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Допоможемо анДрію,  
який захищав нас на війні

с.5 с.3

БлагодІйний концерт
Замість виття сирен лунала 
музика увечері в п’ятницю в 
нашому парку. козятинський 
гурт «Draft» влаштував 
благодійний концерт на 
підтримку Збройних сил 
України та територіальної 
оборони с. 8

чому увІмкнули 
вуличне освІтлення?
 із початком війни вимкнули не 
лише ліхтарі вздовж вулиць, а й 
освітлення на залізниці. тепер і 
ліхтарі, і залізниця освітлюються 
знову. чому так і чи треба 
продовжувати дотримуватись 
світломаскування в квартирах? с. 4

реклама

олена удвуд

Козятинчанин Андрій Щербатюк на другий 
день повномасштабної війни отримав пора‑
нення. Хлопець навчався у школі № 1. Після 
закінчення вступив до Національного педаго‑
гічного університету імені Драгоманова. Коли 
почалося вторгнення рашистів, наш 20‑річний 
земляк став на захист Батьківщини. Під час 
бою 25 лютого отримав важку травму плеча 
і шиї з ураженням хребта, а тому не володіє 
руками і ногами.

Звістка про те, що Андрія Щербатюка по‑
ранили на війні, розійшлася містом. Про це 
писало багато козятинчан у соцмережах.

«Він ходив з моєю донькою до дитячого 
садочка, потім до школи, на випускному 
танцював з нею вальс і, повірте, це було 
прекрасно. Скромний інтелектуал. Учасник 
і переможець багатьох олімпіад і конкурсів. 
Майбутній історик‑правознавець. Справжній 
патріот. В перший день війни, не роздумую‑
чи, добровільно пішов до війська захищати 
Україну. Наступного дня був важко поране‑
ний в бою. Внаслідок поранення не працю‑
ють кінцівки. Лікарі вибороли його життя. 
Тепер ми маємо вибороти його здоров’я. 
Наші Захисники рятують Українців, але і 
Українці мусять рятувати Захисників», — на‑

писала на своїй сторінці у Фейсбук козятинка 
Леся Пилипенко.

Врятувати нашого захисника закликала і 
волонтер Ольга Шостак, подруга мами Андрія.

Наразі козятинчанин проходить лікування 
у госпіталі в Києві. Його прооперували. Мама 
Наталія каже, що стан сина важкий. Вже два 
тижні у хлопця тримається висока температура, 
яку ніяк не вдається збити. Медики поки не ри‑
зикують відправляти Андрія навіть до реабіліта‑
ційного центру у Львові, який спеціалізується 
на травмах хребта, поки стан хлопця не стабі‑
лізується. Надалі нашому мужньому захиснику 
потрібно буде проходити лікування за кордоном.

— Поки ми не знаємо, чи нам допоможуть 
по якійсь програмі, бо якщо без цієї програми, 
ми не знаємо, чи ми такі кошти назбирає‑
мо, щоб його за кордон відправити, — каже 
Наталія, мама бійця. — Можливо нам допо‑
можуть. Вже підключилися наші місцеві і об‑
ласні органи самоврядування. Надалі будемо 
шукати клініку, яка візьметься за те, щоб 
Андрія на ноги поставити.

Ми можемо допомогти разом, адже у цій 
ситуації важлива кожна гривня. Давайте пода‑
руємо Андрію Щербатюку щасливе майбутнє 
і зробимо усе можливе, аби він встав на ноги. 
Номер картки мами Андрія 4149499137904577 
(Наталія Щербатюк).

козятинчанин 
андрій Щербатюк 
став на захист 
україни у перші 
дні вторгнення. 
хлопець отримав 
важку травму 
хребта
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З початку війни ми змушені були 
призупинити випуск газети, але 
усі ці тижні наші журналісти не 
покидали інформаційний фронт. 
ми оперативно і цілодобово пи-
сали про те, що відбувалося в 
громаді, розповідали цікаві іс-
торії про неймовірних людей та 
робили репортажі на нашому 

сайті kazatin.com, в соцмережах 
та месенджерах. 
З цього тижня ми виходимо в 
друк, поки що в скороченому ви-
гляді, але дуже сподіваємося, що 
найближчим часом зможемо по-
вернутися до звичного формату.
ми вдячні вам, нашим читачам, 
за терпіння і підтримку! 

від редакції: ми повернулися!

олена удвуд

Ранок 24 лютого українці 
запам’ятають на все своє життя. 
Перше, що ми почули, проки‑
нувшись тоді — почалася повно‑
масштабна війна. У Козятині того 
дня було тихо, але паніка зробила 
своє — скрізь були довжелезні 
черги. Люди годинами чекали під 
банкоматами, аби зняти готівку, 
скуповували хліб по декілька 
буханок і кілограмами крупи, 
стояли у чергах під аптеками. 
Ажіотаж був не лише на меди‑
каменти, продукти та гроші, а й 
на пальне. На заправці у місті ми 
ще ніколи не бачили такої черги з 
машин. У результаті козятинчани 
змели з полиць магазинів продук‑
ти першої необхідності, через ві‑
йну точкам продажу довелося по‑
новому налагоджувати логістику, 
аби привезти товар, тож перші дні 
наші супермаркети виглядали як 
гастрономи в часи СРСР, коли 
був тотальний дефіцит.

Із першого дня повномасштаб‑
ного вторгнення закрили дитя‑
чі садочки та школи. Учні були 
на канікулах аж до 14 березня. 
Після чого школярі повернулися 
до навчання, але знову у режимі 
онлайн. Садочки не запрацювали 
й досі.

На другий день повномасштаб‑

ної війни у Козятині завили бойо‑
ві сирени. Спершу люди не могли 
зрозуміти, що це — навчання чи 
реальна тривога і треба ховатися 
в укриття. Стали обговорювати 
це у соцмережах. Та виявилося, 
що це ніяке не навчання. Сирена 
вила безперестанку трохи більше 
години — саме стільки тривала 
наша перша повітряна тривога. 
Відтоді ми чуємо їх регулярно — 
днів, коли тривог не оголошува‑
ли, було так мало, що вистачить 
пальців однієї руки, аби їх по‑
рахувати. Щоправда порядок 
оповіщення змінився — сирени 
більше не виють безперестанку, 
як було у перші дні, короткий 
сигнал вмикається лише на по‑
чаток і відбій тривоги.

На Вінниччині запровадили 
комендантську годину, яка три‑
ває донині, а також сухий закон. 
Повна заборона на продаж ал‑
когольних напоїв була впродовж 
першого місяця повномасштабної 
війни.

У громадах сформувалися за‑
гони територіальної оборони, яка 
спільно з поліцейськими стала 
підтримувати порядок. Козятин 
не став винятком. За цей час 
наша тероборона вже кілька разів 
ловила у місті продавців нарко‑
тиків. Поліцейські спільно з те‑
роборонівцями накрили не одну 

війна. як мінявся козятин
реалії  повномасштабне вторгнення 
росії на територію нашої держави, яке 
почалося 24 лютого, перевернуло наше 
життя з ніг на голову. Вперше у місті 
завили бойові сирени. Вперше козятин 
прийняв велику кількість переселенців, 
які знайшли прихисток у нас, тікаючи 
від жахіть війни. Згадуємо, що нам усім 
довелося пережити за останні два місяці

Про переселенців та про 
гуманітарні штаби

для дітей вже працюють 
гуртки в цдют

анастасІя квІтка

Наша громада продовжує приймати лю‑
дей з територій, на яких активно ведуться 
бойові дії. Публікуємо важливу та корис‑
ну інформацію про гуманітарні штаби та 
контакти для переселенців.

Як зауважила у вечірньому (за 18 квітня) 
відеозверненні очільниця громади Тетяна 
Єрмолаєва, на даний час у нашій грома‑
ді зареєстровано близько 3500 тимчасово 
переселених людей. Реально, це близько 
5000 людей. Ці люди проходять реєстрацію 
в ЦНАПі в посиленому режимі. Почали 
видавати довідки. Також приймають до‑
кументи на комунальну компенсацію.

Наразі у Козятинській громаді працю‑
ють різні волонтерські штаби, є люди, які 
самостійно приймають та відправляють 
допомогу.

Перший штаб, що знаходиться у місь‑
кому будинку культури (Героїв Майдану, 
22) — видає одяг та взуття. Все надходить 
з‑за кордону, від волонтерів.

Другий — центр видачі, що знаходиться 
у садочку № 4 (Героїв Майдану, 8). Там 
видають овочі, картоплю (при наявності), 
консервацію і сало.

Третій — центр у школі № 2 (Героїв 
Майдану, 2). Там знаходиться дитяче 
харчування, памперси, продукти гігієни, 

продуктові запаси та олія.
Четвертий такий центр знаходиться 

у міській сімейній медицині (вул. Неза‑
лежності, 75 (навпроти хлібзаводу) — там ви 
можете отримати медичну допомогу та ліки.

— Ці всі штаби видають продукти при 
наявності. Близько двох тижнів надхо‑
джень з‑за кордону ми не маємо, лише із 
Гуманітарного штабу міста Вінниці. Все, 
що маємо — видаємо. Ми намагаємось 
знайти інші джерела допомоги. Працю‑
ємо з іншими штабами у Вінниці — для 
нас важливо підтримати всіх потребую‑
чих. Дякуємо велике фермерам, які на‑
дали нам крупи, цукор та олію. Прошу 
всіх — не будьте байдужими! Допомагайте 
ближнім, сусідам, що проживають по‑
руч, — наголосила Тетяна Єрмолаєва.

Нагадаємо про цілодобові телефонні 
номери приймального пункту евакуації 
(з питань прийому та розміщення ева‑
куйованих та біженців)
 04342–2‑16–42,
 068–172–18–49,
 093–478–71–19.
 097–744–05–84 Костянтин Володи‑

мирович Марченко
 093–631–91–47 (Інна Сергіївна На‑

умова).
 063‑684‑20‑82 (Тетяна Вікторівна 

Костюк).

в’ячеслав гончарук

У Центрі дитячо‑юнацької творчості 
функціонують більше десятка гуртків. 
Для кожної вікової категорії дітей є свої 
напрямки. В них можуть займатися діти 
нашого міста і діти з вимушено пере‑
селених сімей.

Це гуртки «юні винахідники», «елек‑
тронне радіоконструювання» (гурток 
більше для хлопчиків, але й можуть 
брати у ньому участь дівчатка). Ще є 
гуртки «чарівна лоза», «орігамі», «па‑
перові фантазії», «сувенір», «майстерня 
декоративної творчості» (це гурток для 
дітей з обмеженими можливостями), «Лі‑
дер», «пізнайки», «казковий дивограй» 
та «шахова школа».

Всі гуртки функціонують за змішаною 
формою навчання. Керівники гуртків 
записують майстер‑класи, які розміщу‑
ють на офіційній сторінці у фейсбуці і 
займаються з дітьми в центрі. 

– Перш ніж визначитись, як ми буде‑
мо працювати, ми провели з батьками 
дітей нашого міста та батьками дітей 
вимушених переселенців опитування: в 
який час батьки можуть приводити на 
гурток дитину? – розповідає методист 
Козятинського центру дитячої та юнаць‑
кої творчості Ольга Ткачук. –  Тим, кому 

більше підходить онлайн‑навчання – ке‑
рівники гуртків роблять‑майстер класи та 
відправляють дітям у групи. Діти вдома 
виконують завдання і свої роботи від‑
правляють у фотозвіті керівникам гурт‑
ків. Такі ж майстер‑класи ми розміщуємо 
на нашій офіційній сторінці.

Вже більше 20 діток з сімей вимушених 
переселенців записалися у гуртки. Якщо 
дітям та батькам вимушено переміщених 
осіб підходить очна форма навчання, то 
такі діти без проблем можуть приходити 
і займатися з дітьми нашого міста.

Зараз керівники гуртків проводять 
майстер‑клас у патріотичній тематиці. 

Два гуртки «естетика побуту» та «те‑
атральний» працюють у дистанційному 
режимі, тому що керівники цих гуртків 
знаходяться за кордоном.

– В наше місто багато переїхало 
батьків з дітьми з окупованих терито‑
рій. Вони мають можливість займатися 
разом з дітьми нашого міста, – каже 
пані Ольга. – Керівник гуртка «Сувенір» 
Світлана Гуменюк спеціально під дітей 
вимушено переселених сімей проводить 
майстер‑клас під назвою «Ми сильні, ми 
разом». Діти нашого міста, які займа‑
ються з пані Світланою не перший рік, 
будуть допомагати дітям, які приїхали 
до нас з небезпечних місць.

формують для них продуктові 
набори. А тим, хто їде з дітка‑
ми, дають памперси та дитяче 
харчування.

Волонтерський центр є не лише 
на вокзалі. У місті організували 
декілька волонтерських осеред‑
ків, які працюють за різними на‑
прямками. Хто плете маскувальні 
сітки, хто збирає для переселен‑
ців взуття та одяг, хто — речі, 
необхідні для малюків, та про‑
дукти. І не лише переселенцям 
допомагають козятинчани. Зовсім 
нещодавно вдалося зібрати май‑

же 5 тисяч кілограмів гуманітар‑
ної допомоги, яку передали для 
мешканців селища Немішаєве 
Бучанського району. Декілька 
швейних цехів взялися за пошит‑
тя розвантажувальних жилетів, 
медичних сумок і нош для наших 
захисників. Наші жінки придбали 
машину для потреб військових 
і дрон. Спільними зусиллями 
козятинчанам вдалося зібрати 
гроші для закупівлі бронежиле‑
тів і ще одного автомобіля для 
ЗСУ. Люди об’єдналися, аби ра‑
зом рухатися до перемоги.

цю світлину ми зробили 24 лютого, у перший день повномасштабної війни. біля 
банкомата зібралася велика черга, люди годинами чекали, щоб зняти готівку

точку, де варили самогон. А ще 
бійці тероборони разом із заліз‑
ничником на початку березня 
зловили у Козятині диверсанта.

Наша громада стала прихист‑
ком для багатьох людей, які 
втекли від війни. Наразі в Козя‑
тинській ОТГ перебуває близько 
5 тисяч переселенців. Такого ще 
ніколи не було за усі вісім років, 
відколи триває війна. Адже, нага‑
даємо, вона почалася не 24 люто‑
го 2022, а ще у 2014‑му, коли ро‑
сія анексувала Крим і розв’язала 
конфлікт на Донбасі.

Чимало з тих людей, які при‑
були у нашу громаду, їхали поїз‑
дами. Залізниця стала справжнім 
порятунком для українців, які 
тікають із найгарячіших точок. 
Багато з них проїжджають через 
наш Козятин транзитом. За ці два 
місяці наш вокзал прийняв уже 
не один евакуаційний рейс. Тут 
людей гостинно зустрічають наші 
волонтери. Вони безкоштовно 
роздають пасажирам з евакуа‑
ційних рейсів бутерброди, каву, 
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дали три‑чотири дні, щоб ви‑
їхати, бо в планах рашистів був 
нещадний обстріл територій До‑
нецької та Луганської областей

— Деякі пасажири навіть роз‑
повідали, що їх примусово зму‑
шували до евакуації. Хто б міг 
подумати, що таке буде в на‑
шій країні, — каже Сніжана. — 
То було страшно. Пам’ятаю, як 
я вийшла з вагона і як хлину‑
ли люди, мало мене не знесли. 
У всіх була паніка, страх. Дітей 
запихували, деякі навіть взуття 
губили. Багато було людей з ін‑
валідністю. Всі плакали. Ті, що 
проводжають, плакали на пероні, 
інші плакали у вагоні. Як по те‑
левізору дивишся, то це одне, 
а побачити все на власні очі, всі 

ці страждання людей, то зовсім 
інше.

Під час евакуації з Покровська 
у вагонах було по 90–100 па‑
сажирів. Хтось з величезними 
валізами, а хтось і з однією ма‑
ленькою сумочкою — хто як 
встиг. Головне — якнайшвидше 
добратися до безпечного міс‑
ця. Як розповіла нам Сніжана, 
важко було з водою. Коли їхали 
на Покровськ через Козятин‑2, 
Сніжана зв’язувалася зі своїми 
знайомими, щоб ті піднесли їм 
до поїзда воду, бо пасажири про‑
сили пити.

— Коли ми вже виїхали з По‑
кровська і прямували до Чер‑
нівців, ворог здійснив ракетний 
обстріл по залізничному вокзалі 
у Краматорську, що теж на До‑

Ірина Шевчук

Козятинчанка Сніжана має 
близько 15 років стажу у про‑
фесії провідник. До початку 
війни в Україні вона працювала 
на швидкісних електричках, їзди‑
ла у напрямку Конотопа, Ворож‑
би. Та з війною росії в Україні 
все змінилось. Українці боронять 
свою землю від російського во‑
рога і кожен воює на своєму 
фронті.

Ми поспілкувалися з пра‑
цівниками залізниці, а саме з 
провідниками, які теж стоять 
на передовій, тільки на еваку‑
аційній. Адже вони, ризикуючи 
своїм життям, рятують життя ін‑
ших. Бачать злякані очі людей, 
які змушені покидати свої рідні 
домівки, їдучи в нікуди, заспо‑
коюють їх та супроводжують з 
гарячих точок у більш спокійніші 
міста.

Перша евакуаційна поїздка 
Сніжани відбулася 15 березня. 
Разом зі своїми колегами виво‑
зили людей з Києва до Рахова, 
на Львів. Так тривало більше 
двох тижнів, без перестанку. 
За словами Сніжани, було важко, 
найперше морально. Охочих ви‑

їхати з Києва вже було не так ба‑
гато, як у перші дні війни, значна 
частина встигла евакуюватись. 
Але люди все ж були, і не самі, 
а з домашніми тваринами та по‑
вними валізами речей.

— О третій годині дня ми від‑
правилися з Києва і на другий 
день близько 10‑ої були у Рахо‑
ві, — розповідає Сніжана. — По‑
тім на другий день їхали знову 
на Київ назад. І так до друго‑
го квітня. Важко було дивити‑
ся на страждання людей. Вони 
показували нам фото і відео, як 
були у бомбосховищах, як діти 
виїжджали. Душу виливали.

За словами Сніжани, дуже 
допомогали волонтери, вони 
виносили їжу, воду. Так було 
по Хмельницьку, по Львову, 
по Козятину. Також продуктами 
забезпечували і на роботі, у ВЧ. 
В цьому плані було більш‑менш 
нормально.

Другого квітня поїздка на Ра‑
хів мала ще продовжуватись, але, 
як розповідає Сніжана, в якусь 
мить відчепили вагони і повідо‑
мили: «Срочно на евакуацію». 
То була евакуація з Покровська, 
що на Донеччині. Як виявилось 
пізніше, тамтешнім мешканцям 
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«плакали і ті, що провоДжали, 
і ті, що сиДіли у вагоні»
евакуаційний фронт  провідниця 
з козятина сніжана розповіла про те, як 
з війною змінилась її робота. спочатку 
були поїздки з києва до львова. потім 
евакуйовували мешканців покровська, 
тоді, коли рашисти обстріляли 
залізничний вокзал у краматорську. 
каже, що найважче було бачити налякані 
очі людей. а ще страшно чути вибухи 
російських бомб

Другого квітня поїздка 
на Рахів мала ще 
продовжуватись, але 
вагони відчепили  і 
повідомили: «Срочно на 
евакуацію»

неччині. Тоді загинуло більш як 
півсотні людей. Хоч ми і не чули 
сам вибух, але навіть від самої 
думки про це стає страшно.

Натомість, за словами Сні‑
жани, їхня бригада відчула інший 
вибух. Коли рвануло у Дніпрі. 
Тоді рашисти влучили по одно‑
му із об’єктів інфраструктури.

— Ми саме доїжджали до Дні‑

пра, їхали через міст саме, воно 
як бахнуло, — згадує Сніжана. — 
Перед мостом завжди зупиня‑
ємось. Тоді ще мій напарник 
сказав: «Зараз як рвануть цього 
моста». Дякувати Богу, не рва‑
нули, але чути було добре.

Через день‑два Сніжана знову 
вирушить у поїздку. Куди на цей 
раз — невідомо…

Поїздка почалася ще до війни і розтягнулася на 
кілька тижнів. «до вибухів ми швидко звикли»
в’ячеслав гончарук

Ця історія про двох провідників 
пасажирських вагонів нашого міс‑
та, які поїхали в звичайну поїздку, 
а стали бригадами надзвичайних 
ситуацій по вивезенню мирного 
населення, порою під обстрілами 
ворожої артилерії.

Наші співрозмовники — про‑
відники пасажирських вагонів 
Максим і Олександр. За слова‑
ми Максима, поїхали вони у рейс 
14 лютого. Поїздка проходила 
в три тури.

— За 6 днів, тобто 20 люто‑
го, вся наша бригада змінила‑
ся на відпочинок і я також здав 
зміну, — розповідає Максим. — 
До війни було складно «наката‑
ти години». В той день з’явилася 
можливість записатися на охо‑
рону вагона з гарячого резерва. 
В моїх планах було здати під 
охорону вагон 23 лютого. Тільки 
в Києві 22 числа вже було не спо‑

кійно. Столицю стали покидати 
люди. Увечері 23 лютого посту‑
пила команда жінок‑провідниць, 
які охороняли вагони гарячого 
резерву, замінити провідника‑
ми‑чоловіками і сформувати з 
вагонів гарячого резерву потяг 
для біженців.

Олександр, змінившись після 
поїздки 20 лютого на прохання 
нарядчика резерву провідників, 
24 лютого заступив на роботу 
та прийняв вагон у складі по‑
тяга, сформованого під вимуше‑
них переселенців. Так почався 
дев’ятиденний рейс наших зем‑
ляків, порою під обстрілами і без 
гарячої їжі.

— Олександре, ти міг ще 2 дні 
відпочивати, адже в рейс ти мав 
їхати 26 лютого? — звернулися 
ми до провідника.

—  П р о в і д н и к и  — 
військовозобов’язані, тільки не це 
стало причиною дострокової по‑
їздки. Я знав, що в Києві ситу‑

ація складна. В моїх товаришів, 
які були на роботі 11 день, не за‑
лишилось продуктів харчування, 
адже вони розраховували, що їх 
змінять. До банкоматів, щоб зня‑
ти готівку, було не доступитися, 
а карткою не можна було розра‑
хуватися. Тож моя сумка з дому 
стала моїм друзям у нагоді.

— Максиме, складно було з 
харчами?

— У мене ще було пів пакета 
макаронних виробів і 2 сосиски. 
З Києва ми з евакуйованими 
приїхали у Івано‑Франківськ. 
Складність полягала в тому, що 
не було ніякої інформації. Лише 
коли ми від чергового військової 
адміністрації отримали відповідь: 
«Чекайте, зараз не до вас», ми 
зрозуміли, що у нас з’явився шанс 
скупитися. Головним було, чи є 
у банкоматах гроші. Нам пощас‑
тило і ми скупилися.

— Олександре, а чому у вас 
не було інформації куди і коли 

ви направляєтеся?
— На мою думку, графік кур‑

су поїздів замовчувався свідомо. 
Це, мабуть, було пов’язано з тим, 
щоб потяги могли проїхати поза 
радарами ворога. Як їхали, то вже 
інша справа. Головне, що вагона‑
ми Укрзалізниці було врятовано 
десятки тисяч простих українців.

— За час вашої поїздки, де було 
дуже гаряче?

— Гаряче було мешканцям міс‑
та. Інакше б вони звідти не виїж‑
джали. А вибухи було чутно у всіх 
містах, звідки ми евакуйовували 
мирне населення. До вибухів ми 
звикли у перший день війни. Де б 
ми не були — наша тероборона і 
ЗСУ забезпечували нам безпечний 
коридор.

— Максиме, а що розповідають 
евакуйовані і чим вони можуть 
користуватися у вагоні?

— Більшість людей були на‑
страхані тим, що вони пережили. 
Між собою вони говорили про ро‑

сійське вторгнення. Люди шоко‑
вані, що країна, яка називала себе 
старшим братом, здатна на таке. 
У вагонах з евакуйованими була 
гаряча вода, щоб помитися, і 
кип’яток для чаю. Коли ми при‑
везли вимушених переселенців з 
Харкова, один львів’янин просив 
відвезти його у Харків, у нього 
там залишилась дівчина і він 
рвався туди, щоб забрати кохану. 
Ми йому пояснили, що не їдемо 
на Харків.

Коли наша зустріч з Мак‑
симом та Олександром йшла 
до завершення, задзвонив теле‑
фон Олександра. Йому зателе‑
фонував колега по роботі Вале‑
рій з Житомирщини. Він також 
брав участь у евакувації і дуже 
вдячний українським військовим, 
що на вагони, коли вони були 
в Харкові, нічого не прилетіло. 
За словами Валерія, в тому рейсі 
у кожному з 19‑ти вагонів пере‑
бувало близько 200 людей.

Під час евакуації з Покровська, що на донеччині, 
люди були в паніці. В той день рашисти кинули ракету 
на краматорськ, де загинуло більше півсотні мирних жителів
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козятинських груп у Фейсбук 
Світлана Кухар залишила допис 
такого змісту:

«Добрий вечір, громадо. 
А хтось знає, чому сьогодні ра‑
йон ПРБ та уся Білоцерківська 
траса сяють увімкненими лампа‑
ми вечірнього освітлення? Війна 
уже закінчилася? Так по усьому 
місті, чи тільки нам пощастило?»

Цей допис теж викликав жваве 
обговорення. Понад 60 комента‑
рів залишили під ним люди. Ко‑
ристувачі Фейсбук сперечалися, 
чи доцільно освітлювати вулиці 
під час воєнного стану.

Того ж таки 16 квітня міський 
голова Тетяна Єрмолаєва у сво‑
єму відеозверненні повідомила, 

що в громаді почали відновлю‑
вати вуличне освітлення.

— Із вчорашнього дня увімкне‑
но освітлення в нашій грома‑
ді, — сказала Єрмолаєва. — Це 
наказ військової адміністрації. 
На деяких вулицях освітлення 
ще не увімкнено, тому що є 
неполадки на підстанціях. Далі 
будемо відновлювати, заміню‑
вати пошкоджені лампи, які 
не горять, для того, щоб місто 
освітлювалося скрізь і села теж. 
Це є наказ. Маємо у військовий 
час ці накази виконувати.

Буквально вчора тему вулич‑
ного освітлення стали піднімати 
знову. «На Депутатській вулиці 
включили освітлення на стов‑
пі, що вже світломаскування 

новини

Наказу про відміну 
світломаскування 
військова адміністрація 
не давала. А тому нам 
потрібно продовжувати 
завішувати вікна 

олена удвуд

Щойно почався воєнний стан, 
у Козятині перестало працюва‑
ти вуличне освітлення. Першо‑
го ж вечора, 24 лютого, ліхтарі 
вимкнули на всіх вулицях, так 
що після двадцятої години було 
темно, хоч в око дай, навіть 
у центрі міста. Уранці наступ‑
ного дня на сайті Козятинської 
міської ради опублікували ого‑
лошення про те, що з метою 
безпеки на вулицях міста і сіл 
громади в нічний час буде віді‑
мкнене вуличне освітлення і за‑
кликали громадян не панікувати. 
Згодом освітлення вимкнули і 
на залізниці.

За майже півтора місяці люди 
вже звикли до того, що ввечері 
не освітлюються ані вулиці, ані 
залізниця. Так було до 7 квітня. 
Поки не увімкнули освітлення 
на залізниці.

— Із сьогоднішнього дня буде 
освітлена залізниця, таке рішен‑
ня прийняла військова адміні‑
страція для якісного виконан‑
ня перевезення різного типу 
вантажів, — сказала очільниця 

громади. — Залізниця повинна 
виконувати свою роботу. Жме‑
ринка, Вінниця, Вапнярка — всі 
залізничні вузли освітлені і це 
не має жодного стосунку до світ‑
ломаскування. Через те, будь лас‑
ка, будьте готовими до того, що 
залізниця освітлюється. Далі буде 
освітлено і місто. Сьогодні літа‑
ки, ракети працюють не по ві‑
кнах і не по освітлених будинках, 
вони працюють по координатах і 
через те освітлення має працюва‑
ти. Такі рекомендації військової 
адміністрації.

Цю новину стали жваво об‑
говорювати козятинчани. Під 
публікацією про це на нашій 
сторінці у Фейсбук читачі зали‑
шили 73 коментарі. І здебіль‑
шого люди висловлювали своє 
обурення тим, що освітлення 
на залізниці увімкнули.

Трохи більше, ніж за тиждень 
тему із освітленням підняли зно‑
ву. У нашому телеграм‑каналі 
15 квітня написали: «А світло‑
маскування відімкнено, що вся 
вулиця Матросова освітлюється 
дорожніми ліхтарями?»

Наступного дня в одній із 

чому в козятині увімкнули 
вуличне освітлення?
актуально  останні дні однією 
з найбільш обговорюваних серед 
козятинчан тем стало повернення 
вуличного освітлення. із початком 
повномасштабного вторгнення вимкнули 
не лише ліхтарі вздовж вулиць, а й 
освітлення на залізниці. тепер і ліхтарі, і 
залізниця освітлюються знову. чому так 
і чи треба продовжувати дотримуватись 
світломаскування в квартирах і будинках?

не паліть суху траву. 
гинуть тварини і люди

Богослужіння 
у страсний тиждень

олена удвуд

Свого часу Олександр Довжен‑
ко написав кіноповість «Україна 
в огні». Зараз Україна теж в огні, 
в прямому сенсі цього слова. І 
не лише через війну, а й через 
людей, які попри заборону спа‑
люють на полях і городах сухостій

Ранок 13 квітня. Козятин. Хтось 
підпалив сухостій на полі. Вогонь 
міг наробити великого лиха. По‑
руч із полем — житлові будинки 
та лісосмуга. Те, що палає поле, 
помітив один із козятинчан. Він 
одразу викликав Державну службу 
з надзвичайних ситуацій. Ряту‑
вальники за лічені хвилини вже 
були на місці пожежі і загасили 
вогонь, тож полум’я не встигло 
перекинутися ані на житловий 
масив, ані на лісосмугу.

На жаль, те, що трапило‑
ся — не поодинокий випадок.  
Сухостій спалюють і в селах, і 
біля міста. Були вечори, коли 
Козятин огортала така стіна 
смогу, що, вийшовши на ву‑

лицю, важко було навіть дихати.
Через підпал сухостою за остан‑

ні два місяці на Козятинщині ста‑
лося більше десятка пожеж. Наве‑
демо декілька прикладів, які набу‑
ли широкого розголосу. У березні 
в Коритуватій Самгородоцької 
громади хтось підпалив пасовись‑
ко. А це територія площею близь‑
ко 10 гектарів. Вогонь охопив 
сухостій та очерет. Суха погода і 
сильні пориви вітру зробили свою 
справу — полум’я швидко поши‑
рилося полем, в результаті чого 
сталася масштабна пожежа. Се‑
лянам спільно з рятувальниками 
вдалося ліквідували пожежу, втім 
винуватця не знайшли.

Схожа ситуація сталася й у 
Лозівці Самгородоцької грома‑
ди. Втім, було декілька випадків, 
коли паліїв ловили на гарячому. 
У Йосипівці на місцевого мешкан‑
ця, що палий сухостій на городі, 
склали адмінпротокол. Так само 
наклали штраф на на палія в іншо‑
му селі Самгородоцької громади. 

Часом наслідки пожежі, яка 

виникає через підпал сухостою, 
можуть бути фатальними. Саме 
так і сталося в одному із сіл 
Хмільницького району. Ввечері 
бабуся вийшла на город, підпа‑
лила траву. Спалахнула пожежа, 
через яку жінка загинула.

Рятувальники б’ють на сполох: 
«Під час випалювання сухої рос‑
линності гине насіння рослин, 
гинуть практично усі живі істоти, 
що живуть у траві та на поверхні 
ґрунту. Випалювання наносить 
пряму шкоду й здоров’ю людини».

Додамо, що за спалювання су‑
хостою передбачена відповідаль‑
ність. Як мінімум це штраф від 
3060 до 6120 гривень для грома‑
дян і від 15300 до 21420 гривень 
для посадових осіб. А якщо су‑
хостій підпалили в межах терито‑
рій природно‑заповідного фонду, 
розмір штрафу для населення – 
від 6120 до 12 240 гривень. Крім 
того, спалювання сухостою може 
бути розцінено як диверсія. За це 
вже передбачена кримінальна 
відповідальність.

храм рІздва Покрови 
Божої матерІ

21 квітня. 8.00 Свята Літургія, 
16.30 — Єрусалимська ранкова

22 квітня. Велика п’ятниця, 
служба Божа починається 
о 10 годині

23 квітня. 8.00 Служба 
Божа. Починаючи з 15.00 і 
до 19.00 під храмом будуть 
освячуватися паски. Освячення 
буде відбуватися щогодини. З 
вечора суботи буде служитися 
пасхальна ранкова з обходом 
церкви і повернення плаща‑
ниці до храму

24 квітня пасхальне богослу‑
жіння починається о 6.30, з 8‑ї 
до 9‑ї години буде освячення 
пасхальних кошиків

каПлиця угкц
21 квітня (великий четвер) 

9.30 Літургія Святого Ва‑
силія Великого з Вечірнею. 
17.30 Утреня страстей (читання 
12 Євангелій)

22 квітня (велика п’ятниця) 

9.30 Вечірня з виставленням 
плащаниці. 17.30 Єрусалим‑
ська Утреня

23 квітня (велика субота) 
9.30 Літургія Святого Ва‑
силія Великого з Вечірнею 
18.00 Освячення пасок

24 квітня (Великдень). 
7.00 Воскресна Утреня, Літур‑
гія за здоров’я і всяке прошен‑
ня, освячення пасок

храм святого ІллІ
21 квітня 8.00 Спомин Та‑

ємної вечері. Літургія Святого 
Василія Великого. 16.00 Утреня 
з читанням 12 страсних Єван‑
гелій

22 квітня. 7.00 Часи. Вечірня 
з винесенням плащаниці

23 квітня. 6.30 Утреня з чи‑
ном погребіння Плащаниці. 
З 14.00 до 17.00 освячення 
пасхальних кошиків

24 квітня. 6.30 Світле Хрис‑
тове Воскресіння. Святкове 
богослужіння. Освячення 
пасок.

немає?» — питали у нашому те‑
леграм‑каналі.

Із поверненням вуличного 
освітлення у багатьох козятинчан 
виникло питання — чи скасували 
світломаскування повністю і чи 
треба нам продовжувати заві‑
шувати ввечері вікна шторами, 
якщо залізниця вже освітлюєть‑
ся і ліхтарі на вулиці працюють? 
Із цим питанням ми звернулися 
до Тетяни Єрмолаєвої. Як пові‑
домила нам очільниця громади, 
наказу про повну відміну світ‑

ломаскування військова адміні‑
страція не давала. А тому нам 
потрібно продовжувати завішу‑
вати вікна у будинках і квартирах 
в темну пору доби. Що стосуєть‑
ся вуличного освітлення, то його 
вмикають для того, щоб військові 
та поліція могли вночі працюва‑
ти і виконувати свої обов’язки. 
На залізниці освітлення вночі 
потрібне для того, аби швидко 
пропускати вантажі, адже ван‑
тажоперевезення працюють ці‑
лодобово.

Півтора місяці вулиці громади не освітлювали. тепер 
ліхтарі увімкнули і на це є причина. Фото ілюстративне
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До 30‑річчя Незалежності України 
24 серпня 2021 року у Києві провели 
військовий парад. Козятинчанин Денис 
Прилуцький брав у ньому участь. Разом із 
побратимами він крокував головною вули‑
цею столиці у складі Бригади морської пі‑
хоти. Саме таким ми його запам’ятаємо — 
гарний хлопець із карими очима, якому 
так пасують однострій та синій берет.

Денис Прилуцький народився і ви‑
ріс у Козятині. Все своє життя хлопець 
прожив тут. До 9 класу навчався у школі 
№ 5. Потім вступив до нашого учили‑
ща, де здобув спеціальність «оператор 
комп’ютерного набору/агент з постачан‑
ня». Обрав саме цю професію, бо захо‑
плювався інформаційними технологіями.

— Його цікавили комп’ютери, — 
каже Геннадій Прилуцький, батько на‑
шого Героя. — Він допомагав всім із 
комп’ютерами, займався програмуванням.

Але сфера ІТ — не єдине захоплення 
Дениса. Як і більшість хлопців, він за‑
ймався спортом, регулярно тренувався. 
Був товариським, добрим, завжди був го‑
товий прийти на допомогу друзям, а їх 
у Дениса було чимало.

— Друзів було дуже багато, — розповідає 
Геннадій. — Це можете передзвонити чи 
в училище, чи в школу п’яту спитати. 
Дуже багато друзів. Це не мені казати, 
це хай діти скажуть і вихователі також.

Після випуску з нашого училища Денис 
вирішив продовжити навчання і поїхав 
до столиці. Там він вступив на менедж‑
мент і логістику до Державного універ‑
ситету інфраструктури та технологій. Але 
пандемія коронавірусу внесла свої корек‑
тиви і кардинально змінила плани хлопця.

— Перший курс він вивчився очно, 
а на другому курсі пішов на заочне і з 
заочного пішов в армію, — каже Генна‑
дій Прилуцький. — Сказав, що піде, хоче 
служити і пішов служити. Була в нього 
відстрочка, відмовився. Як почався коро‑
навірус у нас, то їх перевели на заочне і 
він через це і сказав, що піде в армію. Бо 
ковід тоді все навчання перебив і хлопцям, 
і дівчатам.

Денис пішов у військкомат, щоб про‑
йти строкову службу. У 2020 році він став 
служити у складі Бригади морської піхоти. 

вони прийняли 
перший уДар
герої не вмирають!   
Вже два місяці 
денис прилуцький 
на небесах. молодий 
козятинчанин загинув 
на полі бою у перші дні 
повномасштабної війни, 
боронячи генічеськ. 
Хлопцеві був лише 21 рік. 
Він займався спортом, 
мав багато друзів. і сам 
захотів піти служити, хоча 
мав відстрочку

денис Прилуцький був морським 
піхотинцем. Юнаку залишалося 
100 днів до наказу, коли почалося 
вторгнення рашистів

«я вас люблю, бережіть себе», — 
написав віталій мамі того дня, 
коли почалося повно масштабне 
вторгнення росії. Востаннє він 
виходив на зв’язок із рідними 
17 березня

Цього року вже мав повернутися до рідно‑
го Козятина. Батьки чекали його додому 
10 червня. Тато нашого Героя каже, що 
синові залишалося всього лиш 100 днів 
до наказу, коли почалася повномасштабна 
війна, яку росія розв’язала проти України. 
І ця кривава війна забрала життя Дениса. 
Козятинчанин загинув на полі бою, за‑
хищаючи свою Батьківщину. Йому був 
всього лиш 21 рік.

— Вони прийняли перший удар звід‑
ти, — каже батько Героя. — Зразу 24 лю‑
того хлопці зустріли перші їх всіх (ро‑
сійських солдатів — авт.). Через них за‑
ходили, через те місце.

Денис Прилуцький загинув у місті Гені‑
чеськ, що на Херсонщині. Вже два місяці 
цей населений пункт перебуває під оку‑
пацією рашистів. Через це Дениса поки 
не вдалося повернути додому, до Козяти‑
на. Нашого Героя поховали на місцевому 
кладовищі у Генічеську.

— Щойно буде перемога, буде можли‑
вість туди поїхати, ми його привеземо 
додому, — каже Геннадій Прилуцький. — 
Він не в братській могилі, він в окремій 
могилі. Ми його знайдемо і заберемо. 
Біля нього ще дуже багато хлопців, які 
загинули разом з ним, військові всі. Ми 
чекаємо, поки все завершиться і він буде 
вдома. Це навіть не обговорюється, це 
питання просто часу.

Про те, що Денис Прилуцький загинув 
на війні, козятинчани дізналися увечері 
7 березня. За кілька днів громада і свя‑
щеники зібралися на центральній площі, 
щоб помолитися за нашого Героя.

Матроса Збройних сил України Дени‑
са Прилуцького посмертно нагородили 
Орденом ІІІ ступеня «За мужність». Мо‑
лодий козятинчанин, який віддав своє 
життя за Україну, назавжди залишиться 
у наших серцях.

олена удвуд

Віталій Печенюк народився 1 червня 
2000 року. До дев’ятого класу навчався 
у школі № 2. Потім вступив до нашого 
училища, де вивчився на контактника 
контактних мереж. Після випуску став 
працювати на контактній мережі. Мама 
Наталія каже, що синові дуже подоба‑
лася робота. А потім отримав повістку 
в армію. Після проходження строкової 
служби вирішив стати військовим. На по‑
чатку січня 2021 року підписав контракт 
із Національною гвардією.

— Багато в нього було друзів, — роз‑
повідає Наталія, мама Віталія Печеню‑
ка. — Він старався всім допомогти. Якщо 
треба було, дзвонили Віталіку, він бігом 
за машину і все — вже він там допома‑
гає. Жвавий, життєрадісний, я на нього 
казала везунчик. Що б не сталося, він з 
будь‑якої ситуації завжди викрутиться.

Віталій був старшим сином у сім’ї. Для 
молодших братика Олександра і сестри 
Лілі він був найкращим старшим братом 
у світі. Дуже їх любив і стояв за них горою.

— Він завжди тільки зайде в хату, пи‑
тав: «Так, де мої діти?» Всіх позбирає до‑
купи, — продовжує Наталія. — Він дуже 
любив дім. Де б він не був, він завжди 
хотів додому. Його приймали всі гарно 
друзі, але він у нас домашній. Він чуй‑
ний був у мене, спокійний.Не мав ніяких 
шкідливих звичок, не вживав і не курив. 
Він тікав навіть від цього. Казав: «А нащо 
воно мені треба? Я не хочу».

Як і чимало хлопців, Віталій любив «за‑
лізяки» — його дуже цікавила техніка. 
Розбирати і складати мотоцикли, мопеди, 
машини. Усе починалося з мопедів. Він 
завжди допомагав друзям, ремонтував тех‑
ніку, якщо щось зламалося. Розбирався 
в комп’ютерах. Словом, цікавився всім. 
А ще дуже любив тварин. Наталія каже, 
збирав усіх котів. І навіть обіцяв привезти 
додому кота з війни.

Як військовий Національної гвардії, ще 
до початку повномасштабного вторгнення 
росії Віталій Печенюк був у зоні прове‑
дення операції об’єднаних сил. Приїздив 
додому у відпустку, а тоді — назад на схід. 
Сам хотів їхати. На початку лютого він 
вкотре вирушив до зони АТО/ООС. Куди 
саме, не казав. Наталія сама просила сина 

Це його 
останнє фото
герої не вмирають!   
місяць тому війна 
забрала життя молодого 
козятинчанина Віталія 
печенюка. Юнакові 
був лише 21 рік. мама 
завжди називала його 
везунчиком, бо він був 
життєрадісний і знаходив 
вихід з будь-якої ситуації. 
розповідаємо про нашого 
героя, який віддав своє 
життя за Україну

не повідомляти точне місце перебування, 
про всяк випадок. Єдине, що сказав Ві‑
талій, так це те, що він недалеко від того 
місця, де вже був.

— Потім почалася війна, — каже Ната‑
лія. — Він мені прислав смску «Я вас лю‑
блю, бережіть себе». І все. Так ми інколи 
зв’язувалися. Два‑три дні він не виходив 
на зв’язок, потім напише «Все добре». 
Дзвонити не міг, бо ви самі розумієте. 
Я боялася, думаю, не дай Бог, хтозна, 
де дитина перебуває. Прислав він мені 
фотографію. Написав «Мам, бачиш, все 
добре, живий». Оце його остання фото‑
графія. До останнього ніхто не міг думати, 
що так вийде.

Наталія розповідає, що ВОП (це як 
невеликий блокпост), на якому перебу‑
вав син, оточили. Командир вивів їх з 
оточнення, вони повзли посадкою три 
кілометри протягом п’яти годин. Про це 
Віталій написав мамі в соцмережі. Був 
великий обстріл і з танків, і з повітря, але 
тоді їм вдалося вижити. Що сталося після 
цього — невідомо. У середу, 23 березня, 
рідним повідомили страшну звістку — Ві‑
талій загинув на Донеччині. Наступного 
дня був рівно тиждень відтоді, як хлопець 
востаннє виходив на зв’язок із мамою.

Ми спілкувалися з Наталією ще до того, 
як Віталія привезли додому. Жінка казала, 
що найстрашніше — це бути в очікуван‑
ні. У лютому, коли син востаннє пішов 
на схід, мама залишила його речі так, як 
він і поклав. «Думала, він так скоріше 
прийде, скоріше дочекаюся», — казала 
Наталія. Через кілька днів після нашої 
розмови громада міста попрощалася з мо‑
лодим Героєм, який віддав своє життя 
за Україну. Поховали Віталія Печенюка 
на Алеї слави кладовища у селі Козятині. 
Йому назавжди залишиться 21 рік.

редакція висловлює щирі співчуття родинам віталія та дениса. світла пам’ять героям!
на жаль, дуже часто козятинщина отримує трагічні звістки з фронту.  

за останні два місяці на війні загинуло 11 наших захисників. Із них восьмеро — мешканці козятинської громади.  
ми будемо писати про всіх земляків, які полягли за нашу Батьківщину. не забудемо нікого.
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Робота
 � На роботу в City Park потрібен кальянщик, 

З/П договірна. 093-599-68-33

реклама та оголошення

506991

505583

506957

506990

507290

Всі війни, рано чи пізно, завершуються, і ми, українці, більше за все хочемо, щоб 
завершилося вторгнення країни – агресора на нашу землю і настав такий бажаний мир. 
Мир, ціну якого ми пам’ятатимемо вічно. Однак, уже сьогодні, спільно, маємо думати 
про майбутнє, про завтрашній день у якому буде потреба в кваліфікованих робітничих 
кадрах. Відновлення країни, її розвиток спонукатимуть до вдосконалення системи про-
фесійної освіти, яка має для цього і людський, і технічний потенціал.

Колектив нашого закладу здійснює, і з нового навчального 2022-2023 року здійсню-
ватиме підготовку молоді за потрібними і цікавими професіями. Тому, сьогодні зверта-
ємося до випускників шкіл та їхніх батьків, з інформацією про робітничі професії, які 
може опанувати молодь, вибравши наш заклад для подальшого навчання:

ПІсля 9 класІв (Базова середня освІти)  
з можливІстю навчання 3-4 роки:

« життя проДовжується... обери свою професію»

Чекаємо Вас за адресою:  
Вінницька обл. м. Погребище вул. Рокитна,12.  067-430-68-98

ПІсля 11 класІв: (Повна середня освІта)  
з можливІстю навчання 1-1,5 роки:

 Слюсар з ремонту колісних тран-
спортних засобів, тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва (кат. 
«А1»), водій автотранспортних засобів 
(кат.«С») – 3 роки.

 Електромонтер з обслуговування 
електроустановок, електрогазозварник, 
водій автотранспортних засобів (кат. «С») 
– 3 роки (за підвищеним розрядом – 4 
роки).

 Електрогазозварник, водій автотран-
спортних засобів (кат. «С») -1 рік (за під-
вищеним розрядом – 1,5 роки)

 Кухар, офіціант, бармен – 1,5 року.

 Кухар, кондитер - 3 роки (за підвищеним розрядом – 4 роки)

505728

506674

506739

507894

Продам або здам в оренду приміщення 20 кв. 
м., м. Козятин, вул. 8-ма Гвардійська 2а. 063-

452-00-00, 067-444-20-19

Будинок 80 кв. м., газ, вода, всі зручності, 
госп. будівлі, літня кухня з газом та водою, 
вул. 9-го січня 13, район переходки, зем. діл. 

15 сот., фото на OLX. 067-430-40-65

Продам 3-кімнатну квартиру в центрі 
міста, 5/5, потребує завершення ремонту. 

063-502-69-43

Продам поросята українська біла+ландрас, 
с. Селище. 068-760-50-75
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готуємося до великодня. 
у скільки обійдеться паска?
в’ячеслав гончарук

Для того, щоб ваша родина поласувала 
Великодною здобою, є три шляхи. Най‑
простіший і найдешевший — це коли ваші 
рідні, родичі чи гості принесуть вам паску 
додому. Другий варіант — купити її в ма‑
газині. Орієнтовно здоба вагою 400 грамів 
має коштувати близько 50 гривень. Якщо 
вже бути зовсім точним, то ми бачили пас‑
ку такої ж ваги в одній з торговельних то‑
чок за ціною 48,50. У понеділок, 18 квітня, 
в центрі міста у фірмовому магазині були 
паски вагою 300 грамів по ціні — 27,50.

І третій варіант — це паску спекти са‑
мому. Тут вже варіантів безліч. Що кому 
підходить і хто на що розраховує

Перше, що для паски потрібно — це 
борошно найвищого гатунку. Ми паску 
любимо, то беремо для замісу 2 кіло‑
грами по 19 гривень. Щоб здоба була 
смачною, яйця бажано купувати домаш‑
ні. Ціна на них впала і можна знайти 
від 25 до 35 гривень за десяток. Фермер‑
ські минулого тижня можна було купити 
по 14 гривень за десяток. Одна деталь: 
якщо ви печете паску із заварного тіста, 
так вам на заміс потрібно буде 20 яєчних 
жовтків, тож і яєць в такому разі потрібно 
мати 2 десятки.

До борошна треба 200 грамів масла — 
54–60 гривень, можна взяти маргарин, він 
значно дешевший. Щоб замісити тісто — 
потрібне молоко. Це 20 гривень, якщо 
літр молока купити на ринку і 36 гривень, 
якщо в магазині. Для паски беремо молоко 
3,2% жирності

Далі — 15 гривень за 100 грамів дріж‑
джів. Зараз дріжджі є, вони перестали бути 
дефіцитом. Щоправда через сухий закон 
під час військового стану вони подорож‑
чали у 5 разів. На два кілограми борошна 
беремо цукор за смаком. В середньому 
треба 300 грамів, це ще 8 гривень з хвос‑
тиком. Господині знають, що вже третій 
рік цукор не тої солодкості, що був кілька 
років тому. Хто любить солодку паску, 

може сміливо добавити півтора склянки 
цукру. Родзинки 100 грамів, а це плюс 
12 гривень, цукати 50 грамів — 9 гривень. 
Цукати, це смак і краса у Великодній здо‑
бі, тільки треба пам’ятати, що вони важкі, 
і коли їх багато, то вони можуть посадити 
тісто. Щоб цього не сталося, наші мудрі 
жінки цукати перерізають на дрібніші 
частинки.

Додаткові інгредієнти — 4 столові ложки 
коньяку. Це за умови, якщо він є у вас 
під руками. Якщо немає — обійдеться 
без нього. Цедра лимона — чайна лож‑
ка, ванільний чукор 6 пакетів, кардамону 
чи мускатного горіха пів чайної ложки. 
Стільки ж солі.

Разом з формами, які ми знайшли 
по 4 гривні за кожну, закупи на нашу 
паску обійшлися у 250 гривень. Паску 
звичайно ми ще не пекли, але налашто‑
вані, що з 2 кілограмів борошна будемо 
мати 7–8 пасок. Виходить, якщо ви паску 
спечете самі — виграєте у грошах, якості 
і смаку, а втратите тільки у часі.
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 � На роботу потрібні: збиральниці грибів 
печериць (з/п від 450 грн в день)   098-634-
12-45, різноробочі (з/п від 14000 грн за вахту) 
098-634-12-45.

 � Вахтовий метод. Житлом забезпечуємо. 
Місце роботи - м. Фастів. Телефонувати в буд-
ні дні з 8.00 до 17.00 год

Ремонт, послуги
 � Виконую всі види нутрішніх будівельних робіт. 

093-002-51-49
 � Виконую Зварювальні роботи. 067-786-29-90
 � Ріжу дрова, ріжу дерева, зрізаю аварійні де-

рева. 096-594-47-70
 � Виконуємо будівельні роботи. 063-754-61-77, 

093-767-67-84

пРоДам
 � Автоклав, тюки соломи, диски на Ланос R 15 

металеві. 067-745-69-92
 � Аптечні меблі на дві каси, холодильник вітрину. 

063-392-93-20, 098-974-29-35
 � Бензокосу, бензопилу «Штіль-240» і «Гудлак», 

болгарку, ел. лобзік, ел. двигуни, інкубатор, ЯВУ-
350, ел. пулівізатор, рейси. 068-216-34-20

 � Бройлер курчат, каченят, індики суточ-
ні.063-604-26-79, 067-173-31-50

 � Буряк кормовий. 063-733-27-95
 � Асбоцементну трубу для каналізації чи димоходу 

200 мм, довж. по 5 метрів, мідний кабель на лом, 
ванну чавунну в гарному стані з бронзовим затво-
ром. 097-170-90-05, 093-207-71-57

 � Картоплю дрібну, с. Сестринівка. 067-264-08-30
 � Буряк, картоплю мілку та велику. 093-340-96-99
 � Вал 2 шт., на деревообробний станок L-200 мм 

та 300 мм, двигун 3-фазний 2,8 квт. 067-133-74-66
 � Голуби бойні «Вертуни», декоративного віслову-

хого кроля, порісні кролиці, електродвигун з редук-
тором до корморізки, січкарню, ручний трубогиб. 
067-394-60-27

 � Дачну діл., з будинком, 10 сот., р-н Талимонівка, 
є погріб, каналізація, вода, садок, огорожа. 063-
367-63-75, 068-155-54-79

 � Диван малютку, тумбу під телевізор. 067-646-
72-63

 � Дитяче ліжко кольору слонової кістки з маятнико-
вим механізмом, натуральним матрацем та шухля-
дою для речей. 063-46-26-120

 � Дошка сосна необрізна 40 мм, 0,5 куба. 067-
430-40-65

 � Залізо листове 1,10 х 2,50, товщина 4 мм., для 
котлів, сейфів, дверей. 095-090-18-58

 � Зем. ділянку 1 сотка під гараж в р-ні танку. 093-
760-97-43

 � Земельну ділянку 32 сот. в с. Козятин, вул. По-
ділська (К.Маркса) зручне розташування, всі кому-
нікації поруч. Терміново 2000 у.о.. 063-46-26-120

 � Зерно кукурудзи 1,5 тонни. 093-677-47-25
 � Картоплесажалку до мотоблока, морських свинок. 

097-446-20-46, 063-629-01-49
 � Картоплю велику з доставкою 8 грн/кг. 063-615-

60-28, 067-986-93-07
 � Картоплю велику, велику та малу моркву, кашові 

гарбузи (тикву гитара), туфлі на дівчинку 33-34 р. 
067-903-75-46, 093-408-75-25 

 � Картоплю велику, зерно кукурудзи, можлива до-
ставка по місту. 096-846-87-64

 � Картоплю велику-5 грн., посадкову-4 грн., мілку-2 
грн., ранню рев`єра-6 грн., пшениця-7 грн., яблу-
ка-5 грн. 063-934-26-12

 � Картоплю дрібну і посадкову. 096-719-18-46
 � Картоплю дрібну. 096-435-25-17
 � Картоплю насінневу «Біла роса» 096-727-43-90
 � Картоплю мілку, посадкову. 096-719-18-46
 � Теличку Голштинка 3 місяці. 098-22-22-404
 � Кільця для криниці 4 шт., шифер 7 листків, ма-

трац ватний 200 грн., маш. швейна ручна «Подолка» 
1500 грн., сепаратор молочний, битовий 2000 грн. 
096-106-64-34

 � М/п вікна 122 х 138 откр., 137 х 138. 063-553-
27-86

 � Меблі б/в, бідон алюм., плуги підгортан.,самороб. 
2 шт., самовар «Кальчугіно», банки 0,5, 1, 3 л., бло-
ки фундаментні цілі 3 шт., половин. 8 шт., панель 
120 х 160. 063-359-40-27

 � Меблі, котел, килим, новий столовий сервіз, не-
дорого. 093-747-85-67

 � Меблі: вітальню, кухню, прихожу, комп. стіл, 
стіл-тумбу, пральну машину, холодильник. 067-
457-08-87

 � Малину Недосяжна, Карамелька, Соколиця, кизил 
Володимирський, виноград Гасла, ірга канадська, 
ожина крупноплідна. 097-170-90-05

 � Асбоциментні труби 200 мм. 097-170-90-05
 � Бджолопродукти: настойки прополісу, воскової 

молі, підмору, мед, ярий віск, гомогенат (молочко), 
питний мед, медовояблучний оцет. 097-170-90-05, 
093-204-71-57

 � Нутрії 6 місяців великої породи, самочки. 096-
423-03-54

 � Процесор АМD A6-3670-4-ядерний, материнська 
плата ECS A55M-F4, Озу 4Gb, вінчестер Hitachi 
500 Gb, блок живлення FSP 400 Watt,  відеокарта 
GeForce GT640 1 Gb DDR5. 063-553-27-86

 � Пральну машину BОSCH. 063-986-66-10
 � Сіно, яблука «Семеренка», «Голден», картоплю 

велику 7 грн., мотоблок Форте-25, насадку фрезу 
на мотокосу, мотофрезу. 068-216-34-20

 � Телефон стаціонарний АОН, холодильник «Ін-
дезіт», хвилястих папуг, солому пшеничну в тюках 
15 гр., спальня «Антарія». 097-763-97-86, 063-630-
96-77

 � Точило 380 вольт, круга 450 мм., токарний па-
трон хороший стан 250 мм., лебідка 1 тонна, комп-
ресор ЗИЛ, мотига до малого трактора 4 рядки. 
098-826-20-26

 � Труби різного діаметру, листи, уголок, колючий 
дрід та інше. 097-712-19-91

 � Тюки сіна. 068-759-80-17
 � Тюки, можлива доставка. 067-937-45-39
 � Ячмінь. 097-453-44-53

неРуХомIстЬ
 � 1-кімн. кв., 1 поверх, р-н відділення дороги. 093-

704-31-57, 063-889-23-37
 � 1-кімн. кв., 5 пов., інд. опалення, євро балкон та 

вікна. 067-457-08-87
 � 2-кімн. кв., 40,4 кв. м., центр, 2 поверх, інд. опа-

лення, сарай, погріб. 067-737-96-80
 � 2-кімн. кв., терміново, 4/4, 47 кв. м., без ремон-

ту,  інд. опалення, центр. 093-563-31-57
 � 2-кімн. кв., центр м. Козятин, терміново. 050-

853-06-35
 � 2-х кімн. кв. або обміняю на 3-х кімн., р-н учили-

ща в Козятині, вул. 8 Гвардійська, 61, 2 поверх, 43 
кв. м. 098-949-83-34

 � 2-х кімн. кв., або обмін на 3-х кімн. кв., р-н учи-
лища в Козятині, вул. 8 Гвардійська, 61, 2 пов., 43 
кв. м. 098-949-83-34

 � 3-кімн. кв., 60 кв. м., центр, вул. Грушевського 
30, інд. опал., кімнати окремі, санвузол розд., два 
балкони, тепла не кутова, косметичний ремонт, під-
вальне приміщення. 063-255-21-63, 096-451-95-94

 � 3-кімн. кв., 62 кв. м., р-н ПМК в напрямку с. Ко-
зятин, 2-пов/2-х поверх. будинку, окремий вхід, під-
вал, двір, сад, город. 063-367-63-75, 068-155-54-79

 � 4-кімн. кв., 86 кв. м., не кутова, 2/2, усі зручності, 
опалення, інтернет, ремонт. 096-176-45-23  

 � 4-кімн. кв., 86 кв. м., не кутова, 2/2, усі зручності, 
опалення, інтернет, ремонт. 096-176-45-23

 � Будинок 62 кв. м., газ та пічне опал.,  госп. будів-
лі, с. Козятин, зем. ділянка 0,15 га. 096-192-68-08

 � Будинок 74 кв. м., газ та пічне опал., відлив води, 
погріб, літня кухня, сарай, 5 сот. землі. 073-083-26-
65, 096-855-53-70

 � Будинок 87,9 кв. м., м. Козятин, р-н школи №3, 
зем. діл. 9,99 сот., нова система опалення, цен-
тральне водопостач., каналізація, криниця, госп. 
будівлі. 063-359-40-27

 � Будинок вул. Водокачній, усі зручності, гараж, 
город, сарай, погріб. 067-368-56-14, 2-23-74

 � Будинок житловий,площа 45,6 кв. м., м. Козятин, 
зем. ділянка 10 сот. 073-218-92-00, 067-477-40-43

 � Будинок р-н ПРБ, гараж, погріб, криниця. 093-
563-81-40

 � Будинок цегл. в доброму стані в с. Махаринці 
(цукр. з-д) мебльований, газове та пічне опалення, 
площею 71 кв.м. зем. діл-ка 16 сот., гараж, літня 
кухня,, гараж, 4 сараї, льох, вбиральня, садок. 099-
714-54-32

 � Будинок с. Сестринівка, 58,8 кв. м., газ, опален-
ня, криниця, літня кухня з газом та водою, сарай, 
погріб, у подвір`ї є недобудова з фундамент. та 
стінами, уся ділянка 48,58 сот. 067-684-38-71

 � Будинок с. Сигнал. 098-030-91-39 Володя
 � Будинок с.Дуб.Махаринці, з меблями, є газ. та 

пічне опалення, госп. будівлі, погріб, сарай, літня 
кухня, по вулиці проведений водопровід, 25 сот. 
города, неподалік ставок. 063-296-92-18

 � Будинок с.Сокілець, газ, вода, 25 сот. землі, туа-
лет, ванна, біля ставка. 098-254-37-48

 � Будинок цегл. 71 кв.м. в гарному стані, с. Маха-
ринці (цукр. з-д), літня кухня, гараж, госп. будівлі, 
зем. діл-ка 16 сот. 099-714-54-32

 � Будинок с. Сестринівка, 58,8 кв. м., газ, опален-
ня, криниця, літня кухня з газом та водою, сарай, 
погріб, у подвір`ї є недобудова з фундамент. та 
стінами, уся ділянка 48,58 сот. 067-684-38-71

 � Будинок цегляний в центрі, газ, вода, каналізація, 
ділянка 6 сот. 063-411-38-47, 096-080-87-03

 � Гараж в кооп. «Жигулі», цегляний, перекритий 
шифером, поштукатурений є світло. 096-534-46-69

 � Ділянка 41 сот., з фундаментом під будинок 13 х 
14, з госп. буд сарай, гараж, літня кухня, вул. По-
дільська 114. 063-829-40-45

 � Дачну ділянку 9 сот., з будинком, р-н Талимонів-
ка, вул. Некрасова. 096-863-61-66

 � Зем. ділянку 1 сот., під гараж, р-н танка. 093-
760-97-43

 � Зем. ділянку 35 сот., є стара хата, сарай, погріб, 
с. Пляхова, вул. Миру. 097-453-44-55 Наталія

 � Зем. ділянку 6 соток під забудову в центрі, про-
вулок Грушевського. 063-392-93-20, 098-974-29-35 

 � Зем. ділянку з фундаментом 10 сот., криниця, 
сарай, будматеріали усі документи на будівництво. 
097-354-76-68

 � Зем. ділянку під забудову, світло, погріб, глиня-
на хатина з пічним опал., 25 сот. зем., м. Козятин. 
067-784-33-39

 � Земельна ділянка в центрі не велика (бізнес, 
гараж). 063-342-67-53

 � Земельну ділянку 10 сот., вул. Катукова, світло 
проведене, терміново. 098-835-45-97

 � Част. будинку, центр з земельною ділянкою, тер-
міново, недорого. 063-342-67-53

 � Част. будинку, центр з земельною ділянкою, тер-
міново, недорого. 063-342-67-53

 � Частина будинку, утеплена, літня кухня, гараж, 
госп. будівлі, усі зручності, вул. Зелена. 097-775-
52-40

 � Частину будинку по вул. 9 січня, мп вікна, кри-
ниця, погріб, сарай., недорого. 067-491-12-23, 
067-494-77-27

 � Будинок 80 кв. м., газ, вода, всі зручності, 
госп. будівлі, літня кухня з газом та водою, вул. 
9-го січня 13, район переходки, зем. діл. 15 
сот., фото на OLX. 067-430-40-65

аВтомото
 � Citroen Berlingo 2005 р., дизель, 2,0 куба. 093-

105-45-50, 063-982-92-00
 � Citroen Berlingo 2006 р., дизель. 093-034-86-44
 � Fiat Doblo 2005 р. в., 1,9 дизель. 063-313-17-35
 � Volkswagen passat Б5 1998 р. в., газ/бензин, 

універсал, гарний стан. 096-778-87-12
 � ВАЗ 111730, 2008 р. в. 098-011-73-90
 � ВАЗ 2109, 2003 р. в., хороший стан, газ-бензин, 

зеленого кольору. 098-225-48-55, 063-689-85-43
 � ЗАЗ Славута 2001 р.в., газ+бензин, пробіг 140 

000, білого кольору, 30000 грн. 097-783-39-14, 
063-353-06-12 

 � ІЖ Комбі, 1981 р.в., в доброму стані. 093-44261-
43

 � Комбайн Claas Consul з кабіною, 3 метри жатки. 
097-577-26-86

 � Мотоблок з фрезою «Білорусь», картоплесажал-
ка, підгортач, косарка. 067-430-40-65

 � Опель 1989 р., газ, поварена, ходова перебра-
на, на ходу. 063-816-88-95

 � Причіп до авто без документів. 067-430-40-65
 � Трактор Т-25 з культиватором та плугом. 068-

126-78-82
 � Трактор ЮМЗ. 096-664-41-25
 � Трактор японський Kubota GL-40 з кабіною, плуг 

3 корпуса, дискова борона 1,8 м. 097-577-26-86

КуплЮ
 � 1-кімн. квартиру, розгляну усі варіанти. 093-002-

61-40
 � Балони:кислородні, вуглекислотні, газові, по-

бутові; електродвигуни, пір`я гусяче, качине, старі 
подушки, перини. 097-529-10-20

 � Батареї чугун., газов. та кисневий балон, газ. 
колонки, старі пральні маш., холодильники, різний 
хлам. 073-011-00-94, 097-712-19-91

 � Бензопили, бензокоси, електродвигуни від 2 квт 
і більше, млини, ступицю Москвича, пральну маш. 
LG-5 кг на запчастини, або бак до неї, мотоблоки. 
068-216-34-20

 � Для власних потреб дорого металобрухт та від-
ходи кольорового металу; акумулятори, радіатори, 
газ. балони та кисневі, газ. колонки, холодильни-
ки, пральні машини, батареї опалення. 097-793-
55-95

 � Картоплю. 067-159-28-54

 � Легковий причіп. 098-010-17-10

 � Металобрухт та відходи виробництва алюміній, 
мідь, нерж. сталь від організацій та населення для 
власних потреб. 097-793-55-95

 � Роги лося, оленя, сайгака, чоботи хромові, 
кирзові, ялові, іграшки СССР, статуетки, фотоапа-
рати, ікони, монети, ордени, жовті годинники, тв, 
магнітофони, плати та радіодеталі. 067-161-61-62

 � Шкірки кролів, заб`ю кролів за шкірку. 097-446-
20-46, 063-629-01-49 

РIЗне
 � Здам будинок газифікований, меблі, жилий 

стан. 073-052-93-37, 096-258-75-22

 � Зніму квартиру в м. Козятин, приблизно на мі-
сяць (мама, тато, дитина та кішка). 066-360-57-67 

 � Чоловік 37 років без шкідливих звичок, шукає 
порядну жінку для створення сім`ї, готовий на 
переїзд, судимих  зі шкідливими звичками, вадами 
та брехливих шахрайок, прохання не турбувати. 
098-859-01-33, 073-325-66-26

 � Віддам у хороші руки цуценят 2 міс. 095-587-98-
58 Женя

 � Втрачене посвідчення багатодітної родини на 
ім`я Мартинюк Марк Олександрович та Мартинюк 
Тетяна Павлівна вважати не дійсним.

 � Здам дачну ділянку з будинком.  096-863-61-66

 � Втрачений військовий квиток на ім`я Черній 
Сергій Петрович 21.09.1973 р. н., вважати не-
дійсним.
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Анекдоти 
***

баба Надя з радістю 
підгодовує окупантів, бо миші 
здохли, а миш’як треба десь 
дівати.

***
якщо білоруси полізуть, то їм 
вже є поганяло — чіпси.

***
кожне відео від байрактара, 
як ролик у Pornohub. Знаєш 
чим закінчиться, але очей 
не відірвати.

***
оголошення для орків:
якщо ви замерзли — 
присилайте нам свої 
координати на сторінку ЗсУ. 
ми вас зігріємо…

***
через ваше неудобно 
разговарівать по українскі… 
с@ка… невдобно спати всій 
Україні…

***
пропоную на українсько-
російському кордоні посадити 

касирку з атб, щоб питала 
у кожного приїжджого орка — 
пакет потрібен?

***
Є тільки два варіанти 
завершення війни: або Україна 
виграє, або росія програє.

***
— Що спільного між русскім 
воєнним і чаєм?
— Є розсипний, а є в пакетах…

***
— чому в Європі країни 
закривають свої порти для 
російських кораблів?
— Ніхто не хоче, щоб хтось 
думав, що саме їхня країна 
є тим самим місцем, куди 
відправили рускій корабель…

***
особливості менталітету:
Українець: тягне все 
в будинок (навіть якщо воно 
і нафіг не потрібно). любить 
копирсатися в городі і лаяти 
свій уряд.
росіянин: виносить все з 

додому на пропій, навіть 
ті речі, які дуже потрібні), 
любить залізти в чужий 
город і лаяти чужий уряд. 
свій обожнює. а також 
любить розповідати, що він 
старший брат всіх слов’ян, при 
цьому не розуміючи жодної 
слов’янської мови.

***
якщо ти добра та вихована 
людина, це зовсім не означає, 
що з тебе вийде поганий 
снайпер!

***
треба знати не мову ворога, 
а відстань до ворога і 
поправку на вітер!

***
приємний ранок: кава — 
гаряча, москалі — холодні.

***
— а чому в скабєєвої така 
дивна довга сережка і тільки 
в одному вусі?
— ти колись бачив шнур 
у зливному бачку туалету?

дозвілля

вівторок, 26 квітня

+10°Ñ +21°Ñ
+5°Ñ +9°Ñ

Ñубота, 23 квітня

+9°Ñ +16°Ñ
+5°Ñ +7°Ñ

п’ятниця, 22 квітня

+11°Ñ +14°Ñ
+5°Ñ +6°Ñ

неділя, 24 квітня

+10°Ñ +18°Ñ
+2°Ñ +7°Ñ

понеділок, 25 квітня

+11°Ñ +21°Ñ
+7°Ñ +9°Ñ

четвер, 21 квітня

+6°Ñ +9°Ñ
+3°Ñ +6°Ñ

Погода у Козятині 

овен 
Не починайте діяти, не визначившись 
із цілями, інакше час і сили будуть ви-
трачені даремно. Не надто довіряйте 
фактам і цифрам, якщо ваша інтуїція 
чинить опір прийняттю, здавалося б, 
очевидного рішення, тут щось не так, і 
до неї слід прислухатися. Надзвичайно 
великі шанси вийти на новий рівень, 
змінити своє життя.
 
телець 
Ви будете залучати оточуючих добро-
тою, мудрістю та щирим бажанням 
прийти на допомогу у скрутну хвилину. 
проте все ж не варто звалювати на себе 
чужі проблеми. четвер — вдалий день 
для активних дій, ваша працездат-
ність себе виправдає. У суботу краще 
не встрявати в дискусію, яка переростає 
в суперечку близьких людей.

Близнюки 
Ви зможете навести лад і в паперах, 
і в голові, і в особистих стосунках. 
бажано зберігати емоційну рівно-
вагу і вірити в краще, тим більше, що 
вас потішить деяка звістка. можлива 
дальня подорож, яка дозволить досягти 
успіху у справах і сприятиме зміцненню 
вашого здоров’я. У вас може з’явитися 
можливість кар’єрного зростання.

рак 
Нарешті настало довгоочікуване благо-
получчя. тиждень обіцяє пройти вдало. 
Налагодяться стосунки з партнера-
ми. На роботі будуть здійснюватися 
давно задумані плани та проекти. Ваша 
здатність швидко вникати в ситуацію і 
не менш швидко брати її під контроль 
спричинить загальне схвалення. Нама-
гайтеся розкрити різноманітні таланти.

лев 
Ви будете переповнені творчими за-
думами, але не забувайте і про рутинну 
роботу. Не давайте обіцянок, якщо їх 
важко буде виконати, навіть якщо дуже 
хочеться допомогти. друга половина 
тижня пройде у піднесеному, святково-
му настрої. побалуйте себе. Виявляючи 
турботу про свою сім’ю, ви відчуєте 
подяку та тепло у відповідь.

дІва 
подолати перешкоди дозволять впевне-
ність у правильно обраному напрямку і 
у власних силах. Не довіряйте всім без 
розбору: вимагайте документального 
підтвердження обіцянок. поки не діліться 
своїми таємницями навіть із найближчи-
ми. У вихідні вас чекають зустрічі з людьми 
з давнього минулого та нові знайомства.

гороскоп 21 – 27 кВітНя

терези 
Ваша зібраність і дотепність мобілізують 
оточуючих. якщо ви не розгубитеся 
в незвичайній ситуації, то вам загрожує 
романтичне знайомство з цікавою пер-
спективою. Задайте чіткий ритм роботи 
і неухильно дотримуйтесь його. Ви-
рішуйте проблеми у міру їх виникнення, 
не витрачаючи зайвих сил на критику та 
жалість до себе.

скорПІон 
схоже, ви схильні виявляти поблажли-
вість до власних недоліків, подекуди — 
дещо зайву. Не переступіть меж, зараз 
саме час позбутися згубних звичок і 
змінити своє життя на краще. Не під-
давайтеся на провокації, оскільки вас 
захочуть використати, втягуючи у кон-
фліктну ситуацію.

стрІлець 
Зараз не час для творчості та фантазій, 
краще твердо стояти на ногах, виявляти 
прагматизм та старанність. справи увін-
чаються успіхом, варто лише докласти 
до них хоча б мінімального зусилля. 
багато домашніх неприємностей за-
лишаться позаду, ви зітхнете з полег-
шенням. якщо буде можливість, виявіть 
себе в новій справі.

козерІг 
при необхідності ви можете сміливо 
розраховувати на слушну пораду та 
допомогу друзів. На роботі у вас можуть 
виникнути конфліктні ситуації, не до-
зволяйте понукати собою. стосунки з 
колегами налагодяться до четверга, 
що створить позитивну атмосферу. 
постарайтеся бути чесними з собою і 
оточуючими.
 
водолІй 
Настав важливий період, який дозво-
лить розкрити свої здібності у професій-
ному плані. Не лінуйтеся, не спізнюй-
тесь. Намагайтеся бути якомога більш 
зосередженими і не витрачайте свої 
сили на дрібниці. Уникайте конфліктів 
із начальством. Забудьте про свою не-
довірливість, навряд чи вона добрий 
порадник. 

риБи 
Намагайтеся триматися подалі від при-
вабливо-казкових авантюр як у коханні, 
так і на роботі. можливий приплив 
творчого настрою у представників 
літературної та інтелектуальної праці. 
гарний час для зміни роботи. справи 
можуть йти зі змінним успіхом, тому вам 
потрібна уважність та сумлінність. У сім’ї 
не виключені конфлікти.

«Draft» зібрав кошти 
для наших захисників

олена удвуд

Замість виття сирен музика лунала уве‑
чері в п’ятницю в нашому парку. Козя‑
тинський гурт «Draft» влаштував благо‑
дійний концерт на підтримку Збройних 
сил України та територіальної оборони. 
Хлопці разом з глядачами хором співа‑
ли і «Батько наш Бандера», і «Ой у лузі 
червона калина», презентували свою нову 
пісню і не тільки.

П’ятниця, 15 квітня. У міському сквері 
людно. Просто біля центрального входу 
облаштували імпровізовану сцену: посте‑
лили два килими, на одному з них по‑
ставили стійку з мікрофоном та колон‑
ками, на іншому — барабанну установку. 
По обидва боки стяги — жовто‑блакитний 
та прапор Козятина. За кілька хвилин тут 
почнеться концерт, вперше за два місяці 
від початку повномасштабного вторгнення. 
Культурний захід організували не лише для 
того, аби козятинчани і гості нашого міста 
могли хоч трохи відволіктися від жахіть 
війни. Головна мета концерту — зібрати 
кошти для наших захисників. Спеціально 
для цього перед імпровізованою сценою 
поставили дві скриньки, куди почали ки‑
дати гроші ще до початку концерту.

На захід прийшло чимало підлітків, а та‑
кож молодих батьків із дітками. Були і 
люди старшого покоління. Поки чекали 
на початок дійства, гості спілкувалися між 
собою, грали із чотирилапими, що живуть 
у сквері. Нарешті на імпровізованій сцені 
з’явилися Сергій Гайдучок, Богдан Ільчук, 
Максим Ситніцький та Ілля Мхеідзе — 
учасники гурту «Draft».

Спочатку залунав Гімн України. І гля‑
дачі, і учасники гурту слухали, поклавши 
руку на серце. Після цього «Draft» відіграв 
75‑хвилинний концерт. Глядачі слухали 
як старіші пісні гурту, такі як «Сонце», 
«Весела», «Все не так», «Вір мені», «Кри‑
ла», «Війна», «Ножі», «Монолог», «Зима», 
«Лютий Козятин», так і нові композиції, 
які написали хлопці зовсім нещодавно — 
«Ми підемо в бій», «Чи це нам сниться». 
Гурт презентував нову пісню «Маяк». Та‑
кож хлопці зіграли «Помсту», текст до якої 
написав воїн Збройних сил України Во‑
лодимир Орєх ще у 2014 році.

— Володимир Орєх мені її скинув, коли 
воював і сказав: «Чувак, зроби пісню». 
Бачите, наші солдати настільки круті і 
сильні, що вони під кулями примудря‑
ються писати вірші. Це не ті солдати, 
які шукають, де що вкрасти. Вони ві‑
рші пишуть! — сказав лідер гурту Сергій 
Гайдучок. На що глядачі відреагували 
оплесками.

Глядачі разом із Гайдучком співали 
«Батько наш Бандера», а на завершення 
хором виконали «Ой у лузі червона ка‑
лина». Чимало людей фільмували виступ 
хлопців на телефони, а один чоловік на‑
віть зателефонував комусь по відеозв’язку 
і показував, що відбувається в парку.

Після закінчення концерту глядачі 
по черзі підходили до музикантів, щоб по‑
дякувати і зробити фото на згадку. Увесь 
цей час за тим, що відбувається в парку, 
спостерігала з вікна жінка поважного віку. 
Вона дивилася увесь виступ, після чого 
передала хлопцям 200 гривень в скриньку. 
Учасники гурту повернулися до жінки, 
яка дивилася на них з вікна. «Дякую!» — 
гукнула козятинчанка і помахала їм.

У скриньки, куди кидали гроші 
люди, що прийшли на концерт, зібрали 
13 493 гривні. Ще 1 601 гривня надійшла 
на банківські картки. І 9 тисяч гривень 
передали хлопці з козятинського мото‑
братства. Тож загалом «Draft» зібрали для 
наших захисників 24 094 гривні.

— Спеціальна подяка звукорежисеру 
Кості Гончару і його команді за чудовий 
звук і вчасну реакцію на запропоновану 
нами акцію, — кажуть учасники гурту 
«Draft». — Особлива подяка жителям міста 
і тим, хто не зміг приєднатися у парку і 
дивився нас онлайн. А також висловлюємо 
щиру подяку Козятинському мотобратству 
за турботу про наших воїнїв світла.

гурт «Draft» (зліва направо — Богдан Ільчук, максим ситніцький, Ілля 
мхеідзе, сергій гайдучок) влаштував концерт на підтримку зсу. Хлопці 
зібрали 24 тисячі гривень для військових
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