
Ми поцікавилися у 
священиків Української 
православної церкви 
та Української греко-
католицької церкви, як 
проходитиме служба на 
Великдень і чи будуть 
освячувати великодні 
кошики

«Не такий страшНий COVID, 
як реакція суспільства»
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у водокачцІ

Для магазинів, яким 
дозволено працювати 
під час карантину, 
затвердили нові 
правила. Відповідне 
розпорядження прийняла 
міська рада. Ми 
проаналізували документ 
і пояснимо, у чому суть

чи будуть 
свЯтити паску?

новІ правила 
карантину

Із перших вуст. Телефоном ми поспілкувалися з дочкою козятинчан, у яких першими у нашому 
місті діагностували коронавірус. Вона розповіла нам, чому приїхала з Івано-Франківська до 
Козятина, яка дивина трапилася з тестами, які робили їй, і як родина живе на самоізоляції

олена удвуд

До нас звернулася дочка 
козятинчан, у яких першими 
виявили COVID-19. Яна (ім’я 
змінене з етичних причин) за-
хотіла розповісти, як все відбу-
лося. Тому що її родина і вона 
сама зіштовхнулася зі шквалом 
негативної реакції з боку сус-
пільства.

— Я нікому не бажаю потра-
пити в таку ситуацію, — каже 
жінка. — Мені було набагато 
легше перехворіти коронаві-
русом, ніж перенести весь цей 
інфошок.

Як розповіла нам Яна, перші 
симптоми у її батька з’явилися 
першого квітня. Він звернувся 
до лікарні, його послухали, 
призначили лікування і від-
правили додому. Весь цей час 
чоловік підтримував зв’язок із 
сімейним лікарем. Йому випи-
сали два види антибіотиків, які 
він і пив.

У вихідні його стан різко 

погіршився — піднялася темпе-
ратура. Рідні злякалися. Тому 
Яна на машині відвезла його до 
лікарні. За її словами, спершу 
класти батька до лікарні не 
хотіли. Але зрештою госпіта-
лізували. А коли стали відомі 
результати аналізу на коронаві-
рус, чоловіка перевели в бокс-
палату з апаратом ШВЛ.

аналІзи робили усІм. Коли 
у батька діагностували COVID-19, 
до  нього  додому приїхали з Ко-
зятинського  міжрайонного  відді-
лення лабораторних досліджень, 
щоб провести дезінфекцію.

Родина Яни живе у двох при-
ватних будинках на одному 
подвір’ї. Вона, ї ї маленький 
син, мама та батько мешкають 
в одному будинку, дідусь та 
бабуся — в іншому. Лаборанти 
сказали, що обробити хлором 
треба ту частину приміщення, 
де перебував батько жінки.

— Я кажу: «Перепрошую, 
але в мене алергія на хлор і в 

мене дитині рік. Як ви це собі 
уявляєте?!» Ось ми з будинку 
вийшли, вони в нього зайшли, 
похлорували. У мене там іграш-
ки лежать повсюди. Я кажу: 
«От ви прохлорували будинок і 
ми, ті самі люди в цей будинок 
зайшли. Яка кінцева суть вашої 
дії?» Вони кажуть: «У нас є 
інструкція, у нас є протокол, 
ми повинні це зробити». Само-
ізоляція — так, я згодна, це 
розумно. Але все інше, — ні.

У всіх, хто мешкає в будинку, 
взяли зразки для аналізів. На-
віть у дідуся Яни. Він не ходить 
з минулого літа і, за словами 
нашої співрозмовниці, батько з 
ним не контактував.

Результати аналізів показали, 
що мама жінки теж хвора на 
COVID-19. Але вона лікується 
вдома і, за словами Яни, до 
лікарів не зверталася. У неї 
хвороба протікає легше, ніж у 
батька. 
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анастасІЯ квІтка

Розпочали нашу розмову з голо-
вним лікарем з питання, яке турбує 
козятинчан: скільки в нашому місті 
хворих на COVID-19?

— Уточнювати інформацію за 
кількістю виявлених хворих на 
коронавірусну інфекцію потрібно в 
лабораторному центрі. Чому? Тому 
що ми відповідаємо тільки за тих, 
хто в нас знаходиться на лікуванні, 
а в нас же ще ж у «первинках є», 
– сказав Олександр Кравчук. – Ін-
формація виявлення накопичується 
через лабораторний центр. І вони 
тоді відповідно до профілю дають 
інформацію відповідним керівни-
кам.

— Скільки хворих наразі лікуєть-
ся в ЦРЛ і в якому вони стані?

— Один хворий готується до 
виписки, пацієнт одужує. Другий 
випадок переведений на Вінницю. 
Більше в нас поки що немає.

— Чи мають лікарі всі необхідні 
засоби захисту?

— Станом на сьогодні (13 квітня 
- авт.) засобами захисту лікарня 
забезпечена. Що буде далі? Зале-
жить від кількості людей, які будуть 
поступати. Надалі засоби захисту 
будуть ще довозитись.

— У соцмережах адміністрація 
лікарні опублікувала пост про те, 
що шукає лікарів та медичний пер-
сонал. Не вистачає кадрів?

— Ми запрошуємо бажаючих 

лікарів у наданні допомоги. За-
йвих рук сьогодні не буває. Роботи 
вистачить всім. Персоналу в нас 
вистачає, але я приймаю не по-
пулістські рішення, а працюю на 
упередження і ми робимо про-
позицію. Можливо хтось бажає, 
можливо хтось думає, що когось не 
допускаємо. Усіх приймаємо на ро-
боту, розподіляємо навантаження, 
формуємо різні бригади. У нас своя 
внутрішня робота. Взяти участь в 
роботі на різних ділянках.

— Розкажіть про пункт скринін-
гового медичного сортування, який 
розгорнули на території ЦРЛ. Він 
працює?

— Він працює, але він буде 
більше працювати при масових 

надходженнях. Він у нас є допо-
міжним, залежно від масовості 

надходження хворих. Ми готові і до 
того, і до того.

олена удвуд,
в’Ячеслав гончарук

Як розповів нам протоієрей 
Роман Асафов, настоятель храму 
Преподобного Серафима Саров-
ського Української православної 
церкви, на Великдень у його церкві 
богослужіння проводитиметься, але 
з певними обмеженнями. У храмі 
перебуватиме не більше 10 осіб.

Що стосується обряду освячення, 
то віряни зможуть заходити до хра-
му по двоє і стояти одне від одного 
на відстані двох метрів. При цьому 
вони мають бути у масках та рука-
вичках. Отець та церковнослужителі 
теж будуть у засобах індивідуально-
го захисту.

— Ми не маємо права відмовити 
у освяченні, тому що храми мають 
бути завжди відкриті, — каже отець 
Роман. — Хто хоче, той приходить. 
Але всі заходи, ті що мають бути, 
треба виконувати. Але все залежить 
від культури людей.

Освячення почнеться орієнтовно о 
третій годині ранку.

Настоятель храму Покрови пре-
святої Богородиці протоієрей Ва-
силь Влізло каже, що у його храмі 
служба почнеться ще з п’ятниці, 17 
квітня з виносу Плащаниці.

— У суботу, починаючи з 8 до 10 
години відбудеться служба Божа. 
З 14-ої до 20-ої години відбудеться 
освячення пасхальних кошиків. Це 
буде зроблено для того, щоб не 
було скупчення людей, — каже 
отець Василь. — Для віруючих це 
скорботний і радісний день. Ще не 
сталося воскресіння Христа, але 
вже все навколо сповнене перед-
великодньою радістю. У зв’язку з 

карантином, в церкві може пере-
бувати не більше 10 людей.

Великодня служба почнеться 
опівночі за правилами карантину. 
Всі люди, які прийдуть в церкву, 
повинні перебувати в захисних мас-
ках і знаходитись один від одного 
на відстані не менше ніж півтора 
метра. О третій годині ночі роз-
почнеться освячення пасхальних 
кошиків надворі.

Греко-католицька церква про-
водитиме богослужіння у режимі 
онлайн. Ієрей парафії Різдва Пре-
святої Богородиці УГКЦ Антон 
Борис розповів нам, що його храм 
у цей день для прихожан буде 
зачинений. У всіх греко-католиць-
ких церквах молитимуться лише 
священики. Натомість парафіяни 
залишаться вдома, дивитимуться 
трансляцію служби в Інтернеті чи 
по телебаченню і молитимуться. 
Після цього голова сім’ї окропить 
свяченою водою великодній кошик.

— Наша позиція така: ми маємо 
всі максимально дотримуватися 
норм карантину, — каже Антон 
Борис. — На чистий четвер, 
у п’ятницю, суботу, неділю ми 
беремо участь у богослужіннях 

онлайн. Ми також на ті богослу-
жіння святково вдягаємося, так, 
як би ми йшли до церкви. Ставимо 
Біблію, ікону, свічку запалюємо і 
молимося.

Богослужіння можна подиви-

тися на YouTube-каналі «Живе 
телебачення». А для тих, хто не 
має доступу до інтернету, можна 
дивитися онлайн трансляцію на 
каналах «5 канал», «Espreso.TV», 
«UA: Перший».

новининовини

«Не такий страшНий COVID, як реакція суспільства»

актуально. В якому стані хворі на COVID-19, чи захищені козятинські лікарі і чому ЦРЛ 
опублікувала оголошення з запрошенням лікарів та медсестер у боротьбі з коронавірусом — в 
інтерв’ю з головним лікарем Козятинської ЦРЛ Олександром Кравчуком

нові реалії. Пандемія коронавірусу вносить свої корективи у всі сфери 
нашого життя, тому і церковна служба на Великдень цьогоріч буде не 
такою, як зазвичай. Ми поцікавилися у священиків Української православної 
церкви та Української греко-католицької церкви, як проходитиме служба на 
Великдень і чи будуть освячувати великодні кошики

ми запитали у козЯтинчан

тетЯна цюцюра: - Вдома 
з дітьми. Обов'язково 
будемо дивитись пряму 
трансляцію з Михай-
лівського храму. Будемо 
молитися разом з па-
тріархом. 

тетЯна колисниченко: 
– Спечемо пасочки, 
розмалюємо з дітьми 
яєчка, а от святкува-
ти будемо в родин-
ному колі. Карантин 
є карантин, бережіть 
близьких і Україну! 

галина трушевська: – Вдома 
і тільки вдома. Хай пройде 
це горе, і дасть Бог, будемо 
святкувати, як завжди з ді-
тьми, з родиною!

антонІна дІдик: – Напечу 
пасочок, з дітками по-
фарбуємо крашанки, 
приготуємо святкові 
страви, привітаю по те-
лефону рідних та друзів 
і будемо вдома. Будьмо 
всі здорові!

наташа савицька: - По-
дивимось трансляцію 
з церкви, прикрасимо 
паску, розмалюємо 
крашанки… Потім бу-
демо проводити обряд, 
в кого в сім'ї найміц-
ніше яйце!

Щосереди ми 
публікували 
коментарі пере-
хожих козятинчан 
щодо актуальних 
подій міста. Тепер 
нам доводиться 
проводити таке 
опитування на 
сторінці у Фей-
сбуці. Ми дотри-
муємось каранти-
ну, і радимо для 
вашої ж безпеки 
без особливих по-
треб не виходити 
з дому

Як ви будете святкувати великдень в умовах карантину?

КОРОТКО
придбали нові 
апарати швл
 Підприємець, волон-

тер та меценат Віктор За-
їчко передав Козятинській 
міській лікарні два апарати 
штучної вентиляції легень. 
Вони відразу ж були по-
вірені спеціалістами з ме-
дичної техніки та введені в 
експлуатацію. Про це ме-
дичний заклад написав на 
своїй сторінці у Фейсбук.

Нові апарати штучної 
вентиляції легень порта-
тивні. Це означає, що їх 
можна переносити з одно-
го місця на інше.

Нагадаємо, що лікарнею, 
де прийматимуть хворих 
на COVID-19, визначили 
Центральну районну лі-
карню. Там є 13 апаратів 
штучної вентиляції легенів.

Дезінфікують 
вулиці
 Працівники пожеж-

но-рятувальної частини 
проводять дезінфекцію 
вулиць за допомогою по-
жежної машини. Необ-
хідність обробляти вули-
ці спеціальним розчином 
виникла з оголошенням 
карантину.

Для додаткових потреб 
11-ї державної пожеж-
но-рятувальної частини 
нашого міста з міського 
бюджету виділили 235 
тисяч гривень. Кошти 
пішли на придбання 
розчину для проведення 
дезінфікуючих заходів, 
засобів індивідуального 
захисту для рятувальни-
ків, паливно-мастильних 
матеріалів.

Також виконком місь-
кради замовив «Чисто-
му місту» через систему 
електронних закупівель 
«Prozorro» дезінфекцію 
зупинок громадського 
транспорту. На це ви-
тратили майже 40 тисяч 
гривень.

црл передали 
захисні засоби
 У минулий четвер, 9 

квітня, Центральна район-
на лікарня отримала 100 
захисних щитків. Про це 
на своїй сторінці у Фей-
сбук повідомив Олександр 
Барський, завідувач від-
ділення екстреної (невід-
кладної) медичної допо-
моги.

Захисні щитки для на-
ших медиків придбали 
аграрії Козятинського ра-
йону. А місцева швейна 
фабрика виготовила 516 
захисних масок.

храм преподобного серафима саровського. Освячувати 
кошики тут будуть, але віряни заходитимуть до церкви 
по двоє

— Хочу побажати Божого благословення в 
першу чергу, Пасхальної радості. Це велика 
радість — жити. День прожили — слава Богу. 
А як завтра — то вже Господь править. Я хочу 
побажати, щоб люди, найголовніше, не в па-
ніку впадали, а молилися Господу, рятували 
свою душу. Господь всіх приймає, кожен день 
чекає з розпростертими руками. З прийдешні-
ми святами вас. А всі ті випробування, що є, 

треба пройти з достоїнством. Не одну хворобу 
ми подолали, з Божою поміччю пройдемо і 
це. Не падайте духом. Моє благословення і 
Боже благословення всім тим, хто йме віри, 
хто зберігає страх Божий, — каже протоієрей 
Роман Асафов.
— Бажаю, щоб ми всі стали подалі від гріха і 
поближче до Бога і до своєї сім’ї, — каже ієрей 
Антон Борис.

привітання з великоднем

головНий лікар црл 
«зайвих рук Не буває»

як провоДитимуть 
богослужіННя

Та й на той момент, коли при-
йшли результати аналізів, у неї 
вже не було симптомів. А до 
цього кілька днів була просто 
підвищена температура.

«не може бути, що нІхто 
нІ з ким не контактував». 
Перші чотири дні, відколи у бать-
ка підтвердили захворювання, до  
них додому приїздили поліція, ла-
боранти та лікарі. Яна каже, що  
лаборанти були у повній амуніції, 
поліцейські просто у масці. Але 
останні у будинок не заходили. 
Вони попросили назвати список 
усіх, хто мешкає в будинку, і роз-
питували, з ким могли контакту-
вати мама й батько жінки.

— Мама не виходила, — про-
довжує Яна. — Тому що я при-
їхала з малою дитиною і вони, 
відколи я захворіла, гляділи 
малого по черзі. А тато заходив 
у магазин, але звідки він знає, з 
ким він контактує в цей момент?! 
Він пішов у магазин, купив хліба 
і вийшов. Він же не може знати 
всіх, з ким контактував! У поліції 
кажуть: «Ви нам не відповіда-
єте, ми вас будемо штрафувати. 
Такого не може бути, що ніхто ні 
з ким не контактував».

Родина Яни нині на самоізоля-
ції. Вони нікуди не виходять і ні 
з ким не контактують. Продукти 
їм привозять родичі та друзі, 
але вони навіть не заходять на 
подвір’я, а просто лишають па-
кети під парканом.

Татові Яни вже стало краще, у 

нього четвертий день стабільна 
температура. Зараз чоловік 
готується до виписки і повер-
неться додому, щойно отримає 
негативні результати аналізів. 
Щоправда, після цього ще два 
тижні перебуватиме на само-
ізоляції.

симптоми є — тести не-
гативнІ. Імовірно,  Янині батьки 
заразилися від неї, адже жінка 
тривалий час лежала у лікарні з 
пневмонією. І це у нашій історії 
найцікавіше, тому що її аналізи 
на COVID-19 були негативними. А 
робили їй і експрес-тест, і ПЛР.

Яна захворіла на початку 
березня, коли ще була в Івано-
Франківську. Вона двічі зверта-
лася до лікарні, але їй просто 
робили розгорнутий аналіз кро-
ві, аналіз сечі, УЗД і і відпускали 
додому. Жінка каже, що там її 
на коронавірус не перевіряли. 
Можливо, через те, що було ще 
надто рано, карантин не ввели 
і нікому з лікарів і на думку не 
спало, що у неї може бути це за-
хворювання.

— Я приїхала до лікарні з 
Івано-Франківська з високою 
температурою, з болем в животі 
і загальний стан складний, — 
згадує наша співрозмовниця. 
— Але зробили аналіз (крові 
— авт.) і сказали: «Стане гірше 
— приїжджайте назад». Я викли-
кала швидку в Івано-Франківську 
з температурою сорок. І вони 
сказали: «Ніхто ні до кого не 
приїде. Просто виконуйте умови 

вашого сімейного лікаря».
Час йшов, Яні ставало все 

більше зле. Вона приїхала до 
батьків, щоб було кому диви-
тися за дитиною, адже чоловік 
працював. Каже, й гадки не 
мала, що може бути хворою на 
COVID-19. Інакше в жодному разі 
не приїхала б у Козятин, а лягла 
б до лікарні в Івано-Франківську.

Уже тут, у Козятині Яні по-
гіршало. Температура піднялася 
до 39,5, вона не могла дихати. 
Її госпіталізували з пневмонією 
до ЦРЛ. Зробили аналізи на ко-
ронавірус, а результат виявився 
негативним. Хоча, за словами 
жінки, у неї були всі симптоми, 
характерні для цього захворю-
вання.

— До чого я веду: як мож-
на довіряти такому аналізу?! 
— продовжує наша співроз-
мовниця. — Як можна вірити 
тому, що в тата він позитивний, 
коли в мене негативний?! Коли 
в батька підтвердили COVID, 
мені перший день телефону-
вали чотири людини, хтось з 
лабораторії, хтось з лікарні, і 
запитували мене: «Як вийшло 
так, що у вас негативний аналіз 
з Вінниці?»

де могла заразитисЯ? Яна 
каже, що вірус дуже заразний. 
Вистачає двох хвилин спілкуван-
ня, аби його підхопити. Жінка 
думає, що у неї були ускладнення 
через те, що організм ослаблений 
після пологів та годування груд-
дю. Мама та чоловік Яни перене-

сли захворювання легше. У них 
просто була загальна слабкість і 
незначне підвищення температу-
ри, яке трималося більше тижня.

Щодо того, де вона могла 
заразитися, каже, існує лише 
один варіант — продуктовий 
магазин. Жінка перебуває у 
декретній відпустці і виходила з 
дому лише погуляти з дитиною, 
та й то не в людних місцях. А 
на той момент до Франківська 
повернулося багато заробітчан 
з Італії та Польщі.

— COVID — це у всіх в голові 
смертельна хвороба. Це дорів-
нює похорони через тиждень. 
Це дійсно складна хвороба, я 
не пам’ятаю, щоб мені колись 
було так недобре. Але виліку-
ватися при розумному підході 
можна. Потрібно берегти своє 
здоров’я, думати, як себе вбе-
регти, мити руки, не контактува-
ти з людьми. Але якщо людина 

захворіла, то її не треба вбива-
ти чи вивозити на кладовище в 
думках. Потрібно з розумінням 
ставитися. Не такий страшний 
COVID, як реакція суспільства, 
— пояснює Яна.

Яна каже, що бути стривоже-
ними і наляканими у такій ситу-
ації — це нормально. Але тре-
ба залишатися людьми і робити 
добрі справи: якщо є змога, 
підтримати тих, хто поруч, як ні 
— спробувати заспокоїтися са-
мому. Але не варто поширювати 
плітки, адже негативу в нашому 
житті достатньо. Тож жінка 
радить усім бути добрішими. І 
дякує усім лікарям, медсестрам 
і молодшим медичним сестрам, 
яких вважає героями, а також 
усім, хто допомагає і підтримує.

— У самоізоляції не просто, 
але це, безперечно, необхідні 
заходи. Будьте здорові! — ска-
зала наостанок жінка.

початок» стор.1
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олена удвуд

Пандемія пандемією, а життя 
продовжується: люди закохуються, 
народжують дітей, а часом і розлу-
чаються. Усе це потрібно реєстру-
вати. Ми зателефонували до Козя-
тинського міськрайонного відділу 
РАЦСу і розпитали, як відбувається 
реєстрація під час карантину.

Як повідомили нам у Козятин-
ському міськрайонному відділі дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану, первинну реєстрацію про-
водять, але за телефоном.

— Реєстрація народження, смер-
ті, розірвання шлюбу — це первин-
на реєстрація. Усі ці події є части-
ною життя людей і по наказах ми їх 
виконуємо, — кажуть у місцевому 
ДРАЦСі.

Тепер розповімо, як саме це від-
бувається. РАЦС зачинений для 

відвідувачів, тому до нього ви не 
зайдете. Але якщо треба зареє-
струвати новонароджену дитину 
чи смерть когось із родичів, ви 
приходите до РАЦСу і телефонує-
те. Усі номери телефонів написані 
на табличці, що висить на дверях. 
Після телефонного дзвінка з при-
міщення виходить спеціаліст і бере 
у вас документи.

Коли документи готові, спеціаліст 
вам телефонує і процедура повто-
рюється: ви приходите до дверей 
РАЦСу, телефонуєте за зазначеним 
у табличці номером, виходить спе-
ціаліст і віддає вам ваші документи.

повторнІ документи зараз 
не видаютьсЯ. Що стосується 
укладання шлюбу, то  розписатися 
на карантині теж можна. Реєстру-
ють шлюби за попередньо поданою 
заявою. Але на розпис до РАЦСу у 

призначений день приходять лише 
наречена й наречений. Вони мають 
бути у масках та рукавичках. І жод-
них гостей на церемонії.

На час карантину можна також 
подати заяву на розпис онлайн. 
Але це лише у тому випадку, якщо 
ви маєте електронний цифровий 
підпис. Тоді вам необхідно зайти на 
сайт https://dracs.minjust.gov.ua/ 
і пройти усі необхідні процедури. 
Потім ви телефонуєте до Козя-
тинського міськрайонного відділу 
РАЦСу і питаєте, чи отримали вони 
заяву. А також треба сплатити дер-
жавне мито. Це теж можна зробити 
онлайн. За допомогою спеціального 
сервісу спеціалісти перевірять, чи 
кошти надійшли на рахунок.

Для розірвання шлюбу треба 
спершу зателефонувати в РАЦС. 
Спеціалісти призначать день та час. 
У призначений день чоловік та дру-

жина мають прийти до РАЦСу самі, 
в масках та рукавичках.

— Були випадки реєстрації 
шлюбу, тому що були попередньо 
подані заяви, — кажуть у місце-
вому РАЦСі. — Люди приходили і 

ми реєстрували шлюб. І розірвання 
шлюбу теж було.

Телефон РАЦСу: 2–19–07. Щоб 
зателефонувати з мобільного, наби-
райте номер з кодом міста: (04342) 
2–19–07.

в’Ячеслав гончарук

У місті Козятин тільки за четвер-
тим зараженим на коронавірсну 
інфекцію наші земляки стали більш 
відповідальними щодо правил 
карантину. На вулицях значно по-
меншало  людей. Серед тих, хто 
потрапив в поле нашого зору 12 
квітня, рідко хто був без засобів 
індивідуального захисту. Найбільше 
скупчення людей (шість осіб) було 
помічено на автобусній зупинці 
«Пошта». Четверо в захисних мас-
ках і двоє – без масок. 

Не стало черг біля банкоматів. 

Одна-дві особи стоять не ближче 
один від одного як за 2 метри.

Біля аптеки, що на вулиці 8-ма 
Гвардійська, троє людей в черзі 
чекають на дворі. 

– Черга велика? – запитуємо.
– Ні, – кажуть покупці ліків. – В 

середині один чоловік. Він вийде, 
тоді зайде наступний.

Біля пам’ятника загиблим воїнам 
в Другій світовій війні всілися на 
лавку чоловіки, яким   і коронаві-
рус, «і море по коліна». Вітаються 
за руку. І навіщо їм маски, коли у 
них є оковитої на чотирьох?

Ще на ПРБ кинулось у вічі, що 

ринок не працює, а сміттєві баки з 
верхом натоптані. Така ж ситуація зі 
сміттєвими баками на всій 8-ій Гвар-
дійськи і вулиці Олега Кошового.

На вулиці Білоцерківській з мос-
ту через залізницю зняли щити 
безпеки пішохідної доріжки, саму 
доріжку автодорівці заблокували.  

У Сокільці всі на карантині. На 
вулиці ні душі. Молодці велосипе-
дисти з Махаринець. Коли ми ви-
їжджали з села, двоє махариненчан 
об’їхали нас, як в народі кажуть, 
«десятою дорогою». Правильно 
зробили, бо в народі ще кажуть, 
що береженого й Бог береже.

олена удвуд

Відтепер перед входом до мага-
зину чи ринку має стояти праців-
ник, який перевірятиме, чи є у по-
купців індивідуальні засоби захис-
ту: респіратори чи маски, а також 
рукавички. Ті, хто чекає на вулиці, 
шикуватимуться у чергу. При цьому 
слідкуватимуть, щоб дистанція між 
людьми була 1,5 метра.

Як і раніше, у магазин та на 
ринок зможе заходити обмежена 
кількість людей. Скільки саме — 
залежить від площі. Для ринку 
норма один покупець на 20 ква-
дратних метрів, для магазину — 
один покупець на 10 квадратних 
метрів.

У приміщеннях магазинів та 
всередині ринку повинні нане-
сти розмітку, де мають ставати 
люди. Перед входом до магазину 
чи ринку таку розмітку наносити 
не обов’язково. Також повинні 
поставити антисептики, якими по-
купці зможуть користуватися без-
коштовно.

У черзі на касу треба дотриму-
ватися дистанції 1,5 метра. Але 
стояти у такій черзі може не біль-
ше трьох осіб. Дистанцію треба 
зберігати не лише між відвідувача-
ми, а й між покупцем та касиром 
чи продавцем. Якщо у приміщенні 
це неможливо зробити, працівників 
магазину мають відгородити за-
хисними екранами. При цьому тим, 

хто найбільше контактує з відвід-
увачами, мають видавати медичну 
маску кожні чотири години та один 
флакон антисептика — раз на 12 
годин.

Перед початком та в кінці робо-
чої зміни усім працівникам повинні 
міряти температуру. У разі ви-
явлення респіраторних симптомів 
працівника мають ізолювати.

Кожних три години має прово-
дитись вологе прибирання з вико-
ристанням дезінфікуючих засобів, 
а приміщення час від часу прові-
трювати. При цьому, дезінфікувати 
мають також і термінали.

А ще заборонили продавати 
нефасовані продукти та продукти 
без упаковок.

трагедія

телефон і кепку військового знайшли біля ставка. Пізніше водолази дістали його тіло, 
яке було за 12 метрів від берега

Слідчі визначають 
коло осіб, з якими 
контактував Артур 
Тронц. Їх допитають, 
щоб встановити 
обставини загибелі

нововведення. Для магазинів та ринків, яким дозволено працювати під час карантину, 
затвердили нові правила. Відповідне розпорядження з’явилося на сайті міської ради. Ми 
проаналізували документ і пояснимо, у чому суть правил

новини

Строковики, які відслужили 
встановлені терміни, будуть 
звільнені в запас вчасно. 
Їхня демобілізація триватиме 
протягом квітня-червня 2020 
року. 

Міністерство оборони опу-
блікувало наказ, в якому про-
писали, що командири військо-
вих частин мають забезпечити 
організоване звільнення в за-
пас військовослужбовців стро-
кової служби (cutt.ly/atNSf10).

У Вінницькому обласному 
військкоматі нам підтвердили, 

що доставка з військових час-
тин справді відбувається.

— Ми такої інструкції не 
отримували. Але, наскільки 
мені відомо, командири час-
тин організовують довезення 
строковиків, оскільки через 
карантин в області припини-
лося автобусне сполучення. 
Чи передають батькам, або 
відвозять додому службовим 
транспортом — це визначають 
в кожній окремій військовій 
частині, — відповів телефо-
ном працівник військкомату.

Прес-офіцер військової час-
тини 3028 Микола Коваль за-
значив, що в них передають 
строковиків особисто батькам.

— А якщо військовослуж-
бовці з інших областей, то, як 
правило, їхні батьки доруча-
ють комусь одному приїхати 
і забрати всіх строковиків, — 
каже Коваль.

Ще через коронавірус та 
карантин змінили строки при-
зову, який цього року від-
будеться у травні-липні та 
жовтні-грудні.

порядок звільнення в запас

Чи можливо розписатися піД Час караНтиНу?

у селах краще розуміють, Для Чого ввели караНтиН

нещасний випадок? Через карантин звільненого в запас військового Артура Тронца мали передати 
особисто батькам. Однак у військовій частини цього не зробили, і з 7 квітня хлопець значився як безвісті 
зниклий. За кілька днів його тіло знайшли на дні ставка в Козятині

у воДокаЧці зНайшли тіло 
зНиклого строковика

Нові правила в магазиНах: 
проДукти тільки в упаковці

валерІй чудновський

Минулого тижня зник без-
вісті 21-річний Артур Тронц. 
Його звільнили у запас з вій-
ськової частини А1119, але 
додому хлопець не доїхав. 
Поліція оголосила його в роз-
шук, проте незабаром повідо-
мила — солдата знайшли вже 
мертвим.

— Поліцейські 8 квітня зна-
йшли речі хлопця на березі 
ставу в Козятині — мобільний 
телефон і кепку. На жаль, 13 
квітня його вже неживого діс-
тали з водойми. Попередня 
причина смерті хлопця — 
утоплення. Зовнішніх ознак 
насильницької смерті на тілі 
виявлено не було, — розказа-
ла речниця обласного главку 
Анна Олійник.

зник дорогою додому. 
Ще до  того, як поліція опри-
люднила інформацію про  роз-
шук молодика, про  його  зник-
нення розказував громадський 
активіст Віталій Павловський. 
Він у своєму Фейсбуку напи-
сав, що за інструкцією від Мі-
ністерства оборони звільнених 
в запас військовослужбовців під 
час карантину мають передавати 
з військової частини батькам. 

Тобто, «з рук в руки».
А під кінець допису звер-

тався до командира військової 
частини А1119 Миколи Батюка 
з питанням: «Чи дочекаються 
батьки сина-військовослуж-
бовця з вашої частини?» Жур-
налісту Павловський розказав 
подробиці зникнення хлопця.

— Двоє бійців пішли у звіль-
нення з військової частини у 
Калинівці. За інсайдерською 
інформацією, вони відсвятку-
вали цю подію. У тому числі й 
з алкоголем, — каже активіст.

Батьки строковика не знали, 
що їхня дитина має раніше по-
вернутися зі служби. А коли 
про це дізналися, то стали 
дзвонити до військової части-

ни, бо хлопця вдома немає.
— Матері бійця повідомили, 

що «боєць покинув військову 
частину, чекайте, скоро має 
бути вдома». Через певний 
час, не дочекавшись сина, 
мати забила тривогу. Коли 
почали з’ясовувати у іншого 
службовця, з яким він покинув 
частину, де його товариш, то 
він сказав — «я віддав його 
батькам». Мати сказала, що 
сина ніхто не привіз, подала 
заяву в поліцію про зникнення 
сина і оголосили розшук, — 
каже Віталій.

За інформацією Павловсько-
го, поліцейські знайшли речі 
зниклого військового — те-
лефон та кепку — на березі 
ставка в Козятині. Була під-
озра, що хлопець втопився, 
тому на місці працювали водо-
лази ДСНС.

Пізніше інформацію про по-
шуки тіла у ставку в Козятині 
підтвердив речник обласних 
рятувальників Олександр Ку-
товий. А у обласній Нацполіції 
підтверджували, що військо-
вослужбовець з Калинівки 
зник дорогою додому.

у частинІ не коментують. 
Коли нам було  відомо  про  
зникнення Артура Тронца, ми 
зверталися до  командира вій-
ськової частини А1119 Миколи 
Батюка, аби той підтвердив чи 
спростував таку інформацію. Од-
нак керівник навіть не вислухав 
питання журналіста.

— Дивіться, я ніякої ін-
формації підтверджувати не 
буду, бо моя інформація не є 
гласною. Як посадова особа я 
не маю права давати вам ніякі 
інтерв'ю. На це дозволу в мене 
немає, — сказав військовос-
лужбовець, попрощався і кинув 
слухавку.

Нині, коли відомо про траге-
дію, ми намагалися запитати у 
Миколи Батюка, чи справді де-
мобілізованого бійця мали пе-
редати батькам? І якщо так, то 
чому цього не відбулося? Але 
командрир військової частини 
не відповідав на наші дзвінки.

слІдство триває. Солдата 
з 48 арсеналу шукали рідні та 
близькі. Його  мати Ярослава 
Тронц просила допомогти в 
пошуках сина, бо «поліція не 
займається цією справою».

«Його віз додому контрак-

тник Сергій Цимбалюк, житель 
Козятина. Після чого ніхто 
мого сина не бачив, ця людина 
останньою його бачила. Він 
плутається в тому, що говорить 
слідству та батькам, — пише 
жінка в своєму Фейсбуку. — 
Конкретної інформації поліція 
не надає, та майже не займа-
ється цією справою. Власними 
силами ми з жителями села 
Флоріанівка два дні самі роз-
шукували мого сина» (cutt.ly/
HtNA7iz).

Так що зараз робить полі-
ція? Речниця обласного главку 
Анна Олійник розказала, що 
кримінальне провадження у 
справі загибелі Артура Тронця 
досі відкрите.

— Кримінальне провадження 
розслідується за статтею 115 
Кримінального кодексу (умисне 
вбивство) з приміткою «Не-
щасний випадок», призначено 
судово-медичну експертизу, 
яка визначить остаточну при-
чину смерті. Слідчі визначають 
маршрут, яким йшов молодик, 
встановлюють коло осіб, з яки-
ми він контактував — всі вони 
будуть допитані, та встановлені 
обставини його загибелі. Ви-
словлюємо співчуття родині 
загиблого. Ми сподівалися, що 
знайдемо хлопця живим.
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офіційна інформація КозятинсьКої районної ради

зверНеННя міського голови олексаНДра пузиря

меДиЧНий арсеНал міської лікарНі поповНився Двома апаратами швл

вітаННя міського голови з великоДНем саНітарНа обробка міста – профілактиЧНі 
захоДи тривають

471802471801

      телефон 2-16-18

офіційна інформація КозятинсьКої місьКої ради
Приймальня міського голови–2-01-05;Відділ у справах преси та інформації 2-01-04;Електронна пошта: politika@komr.gov.ua

ЩИРО ВІТАЄМОЗ ЮВІЛЕЄМ!
секретаря Юрівської сільської ради ПАСІЧНЮК Наталію Михайлівну (18.04)
Бажаємо, щоб ваше життя було осяяне щастям і радісними миттєвостями! Гарного вам самопочуття, невичерпної енергії, хай в домівці панують затишок та добробут, 

а душа світиться гармонією
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

керівника апарату райдержадміністрації СТУДОЛЯКА Юрія Дмитровича (18.04), в. о. сільського голови  Воскодавинецької сільської ради ДИВАК Наталію 
Василівну (19.04), керівника СВК «Білопільський» с. Білопілля ШАШКОВА Володимира Івановича (21.04), керівника ФГ «Шар» с. Катеринівка ШНАЙДРУКА  
Станіслава Васильовича (22.04)

Щиро зичимо вам високих життєвих орбіт, щасливої вдачі, наснаги! Хай реалізуються плани та збуваються мрії. Здоров'я вам, радості, благополуччя!

З повагою, голова районної ради                       Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації                  Ігор БУЛАВСЬКИЙ

рецепти пасок віД Наших ЧитаЧів

шаНовНі жителі козятиНщиНи!

17 квітНя – ДеНь пожежНої охороНи

Шановні козятинчани!
Останні новини щодо поширен-

ня COVID-19 сповнені тривоги. На 
превеликий жаль, коронавірусом 
захворіли і козятинчани. Тому ми 
маємо адекватно реагувати на 
ситуацію: не панікувати, а бути 
свідомими та відповідальними не 
лише за себе, але й за оточую-
чих. Перш за все, дослухатися 
до порад і рекомендацій медиків, 
щоб якнайшвидше пережити цей 
складний час.

Козятинська міська рада ро-
бить і буде робити все можливе, 
щоб попри обмеження та каран-
тин, місто і козятинчани міні-
мально їх відчували. Ми провели 
інструктаж з усіма комунальними 
службами, попросили їх дотри-
муватися санітарних правил, щоб 
мешканці були з водою, з усіма 
послугами, які їм необхідні, з 
чистими вулицями та вчасно ви-
везеним сміттям, адже чистота, 

дезінфекція, порядок – один з 
головних інструментів у боротьбі 
з поширенням будь-яких інфек-
ційних хвороб. І я дуже вдячний 
комунальникам, які працюють у 
нашій громаді. 

Особливе звернення нині до 
медиків. Ваша робота у ці дні на-
буває неабиякої відповідальності. 
Козятинська міська рада, попри 
складність  бюджету, відгукну-
лася на звернення лікарняних 
установ та виділила кошти на 
потреби закладів, які обслуго-
вують жителів міста і району. 
Ми тримаємо постійний зв'язок з 
адміністраціями закладів і будемо 
дуже вдячні за добре та профе-
сійне ставлення до пацієнтів та 
медичну допомогу. 

Цей період дуже складний 
для місцевого бізнесу. Він несе  
збитки, несе відповідальність не 
тільки за себе, а й за працівни-
ків. Я вдячний підприємцям за 

розуміння, за дотримання сані-
тарних правил, своїх зобов’язань 
щодо правил роботи під час 
карантину.

Хочу подякувати нашим педа-
гогам. Вони намагаються органі-
зувати роботу, щоб ці тижні не 
пройшли даремно, адже каран-
тин – це не канікули.

Вимушені дії щодо критичного 
скорочення кількості одиниць 
громадського транспорту - це 
не тільки вимога Постанови. Це 
один із максимально дієвих за-
ходів для убезпечення тих, хто 
найчастіше користується цим 
транспортом - людей пенсійного 
віку, які знаходяться в критичній 
групі ризику.

Я звертаюся до молоді – бе-
режіть своїх батьків, дідусів, 
бабусь. Допоможіть  створити 
умови, щоб у них не було по-
треби залишати дім: купіть про-
дукти, заплатіть за комунальні 

послуги, зателефонуйте зайвий 
раз. Звертаюся до козятинчан, 
які належать до категорії ризику 
– побудьте цей час вдома.

Наближаються Великодні свя-
та. Закликаю всіх бути сумлін-
ними та відповідальними, адже 
саме від поведінки кожного з 
нас залежить, як швидко ми 
зможемо вийти з карантину і 
повернутися до нормального 
життя. Зустрічаємо та святкуємо 
Великдень онлайн. Дивимося 
відео трансляції святкових служб 
вдома - нині це доступно всім. 
Започаткуймо нові традиції та 
сімейні цінності святкування 
Великодня вдома і, тим самим, 
збережемо родину!

Шановні козятинчани!
Козятинська міська рада пра-

цює в штатному режимі. На 
період карантинних обмежень, 
для уникнення прямого контак-
ту, при необхідності отримання 

інформації, просимо звертатися 
за телефонами, які розміщені на 
офіційному вебсайті міської ради. 
Ми на постійному зв'язку та бу-
демо інформувати про ситуацію. 

Бережіть себе і будьте здорові! 
Нехай найближчі весняні дні при-
несуть повідомлення: епідеміо-
логічна ситуація стабілізувалася, 
карантин знято!

У місті збільшуються можли-
вості для лікування хворих на 
COVID-19 і формується додатко-
вий запас на випадок стрімкого 
поширення хвороби.

Днями Козятинська міська лі-
карня отримала два  портативних 
апарати штучної вентиляції ле-
гень. Обладнання - виробництва 
Німеччини. Прості та надійні в 
експлуатації, можуть забезпечити 
підтримку функції дихання як в 
стаціонарних умовах, так і під 
час транспортування пацієнта для 

обстеження або в інший заклад. 
Один з апаратів може працювати 
без джерела електроенергії.

Апарати штучної вентиляції 
легень необхідні для порятунку 
важких хворих на коронавірус, 
який вражає легені. Найчастіше 
ШВЛ застосовують тоді, коли 
людина вже не в змозі дихати 
самостійно. Унікальність цього 
приладу важко переоцінити, він 
призначений для людей будь-
якого віку, навіть маленьких 
пацієнтів.

Тож в цей же день обидва апа-
рати були перевірені спеціаліста-
ми з медичної техніки та введені 
в експлуатацію.

Лікарі сподіваються, що спіль-
ними зусиллями переможемо 
коронавірус і застосовувати ці 
прилади не доведеться, тому ще 
раз звертаються до козятинчан 
з проханням залишатись вдома.

Необхідне обладнання медич-
ній установі передав як благодій-
ну допомогу приватний підпри-
ємець, волонтер Віктор Заїчко. 

Дорогі земляки! 
Від імені виконавчого 

комітету та себе особисто 
прийміть вітання зі світлим 
Христовим Воскресінням! 

У цей світлий весняний 
день побажання миру, до-
бра, любові та Божої бла-
годаті адресую тим, хто 
відзначає Великдень за 
юліанським календарем.

Для кожного з нас, не-
залежно від конфесій-
ної приналежності, Світле 
Христове Воскресіння є 
одним з найважливіших та 
шанованих свят у році. 

Ми чекаємо його з від-
критим серцем і трепетом 
в душі, намагаємося навес-
ти лад у наших домівках, 
очистити душі, переоціню-
ємо цінності та плекаємо 
нові надії. 

У ці дні ми молимося за 
наших близьких та рідних, 
за українську землю та на-
род і просимо Божого бла-
гословення для усіх нас.

З і  с в я т о м  П а с х и 
пов’язано чимало традицій 
та обрядів, яких українці 
дотримувались впродовж 

багатьох століть. Од-
нак, сьогодні, зважаючи 
на ситуацію у світі, нам 
доводиться вносити ко-
рективи у святкування 
Великодня.

Саме тому, вітаючи 
вас зі святом Світлого 
Воскресіння Христового, 
щиро прошу – відсвят-
куйте його у сімейному колі, 
залишаючись вдома, аби 
вберегти себе та свою роди-
ну. І хоч яким би важливим 
не було для кожного з нас 
відвідування храму, помолі-
мося вдома, а богослужіння 
подивімося онлайн. 

Адже кожна віруюча лю-
дина знає – де б ми не 
були, Господь завжди з 
нами.

Не словом, а ділом під-
тримаймо співвітчизників, 
які жертовно боронять рідну 
землю й усіх, хто захищає 
нас із вами від страшної 
недуги. Станьмо духовно 
багатшими, милосердніши-
ми, смиреннішими, якими 
нас хоче бачити Воскреслий 
Христос.

Міцного здоров'я і щастя 

усім вам, взаєморозуміння 
та благополуччя, віри в Бога 
і віри в те, що Україна про-
йде усі випробування.

Нехай Світло Воскресіння 
Христового  надає  силу 
перебороти всі труднощі 
та непохитну віру в кращий 
завтрашній день! 

Від душі зичу вам ве-
ликої Пасхальної радості 
і нехай панують у ваших 
родинах любов і доброта, 
затишок і турбота один про 
одного. 

У торжестві Великодньо-
го вітання «Христос Во-
скрес!».

Зі святом вас, козятин-
чани!

Зі щирими побажання-
ми, міський голова Олек-
сандр Пузир

Шановні вогнеборці Козятинського району!
Ви обрали одну з найблагородніших, найгуманніших професій – відвойовувати у вогняної стихії людські життя, рятувати природні та матеріальні багатства. Безліч зраз-

ків мужності й самовідданості під час ліквідації пожеж краще будь-яких слів свідчать, що рятувальна служба Козятинщини об’єднує людей незламного духу, загартованих 
нелегкими випробуваннями.

Щиро дякуємо за вірність службовому обов’язку, за мужність та героїзм у боротьбі з незваним лихом. Бажаємо вам, шановні пожежники, міцного здоров'я, родинного 
затишку, злагоди та добробуту! Нехай ваші серця завжди зігріває тепло людської шани!

 
З повагою, голова районної ради                       Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації                  Ігор БУЛАВСЬКИЙ

 Прийміть щирі вітання зі Світлим Христовим Воскресінням!
З Великодніми передзвонами входить у наші домівки та серця найбільш величне християнське свято – Воскресіння Христове. День, що сповнює нас світлою радістю, 

спокоєм та глибокою вірою у всемогутність Господньої любові.
Сьогодні, як ніколи, проходячи непростий період нових випробувань, кожному з нас потрібні єдність і сила духу. Христове Воскресіння дає нам сили боротися і пере-

магати навіть у надзвичайно складних умовах, вчить, що життя вічне все одно переможе!
Цього року, ми маємо особливий Великдень. Ми святкуємо його вдома, але не важливо, де ми будемо молитися, головне, наскільки щирою є ця молитва. Створіть храм 

у себе вдома, помоліться до Бога в серці, послухайте Богослужіння онлайн та подбайте про здоров’я близьких!
Ми щиро бажаємо усім родинам світлого свята, міцного здоров’я, добра і злагоди в душі, миру на нашій рідній землі. Нехай благословить та береже Господь усіх нас! 

Хай Пасха Господня надихає кожного тільки на хороші справи, а Боже благословення хай зійде в кожну оселю добробутом і злагодою. Будьмо відкриті для милосердя 
і миру, любові й добра, будьмо витриманими та мудрими! Хай ці святкові дні принесуть довгоочікувану радісну звістку у наші серця та наповнять душу надією, теплом, 
милосердям і любов’ю!

Хай береже Господь вас та ваших рідних!

На виконання постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 11 березня 2020 р. 
№211(зі змінами),  рішень міської комісії 
з ТЕБ та НС  «Про вжиття додаткових 
протиепідемічних заходів з метою запо-
бігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої коронавірусом 
COVID-19 та ліквідації наслідків над-
звичайної ситуації на території міста» 
проводяться рейдові перевірки дотри-
мання карантинних заходів. У рейдові  
бригади входять спеціаліст з благоустрою 
Козятинської міської ради, спеціалісти 
Козятинського районного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій 
області, працівники  Козятинського від-
ділення поліції.

На територіях ринків  ТОВ «Хлібодар» 
та СТ «Козятинський ринок»  встановлені 
дистанційні позначки, однак самі  покупці 
не дотримуються даних вимог.  Реалізу-
ються продукти без захисної упаковки  
на ринку «Хлібодар» (крупи), магазинах 
«Асорті» (хліб) , Еліта» (хліб), «Візит» 
(хліб). Не контролюється  дистанція між 
покупцями  у чергах. Всім власникам 
магазинів зроблені зауваження. Рейди 
продовжуються.

Обмежено режим роботи цілодобових 
магазинів «Тинок», «24 години», «Тайма-
ут», магазину-кіоску на території авто-

станції - з 08.00 год. до 20.00 год.
Козятинським  районним сектором  

ГУ ДСНС України у Вінницькій області 
здійснено  дезінфекцію вулиць міста із 
значним рухом пішоходів. Нагадуємо всім 
мешканцям міста, що на час карантину

заборонено:
1) перебування в громадських місцях 

без вдягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіратора або за-
хисної маски;

2) переміщення групою осіб у кількос-
ті більше ніж дві особи, крім випадків 
службової необхідності та супрово-
дження осіб, які не досягли 14 років, 
батьками, усиновлювачами, опікунами, 
піклувальниками, прийомними батьками, 
батьками-вихователями, іншими особами 
відповідно до;

3) перебування в громадських місцях 
осіб, які не досягли 14 років, без супро-
воду батьків, усиновлювачів, опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, бать-
ків-вихователів, інших осіб відповідно до 
закону;

4) відвідування закладів освіти її здо-
бувачами;

5) відвідування скверів, зон відпочинку, 
лісопаркових та прибережних зон, крім 
вигулу домашніх тварин однією особою 
та в разі службової необхідності.

паска вІд галини
Цей рецепт великоднього хліба 

10 років тому ми взяли від нашої 
землячки Ольги Щербини. З тих 
пір випікаємо пасхальну здобу за 
її рецептом. 

Спочатку беремо склянку моло-
ка і склянку борошна. Півсклянки 
борошна заварюємо в половині 
склянки кип’яченого молока. З 
других півсклянки молока готуємо 
дріжджову суміш, додавши туди 
1/2 склянки борошна. Молоко 
повинно бути такої температури, 
щоб не загинули дріжджі. При-
близно через 10 хвилин дві суміші 
з’єднуємо. Після чого накриваємо 
опару рушником і ставимо в тепле 
місце для підіймання.

Беремо 10 жовтків, склянку 
цукру, хто любить солодку паску, 
можна цукор давати за смаком, та 
збиваємо міксером до однорідної 
маси.

Половину цієї заливки виливаєте 
в дріжджову суміш, додавши чверть 
склянки борошна. Замісити і дати 
підійти тісту протягом години. По-
тім вилити другу частину заливки і 
додати ще 5 склянок борошна. До 
готового тіста додайте невеличкою 
струйкою 300 г розтопленого на 
паровій бані вершкового масла. Ще 
раз вимісіть, додайте 3 чайні ложки 
цедри лимона, коньяк і дайте тісту 
підійти вдруге. Після другого під-
няття обімніть тісто до первинного 
положення, додайте у нього родзи-

нок  і 2 столових ложки цукатів, по-
передньо обвалявши їх в борошно і 
дайте тісту ще раз підійти. У форми 
накладати тісто до половини.

паска вІд ольги кнЯзевої з 
блажІївки

1 літр кип'яченого охолодженого 
молока, пачка дріжджів (100 г), 
склянка цукру, трохи борошна.

Усе це замішуємо і ставимо на 
2,5 години в тепле місце, нехай 
грає. Потім додаємо:

10 жовтків, збитих з двома склян-
ками цукру. Розтоплений маргарин 
(одна пачка) та масло (одна пачка), 
пачку дріжджів, склянку сметани, 
2 столових ложки олії, 2 столових 
ложки майонезу.

Усе добре вимішуємо, додаємо 
ваніль та цукати.

мамина паска вІд наталІї 
склЯр

8 яєць, 4 склянки цукру, 1 літр 
молока,100 грамів дріжджів, 250-
300 грамів масла.

Борошно (стільки, щоб тісто було 
еластичне, але не густе) .  

Пачка світлих родзинок, ванілін. 
Яйця з цукром збиваємо. Дода-

ємо тепле кип’ячене молоко. Воно 
має бути обов’язково домашнє (не 
з магазину). Дріжджі вже мають 
підійти у невеликій кількості теплого 

молока. Додаємо акуратно їх до 
усієї яєчно-молочної маси. Потім 
вливаємо розтоплене заздалегідь 
масло. Далі поступово додаємо 
борошна стільки, щоб тісто було 
еластичним, але не густим. Вимішу-
ємо тісто, як кажуть у народі, «до 
першого поту». Тісто підходити має 
у теплому місці години дві. Ховай-
те його від протягів і накривайте 
«вафельним» рушником, щоб ди-
хало. Коли підійде, додаємо світлі 
родзинки, замочені заздалегідь 
у кип’ятку, і ванілін. Можна по-
фантазувати з курагою, цукатами, 
шматочками шоколаду. Але не 
переборщіть. Від зайвого начиння 
паска може просто не зійти, як 
слід, або порепатися.   

Після додавання родзинок ще 
раз вимішуємо, але легше. Знову 
даємо тісту постояти, доки зійде. 
Далі — у форми. Наповнюємо їх 
на третину і чекаємо ще півгодини.

Перед випіканням змащуємо 
верх пасок збитим яйцем. Випікати 
паски треба у розігрітій до 200-180 
градусів духовці. Коли підійде, 
регулюємо температуру. Якщо ду-
ховка сильно пече знизу, а паска 
ще погано підійшла, — можна під-
ставити під деко з формами ємність 
з водою. Це не дасть підгоріти «під-
ошві». Якщо, навпаки, ваша духова 
шафа із сильним підігрівом зверху, 
і кірочка швидко засмажується, 
можна накрити паски звичайним 
папером, змоченим у воді.
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лесЯ кесарчук

У багатьох містах України во-
лонтери роздають літнім людям 
продукти харчування, подекуди 
навіть готові обіди. У нашому 
місті про літніх людей подбали 
соціальні працівники. Кажуть - це 
їх основна робота. Волонтерів, 
на жаль, не так багато, і вони пе-
реважно допомагають соціальним 
працівникам забрати з магазину 
продуктові набори.  

 — Кожен продуктовий набір 
вагою 8 кілограмів. Одному со-
ціальному працівнику потрібно за 
день рознести 18 таких пакунків, 
— розповідає завідувач відділу 
соціальної допомоги Терцентру 
Таїсія Приболовець. - Деякі ді-
вчата шукають волонтерів на 
автомобілях. Інколи вручну все 
розносять. Більшість літніх людей 
дуже дякують за допомогу, проте 
є винятки, які вважають, що ми 
повинні їх забезпечувати.

Пакунки безкоштовних про-
дуктових наборів формує одна 
з торговельних мереж, а також 
департамент соціальної політики 
і міський територіальний центр. 
Туди входять: крупи – пшенична, 
ячна, вівсяна, цукор, сіль, пачка 
печива, пляшка олії, апельсин і 
туалетний папір.  

— Це соціальний набір, тут 

все найнеобхідніше. Багато лю-
дей до нас звертаються і хочуть 
отримати цю допомогу. Проте ми 
роздаємо їх переважно нашим 
підопічним літнім людям, яких у 
нас на обліку понад 400 осіб. Їх 
обслуговує 25 соціальних праців-
ників. Кожен соціальний праців-
ник у період карантину доставляє 
продукти, ліки. Проте вже такі 
обов’язки, як прибирання в бу-
динку тощо, з нього знімаються. 
Я хочу, щоб літні люди до цього 
поставилися з розумінням, діють 
карантинні обмеження, всі пови-
нні дотримуватись дистанцій, а 
літні люди в групі ризику, тому 
соціальні працівники намагаються 
не контактувати близько і не за-
тримуватись довго,  — говорить 
Ольга Дацюк, директор Козятин-
ського територіального центру.

маски І рукавички дали 
небайдужІ. Соціальні робіт-
ники забезпечені індивідуальним 
захистом від коронавірусу  – всі 
мають  рукавички гумові та багато-
разові маски. Так само забезпечені 
масками всі люди похилого віку.  

— Ми вдячні Олені Володими-
рівні Дудник та Валерію Олек-
сандровичу Дуднику  за надання 
благодійної допомоги, а це 1200 
масок індивідуального захисту 
для підопічних територіального 

центру. Багато масок нам надала 
міська рада. З цим проблем не-
має, — додає Ольга Дацюк.

Соціальні працівники навід-
уються до пенсіонерів щотижня. 
Проте до стареньких, які взагалі 
не пересуваються, – навідуються 
частіше.

  —  У нас ще 11 людей про-
ситься на обслуговування. Ми їх 
зарахували на обслуговування на 
період карантину. Є різні кате-
горії рухомої активності людей: 
є люди, які можуть самі ходити 
вулицею – це умовно третя ру-
хома активність, четверта рухома 
активність  – це ті,  які можуть 
пересуватись лише по будинку, 
а п’ята рухома активність – це ті 
люди, які прикуті до ліжка. До 
людей із третьою рухомою ак-
тивністю – приходимо раз в тиж-
день, проте якщо телефонують і 
просять прийти ще раз – не від-
мовляємо. До людей, які прикуті 
до ліжка, соціальні працівники 
приходять три рази в тиждень, 
але буває й щодня, адже людям 
потрібно зазвичай змінити під-
гузок, подати їсти. Це старенькі, 
яким за 70 років, 80–90 і більше. 
Минулого року в нас на обслу-
говуванні була бабуся, якій було 
100 років,   —  каже завідувачка 
соціальної допомоги вдома Таїсія 
Приболовець.

в’Ячеслав гончарук

Ті, що спалюють суху траву, 
не задумуються, якої шкоди 
вони наносять природі. Якщо 
для людини суха трава, це 
всього лиш непотріб, то для 
грунту перегнила трава орга-
нічне добриво —.гумус, а для  
тварин і комах суха трава корм 
і будівельний матеріал.

– Спалюючи суху траву, люди 
думають, що на місці згарища 
виросте якась екзотика. Не ви-
росте. Щоб утворився в грунті 
сантиметр гумусу, треба чекати 
до ста років, – каже колишній 
голова товариства мисливців та 
рибалок Козятина Володимир 
Зайчик. – Вогнище не шкодує 
нікого і нічого. У вогні гине 
рослинність, тварини, комахи та 
птиця. Цього року у вогні зажи-
во згоріли самки перепела, фа-
занів, куропаток. Зменшилася 
через підпали трави популяція 
зайців.

— Серед моїх пайовиків є 
багато мисливців, які бачили 
на власні очі, як в районі ко-
лишнього цукрового заводу по-

страждали фазани, – розповів 
фермер Бенедичук. – Самки 
птиці не покинули гнізда і зго-
ріли, сидячи на яйцях, заживо.

Щодня рятувальники отри-
мують повідомлення про нові 
пожежі. Горять трави, очерети, 
чагарники, лісосмуги.

 — Уже більше місяця в се-
редньому по сім разів на день 
ми їдемо гасити суху траву, 
– кажуть в ДСНС. – Якщо до-
бавити рятівників Глуховець, 
Махнівки та Самгородка, то 
на Козятинщині – 28 викликів 
щоденно.

– Порахувати збитки на 
сьогоднішній день складно. 
Природі нанесено великої шко-
ди. У траві згоріло багато 
зайченят, їжаків і птиці різних 
видів, – каже лісничий ботаніч-
ного заказника «Сестринівська 
дача» Василь Сауляк. – Я вже 
говорив, поки в нашій державі 
будуть мізерні штрафи за зни-
щення природи, ситуація не 
покращиться. 

У понеділок, 13 квітня, Верхо-
вна Рада збільшила штрафи за 
підпал трави й лісові пожежі.

Згідно з порівняльною табли-
цею, опублікованою на сайті 
парламенту, забруднення пові-
тря речовинами, відходами або 
іншими матеріалами промис-
лового чи іншого виробництва 
внаслідок порушення спеціаль-
них правил, каратиметься, зо-
крема, штрафом від 30 600 до 
61 200 гривень (раніше штраф 
був від 1700 до 3400).

За знищення або пошкоджен-
ня лісових масивів, зелених 
насаджень навколо населених 
пунктів, вздовж залізниць, а та-
кож стерні, сухих дикоростучих 
трав, рослинності або її залиш-
ків на землях сільськогоспо-
дарського призначення вогнем 
чи іншим загальнонебезпечним 
способом, одним із видів по-
карання буде штраф від 91 800 
до 153 000 гривень.

Випалювання стерні, луків, 
пасовищ, ділянок із степовою, 
водно-болотною та іншою при-
родною рослинністю, рослин-
ності або її залишків та опа-
лого листя на землях сільсько-
господарського призначення, у 
смугах відводу автомобільних 

доріг і залізниць, у парках, 
інших зелених насадженнях та 
газонів у населених пунктах 
каратимуть штрафами від 3 060 

до 6 120 гривень (було – від 
170 до 340 гривень). Посадовці 
платитимуть від 15 300 до 20 
400 гривень.

олена удвуд

Щомісяця нам треба оплачувати 
рахунки за спожиту електроенер-
гію, газ, воду та вивіз сміття. Якщо 
два останні пункти ми можемо за-
платити лише в банку, то за світло 
і газ можна заплатити в інтернеті. 
Це вбереже, в першу чергу, вас, а 
також касирів і людей, які можуть 
стояти з вами в черзі, від потенцій-
ної небезпеки зараження. Адже ви 
не виходите з дому і ні з ким не 
контактуєте.

Отож пояснюємо, як платити за 
комірне за допомогою комп’ютера. 
Почнемо з газу.

Для того, аби розрахуватися за 
блакитне паливо, треба перейти на 
сайт https://104.ua/ Відкриється 
сторінка сайту. Якщо ви не зареє-
стровані, вам необхідно натиснути 
на кнопку «Реєстрація». Вона роз-
ташована праворуч.

Відкриється наступне вікно. Слід-
куйте за тим, щоб крапочка стояла 
біля функції «Особистий кабінет». 
Натисніть «Продовжити». Ця кнопка 
внизу ліворуч.

Наступний крок — погодитися на 
передачу особистих даних сервісу. 
Натисніть на квадратик поруч з на-
писом «Я згоден з умовами».

Після цього відкриється реєстра-
ційна форма, яку треба заповнити. 
Детально опишемо цей процес.

Спершу треба обрати газову 
компанію. Натисніть на помаранчеву 
стрілочку вниз поруч з білим по-
лем у розділі «Газова компанія». У 
спливаючому вікні виберіть перший 

пункт «Вінницягаззбут». У біло-
му полі праворуч напишіть номер 
особового рахунку. Його можна 
подивитися у рахунку за газ чи у 
заяві-приєднанні.

Нижче стоїть галочка біля пункту 
«Сума останнього платежу». У полі 
під написом ви можете прописати 
суму останнього платежу з остан-
ньої проплаченої квитанції. Або 
поставити галочку біля пункту пра-
воруч «Номер лічильника газу» і у 
тому самому білому полі ввести но-
мер лічильника. Подивитися номер 
можна на корпусі чи у документах 
на лічильник.

Прокрутіть сторінку вниз. Ниж-
че треба буде заповнити поле з 
контактними даними. Введіть свій 
номер телефону у полі ліворуч. А 
в полі праворуч, там, де написано 
EMAIL — свою електронну адресу. 
Натисніть кнопку «Продовжити».

Після цього відкрийте сторінку 
своєї електронної пошти і чекайте, 
поки з сайту 104.ua прийде лист-
підтвердження. Коли лист прийде, 
відкрийте його, знайдіть у тексті 
листа посилання для активації і 
клікніть на нього.

Якщо активація пройде успішно, 
з’явиться повідомлення про те, що 
вам має прийти ще один лист з ло-
гіном та паролем. Коли прийде лист 
з логіном та паролем, ви зможете 
заходити на сайт 104.ua у свій пер-
сональний кабінет. Логін і пароль 
потрібно запам’ятати або виписати.

Коли ви зареєструєтеся, можна 
входити у систему. Для цього на 
початковій сторінці 104.ua натисніть 
кнопку «Авторизація (Вхід)». Вона 
розташована праворуч, нижче кноп-
ки «Реєстрація».

Пропишіть свій логін та пароль у 
полях ліворуч і праворуч відповід-
но. Натисніть кнопку «Увійти».

Далі відкриється сторінка з 
вашими даними. Тут буде вказано 
постачальника газу, ваше прізвище, 
ім’я та по батькові, номер особо-
вого рахунку та адресу. Праворуч 
є сектор «До сплати» з розділами 
«За газ» і «За доставку» і кнопка-
ми «Сплатити» праворуч. Натисніть 
на кнопку «Сплатити» біля розділу 
«За газ» чи «За доставку».

На наступній сторінці потрібно 
ввести суму оплати. Далі треба 
обрати платіжний сервіс portmone.
com чи iPay.ua. Для цього просто 
треба клікнути на логотип платіжної 
системи.

Розрахуватися можна карткою 
MasterCard та Visa будь-якого бан-

ку. Зверніть увагу, що платіжна сис-
тема візьме з вас комісію, але вона 
точно нижча, ніж коли ви платите 
через касу у банку.

Коли ви оберете платіжну систе-
му, відкриється нова сторінка. Ми 
обрали систему portmone.com. Тут 
треба ввести номер вашої платіжної 
картки, там, де ММ/РР — термін 
дії, де CVV — код із трьох цифр, 
що на зворотному боці вашої карт-
ки. Нижче введіть вашу електро-
нну пошту. Після цього натисніть 
«Оплатити».

Далі платіжна система попере-
дить вас про стягнення комісії. У 
нашому випадку вона становить 5 
гривень. Натисніть кнопку «Опла-
тити».

Вас може перенаправити на 
сайт банку, де буде вказано, що 
ви маєте ввести код підтверджен-
ня. Цей код банк надішле СМС-
повідомленням на номер телефону, 
що прив’язаний до картки. Після 
введення коду натисніть кнопку 
«Підтверджую». Часом платіжна 
система не перенаправляє вас на 
сторінку банку, тоді проплата про-
ходить автоматично.

Якщо все пройде успішно, від-
криється сторінка з написом «За-
мовлення оплачено». Тепер ви мо-
жете завантажити свою квитанцію 
у форматі PDF на комп’ютер. Для 
цього натисніть «Завантажити PDF». 
Також ви можете завантажити кви-
танцію на свою електронну пошту. 
Для цього введіть e-mail-адресу і 
натисніть «Відправити квитанцію».

Зверніть увагу, що при проплаті 

через інтернет кошти на рахунок 
зараховуються не одразу, а про-
тягом кількох днів.

За газ можна платити і за до-
помогою телефона. Для цього 
потрібно скачати спеціальний до-
даток. Ми записали для вас відео, 
де розповідаємо, як це зробити. А 
також пояснюємо, як зареєструва-
тися. Переглянути відео можна за 
посиланням https://www.youtube.
com/watch?v=doaDkGB_IE0&t=6s

Із газом розібралися, перейдемо 
до світла. Зайдіть на сайт http://
vin.enera.ua/. У рядку зверху під-
ведіть курсор мишки до розділу 
«Особистий кабінет». Далі виберіть 
«Фізичні особи».

Вас перенаправить на сайт осо-
бистого кабінету. Ліворуч внизу 
натисніть «Зареєструватися».

На наступній сторінці поставте 
внизу галочку біля рядка «Ко-
ристувач підтверджує, що озна-
йомлений з пунктами цієї Угоди і 
безумовно сприймає (схвалює) їх». 
Після цього натисніть «Продовжити 
реєстрацію».

Після цього відкриється сторінка 
з формою про ваші дані. Її треба 
заповнити. У поле «ПІБ» впишіть 
прізвище, ім’я, по батькові корис-
тувача, «логін» — ваше ім’я для 
входу на сайт (його придумайте 
самостійно), «e-mail» — електронну 
адресу. У полі «Область» виберіть 
«Вінницька», у полі «ЦОК» — «Ві-
нницькі ЕМ».

Нижче введіть номер особового 

рахунку. Його можна подивитися 
на платіжці. Він позначається 
двома великими літерами О/Р. 
Після цього введіть EIC-код. Його 
теж можна подивитися у платіж-
ці. Він написаний під особовим 
рахунком.

Нижче введіть свій номер теле-
фону.

Придумайте пароль, запам’ятайте 
його чи запишіть. Пропишіть па-
роль двічі: в передостанньому та 
останньому полі. Натисніть «Далі».

Відкриється сторінка з вашими 
даними. Перевірте, чи все пра-
вильно. Натисніть «Завершити ре-
єстрацію». Якщо ви щось вказали 
неправильно, натисніть «Повторити 
реєстрацію».

Далі на вказану вами електро-
нну адресу прийде лист для під-
твердження реєстрації. Відкрийте 
лист і перейдіть за посиланням у 
тексті листа. Після цього ваш осо-
бистий кабінет буде активований.

Щоб розрахуватися за світло, 
спершу треба увійти в особистий 
кабінет. Для цього зайдіть на сайт 
http://vin.enera.ua/ і підведіть кур-
сор мишки до пункту «Особистий 
кабінет» у верхньому рядку. Коли 
з’явиться додаткове меню, оберіть 
«Фізичні особи».

Або просто наберіть у браузері 
адресу сайту enera.vn.ua.

Відкриється нова сторінка. Вве-
діть свій логін і пароль. Натисніть 
«Ввійти».

На наступній сторінці ви побачи-
те інформацію про ваш особовий 
рахунок: номер рахунку, прізвище, 
ім’я, по батькові користувача, адре-
су тощо.

Нижче є рядок «Поточна за-
боргованість», «Сума до сплати» і 
кнопка «Оплатити». Натискаєте її.

Відкриється сторінка оплати. 
Внизу є кнопка з логотипом платіж-
ної системи «Оплатить: EasyPay». 
Натискаєте її.

Опісля відкриється сторінка для 
проплати. Тут треба ввести номер 
банківської картки, термін дії у полі 
«ММ/РР», тризначний код, що на 
звороті вашої картки, ввести у полі 
«CVV».

У полі «e-mail» (воно під кнопкою 
оплатити) введіть свою електронну 
адресу. На цю адресу вам прийде 
квитанція за проплату. Натисніть 
кнопку «Оплатити».

Зверніть увагу, що при проплаті 
через інтернет, кошти зарахо-
вуються не одразу, а протягом 
кількох днів.

піклування. Понад 400 осіб літнього віку отримують продуктові набори. Це продукти першої 
необхідності, вага одного набору становить 8 кілограмів. Розповідь про тих, хто розносить ці продукти, і 
хто їх отримує

суха трава в люДей Непотріб, а твариНам – корм та Дім

соціальні працівники працюють навіть у суботу, аби 
рознести продуктові набори

на цьому місці була висока трава, а в ній пищали 
зайченята

громада гроші

проДукти приНосять ДоДому вЧимось платити за 
комуНалку в іНтерНеті
вчимося разом. Ми часто бачимо під «Ощадбанком» чергу людей, що хочуть сплатити за 
комірне. Проте більшість з нас давно користується інтернетом і має комп’ютери чи смартфони. 
А якщо такої техніки немає у вас, вона точно є у ваших родичів. Ми розробили покрокову 
інструкцію, як заплатити за комуналку, не виходячи з дому
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вІктор скрипник
 
— Таке не можна порівнюва-

ти — нинішнє прохання не йти 
на службу і колишню заборону 
відвідувати церкви,  — гово-
рить Віталій Голоскевич. — Ми 
звертаємося до людей, щоб не 
наражали себе на небезпеку, 
берегли себе від хвороби, а 
комуністи знищували віру у 
Всевишнього, руйнували храми, 
аби люди не мали можливості 
молитися. Тобто слова і заклики 
схожі, але насправді мова йде 
про зовсім різні речі.

 
це не покараннЯ господ-
нє…

У день нашого спілкування 
зі священиком, він чергував у 
Спасо-Преображенському ка-
федральному соборі. Розповів, 
що служба відбувається, як і 
раніше, два рази на день, вранці 
і ввечері. Тільки без віруючих. 
Присутні священики, які у цей 
страсний тиждень по черзі чер-
гують у храмі. Ранком того дня 
служив митрополит Вінницький і 
Барський Симеон.

 — Якщо хтось приходить, 
на вході зустрічаємо, радимо 
помолитися біля храму, але 
всередину не заходити, — го-
ворить священик. — Люди з 
розумінням ставляться  до таких 
застережень. Дбаємо про те, 
щоб і місію звершувати, і людей 
уберегти від епідемії.

 Співрозмовник каже, що не-
правильно сприймати нинішню 
ситуацію як покарання Господ-
нє.

 — Це не так, — говорить 
священик. — Це наше спільне 
випробування, з яким зіткнули-
ся люди різних занять, до того 
ж, у всьому світі. Це як урок, 
можливість задуматися, як ми 
живемо, що ми робимо. Звісно, 
Господь нас усіх оберігає, хоча 
ми багато чого не знаємо. Все-
вишній вчить нас, змушує заду-
матися над тим, що все в житті 
може змінитися несподівано в 
одну мить. Маємо зробити з 
цієї ситуації правильні висновки. 
Вірю, що Господь помилує нас.

Бог милостивий, але й ми ма-
ємо жити і чинити по-божому, 
по Божих заповідях.

Ті випробування, через які 
довелося пройти духовенству 
у  комуністичні часи, не йдуть у 
порівняння з нинішніми.

В і т а л і й  Голо ске ви ч  бу в 
тоді дитиною. Однак дотепер 
пам’ятає тривоги свого дідуся, 
настоятеля храму, благочинного 
Томашпільського району. Дитячі 
спогади міцно засіли у кутках 
пам’яті.

 
дІтей хрестили пІдпІльно. 
Родина Голоскевичів проживала 
у Вінниці. На службу дідусь їздив 
до Томашполя. Зазвичай у суботу 
й неділю, а також у дні церковних 
свят. Поруч з храмом був  бу-
диночок на дві кімнати, там він 
зупинявся. Слідом приїздили рідні 
з Вінниці. Після служби разом 
поверталися додому.

Часто брали з собою Віталія.
— Дотепер пригадую стук у 

віконечко тієї невеликої хатки, 
— розповідає отець Віталій. — 
Цей «стук-стук» з якоюсь триво-
гою відгукувався у серці. Дідусь 
говорив нам, щоб залишалися 
в кімнаті, не виходили за ним 
слідом. Щоб ми не бачили, хто 
прийшов, і нас не бачили. Ві-
зити були переважно у темну 
пору.  Здебільшого навідувалися 
хрестити дітей. Обряд хрещення 
дідусь здійснював у сусідній 
кімнаті.

Влада забороняла хрестити 
дітей комуністів, інтелігенції. 
Все одно це робили. Безпартій-
ні родичі батьків брали дитину 
і везли до священика. Шукали 
його в іншому селі, чи навіть 
районі. Навіть у часи войовни-
чого атеїзму ніхто не хотів, аби 
дитина підростала не хрещена.

Відвідування храмів, особливо 
у дні великих церковних свят – 
Великодня і Різдва – контролю-
вали групи комуністів й акти-
вістів. Приїжджали до церков і 
стежили за тими, хто переступає 
поріг святині. Декого фотогра-
фували. У всі очі роздивлялися, 
чи нема серед присутніх пред-
ставників партійних осередків з 
підприємств, організацій. Таких 
здебільшого знали в обличчя. 
Адже їх запрошували на міські, 
районні, обласні зібрання, їхні 
фотографії розміщували на 
Дошках пошани, друкували на 
сторінках газет. Люди були упіз-
навані. За відвідування храму 
могли не тільки позбавити пар-
тійного квитка. Таким закривали 
дорогу до просування по службі 
або позбавляли портфеля. Мало 
хто ризикував йти святити паску.   

На відміну від декого з учнів. 

Традиційно перед святами у 
школах попереджали про за-
борону йти до церкви. Дехто 
не зважав на це. Після Велико-
дня таких ставили у куток. Їх 
ганьбили перед класом. На-
зивали темними людьми. Були 
вчителі, які перевіряли у дітей 
руки. Інколи на них залишали-
ся сліди від писанок. У такий 
спосіб також виявляли тих, хто 
святкував релігійне свято. І їм 
перепадало на горіхи.

— Бабуся розповідала, що 
попівських дітей не приймали 
у дитсадки, — говорить Голо-
скевич. — Пояснювали батькам, 
що разом з ними, попівським 
синами й доньками, не можуть 
виховуватися  радянські діти. 
Для них створювали перепони 
при вступі до навчальних за-
кладів, коли мали намір здобу-
ти вищу чи середню спеціальну 
освіту.

 
комунІсти могли вІдмІни-
ти указ архІєреЯ. — Батьки 
застерігали нас, щоб нікому не 
розповідали про те, що дід слу-
жить священиком, — продовжує 
розповідь отець Голоскевич. — 
Зрештою, у школі знали про це. 
Але ми ніколи не говорили про 
це навіть друзям.

Скільки часу минуло від-
тоді, а Голоскевич пригадує 
хвилювання дідуся-священика, 
коли того викликали в партійні 
органи. Каже, запам’яталася 
тривога на його обличчі. Уже 
за декілька днів до призначеної 
зустрічі дідусь, як кажуть, не 
знаходив собі місця. Причина 
в тому, що тодішній партійний 

працівник був наділений вели-
кими повноваженнями.

Голоскевич уточнює, що мова 
йде про уповноваженого у 
справах релігії. Такий посадо-
вець контролював роботу єпар-
хії і священиків у всіх храмах 
області.

— Уповноважений у справах 
релігії був наділений правом 
відмінити указ архієрея про 
призначення на службу того чи 
іншого священика, — розпові-
дає він. — Підставою для цього 

могла бути навіть надумана 
причина. Найчастіше звертали 
увагу, чи не проповідує батюш-
ка чогось антирадянського, чи 
не проводить він пропаганду 
проти тодішнього комуністич-
ного і партійного керівництва. 
За цим пильно стежили й інші 
органи тодішнього тоталітарно-
го режиму.

От дідусь і хвилювався. Так 
і говорив: «Раптом заборонить 
службу, раптом, уже знайшов 
якісь звинувачення…»

олена удвуд

До приходу до влади більшови-
ків, тобто, у дореволюційну епоху 
у Козятині було два християнських 
храми, плюс ще один храм у селі 
Козятині. Зауважимо, що наприкінці 
XIX століття містечком вважалася 
територія саме села Козятина. А 
нинішній центр міста та деякі райо-
ни Козятина називались «Станція 
Козятин».

Повернемося до церков. На тери-
торії сучасного Козятина таких було 
дві: православна та римо-католиць-
ка. Трохи розповімо про них.

Першим звели православний 
храм. Він називався «Свято-Воз-
несенська церква». Також святиню 
називали «Залізнична церква». По-
яснимо, чому.

Залізничники, що працювали 
на станції «Козятин», мешкали 
неподалік свого робочого місця. 
А найближча церква розташову-
валася у селі Козятині. Сьогодні 
там будівля сільської ради. Йти до 
церкви доводилося пішки понад три 
кілометри, дороги були погані. Тому 
залізничники вирішили скинутися 
на побудову церкви. Так у нашому 
місті з’явився перший православний 
храм. Звісно, звели його не лише 
за кошт працівників станції.

Свято-Вознесенську церкву від-
крили 25 серпня 1895 року. Роз-
ташовувалася вона на місці фізіо-
терапевтичного відділення Козятин-
ської ЦРЛ. Тому храм було видно з 
подвір’я другої школи.

дІти бІгали по могилах. Свя-
тиню спіткала гірка доля: більшовики, 
прийшовши до влади, винесли з храму 
усі речі. Було це у 1922 році. У книзі 
«Наша історія» місцевого історика 
Зої Вільчинської ми знайшли копію 
протоколу роботи комісії з вилучення 
церковних цінностей. У ньому вка-
зано, що із Свято-Вознесенської 
церкви винесли срібну мирницю, 
Євангеліє у срібній палітурці, сріб-
ний хрест, срібну чашу, ковш, мета-
левий спис із срібною рукояткою, дві 
малих срібних склянки, срібну ризу, 
чотирнадцять срібних лампадок, два 
срібних вінки. Загалом цінностей ви-
лучили на 28 тисяч рублів.

Після цього церкву не стали 
руйнувати. У приміщенні відкрили 
Будинок піонерів. Це нам також під-
твердили козятинчани-старожили, 
з якими ми спілкувалися минулого 
року.

У часи німецької окупації нацисти 
дозволили проводити богослужіння, 
та після звільнення Козятина у хра-
мі знову стали проводити гуртки.

Так тривало до 1960-их років, 
доки не вирішили розширити при-
міщення Залізничної лікарні. Аж 
тоді будівлю святині знесли. А на 
подвір’ї під час будівельних робіт 
знайшли поховання. Про це нам 
також розповідали минулого року 
старожили.

— Там знайшли дуже багато 
поховань, - розповіла нам Тетяна 
Суханова. - Відкопали дві гробниці 
священнослужителів. Ніхто нам не 
казав, що там було приміщення 
церкви. Ми дізналися про це тоді, 
коли його почали зносити. Нам 
малим менше розповідали, що там 
було. Дорослі, можливо, щось і 
знали.

безвІдходне виробництво 
по-радЯнськи. Другий храм, який 
був у Козятині до приходу більшо-
виків - римо-католицький костел. Як 
пише Зоя Вільчинська у своїй книзі, 
його звели дещо пізніше - у 1911-1912 
роках. Посприяв у будівництві міс-
цевий поміщик Мар’ян Лехно-Васю-
тинський. Хоча католицька парафія 
налічувала невелику кількість осіб.

Будівля у готичному стилі розта-
шовувалася у дворі сучасної пошти. 
Та простояла вона не довго. Після 
того, як місцева партверхівка розі-
бралася з Вознесенською церквою, 
вона взялася і за костел.

Наприкінці 1930-их будівлю розі-
брали. А залишки будматеріалів 
використали під час будівництва 
корпусу школи №1.

Відтак у Козятині не залиши-
лося жодного храму. Як зазначає 
дослідниця історії Вільчинська, у 
районі ПРБ на території старого 

російського кладовища звели неве-
личку каплицю. Туди перенесли речі 
з Вознесенської церкви і правили 
службу впродовж шістдесяти років. 
Нині на місці каплички стоїть церква 
Ікони Почаївської Божої матері.

перед великоднем ЯйцЯ зда-
вали на фабрику. Зі шкільних 
підручників історії ми знаємо, що  
у Радянському Союзі була пла-
нова економіка. Усе виробництво  
працювало за системою так зва-
них п’ятирічок. Перша з них була 
п’ятирічкою стрімкої індустріалізації, 
друга - п’ятирічкою знищення релігії.

Але щоб знищити релігію, за-
крити самі храми було мало. Треба 
було змусити людей перестати 
молитися. Тому проводили певні 
роботи з людьми, аби запевнити 
їх у тому, що церква - це погано.

По всьому СРСР організовували 
гуртки «Об’єднання войовничих 
безвірників». Було таке і в Козя-
тині при фабрично-заводському 
училищі. Це попередник сучасного 
МВПУЗТ. Але на початку 30-их, 
коли почав працювати цей гурток, 
особливих результатів не було. 
Про це писали у місцевій газеті 
«Колективна праця». Цитату з пу-
блікації ми прочитали у книзі Зої 
Вільчинської.

Через місцеву газету «Колек-
тивна праця» пояснювали, у чому, 
на думку більшовиків, полягала 
небезпека релігії.

«Завдання гнобителів-капіталіс-
тів при допомозі релігії виховати 
слухняних, покірних рабів, що 
піддавалися б. Тут на допомогу їм 
стають релігійні обряди, свята, як 
різдво та пасха. У ці дні поки ще 
більше затемнюють, прикривають 
справжнє становище, спускають 
пишну завісу народження «бога», 

що притуплює класову свідомість 
трудящих, відвертає їх увагу від 
боротьби з правителями», - йшлося 
в одній із публікацій «Колективної 
праці» за 1933-ій рік.

Зауважимо, що слова «Пасха», 
«Різдво» та «Бог» писалися з ма-
ленької літери.

Та подібні роз’яснення - не 
єдиний інструмент, яким користу-

валася влада. Перед Великоднем 
проводили кампанію здачі інкуба-
ційних яєць під гаслом «Замість 
крашанки - раннє яйце!» Суть її по-
лягала у тому, що піонери, комсо-
мольці та члени гуртка безвірників 
переконували жінок здавати курячі 
яйця на інкубаційні станції. Мовляв, 
краще вивести курча, аніж зварити 
яйце та зробити крашанку.

історія історія

як у козятиНі за Часів срср 
великДеНь святкували

«Не йДіть До храмів!» — 
говорили комуНісти

погляд на минуле. Більшовики оголосили релігію опіумом для народу. Як відомо, цей вислів вони 
запозичили у Карла Маркса. Чи правильно червоні зрозуміли німецького філософа, ми аналізувати не 
будемо. Лише розповімо, як радянська влада боролася з церквою і як у ті часи людям вдавалося попри 
заборони святкувати Великдень

метаморфози. Не йти до храмів, особливо у дні великих церковних свят, закликали колись комуністи. 
Нині це роблять священики. «Слова однакові, а суть різна», — каже кандидат богослов’я протоієрей 
Вінницької єпархії Православної церкви України Віталій Голоскевич

такий вигляд мав костел. Фото з сайту Музею історії 
міста

свято-вознесенська церква, яку ще називали 
залізничною. Фото з сайту Музею історії міста

дбаємо про те, щоб і місію звершувати, і людей 
уберегти від небезпеки, — говорить священик 
голоскевич

Про те, як святкували Велик-
день у ті часи, нам розповів 
Георгій Мондзолевський. Чоло-
вік родом з Росії, але мешкає у 
Козятині з 1968-го року.

- Усе було заборонено. Свят-
кували, хто як міг, - каже Геор-
гій. - Але я не був членом пар-
тії, тому я не боявся. Я тільки 
не йшов у партію через те, що 
така була несправедливість, що 
те забороняли, те не давали.

Чоловік разом із сім’єю го-
тувався до свята. Паску пекли 
самі. Більше того, їм навіть 

вдавалося посвятити Велико-
дній кошик. Для цього їздили 
з Козятина у Махаринці.

- У нас тут не було тоді 
церкви, капличка тільки була, 
- продовжує Георгій. - А ми 
їздили в Махаринці. Все під-
пільно робили. Був дядя Ваня 
такий, тут, у Козятині. У нього 
був “Запорожець”. То він нас 
брав машиною і підвозив. 
Дядя Ваня ходив до церкви 
і все святив. А ми в церкву, 
коли заходили, коли й не за-
ходили. 

до церкви їздили у махаринці
За словами отця Голоске-

вича, його дідусь з великою 
відповідальністю ставився до 
служби. Він не мав церковної 
освіти. Здобути її на той час 
було непросто. Стати учнем 
духовної семінарі ї можна 
було тільки після того, як тебе 
пропустять, образно кажучи, 
через партійне «сито». Тому 
він не вчився у семінарії.

— Дідусь передплачував 
журнал Московської патрі-
архії, — говорить священик. 
— Уважно перечитував кожен 
номер. Робив певні виписки. 
Пригадую, як він сидить за 
столом і пише. Журнал, хоч 

і вважався релігійним, мав 
своє спрямування з партійним 
підтекстом.  Але друкувалися 
молитви, деякі інші матеріа-
ли, які допомагали дідусеві у 
службі. Він щоразу старанно 
і завчасно готувався до служ-
би, до зустрічі з віруючими. 
Людей тоді приходило мало. 
Здебільшого старенькі бабусі. 
Трохи середнього віку. По-
одинокі представники молоді.

На запитання, коли було 
складніше священикам, Голо-
скевич говорить, що в кому-
ністичні часи.

— Страшно подумати, скіль-
кох святих отців знищили 

фізично, багатьох відправили 
на заслання, руйнували храми 
— все це випало на долю тих, 
хто служив Богові і людям у 
так званий період войовничого 
атеїзму, — каже співрозмов-
ник. — Вони постійно відчу-
вали приниження, їх називали 
темними людьми… Уся політи-
ка держави була спрямована 
проти церкви, проти духовен-
ства. Незважаючи на це, святі 
отці не припинили служби. 
Дякувати Богу, у незалежній 
державі нема такого.

На думку Голоскевича, то-
дішнє духовенство заслуговує 
особливої пошани і вдячності.

треба було мати сміливість надягти рясу
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робота
На  роботу  в  ма газин  "Продтор г " 
запрошується: ПРИБИРАЛЬНИЦЯ.  Зарплата 
5500 грн (з податками). Компенсація харчу-
вання. 067-430-02-80
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується: Продавець зі знанням ПК. 
День ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 з 
податками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продтор г " 
запрошується: Оператор-касир, Продавець, 
Різноробочий, Водій ЗІЛ-130. 067-430-02-80
На автомийку потрібен працівник. 067-920-
67-94

ремонт, послуги
Всі види ремонтних робіт 063-754-61-77 

Продам будинок с.Сокілець, заг. пло-
ща 79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, 

госп. будівлі. 096-177-84-84

Куплю ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, 
Москвич, Нива у будь-якому стані 

098-682-50-85

Шукаю репетитора з математи-
ки, для дитини 6 років, на постійній 

основі. 097-830-01-77

Водій з власним легковим авто 
067-687-89-40, 063-66-20-675

  проДам
  5 òè òîííèé êîíòåéíåð, ñàìîâèç òà 2 òèòàíîâèõ ä³ñêà 
íà 13. 097-393-70-43
  5-òè òîííèé êîíòåéíåð. 097-512-47-72, 063-280-
18-69
  Áäæîëè. 063-215-62-89, 093-799-83-31
  Áäæîëîïàêåòè. 093-645-99-79 Âàä³ì
  Áîðîíè âåëèê³, äèñêè íà ïðè÷³ï 2ÏÒÑ4, äèñêè PIS ç 
àâòîìîá³ëÿ Ìàçäà3, ãàðíèé ñòàí. 067-422-36-17
  Áî÷êè ïëàñòèêîâ³ õàð÷îâ³ 210 ë., ìåáë³ ç ï³ääîí³â 
äëÿ ë³òíüîãî ìàéäàí÷èêà - 800 ãðí. åë. ãåíåðàòîð 3-õ 
ôàçíèé, áåíçèí, 5,5 êÂò. 073-424-19-43
  Ãàçîâèé êîòåë 2-õ êîíòóðíèé, íåäîðîãî. 098-321-
74-24
  Ãàðàæ â êîîï.Æèãóë³, ðîçòàøîâàíèé â çðó÷íîìó 
ì³ñö³ ² áëîê, ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó (óòåïëåííÿ, ïîêð³âëÿ 
- ºâðîðóáåðî¿ä, íîâà åëåêòðèêà), ð.5.6 õ 3.8 õ 2.2.ì, 
âîðîòà 2.5 õ 1.8 ì. 093-430-38-47
  Ãàðàæ. 093-270-59-37
  Ãåíåðàòîð 3-õ ôàçíèé 220 Â, ìîðîçèëüíà êàìåðà â 
³äåàë. ñòàí³ òà áàðíó ñòîéêó ñ ÄÑÏ 1600 ãðí. 073-424-

19-43
  Ãóñåíÿòà âåíãåðñüêî¿ ñåëåêö3³¿. 067-394-60-27
  Äà÷íó ä³ëÿíêó â ð-í³ ñîñîíîê, 11 ñîò., ãàðíèé ñàä, 
êîíòåéíåð, ïîãð³á, ïîðó÷ ñòàâîê, êîíòåéíåð, ïîãð³á, 
ï³ñîáíå ïðèì³ùåííÿ ó ï³äâàë³, ì. Êîçÿòèí, âóë. 
Êàòóêîâà,29. 096-686-17-88, 093-46-16-836
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ äåðåâÒÿí³ òà ÄÂÏ, ëþñòðè ³ áðà, 
äçåðêàëî, ìóçè÷íèé öåíòð «Ïàíàñîí³ê», ñòîëèê 2-õ 
ÿðóñíèé ï³ä âàçîíè. 096-312-42-90, 093-892-12-44     
  Äâèãóí Ä-21 äî òðàêòîðà Ò-16, Ò-25. 068-704-95-73
  Äèòÿ÷ó êàëÿñêó «Âåíåö³ÿ» â äîáðîìó ñòàí³. 097-842-
14-06
  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³. 063-398-67-27
  Çàï÷àñòèíè äî «Ìîñêâè÷à 2141» Äâèãóí, 5 ñò ÊÏ, 
ïàðêåò áóêîâèé 90 êâ. ì. åëåêòðî ìåëüíèöþ, öèðêóëÿðêà 
íà 220 Â, òðóáè äþðàëåâ³ äèàì.58, ãàõçîâ³ áàëîíè. 097-
000-18-62
  Çá³ðêè òâîð³â Êóïåðà, Äþìà,  Ñêîòòà,  ïðèãîäíèöüêó 
òà ³ñòîðè÷íó ë³òåðàòóðó, ìåáë³ ó ãîñòåâó ñïàëüíþ 
ê³ìíàòè, ãàç àïëèòó ç áàëîíîì, òðóáè äëÿ âîäÿíîãî 
îïàëåííÿ. 063-372-03-39, 098-564-57-58, 063-327-
27-339

472354

47
23

63

  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ôðóíçå. 093-
995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà â Êîçÿòèí³ 7 ñîò., âóë.Âèãîâñüêîãî, â³ä 
âëàñíèêà. 097-523-09-50
  Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò., äåðåâî íà êîíþ, òåðì³íîâî. 
093-552-27-63
  ²ãðîâèé êîìïÒþòåð 17 Ñàìñóíã íà áàç³ 4-õ ÿäåðíîãî 
ïðîöåññîðó, â³äåîêàìåðà Ïàíàñîí³ê ì³í³ êàñåòà 650 ãðí.  
096-797-90-53
  Êàëÿñêó. 093-437-22-16
  Êàëÿñêó. 097-131-00-72, 093-129-11-05
  Êàðòîïëþ âåëèêó 097-027-12-60
  Êàðòîïëþ âåëèêó òà ñåðåäíþ. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³ííåâó, ìîðêâó, ãàðáóçè êàøîâ³, 
äîìàøí³ ÿéöÿ, ³íêóáàòîð ïîáóòîâèé ÈÁ 1001, ìåõàí³÷íèé 
ïåðåâîðîò. 067-903-75-46, 093-408-75-25
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 067-450-69-14
  Êàðòîïëþ ïàñàäêîâó. 097-690-98-18
  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó òà ì³ëêó. 093-002-43-05, 098-
876-41-40
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà íàâñ³ííåâà ñîðòîâà, áóðÿê 
êîðìîâèé. 098-818-60-85
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-784-38-75, 068-042-03-34
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà òà ì³ëêà. 096-695-16-76
  Êîíÿêà. 097-193-57-10 Ìàøà
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëþ íàñ³ííåâó, ñ³íî ëþöåðêè, 
ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-354-76-54
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 6 òåëÿì, ò³ëüíà 8 ì³ñ., 
ñ.Á³ëèë³âêà Ðóæèíñüêèé ð-í. 097-193-57-10 Ìàøà
  Êóð÷àòà äîìàøí³, â³êîì 25 äí³â, âèïîºí³. 068-082-41-
28, 093-531-97-08
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, 
äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, çàìêè åëåêòðè÷íèõ ³ ñàíòåõí³÷íèõ 
êîìïëåêòóþ÷èõ, òî÷èëüí³ äèñêè, òîðìîçíèé âàë, êîëîäêè, 
ñàíòåõí³êà, ïëèòêà (20õ20) 068-232-01-72
  Ìîëî÷íîãî áè÷êà. 073-326-41-56
  Ìóëüòèìåòð, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè, ÄÂÏ, äð³ëü, 
åëåêòðîëîáçèê, ñòàëüíà ïðîâîëêà, ðó÷íèé ³íñòðóìåíò. 
068-786-06-31

  Íàñ³ííåâó êàðòîïëþ, êîðìîâèé áóðÿê, ñ³íî ëþöåðêè, 
÷èùåíèé ãîð³õ. 068-038-29-84
  Íàñ³ííåâó êàðòîïëþ, ñ³íî, ëþ÷åðêó, êîðìîâèé áóðÿê, 
î÷èùåíèé ãîð³õ, êâàøåíó êàïóñòó, ôàñîëþ, êàïóñòó. 
068-038-29-84
  Ïîðîñÿòà ìàë³ ³ â³äãîä³âëþ. 067-199-86-20
  Ïîñàäêîâó êàðòîïëþ 10 ãðí\êã. 097-575-60-74
  Ïðàëüíó ìàøèíó LG 5 êã. â ãàðíîìó ñòàí³, êðåñëî, 
ïèñüìîâèé ñò³ë. 093-447-11-84
  Ïøåíèöþ ñ. Æóðáåíö³. 067-883-06-97, 097-239-92-05
  Ðîçêëàäíèé êîìïÒþòåðíèé ñò³ë ç ïîëèöÿìè äëÿ 
øêîëÿðà. 063-62-31-357
  Ñàäæàíö³ ãîð³õ³â (äåøåâî), íàñ³ííÿ êâ³ò³â (äîìàøíå), 
1-ð³÷í³ ðîçñàäè êâ³ò³â áàãàòîð³÷íèõ, âåëèêèé âèá³ð. 093-
961-09-62, 098-273-98-91. Ëþáà
  Ñîëîìó (òþêè) ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³. 098-824-34-41  
  Ñîëîìó (òþêè) ñ. Æóðáèíö³. 096-983-28-78
  Ñîþ ïîñ³âíó. ñ. Æóðáåíö³. 067-883-06-97, 097-239-
92-05
  Ñòîëèâèé íàá³ð ëîæîê òà âèäåëîê (ïîäàðóíêîâèé), 
ðèíâè ð ³çíèõ ðîçì³ð ³â ,  ïàðîâàðêó,  ðîóòåð, 
ñîêîâèæèìàëêó, îô³ñíèé òåëåôîí, ï³íîïëàñò 10 ìì., 
êåðîñèíîâà ïëèòà. 063-207-40-79
  Òåëåâ³çîð «Ôóíàé» ç òþíåðîì 250 ãðí. 093-541-29-80
  Òþêè ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, â³âñÿíêè. 067-929-72-46
  Òþêè ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 098-587-31-69, 
067-429-73-29
  Òþêè ñîëîìÿí³, àâòîêëàâ, ñâàðî÷íèé àïàðàò, 
áåíçîïèëà. 067-745-69-92, 097-021-19-64
  Òþêè ÿ÷ì³íí³. 096-927-46-11
  Õîäèëüíèê «Ì³íñê» 2 -õ êàìåðíèé. 097-350-36-33
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, á\â, â ãàðíîìó ñòàí³. 063-622-
64-98
  ß÷ì³íü ñ. Æóðáåíö³. 067-883-06-97, 097-239-92-05
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ
  1-ê³ìí êâ. íà ñò. Ìàõàðèíö³, ãîðîä, êðèíèöÿ, ñàðàé 
ïîãð³á, ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-321-74-24

  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 
063-257-35-08
  1-ê³ìí. êâ., 2/5 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 103à ì.Êîçÿòèí, 
ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á, ñàðàé. 067-329-31-07, 067-
658-48-16
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí 
òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ ê³ìí. êâ. 60 êâ. ì. ç ðåìîíòîì ïî âóë. 
Íåçàëåæíîñò³, 7. 095-813-35-48, 093-937-27-54
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ íà 2 ïîâåðñ³. 063-418-31-
52                                                           +
  3-õ ê³ìí êâ. â öåíòð³ 5 ïîâ. ãàðíå ïëàíóâàííÿ âóë. 
Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. 3\9, öåíòð, ðåìîíò ç ìåáëÿìè. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 1 ïîâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 33, 5 ïîâ. âáóäîâàíà 
êóõíÿ. ðåìîíò. 063-207-01-18, 063-47-47-330
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 
067-506-17-00
  4-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. öåíòð, ñòàí æèëèé. 093-704-31-57
  Áóäèíîê 11 õ 7, 4 æèë³ ê³ìíàòè, âåðàíäà 7 õ 3.8, 
ãîðèùå (âõ³ä ç äâîðó), îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ï³äâåäåíà 
âîäà, ãàðÿ÷à âîäà (ãàç. êîëîíêà), âàííà, â³äëèâ, ë³òíÿ 
êóõíÿ ç ãàçîì, õë³â, ãàðàæ, ïîãð³á, àëüòàíêà, êðèíèöÿ, 
âåëèêå ïîäâ³ðÿ, ôðóêòîâ³ äåðåâà, çàã. ïëîùà çåì. ä³ë-êè 
0.65 ãà, ñ.Ïëÿõîâà - 170 000 ãðí. 063-845-37-85, 097-
421-67-37 Â³êòîð, 093-889-24-57, 067-976-03-92 Ìèêîëà
  Áóäèíîê 120 êâ.ì. ð-í èíòåðíàòó, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 
093-704-31-57
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà áóä³âëÿìè òà 
ìåáëÿìè. 063-879-11-07
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 209 
êâ..ì. æèòëîâà 101.6 êâ.ì. çåìåëüíà ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç 
ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà ÷è îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. ç 
äîïëàòîþ. 093-0186-181, 067-58-36-894    

  Áóäèíîê 59.4 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Öåíòðàëüíà, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 15 ñîò. 
çåìë³ âèõîäÿòü äî ñòàâó. 096-215-55-79
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ, íå ãàçèô³êîâàíèé, ïîãð³á, 
ñàðàé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-617-07-47
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 067-783-63-17
  Áóäèíîê â Êîçÿòèí³ â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.×åõîâà, ð.6 
õ 9 ì., çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., º êðèíèöÿ, ãàðàæ äëÿ àâòî, 
ïîãð³á, â áóäèíêó ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, â³ä 
âëàñíèêà. 097-523-09-50
  Áóäèíîê â ð-í³ 3 øêîëè, ç ðåìîíòîì, ìåáëÿìè 15 ñîò. 
çåìë³. 093-704-31-57
  Áóäèíîê â ð-í³ â³ä. äîðîãè, ðåìîíò, ìåáë³. 15 ñîò. 
çåì. ä³ëêè. 093-704-31-57
  Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòí³, ñàðàé ãàðàæ, êðèíèöÿ, 20 ñîò. 
ãîðîäó, ïîðó÷ ãàç, âóë. Â³ííèöüêà, 18. 098-321-74-24
  Áóäèíîê â ñ. Ðóáàíêà, äâà ñàðàÿ, ïîãð³á, ìîëîäèé 
ñàäîê, ãîðîä 60 ñîò. â ê³íö³ ñòàâîê, êðèíèöÿ, íà âóë. ãàç. 
093-822-90-19, 098-229-45-50
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, áîéëåð, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 068-176-
43-38
  Áóäèíîê ãàç. 44 êâ.ì., âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 (êîëèøíÿ 
Ê.Ìàðêñà 137), ãîñï. áóä³âë³, ó÷àñòîê 15 ñîò., º 
ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè - 300 000 ãðí. 093-920-77-06, 
098-429-91-94
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç âóë.Øåâ÷åíêà 13, çåì. 
ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³. 098-499-08-59

  Áóäèíîê ãàç., ñ.Ìàõí³âêà, º òàêîæ ï³÷íå îïàëåííÿ, 
êðèíèöÿ, ãàðàæ òà ãîñï. áóä³âë³. 097-004-12-68
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé ñ. Ðóáàíêà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. 
ä³ë-êà 1 ãà. 067-391-47-14, 073-428-52-14
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé, íà ïîäâ³ðÒ¿ öåíòðàëüíà âîäà 
â ñ. Éîñèï³âêà âóë. Ë³ñîâà, çåì. ä³ë-êà 30 ñîò. 063-207-
01-18, 073-463-34-76
  Áóäèíîê ãëèí. îáêëàäåíèé öåãëîþ, íåïîäàë³ê â³ä 
öåíòðó, 7 ñîò. çåì. ä³ë-êà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ç 3-õ ê³ìí. ãàç\ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãîðîä 40 ñîò., êðèíèöÿ â ñ. Êîçÿòèí. 098-707-26-10
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà, ì.Êîçÿòèí 
âóë.Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 097-186-99-34   
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â Êîçÿòèí³, ïëîùà 86.7 
êâ.ì., ðåìîíò, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàç. êîòåë + 
òâåðäîïàëåâíèé. 098-111-08-19
  Áóäèíîê íîâèé 1 ïîâåð. 90 êâ.ì. 2 âèäà îïàëåííÿ, 
ãàðàæ ïîãð³á ñàðàé, 8 ñîò. çåì. ä³ë-êà.  093-704-31-57
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 063-
145-75-11, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ñ ãîñï. áóä³âëÿìè, ñàä, ïîðó÷ ãàç, âîäîâ³ä 
â ñ. Ñåñòðåí³âêà, âóë. Ñàäîâà, 17, ä³ë-êà 90 ñîò. 098-
321-74-24
  Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî 
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âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê 
ñòàâîê. 063-296-92-18
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 6 õ 12, ãàçîâå îïàëåííÿ, 2 ñàðàÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58
  Áóäèíîê, âóë. Î. Êîáèëÿíñüêî¿, 4À. 095-813-35-48, 
093-937-27-54
  Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. Ìàòðîñîâà, 
àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. 098-702-68-18, 068-898-10-84  
  Äà÷à â êîîï. «Âèøåíüêà». 063-664-85-44, 098-025-
22-07
  Äà÷íèé áóäèíîê áåç âíòóòð³øí³õ ðîá³ò â ð-í³ âóë. 
Íåêðàñîâà. 093-152-31-50, 093-88-79-777     
  Äà÷íó ä³ëÿíêó 5 ñîò. ,  öåãë. áóäèíî÷îê, 
åëåêòðîïðîâîäêà, ñêâàæåíà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ê³íåöü 
âóë. Ñåðá³íà.

  Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 
093-704-31-57

  Ìàãàçèí 120 êâ. ì. 093-704-31-57
  Íåçàê³í÷åíà êîðîáêà 15 ñîò., Ïîëå ×óäåñ, º 
ñêâàæèíà. 098-918-03-39
  Ï³â áóäèíêó (êâàðòèðà), ð-í ÐÅÑà, òåïëèé ç 
ðÿêóøíÿêà, îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå òà ï³÷íå, âîäà ç 
ñêâàæèíè. 096-082-87-28
  Ïðèì³ùåííÿ 50 êâ. ì. ï³ä îô³ñ ìàãàçèí, ïåðåêàðíþ. 

ð-í ÏÐÁ. 093-704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó â ð-í³ ÏÐÁ, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ãàç\äðîâà, ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. 067-
364-77-27
  ×àñòèíà áóäèíêó ïëîùà 55.7 êâ.ì., âóë.Ãîðüêîãî 8/2 
(á³ëÿ 3 øêîëè), ³íä. îïàëåííÿ, âîäà, òóàëåò ç âàííîþ, 
2 ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-

642-08-12
  ×àñòèíó áóäèíêó ïî âóë. Ìàòðîñîâà, ç îêðåìèì 
âõîäîì òà ïîäâ³ðÒÿì âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, 
çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 063-46-26-120

  аВтомото
  ÂÀÇ 2110, 2006 ð.â. áåíçèí 1.6, â ÷óäîâîìó ñòàí³. 
093-27-94-780 Ñàøà
  Ìîñêâè÷ 412, 1987 ð.â., ãàç\áåíçèí, ãàðíèé ñòàí. 
067-422-36-17
  Ðåçèíà Ð14 185õ65 çèìíÿ òà ë³òíÿ á/â, áàëêà 
ïåðåäíÿ Ç²Ë 130. 098-818-60-84
  Ñêóòåð «Êàíóí³» ñòàí íîâîãî, öåíòðàëüíèé çàìîê, 
ñèãíàë³çàö³ÿ. 063-186-30-23

  КуплЮ
  1-õ ê³ìí. êâ. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-704-31-57
  Áàëîíè êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, åë. 
äâèãóíè. 067-456-66-51
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. 
ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ 
âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, 
÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
  Äà÷ó, êóïëþ, â³çìó â îðåíäó, ïðèéìó â äàð, â ð-í³ 
Êîðäèø³âêè. 063-260-10-78, 097-264-46-82 
  Äîðîãî çàêóïîâóþ çåðíî êóêóðóäçè,ïøåíèö³ òà 

ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80
  Êàðòîïëþ . 067-159-28-54
  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà 
áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-
55-95
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, 
ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè ñòàð³ 
òà ñòàðà òåõí³êà. 068-365-84-69, 067-103-89-90 Íåëÿ
  Ï³ð’ÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ðàäÿíñüê³ òåëåâ³çîðè, 
õîëîäèëüíèêè. 097-529-10-20
  Ïëóã äî ÌÒÇ-82, ñòàðòåð. 098-466-01-59
  Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-62-90-149

  мінЯЮ
  2-õ ê³ìí êâ. â Êèºâ³ á³ëÿ ìåòðî Äåìººâñêà òà 
Ëèá³äñüêà íà áóäèíîêä ç ñàäîì òà ãîðîäîì â Êîçÿòèí³. 
098-247-55-17

  ріЗне
  Âèêîíàþ ëþáó ðîáîòó ï³äñîáíèêà, òèì÷àñîâî, àáî 
ïîñò³éíî. 093-063-14-47,Âàëåð³é
  Â³ääàì â äîáð³ òà ëþþëÿ÷³ ðóêè öóöåíÿòêî-äèâ÷èíêó 
2 ì³ñ. ãðàéëèâà, ìèëà, ìð³º ïðî äáàéëèéëèâó ëþäèíó, 
ìîæëèâî ñàìå ïðî íå¿ âè ìð³ÿëè, íå íà öåï. 063-605-
92-04, 096-562-81-90
  Â³ääàì ãëèíó ñàìîâèâ³ç. â ì. Êîçÿòèí. 068-053-48-03
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, ñòóäåíòêó. 

063-628-59-15, 063-628-59-25
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 067-810-51-38
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà íà òðèâàëèé 
òåðì³í ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. 098-808-
56-01
  Çäàì ï³â áóäèíêó çà ïîì³ðíó ö³íó.  096-901-69-75
  Òåðì³íîâî øóêàþ ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³, í³í³ ³ ò.ä., 
ðîçãëÿíó áóäü ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78

  Òåðì³íîâî øóêàþ ðîáîòó äîðîá³òíèö³, íÿí³, ðîçãëÿíó 
áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 063-680-02-07 Ëþäìèëà
  Òåðì³íîâî øóêàþ ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³, äîïîìîæó 
ïî ãîñïîäàðñòâó, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-
67-78
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî 
â³êó ï³ñëÿ ³íñóëüòó, áàæàíî ç ïðîæèâàííÿì ñìò. 
Ãëóõ³âö³.067-964-71-53, 093-884-97-12
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в’Ячеслав гончарук

Багаторазовий учасник міс-

цевих, районних, обласних та 
Всеукраїнських змагань з лег-
кої атлетики Вадим Підручний 

- гордість Козятинщини. Він 
- бронзовий призер чемпіонату 
України з легкоатлетичного 
кросу в місті Олешки. Срібний 
медаліст чемпіонату України з 
легкої атлетики в Сумах. Пе-
реможець чемпіонату України 
на дистанції 3 тисячі метрів і 
чемпіон з естафетного бігу 4 
по тисячі метрів.

Познайомилися ми з Вади-
мом на відкритому чемпіонаті 
Вінницької області з атлетично-
го кросу, який проходив восени 
2018 року в парку школи-інтер-
нат-гімназії. Поспілкуватися 
на тих змаганнях з 18-річним 
стаєром не було можливості. 
Довелося розпитувати про 
Вадима тренера спортсмена 
Володимира Галицького. 

– Два роки тому, в 2018 
році, звернувся до мене вчи-
тель фізичної культури з Непе-
дівки і порекомендував Вадима 
як хлопця з великим спортив-
ним майбутнім, – розповідав 
тоді Володимир Галицький. 
– Так 16-річний непедівчанин 
став тренуватися у мене. 

Майже три роки юнак за-
ймався в тренера з Козятина. 
Наставник спортсмена знав, 
що для спортивного таланту 
хлопця потрібна краща спор-
тивна база. І як тільки Вадим 
завершив навчання в школі і 
став студентом педагогічного 

університету ім. Коцюбинсько-
го, Володимир Галицький по-
рекомендував йому тренера з 
Вінниці Андрія Москвіна.

Зараз 20-річний спортсмен 
готується до чергового чем-
піонату України. Коли він від-
будеться, важко сказати. Але 
другокурсник вузу наполегливо 
працює в умовах карантину. 
Виходить на бігову доріжку дві-
чі на день. Зранку з Непедівки 
біжить в бік Вернигородка. 

Сам він каже:
— У моєму тренувально-

му процесі є вправа, в якій 
обов’язково потрібно бігти на 
підйом. Саме у Вернигородку 
рельєф доріг дозволяє це ро-
бити. У комплекс вправ входять 
біг на вершину, стрибки на 
підйом та біг з прискоренням. 
Вечірнє тренування я провожу 
в лісі.

— Вадиме, а чим ви займає-
тесь, коли у вас є вільний час?

— Найбільше я люблю техні-
ку. Тож під час карантину є чим 
зайнятися. Взагалі відпочинок 
у мене різносторонній. Люблю 
порибалити, грати в командні 
спортивні ігри, побути компані-
єю на природі.

— А в якій компанії для вас 
цікавіше, де переважають ді-
вчата чи коли більше хлопців?

— Мабуть, коли хлопців і 
дівчат порівну. Я спілкуюся зі 

знайомими, з товаришами по 
команді, друзями по школі.  З 
усіма цікаво. Тільки так вихо-
дить, що найбільше з Андрієм 
Краковецьким. Ми з ним на 
тренуваннях, на змаганнях 
разом. Тож товаришуємо вже 
багато років.

— Вадиме, ви бігом займа-
єтесь майже 5 років, якщо всі 
ваші дистанції скласти в одну 
пряму, не рахували, скільки 
кілометрів вже намотали?

— Ні, не рахував. За день 
в середньому бігаю до 30 кі-
лометрів. За тиждень 150, за 
місяць 600 і т. д. Моє завдання 
не кілометри рахувати, а вико-
нувати настанови тренерів. 

новини

сеРеда, 22 кВІтня

  +  2 0С    + 5 0С
  + 11 0С   + 7 0С

ВІВтоРок, 21 кВІтня

  +  2 0С     + 4 0С
  + 10 0С    + 5 0С

понедІЛок, 20 кВІтня

  +  2  0С     + 4 0С
  +  7  0С     + 3 0С

субота, 18 кВІтня

  +  3  0С    + 4 0С
  + 11 0С    + 6 0С

п'ятниця, 17 кВІтня

  +  9 0С    + 6 0С
  + 14 0С   + 8 0С

недІЛя, 19 кВІтня

  +  3 0С    + 5 0С
  + 10 0С   + 6 0С

четВеР, 16 кВІтня

  +  6 0С      + 6 0С
  + 18 0с    + 15 0С

Погода у Козятині 

в храмі покрови у вербну неділю правили без 
прихожан

ваДим піДруЧНий 
готується До ЧемпіоНату

ГОРОСКОП
з 16.04 по 22.04
овен 
Овнів очікує насичений та продуктивний 
тиждень, який допоможе відкрити ваші 
сильні сторони. Ви можете значно більше, 

аніж припускаєте, тому знаходьте мотивацію. Лінь 
краще відкласти на інший час, але ніхто не скасовує 
нормального відпочинку.

тельцІ 
У Тельців новий тиждень квітня буде со-
нячним та стрімким, адже вам вдасться 
втілити у реальність давні плани. Чудо-

вий період для того, щоб отримати нові знання 
або випробувати себе у новому хобі. 

близнюки 
Спробуйте знайти спосіб правильно 
скерувати всю свою енергію та не де-
пресувати. Більше веселощів та менше 

негативних думок!
рак 
 Ракам зорі пророкують позитивний тиж-
день, однак для того, щоб у вас вдавалось 
все, що ви собі запланували, потрібно 

докласти зусиль. Тому розплануйте час так, щоб 
відпочивати і працювати.

лев 
У Левів новий тиждень стане 
переломним моментом, адже вони 
знайдуть у собі сили опанувати нове 

вміння. Але це не означає, що варто братись 
за все підряд.

дІва
Дівам зараз важливо залишатись у гар-
ному настрою, щоб не втрачати голову. 
Зосередьтесь на позитивних емоція та не 

зважайте на дрібний негатив, який трапляється 
у вашому житті.

терези 
Терезів очікує легкий та позитивний 
тиждень, якщо вони будуть менш 

токсичними. Займайтесь тим, що приносить 
вам задоволення, а також не заганяйте себе 
у рамки. Навряд комусь вдасться досягнути 
вашої планки ідеальності.

скорпІон 
Скорпіонам пора трішки приспустити 
свою корону та взятись за буденні спра-

ви, які ви раніше не помічали. Це дозволить 
відволікатись від похмурих думок. Звісно ж, не 
варто ігнорувати і розумовий розвиток.

стрІлець 
Стрільцям варто приготуватись до ак-
тивного тижня, тому налаштовуйтесь 
на хорошу хвилю. Ви інколи надто себе 

недооцінюєте, тому не беретесь за нові про-
єкти. Дарма, зараз дуже хороший період для 
самореалізації та перегляду власних правил.

козерІг 
Козероги цього тижня стануть справжнім 
сонечком для близьких та друзів. Діліться 
своїм теплом з дорогими людьми, а також 

не забувайте, що ваше психологічне здоров'я дуже 
важливе. Тому після зарядки та тренувань візьміть-
ся за те, що приносить моральне задоволення.

водолІй
Водолії знають, що їм потрібно робити 
зараз, щоб не з'їхати з глузду. Тому притри-
муйте "дах" та докладайте зусиль у справах, 

які ви любите. Карантин невдовзі закінчиться, а ви 
зможете похизуватись власними досягненнями.

риби 
Риби намагаються плисти за течією, і це 
не найгірший спосіб боротись з поганим 
настроєм. Але не варто розслаблятись, 

адже попереду чимало вершин, які вам захочеться 
підкорити. Тому працюйте над собою, самовдос-
коналюйтесь та слухайте улюблену музику.

в’Ячеслав гончарук

У неділю, 12 квітня, православ-
ні та греко-католики святкували 
Вербну неділю. Через карантинні 
заходи вірян Православної україн-
ської церкви попросили залишитися 
вдома і святкувати Вербну неділю 
в режимі онлайн, дивлячись відео 
трансляцію служби Божої в Михай-
лівському Золотоверхому соборі 
ПЦУ. Деякі віруючі не читали по-
відомлень і прийшли в цей день до 
церкви. Якою була Вербна неділя 
у вірян Козятина, наша розповідь.

Традиційно ми прийшли до церк-
ви, де настоятелем храму служить 
Василь Влізло. На дверях церкви 
висів плакат з написом «Карантин», 

тож заходити в церкву ми не нава-
жились. За словами церковнослу-
жителя, який час від часу виходив 
на подвір’я церкви, ми дізнались, 
що отець Василь вже провів у хра-
мі службу Божу, але вербу через 
карантин прихожанам освячувати 
не буде. 

За півгодини нашого візиту до 
церкви з вербовими китицями при-
йшли 11 вірян. Усі вони виявились 
законослухняними. Під церкву при-
йшли, але в церкву не заходили і 
поверталися додому.

.Цікавим був чоловік, який до 
церкви прийшов, скоріш за все, 
вперше. У нього до святого отця 
було багато запитань. Отець Василь 
вийшов за двері храму і на відстані 

вербНа НеДіля майже без віряН

дав відповідь чоловікові, який, 
мабуть, тільки повірив в силу Бога. 
Настоятель храму пішов у справах, 
а ми вирішили проїхати центром 
міста.

З вербовими котиками зустріли 

ще чотирьох вірян. Тільки як сказа-
ли наші співрозмовниці, вони були 
в отця Анатолія. За їх словами, 
батюшка правив у церкві, але коли 
люди прийшли, то вийшов надвір і 
святив вербові гілки.


