберігаються 
в інших відділеннях.

змінилася система

Стати донорами виявили бажання 
більше ста осіб. Стільки людей за‑
реєструвалося до участі у дні до‑
нора, який провели у козятинській 
центральній районній лікарні у ві‑
второк, 21 березня. Серед них 
були і ті, хто проходив подібну 
процедуру вперше, і Почесні до‑

нори україни, які регулярно зда‑
ють свою кров.
керівництво Црл та завідувач лі‑
карняного банку крові дякують 
кожному, хто прийшов, аби ста‑
ти донором і долучитися до зда‑
чі крові. адже це зробить внесок 
у порятунок чийогось життя.

зареєструвалося більше сотні

олена уДвуД

На годиннику лише дев’ята 
ранку, а в коридорі Лікарняного 
банку крові Козятинської цен-
тральної районної лікарні яблуку 
ніде впасти. Хтось ще п’є солод-
кий чай. Хтось уже стоїть у черзі 
під операційною з документами 
в руках. Усі ці люди завітали 
до лікарні, щоб зробити добру 
справу — здати кров.

Першим до операційної, де від-
бувається забір крові, заходить 
Андрій. Чоловік лягає на кушетку 
та закочує рукав правиці.

— Вже качати? — запитує Ан-
дрій.

— Ні, просто затисніть руку, — 
каже операційна сестра Світлана, 
одягаючи рукавички. По тому 
бере антисептик, знезаражує ді-
лянку, куди буде вводитися голка 
і підключає систему для забору 
крові.

— Скільки беруть крові в одно-
го пацієнта? — цікавимося ми.

— Чотириста п’ятдесят мілі-
літрів і ще двадцять мілілітрів 
на обстеження, — відповідає 
Світлана. — Кров обстежується 
на СНІД, сифіліс та гепатити. 
Беруть однакову кількість крові, 
незалежно від ваги донора. Але 
донор має бути не менше 50 кі-
лограмів. Є свої критерії.

— Як роблять так, щоб кров 
не згорталася?

— У кожному мішечку є 63 мі-
лілітри консерванту цитрату на-
трію, — показує Світлана чистий 
контейнер для забору крові. — 
Саме він запобігає згортанню. 
Потім кров транспортують у спе-
ціальних контейнерах. Ми при-
возимо її і одразу переробляємо 

на компоненти: на еритроцитар-
ну масу та плазму.

є певні критерії
До операційної заходить другий 

донор, Юрій. Чоловік дає Світ-
лані документи. Операційна се-
стра уточнює його прізвище, ім’я 
по батькові. Юрій лягає на вільну 
кушетку і процедура повторю-
ється: спершу обробляють руку, 
а тоді підключають систему.

— Тут вільно, можна лягати? — 
запитує Микола, третій донор, 
показуючи на останню незайняту 
кушетку в операційній.

— Так, відповідає Світлана.
— Ви часто здаєте кров? — за-

питуємо Миколу, поки опера-
ційна сестра підключає до його 
руки систему.

— Із 2014 року я Почесний до-
нор України, — відповідає чоло-
вік із посмішкою на обличчі. — 
Два-три рази на рік я стабільно 
здаю кров.

— Після здачі крові повинно 
пройти мінімум два місяці, — до-
дає Світлана. — Повторно стати 
донором можна через 60 діб. Це 
легко відслідкувати, тому що 
інформація про донора і дату, 
коли він здавав кров, фіксується 
на комп’ютері.

— Що треба робити одразу 
після здачі крові? — запитуємо 

як провели деНь доНорства
здоров’я  у вівторок, 21 березня, 
до нашого міста завітали працівники 
вінницького обласного центру служб 
крові. на базі козятинської Црл 
організували масовий забір донорської 
крові. долучилися люди із різних куточків 
колишнього козятинського району. Серед 
них чимало Почесних донорів україни

У кабінеті № 4 донор отримує 
бахіли та контейнери для забо-
ру крові і лише після цього по-
трапляє до операційної, де від-

бувається сам забір. Натомість 
солодкий чай потрібно пити 
перед процедурою здачі крові, 
а не після неї.

Перед тим, як 
потрапити на забір 
крові, кожен донор 
проходить невелике 
обстеження і здає 
необхідні аналізи

процедура забору триває не більше десяти хвилин. За цей 
час у донора беруть 450 мілілітрів

операційну сестру.
— Рекомендується відпочи-

ти, — відповідає Світлана.
— Вина колись давали з шоко-

ладкою, — жартує Микола.
— У вас третя мінус, так? — 

уточнює Світлана резус-фактор 
і групу крові, ще раз зазираючи 
у Миколині документи.

— Так, — відповідає чоловік.
Тим часом для першого донора 

Андрія процедура вже заверши-
лася. Світлана від’єднує систему, 
притискає вату до місця проколу 
і примотує її бинтом. У Миколи 
та Юрія забір крові ще триває.

прохоДЯть мініобстеженнЯ
Сама процедура забору до-

норської крові триває не більше 
десяти хвилин. Але їй передує 
декілька інших важливих етапів. 
Перш за все, у кожного донора 
беруть ксерокопію документів, 
запитують необхідні дані та ви-
дають спеціальний бланк. Потім 
лікар міряє донору тиск та ста-
вить декілька запитань.

Після цього донор крокує до ка-
бінету № 2, де на дверях вивіска 
«Лабораторія попередніх аналі-
зів». Тут лаборант бере кров із 
пальця та поміщає її на спеціальні 
комірки тест-системи. Минає де-
кілька секунд і вже відомі група 
крові та резус-фактор. Крім цих 
показників, роблять також аналіз 
на гемоглобін та Kell-антигени.

Після цього донор потрапляє 
до кабінету № 3, де отримує кон-
сультацію лікаря-трансфузіолога. 
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Юліана Ковальчук навчається 
на Факультеті дошкільної і почат-
кової освіти Вінницького держав-
ного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського. 
Окрім звичних для усіх майбутніх 
педагогів дисциплін та предметів 
власне за спеціальністю, дівчи-
на відвідує також екскурсійну 
справу. Це — один із додаткових 
предметів, який можна обрати 
для саморозвитку. На одному із 
занять студентам дали завдан-
ня — підготувати відео-презен-
тацію будь-якого об’єкта рідного 
міста. Юліана вирішила створити 
короткий ролик-знайомство із 
нашим вокзалом.

Перше, що треба було зроби-
ти — знайти довідкову інфор-
мацію, адже на ролику вокзал 
потрібно було не просто пока-
зати, а й розказати про нього. 
Спочатку дівчина стала шукати 
статті про вокзал на електронних 
ресурсах. Потім звернулася за до-
помогою до Музею історії міста 

Козятин. Там Юліані не лише 
розповіли чимало цікавих фактів 
про перлину нашого міста, а й 
поділилися короткометражним 
фільмом про вокзал. Цю стрічку 
зняла у 2007 році козятинчанка 
Людмила Кирилюк. На той мо-
мент вона навчалася у Київсько-
му національному університеті 

театру, кіно і телебачення імені 
Івана Карпенка-Карого. Фільм 
про вокзал був її дипломною ро-
ботою. У короткометражці Люд-
мила показала будівлю вокзалу 
до реконструкції, не лише зовні, 
а й всередині, а також зробила 
детальну зйомку легендарного 
ресторану «Імператор», який за-
чинений вже багато років.

студеНтка з козятиНа зробила 
ролик про вокзал
цікаво  Справжня відео‑екскурсія 
перлиною нашого міста з’явилася 
у мережі на початку березня. 
Першокурсниця Юліана ковальчук 
опублікувала короткий ролик, в якому 
розповідає про козятинський вокзал. 
Свою роботу дівчина назвала «Пароплав, 
що ніколи не бачив моря»

використання дороговартісної 
професійної техніки.

Зібравши увесь необхідний ма-
теріал, дівчина взялася робити 
ролик. Для цього використала 
кадри, які зняла сама, фрагменти 
короткометражної стрічки Люд-
мили Кирилюк та світлини, які 
знайшла в Інтернеті.

— На підготовчий етап у мене 
пішло приблизно два дні, — про-
довжує Юліана. — Стільки часу 
я витратила на пошук інформації, 
фото- та відеоресурсу. Оскільки 
я тільки почала опановувати 
монтаж, то сам ролик я роби-
ла близько чотирьох годин. Це 
не враховуючи часу, коли я шу-

кала програму, в якій монтувала. 
Я хотіла, щоб вийшло більш про-
фесійно, тому шукала програму 
для ноутбука, а не для телефона.

У результаті вийшов 8-хви-
линний ролик, із якого можна 
дізнатися чимало цікавої інфор-
мації про вокзал і побачити, який 
вигляд він мав у різні періоди. 
Готове відео Юліана завантажила 
на свою сторінку у YouTube, тож 
тепер кожен глядач може про-
йти віртуальну екскурсію нашим 
вокзалом.

— Мою роботу в університеті 
оцінили надзвичайно емоційно і 
найвищим балом, — підсумовує 
дівчина.

Юліана Ковальчук 
вперше пробувала 
монтувати відео 
самотужки, тому, 
зізнається, пішло 
трохи нервів

юліана зробила коротку відео-екскурсію вокзалу. Свій ролик дівчина завантажила у YouTube

Кадри із фільму Людмили Ки-
рилюк стали в нагоді Юліані, 
тому що знімати вокзал у тому 
вигляді, який він зараз, було до-
волі проблематично.

— Зараз вокзал знімати не до-
зволяють, — розповідає Юліана 
Ковальчук. — Я підходила, за-
питувала. Мені сказали, що 
не рекомендують на даний час 
знімати, тому що повномасш-
табна війна.

Та дівчині вдалося зняти де-
кілька кадрів на фоні вокза-
лу, де Юліана розповідає про 
цю ошатну будівлю. При чому 
фільмувалося це все на звичайні-
сінький мобільний телефон, без 

«скільки вона вам заплатила за статтю? 
пишіть, якщо хочете неприємностей»

про 
пожежу

в’Ячеслав гончарук

У редакцію газети «RIA-
Козятин» прийшла жінка і роз-
повіла, що працюючи в магазині, 
який у народі називають «На схо-
динках», мусила обманювати лю-
дей. За словами Олександри, так 
звати колишню продавчиню, вона, 
пропрацювавши три місяці, звіль-
нилася тому, що працювала в ма-
газині без реєстрації і крім того 
її примушували робити те, чого 
вона робити не хотіла. Зокрема, 
витирати на упаковці чи етикетці 
строки придатності прострочених 
харчових продуктів, та продавати 
товар на електронних вагах з їх 
підкруткою у 60 грамів.

— Ви працювали три місяці, 
чому відразу не покинули робо-
ту? — запитали ми Олександру.

— Я багатодітна мати, за щось 
мені треба було утримувати ді-
тей? — відповіла жінка.

В магазині, про який розповіда-
ла Олександра, ми були в понеді-
лок, 13 березня. Нас зустріла при-
вітна продавчиня Наталія. Коли 
ми повідомили причину візиту, 
вона сказала:

— І це після того, що я для неї 
зробила, вона пішла до редакції 

скаржитись? Вона не звільнилась, 
а її звільнили за нетактовне спіл-
кування з покупцями.

А щодо якості продуктів, На-
талія порадила звернутися до ке-
рівництва.

— Он у нас є куточок, там є 
координати керівника з питань 
якості продуктів. По всіх питан-
нях звертайтеся до неї, — сказала 
продавчиня.

Тим часом до магазину прийшли 
покупці. Лілія та Алла кажуть, що 
знають Наталію вже чотири роки.

— Не було тут ніяких конфлік-
тів, поки не прийшла в напарники 
до Наташі та особа, про яку ви 
запитуєте.

Якщо на більшість питань від-
повідь можуть знати керівники, 
які перебувають, за інформацією 
продавців, в Одесі, то з’ясувати, 
чи правильно показують ваги 
в козятинському магазині мож-
на й на місці. Ми запропонували 
продавчині Наталії на вагах ма-
газину зважити наш мобільник. 
За логікою, якщо тебе безпідстав-
но звинувачують, варто погоди-
тися на експеримент. Особливо, 
коли приховувати нічого. Але 
Наталя нас запитала: «Ви краще 
скажіть, скільки вона вам запла-

тила за статтю?»
Що на це сказати? В сказано-

му звільненою продавчинею може 
критися помста і вигадка. Так 
само усе може бути й правдою. 
Нам не цікавий особистий кон-
флікт між продавцями. Важливо 
дізнатися, чи справді тут обманю-
ють покупців.

Ми зателефонували до власника 
торгової мережі пані Юлії. Вона 
нас вислухала і повідомила, що з 
цього приводу з нами зв’яжеться 
менеджер. Ми чекали тиждень, 
та коли зрозуміли, що це марна 
справа, знов пішли до магазину. 
Представившись продавчині, яка 
змінила продавця Наташу, ми за-
питали, чи знає вона, що відпус-
кає товар на вагах, які, можливо, 
настроєні на користь продавця. 
Вона сказала, що електронні ваги 
підкрутити не можна. До розмо-
ви підключилася її колега. Пере-
кинувшись декількома фразами, 
вона нам сказала: «Коли хочете 
неприємностей, то пишіть стат-
тю». Тоді ми дістали фотоапарат, 
сфотографували вітрину та свій 
мобільник на електронних ва-
гах. Вони показали –155 грамів. 
За технічною характеристикою 
телефон Моторола Moto G4 Play 

має важити 137 грамів. Щоб пе-
реконатися в цьому, ми до візи-
ту в магазин прийшли в один із 
супермаркетів та зважили його 
на контрольних вагах. Вони 
показали, що вага мобільника 
–146 грамів. Після фотосесії про-
давчиня за прилавком зателефо-
нувала комусь зі своїх керівників: 
«Знову у магазин прийшов той са-
мий журналіст і все фотографує». 
Потім стала телефонувати на 102. 
Тільки стражам порядку сказала, 
що в магазин прийшов невідомий 
і все фотографує.

Коли правоохоронці приїхали, 
продавчиня просила поліцейських, 
щоб ми в їх присутності видалили 
фото, тому що вона нам не до-
зволяла цього робити.

Хто ще так думає, пояснюємо, 
що в магазині фотографувати 
можна навіть тоді, коли є таблич-
ки, що фотофіксація заборонена. 
Наше право фотографувати під-
твердив і поліцейський, що при-
їхав на виклик.

Щодо скарги Олександри, пе-
ревірити якість продуктів нам 
не вдалося. Ваги справді не точ-
ні, але не на 60 грамів, як ствер-
джувала колишня продавчиня, 
а на 18 грамів.

маріЯ лєхова

У п’ятницю,17 березня, 
у місті було чути пожежні си-
рени. Бійці ДСНС прямували 
гасити пожежу.

Виклик на «101» надійшов 
о 13.59. Повідомили, що го-
рить прибудова до житлового 
будинку.

«Силами бійців ДСНС 
о 14.12 загоряння локалізовано, 
а о 14.27 ліквідовано, — зазна-
чають у Головному управлінні 
ДСНС України у Вінницькій 
області. — Вогнем пошкоджено 
внутрішнє оздоблення стін та 
стелі на площі 10 кв. м».

За попередніми даними, 
до займання призвело корот-
ке замикання електромережі.

Загалом до боротьби з вог-
нем залучили сім бійців ДСНС 
та дві спецмашини.
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Щось дивне коїться останнім 
часом на Білій Казармі. Схо-
же, когось із мешканців цього 
мікрорайону переповнює нена-
висть до тварин. Ще зовсім 
нещодавно страшний випадок 
стався із собакою на ім’я Тузя. 
Якийсь нелюд порубав чотири-
лапому спину. Було це взим-
ку. На щастя, песику вдалося 
вижити завдяки старанням лі-
карів, які надали допомогу, та 
господарів, які виходили свого 
домашнього улюбленця. А тепер 
у халепу втрапив кіт Коля.

У Колі, як і в Тузі, була нелег-
ка доля. Декілька років тому він 
прибився до сім’ї, що мешкає 
на Білій Казармі. Прийшов 
на подвір’я і сів під дверима. 
Голодний та змучений, мур-
котун просто чекав, щоб його 
бодай трішки погодували. Та 
людям стало шкода кота і вони 
забрали його до себе, проліку-
вали та виходили. Чому Коля 
опинився на вулиці — невідомо. 
Чи то сам втік від попередніх 
господарів, бо такі хороші були, 

а може його просто виставили 
за двері. Хай би там як, але йому 
пощастило знайти нову люблячу 
сім’ю. І з того часу Коля живе 
на Білій Казармі.

Як і всі коти, Коля любить 
свободу. Тому постійно просить-
ся надвір. Господарі випускають 
його, муркотун йде у своїх котя-
чих справах, але щоразу повер-
тається додому. Минулого тижня 
Коля, як зазвичай, попросився 
на вулицю. Голосно нявчав під 
дверима, щоб його випустили. 
Пішов Коля собі у своїх котя-
чих справах, але до ночі чомусь 
не повернувся. Господарі дуже 
здивувалися, бо ж муркотун за-
вжди приходить назад на ночів-
лю, але спершу подумали, може 
кіт просто десь затримався, над-
ворі ж весна.

Приклигав Коля додому аж 
на наступний день. І був він 
дуже дивний. Сіра шерсть 
на спині чомусь стала жовто-
коричневою. Господарі спершу 
подумали, що кіт вимастився 
десь у багнюці. Козятинчани 
зрозуміють, адже Біла Казар-
ма, окрім тих вулиць, якими 

На білій казармі завівся 
котячий месНик
жорстокість  Цей прикрий випадок 
стався минулого тижня. домашній кіт, 
як завше, пішов увечері гуляти, а коли 
повернувся, мордочка була чорною, мов 
сажа. Чотирилапого улюбленця хтось 
ледь не спалив заживо

дібні дії підпадають під статтю 
«Жорстоке поводження з твари-
нами», за яку передбачена кри-
мінальна відповідальність: обме-
ження волі на строк від одного 

до трьох років чи позбавлення 
волі на строк від двох до трьох 
років. Вкотре хочемо нагадати 
людям: тварини теж живі істоти 
і їх не можна ображати.

Коли Коля приклигав 
додому, він був 
дивний: шерсть 
на спині та на хвості 
немов хтось постриг 
машинкою

коля потихеньку відходить від того, що сталося. тиждень 
тому муркотун мав значно гірший вигляд

їздить транспорт, навесні по-
топає в болоті так само, як і 
посьолок. Та коли придивилися, 
побачили, що шерсть на спині 
та на хвості немов хтось ви-
голив машинкою. Мордочка 
у Колі була чорною, наче від 
сажі. А деякі вуса покручені 
на кінчиках, наче синтетична 
нитка, яку обпалили вогнем. 
Побачивши це все, господарі 
зрозуміли — їхнього кота хтось 
намагався спалити заживо. Во-
чевидь, відчувши, що пече, Коля 
інстинктивно припав до землі і 
йому вдалося загасити полум’я, 
яке почало охоплювати шерсть. 

Колі неймовірно пощастило, що 
він пухнастий. Бо якби мав ко-
ротку шерсть, отримав би ще 
гірші опіки.

Кому так насолив домашній 
кіт, що його підпалили — неві-
домо. По Колі видно, що він 
домашній: кіт має нашийник 
яскравого червоного кольору. 
Можливо це недолуга витівка 
когось із підлітків, якому за-
кортіло познущатися із без-
захисної тварини. А може це 
зробила доросла людина, яка 
всім серцем ненавидить чоти-
рилапих. Хай би там як, а по-

лікарі забули 
інструмент у тілі

вандал у сізо, а вкрадені речі 
повернули на могилу героя

маріЯ лєхова

Жителька нашого району про-
жила майже півтора десятиліття 
з 28-сантиметровою пластиною 
в тілі. Інструмент лікарі забу-
ли, коли робили їй операцію 
у 2005 році.

Пацієнтка усі ці роки жила з 
болями, хронічна інтоксикація 
провокувала слабкість та втом-
люваність. І лише через стільки 
часу, у 2019 році, іншим медикам 
вдалося з’ясувати, що є причи-
ною нездужання.

Невдалу операцію жінці прове-
ли у Вінницькому Військово-ме-

дичному Центрі ВПС України.
Потерпіла судилася. Справу 

розглядав Хмільницький місь-
крайонний суд. Дійшла вона і 
до апеляційного, адже медзаклад 
не хотів сплачувати жінці 900 ти-
сяч гривень компенсації.

У результаті справа дійшла 
до завершення. Вінницький 
апеляційний суд вирішив таки 
стягнути з Військово-медично-
го центру Центрального регіону 
на користь потерпілої 400 тисяч 
гривень компенсації.

Відзначимо, що у тілі жінки ме-
дики забули металевий шпатель 
розміром близько 30 сантиметрів.

в’Ячеслав гончарук

Минулого місяця Козятинська 
громада попрощалася з Героєм 
Володимиром Протосвіцьким. 
Загинув 20-річний воїн 10 люто-
го під Невельським. П’ять днів 
він їхав додому. 15 лютого його 
з почестями провели в останню 
дорогу, а 13 березня на могилі 
Героя України не стало пра-
порів, під якими наш земляк 
боронив нас і Україну.

Першою помітила пропажу 
на могилі Героя його мама пані 
Валентина. Вона кожного дня 
ходить до сина і день 13 березня 
не був винятком. Тоді ж вона 
звернулася до відділку поліції 
нашого міста і повідомила, що 
крім трьох прапорів на могилі 
не стало 3-х гранітних стату-
еток.

Поліцейські спрацювали 
оперативно. За словами на-
чальника Відділення поліції 
№ 2 Хмільницького райвідділу 
поліції Івана Фалдіна, право-
охоронці встановили особу, 
причетну до злочину. Ним ви-
явився 60-річний мешканець 
Козятинської громади, який 
раніше потрапляв у поле зору 
поліції як сімейний кривдник.

У селі вандала знають як кра-
дія городини і називають не зо-
всім адекватним.

— Я дивуюся і не дивуюся 
вчинком Сашка. Осквернити 
могилу того, хто тебе захи-
щав, може тільки хвора люди-
на, — каже односелець вандала 
Іван. — Скільки його знаю, він 
вчиняє дії, які іноді не вкла-
даються в голові. Людям він 
зробив багато шкоди, але всі 
знають, який він і не хочуть з 
ним зв’язуватися і в більшості 
випадків стараються не чіпати 
його. Хоча, можливо, він вдає 
із себе такого неадекватного 
по розрахунку. Адже так йому 
простіше жити.

Ще один мешканець села, 
Віктор, не приховує обурення 
вчинком односельця.

— Прапори на могилі Ге-
роя — це пам’ять про наших 
захисників. Хлопці з цим пра-
пором йшли в бій за свободу 
нашої держави, за наш спокій 
і за спокій того виродка, що 
зробив наругу над його моги-
лою, — каже чоловік.

Володимир Протосвіцький 
народився 26 вересня 2002 року 
в селі Титусівка. В 2009 році 
пішов у перший клас в Козя-

тинський ЗНВК ім. Підгор-
бунського «Школа-інтернат-
гімназія», тепер це ліцей № 7. 
Після школи пішов навчатися 
у Бердичівське вище професійне 
училище. Проте згодом він, як і 
його батько, вирішив захищати 
Україну. На другий день після 
свого дня народження 27 ве-
ресня 2021 року Володя пішов 
на військову службу за контр-
актом і був направлений у 9-й 
окремий мотопіхотний ба-
тальйон «Вінницькі скіфи». З 
прапором «Вінницьких скіфів» 
Володя ходив у бій і прапор 
«Вінницьких скіфів» по праву 
має бути біля нього. На моги-
лі Володимира окрім прапора 
«скіфів» були червоно-чорний 
та жовто-блакитний стяги. 
Поліцейські прапори у зло-
вмисника вилучили і передали 
батькові Героя. А викрадача 
помістили в СІЗО та відкри-
ли Кримінальне провадження, 
відповідно до частини третьої 
статті 297 Кримінального кодек-
су України — наруга над моги-
лою, іншим місцем поховання. 
Санкція інкримінованої статті 
передбачає покарання у вигля-
ді позбавлення волі терміном 
до семи років.
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518169

518351

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

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

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

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

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

Продам барани на м’ясо і на розвід, тюки. 
067-929-72-46 Валя

Продам дрова ясен, дуб. 068-264-84-28

Продам корову чорно-рябу з 5 телям. с. 
Великий Степ. 098-564-73-22, 068-512-77-74

Продам теличку річну. 093-265-14-40

516688

518571

518500

л., ящик залізний 0,45 х 0,87 х 0,70, круг заточний, 
бруски. 063-695-30-20, 063-689-36-37

 � Ванну чавунну, батареї чавунні. 063-720-10-42

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

 � Гній - перегній, самовивіз. 097-906-39-19

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

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

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

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

 � Інкубатор автомат на 60 яєць - 3200 грн. 068-
592-09-10

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

 � Картоплю велику 8грн/кг., картоплю насінневу 5 
грн/кг., яблука сортові, м. Козятин, вул. Катукова, 
біля училища. 096-094-45-09

 � Картоплю велику. 093-795-10-98

 � Картоплю велику. 097-236-62-80, 063-736-47-68

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

 � Картоплю ранню сортову, картоплю велику, яблу-
ка дешево. 096-717-97-88

 � 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

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

 � Лічильник світла день-ніч настроєний, колбу 
пом’якшувач для води новий. 068-760-26-29

 � Маслобойку «Нива», сепаратор «Мотор Січ». 
097-448-69-23

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

 � Мийку, диван, два крісла, двоспальне ліжко. 097-
494-15-89, 093-334-03-86

 � 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 ви-
мірювання сахару, ванночку дитячу, бідон алюмініє-
вий, 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                                   

 � Пральна машина автомат на 6 кг., стан нової, 
стійка до приладів напруги 6300 грн. 093-181-95-71

 � пральну машинку «Ендозит», верхне завантажен-
ня. 096-797-91-89

 � 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. 097-681-47-22

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

 � Стінку кімнатну 3,7 м., можна по частинам, двері 
кімнатні 0,8 х 2, стіл письмовий 300 грн., стіл кухон-
ний, вазони «Алоє». 067-591-79-65

 � Телевізор «Samsung» робочий б/в., кухонна мойка 
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

 � Телевізор West з підставкою 1500 грн. 063-736-
46-87

 � Тюки. 067-929-72-46

 � 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

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 магазин «Продторг» запрошується 

оператор-касир. 0674300280
 � На роботу в магазин «Тинок» запрошується 

продавець-оператор. 0674300280

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

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

 � Майстер на годину, послуги електрика, сан-
техніка, встановлення побутової техніки, збір 
меблів. 093-190-80-33

ПроДам
 � Або поміняю на зерно собаку сембернара, або 

лабрадора, розумні. 097-793-55-95                                                   

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

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

 � Буряк кормовий. 066-075-42-43, 068-040-01-28

 � Буряк кормовий. 067-953-32-91

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

 � Холодильник двокамерний, стан чудовий, даю 
гарантію на рік, 6500 грн., торг. 093-181-95-71

 � 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

 � Ячмінь. 097-515-55-87

 �

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., р-н ПРБ, перший поверх, євроремонт. 
096-050-99-97

 � 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. кв., 64 кв. м., другий поверх, інд. опал., 
ремонт, р-н училища. 093-704-31-57

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

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

 � Будинок 79 кв. м., для великої родини з усіма 
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 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 с. Вернигородок, вул. Центральна 37, 
газ, вода, госп. будівлі, земельна ділянка 0,38 га. 
098-928-29-61

 � Будинок с. Козятин з усіма зручностями, 13 сот. 
городу, літня кухня, сарай, погріб, колодязь, пічне та 
газове опалення. 098-253-85-75

 � Будинок с. Козятин, вул. Репіна 4 б, біля гімназії 
№9, госп. будівлі, гараж, каналізація, криниця. 067-
665-34-21

 � 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

 � 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

 � 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
 � Dacia Logan 2008 р., ідеальний стан. 097-642-

10-30

 � ВАЗ 2121 «Нива», 1991 р. 067-136-87-97

 � 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

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

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

096-234-92-24
 � Зерно пшениці, ячменю та кукурудзи 067-430-

02-80
 � Труби на паркан, дорого. 063-261-76-83 Саша
 � Шкірки кролів, нутрій, лиса. 097-446-20-46, 063-

629-01-49

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

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

 � Втрачений в ійськовий квиток сері ї  СО 
№723326, виданий 23 червня 2011 року Черня-
хівським РВК на ім’я Охмак Віктор Валерійович 
вважати недійсним.

 � Загублений рюкзак з документими, 21 берез-
ня, в центральній частині Козятина: ID картка, 
військовий квиток та медічні документи на ім’я 
Гарболінського Владислава прохання повернути 
за винагороду. 0985757940

 � 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 

 � 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
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Дозвілля

Погода у козятині

***
Зарплата шепоче:
— давай кудись сходимо!
а я їй:
— вдома сиди, маленька ще!!!

***
якщо Притула почне збір коштів, 
щоб залити р@шку бетоном, 
я візьму кредит…

***
вийшла килим побити. 
на хвилинку уявила, що це 
російський орк. тепер живу без 
килима)

***
коли я проходив медкомісію, 
психіатр запитав у мене:
— Чим відрізняється місяць від 
сонця?
я відповів, що місяць — супутник 
Землі, а Сонце — зірка. на що 
психіатр сказав:
— ти що, дебіл? Сонце світить 
вдень, а місяць — вночі!

***
василь був настільки невезучим, 
шо програвав всі свої гроші 
в кавовому автоматі.

***
— Прийми мої щирі вітання, 
мій хлопчику. я впевнений, що 
сьогоднішній день залишиться 
у тебе в пам’яті як найщасливіший 
день у твоєму житті!
— але ж весілля завтра, тату!
— я знаю, що говорю!

***
Журналіст запитує у путіна:
— Чому в росії так часто падають 
ракети?

— не треба нагнітати. вони 
падають не частіше, ніж злітають. 
Принаймні поки що…

***
— Причина всіх ваших нещасть — 
алкоголь.
— дякую, пане суддя, що ви 
не звалили всю провину на одного 
мене.

***
— Чому ви втекли з в’язниці? — 
запитує поліцейський спійманого.
— я хотів одружитися.
— Хм… дивне у вас уявлення про 
свободу.

***
Суддя запитує чоловіка:
— щовечора, повертаючись 
додому, ви виявляли в шафі 
іншого
чоловіка?
— так!
— і це стало причиною ваших 
розбіжностей із дружиною?
— так! адже я не міг там повісити 
свій піджак.

***
у шлюбному агентстві:
— ви кому, міс, перевагу віддаєте, 
брюнету чи блондину?
— мені б хотілось рудого! в мене 
меблі червоного кольору!

***
Зателефонувала чоловікові. 
Запитую:
— ти мене дуже любиш?
відповідає:
— купуй.
от що таке справжнє подружнє 
взаєморозуміння!

Анекдоти

овен 
ви можете зіткнутися з 
проблемою, яка змусить 
вас серйозно замислитись 
над своїми пріоритетами. 
Постарайтеся переглянути 
свої уявлення про дружбу. 
вам не варто недооцінювати 
своїх перемог, але чим мен‑
ше про це знатимуть оточу‑
ючі, тим краще для вас.
 
телець 
вам необхідно зібратися 
та сконцентруватися перед 
вирішальним кроком. 
роботи накопичилося дуже 
багато, і ви, як завжди, 
незамінні, тому розслаби‑
тися не вдасться. тримайте 
всі справи під контролем, 
і ситуація обов’язково ви‑
рішиться на вашу користь.

близнюки 
Події цього тижня можуть 
бути непередбачуваними та 
дещо невпорядкованими, 
але все вирішиться на вашу 
користь. ви отримаєте те, 
чого так довго домагалися. 

рак 
Початок тижня невдалий 
до ухвалення відповідальних 
рішень, але сприятливий 
для творчої роботи. ви 
можете отримати підтримку 
однодумців та прихильність 
начальства, з’явиться можли‑
вість обійняти вищу посаду. 

лев 
Цього тижня ви можете бути 
зануреними в чужу метуш‑
ню: через друзів, у справах 
яких ви братимете активну 
участь, вас можуть залу‑
чити до суміжного проєкту 
по роботі.не думайте про те, 
що вас не стосується. З вами 
можуть відбуватися раптові 
та непередбачені події, про‑
те не варто панікувати.

Діва 
Приємно відчувати себе 
значною людиною, повага 
надає впевненості у своїх 
силах. Починають зміцнюва‑
тися ваші позиції на роботі 
та у бізнесі. Сконцентруйте‑
ся, зберіться та дійте.

терези 
не варто зайве переванта‑
жувати себе спілкуванням 
із великою кількістю людей. 
Це більше підходить для 
розумових і духовних за‑
нять. вам будуть вдаватися 
найпростіші проєкти.

скорпіон 
ви зможете добре заробити 
та отримати вигідну пропози‑
цію. доведеться ухвалювати 
дуже важливе рішення. вас 
можуть відвідати свіжі та 
оригінальні ідеї, тому краще 
зайнятися роботою з творчим 
елементом, рутина зачекає. 

стрілець 
не вплутуйтеся в авантю‑
ри, можна занадто багато 
втратити. Швидше, навпаки, 
чим тихіше і спокійніше про‑
ведете ви цей тиждень, тим 
благополучнішим буде ваше 
найближче майбутнє. реа‑
лістично оцінюйте ситуацію, 
що склалася.

козеріг 
ваша інтуїція дозволить 
вам знайти корисні зв’язки 
навіть серед натовпу ви‑
падкових людей і зробити 
серйозний професійний 
вибір. не розпилюйтеся, 
зосередьтеся на найголовні‑
шому і найважливішому.
 
воДолій 
не проходьте повз дріб‑
ниці, у всьому розберіться 
до кінця. настав час, коли 
необхідно серйозно поста‑
витися до своєї кар’єри. 

риби 
Цього тижня бажано приді‑
лити більше часу особисто‑
му життю. Будьте активніши‑
ми — співпрацюйте, укла‑
дайте угоди та спілкуйтеся. 
неділя — чудовий день для 
споглядання та аналітичної 
роботи.
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