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Киянка, яка знімала популярні шоу,

оселилася у Глухівцях
Ця

історія про те, що
важливо не опускати руки,
а рухатися вперед, бо життя
триває, що б не трапилося.
Це на власному прикладі
показує киянка Ірина, яка
віднедавна стала нашою
землячкою
Ірина

до повномасштабного
вторгнення працювала
на телебаченні, але війна
змусила молоду маму шукати
прихисток на Козятинщині.
Так жінка потрапила у
Глухівці. Зараз вона працює в
місцевій школі
с. 6

Йшла 11 кілометрів з
дитиною на руках
 Марина

більше місяця мешкає
у Німеччині. Спочатку планувала
залишитися у Козятині, але
згодом вирішила — треба
збирати дітей і тікати. Через що
довелося їй пройти і як вона
с. 7
зараз облаштовується?
реклама

Чи загрожує нам
сміттєвий колапс?
 Через

дефіцит пального сміття
із сіл громади і навіть приватного
сектору Козятина поки що не
забирають. Яка ситуація з вивозом
побутових відходів із контейнерів,
які стоять по місту — дізнавались
с. 2
наші журналісти
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Чи загрожує нам колапс
із вивозом сміття?
Благоустрій  Останнім часом у нас,
як і в багатьох інших містах України,
спостерігається дефіцит бензину. Через це
сміття із сіл громади і навіть приватного
сектору Козятина поки що не забирають.
Яка ситуація з вивозом побутових відходів
із контейнерів, які стоять по місту —
дізнавались наші журналісти
Олена Удвуд

Наприкінці лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, сміття із сіл Козятинської
громади перестали вивозити.
Мешканців про це одразу попередили і попросили вибачення
за тимчасові незручності. Минув
час і в другій половині березня
вивіз сміття із сіл відновили. Періодично приїжджав транспорт
«Чистого міста» і забирав побутові відходи відповідно до графіка — в одних селах щотижня,
в інших — раз чи кілька разів
на місяць. Та минуло півтора
місяця і ситуація, яка склалася
наприкінці лютого-початку березня, повторилася.
У четвер, 5 травня, мешканці
села Козятина, як завше, приготували сміття і стали чекати
машину, яка його забере. Адже
четвер — саме той день, коли
за графіком вивозять побутові
відходи. Чекали-чекали, а машина так і не приїхала. За кілька
днів у Телеграм-каналі «Чистого міста» повідомили, що вивіз
сміття тимчасово призупинено
не лише з сіл Козятинської громади, а й з приватного сектору
міста. Причина у дефіциті палива.
Із пальним на заправках
останнім часом справді скрутно. У цьому переконалися наші
журналісти минулого тижня,

коли об’їздили всі АЗС міста.
На деяких автозаправних станціях у продажу було пальне лише
одного виду, на деяких бензину
взагалі не було. На деяких заправляли лише спецтранспорт,
на деяких обслуговували приватні автомобілі, але лише за наявності картки лояльності.
Через дефіцит пального як
міська, так і обласна влада закликала людей за можливості
не користуватися автівками.
У четвер, 5 травня, в облдержадміністрації відбулася нарада,
на якій обговорювали ситуацію,
що склалася довкола браку палива. Згодом на сторінці очільника
Вінницької ОДА Сергія Борзова опублікували допис з цього
приводу.
Дефіцит палива виник у країні
з декількох причин. Перш за все,
через те, що ворог атакував Кременчуцький нафтопереробний
завод. Підприємство не працює
з 24 квітня, після того, як потрапило під ракетний обстріл
рашистів. Саме Кременчуцький завод дозволяв нам забезпечити власні потреби у паливі.
По-друге, наші морські порти
заблоковані, а тому потрібно
по-новому налагодити шляхи
постачання палива з‑за кордону.
«Перше і головне — логістика постачання пального таким
чином, щоб завозилось якнайбільше з Європейського Союзу.

У селах і приватному секторі сміття збирають безконтейнерним способом. Натомість
біля багатоповерхівок у місті стоять баки для збору твердих побутових відходів, ПЕТ-пляшок і
паперу
Це залежить не тільки від рішень
держави, але й від рішень самих
постачальників пального. Дефіцит має бути покритий.
Уряд шукає баланс між інтересами трейдерів, рівнем ціни
на пальне й інтересами споживачів.
На жаль, в умовах війни і скорочення економічної активності
немає джерела, з якого можна
було би дотувати знижену ціну
на пальне.
Поки триває війна, першочергово будуть забезпечуватись
пальним наші захисники —
Збройні сили України та всі, хто
задіяний у збереженні життя і
в порятунку людей.
Також Уряд робитиме все

необхідне, щоб пального вистачало для критичних галузей
економіки, зокрема для аграрного сектору», — йшлося в дописі.
Прогнозують, що за тижденьдругий ситуація покращиться і
пальне з’явиться у достатній
кількості. Але поки маємо те,
що маємо і допоки дефіциту
палива не ліквідують, сміття із
сіл і приватного сектору не вивозитимуть. Додамо, що там побутові відходи забирають безконтейнерним способом, тобто баків
для сміття немає, люди просто
виставляють пакети на вулицю
у той день, коли має бути машина. Натомість біля багатоповерхівок в різних мікрорайонах
Козятина стоять баки.

Чи не вплине дефіцит пального на вивіз сміття і з контейнерів, які стоять по місту, ми поцікавилися в Андрія Корнійчука,
начальника Управління житлово‑комунального господарства.
За його словами, МАЗи, які забирають сміття з баків, продовжують регулярно їздити і не зупинялися жодного дня. У першу
чергу вивозять тверді побутові
відходи, за наявності пального
забирають ПЕТ-пляшки і папір.
— За можливості, коли люди бачать, що баки переповнені, нехай
почекають, щоб вони звільнилися, щоб кидати сміття всередину,
а не ставити біля контейнерів,
тому що коти і собаки розтягують
це все, — додає Андрій Корнійчук.

Небезпечна знахідка у Водокачці. Козятинчани
витягли з водойми боєприпас часів Другої світової
Олена Удвуд

Майже вісім десятків років минуло після завершення Другої
світової війни, а бомби й міни,
які нагадують про ті часи, трапляються на нашій землі й досі.
Чергову таку небезпечну знахідку
днями виявили козятинчани, при
чому зовсім випадково. Чоловіки
натрапили на боєприпас, який
лежав на дні Водокачки.
Про цей випадок нам розповів козятинчанин Олег. Саме він
разом із другом знайшов боєприпас часів Другої світової війни.
Трапилося це у четвер, 5 травня,
близько 19 години.
— Є такий спеціальний магніт,
який кидається у воду і він витягує
до 200 кілограмів заліза, старих
предметів, — розповідає Олег. —
Ми його кинули і витягнули цю

міну. Ще натрапили на гранату,
нам сказали її одразу викинути,
тому що вона небезпечна.
Знахідку виявили неподалік від
старого мосту через Водокачку.
Чоловіки одразу зателефонували за номером 101, викликали
рятувальників. Вже за 10 хвилин
спеціалісти Державної служби
з надзвичайних ситуацій були
на місці події. Зробили фотографії, спакували боєприпас і
вивезли в безпечне місце, щоб
знешкодити.
— Ми хлопці військові, то ми
не боїмося такого, — каже
Олег. — Мій друг служив 9 років, я 7 років служив. Але, знаєте, там діти гуляють, то це дуже
небезпечно. Добре, що його виловили і забрали звідти.
Такі знахідки дійсно становлять небезпеку, адже попри те,

що боєприпас дуже старий, все
одно зберігається вірогідність
того, що він може здетонувати.
Крім того, на дні водойми його
ніяк не побачиш. А Водокачка —
одне з улюблених місць козятинських рибалок. Та й чимало
дорослих і підлітків полюбляють
пірнати у річку влітку.
Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, дотримуйтеся
простих правил:
 не торкайтеся підозрілого
предмета і не пересувайте його;
 не заливайте предмет рідинами, не засипайте ґрунтом і нічим
не накривайте;
 не здійснюйте на підозрілий
предмет звуковий, світловий,
тепловий чи механічний вплив,
оскільки майже всі вибухові речовини чутливі до механічних і
звукових впливів та нагрівання;

Таке витягнули козятинчани з Водокачки. Боєприпас
лежав на дні річки не один десяток років
 не намагайтеся самостійно
знешкодити знахідку.
Одразу зетелефонуйте за номером 101 (Державна служба з

надзвичайних ситуацій) чи 102
(Поліція) і повідомте фахівців
про те, що ви виявили небезпечний предмет.
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Коли підтримка колег – це важливо.
Відчутно. Реально
блог
Оксана Бровко,
директорка Асоціації
незалежних регіональних
видавців України (АНРВУ)

З початком війни росії проти
нашої країни труднощі виникають на всіх ринках. І медійний
– не виняток. Припинення поставок паперу для друку газет
одразу відчули всі: і видавці, і
читачі.
Цього тижня газети в Чернівцях, Вінниці, Тернополі,

Хмельницькому, Козятині, Одесі виходять з особливою шпальтою. На одній з них – подяка
нашим колегам за можливість
надрукувати ці випуски. Через
війну виникла неймовірна проблема з папером, якого просто
фізично ніде взяти українським
видавцям. Але на те й існують
професійні об’єднання, такі,
як наша Асоціація незалежних
регіональних видавців України (АНРВУ). Завдяки швидкій,
неймовірній підтримці колег з

усього світу нам вдається допомагати та підтримувати регіональні медіа. Гуманітарною
допомогою – від бронежилетів, спальників, рацій і до військових аптечок, турнікетів та
зарядних пристроїв. Сьогодні
наші регіональні медіа, що мають технічну та організаційну
можливість друкувати свої видання, отримали дуже важливе
– газетний папір.
Дякуючи нашій давній професійній дружбі та співпраці,

європейські медійні організації
надали нам перші 35 тонн газетного паперу. Завдяки цьому
продовжують чи відновили свій
вихід регіональні газети наших
учасників загальним тижневим
накладом близько 195 000 екземплярів.
35 тонн паперу вже надала
нам бельгійська медійна компанія Mediahuis, фінансово допоміг перемотати, порізати та
доставити до друкарень неприбутковий інвестиційний фонд

для незалежних медіа MDIF,
безпечно перевезти через митні кордони в Україну – UAB
PELKON. Це – приклад неймовірної підтримки, віддачі
та щирого бажання допомогти
українським незалежним медіа,
що є членами АНРВУ, від колег
з Європи. Чудова командна робота всіх, хто був залучений до
процесу! Разом – до перемоги!
Це лише маленький приклад
того, як добро таки перемагає
зло. І ми переможемо.

508374
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Плату за проїзд в автобусах
таки підняли до 8 гривень
Важливо  Не п’ять, а вісім гривень —
така тепер ціна на всіх маршрутах,
які курсують Козятином. На засіданні
виконкому затвердили новий тариф
на пасажирські перевезення, який почав
діяти у перший день травня. Що думають
про подорожчання проїзду у міських
автобусах козятинчани?
Олена Удвуд

Два тижні тому ми вже повідомляли про те, що проїзд у громадському транспорті
може подорожчати. Відповідне
рішення підготували на засідання виконавчого комітету, адже
саме цей орган уповноважений
затверджувати тарифи на перевезення. І виконком з цього
приводу все-таки відбувся —
засідання провели в останню
п’ятницю квітня, себто 29 числа. Рішення про зміну тарифів
на проїзд у транспорті по місту
прийняли, тож вже з 1 травня
на всіх маршрутах Козятина поїздка дещо здорожчала і наразі
ціна становить 8 гривень.
Проїзд у транспорті подорожчав з двох причин. По-перше,
ціна на паливо зараз значно
вища. По-друге, запчастини
до автобусів також здорожчали. Тому власники маршрутів
і звернулися до Управління
житлово‑комунального господарства з проханням підняти
ціну на проїзд у всіх автобусах.
Додамо, що перевізники на деяких маршрутах хотіли встановити
ціну в 10 гривень, але дійшли
консенсусу, що оптимальний
тариф саме 8.
Про те, що тариф на пасажирські перевезення все-таки
піднявся, ми дізналися зовсім
випадково від козятинчанки Лариси. Адже жодної інформації

про це ані на сайті міської ради,
ані на сторінці у Фейсбук і телеграм-каналі не опублікували.
Так само не оприлюднили поки і
копію рішення виконкому. Оголошення про те, що з 1 травня
діє вже новий тариф, розвісили
лише в автобусах.
— Я 2 травня їхала на роботу, за звичкою дістала з гаманця 5 гривень, заходжу в автобус,
а ціна вже по 8, — каже Лариса. — Хоча я чула раніше, що
проїзд має подорожчати. Люди
про це говорили. Звісно, 8 гри-

«Маршрутки в такому
стані, що там 8 гривень
немає за що платити.
Не прибираються, не
ремонтуються і ходить
одна в годину»
вень в один бік — це вже не 5,
але я не проти подорожчання.
Тому що паливо, воно ж теж
не дешевшає. Зараз все дорожчає. Я згодна і по 10 платити,
чесно кажучи, аби автобус був.
Бо пішки не находишся.
Аби дізнатися, що козятинчани думають про новий тариф
на пасажирські перевезення,
ми пішли до зупинки у центрі
міста. Тут завше багато людей,
оскільки через цю зупинку проїжджають усі п’ять маршрутів.
Помічаємо двох жінок, Ларису

Проїзд по місту у «двійці» тепер коштує 8 гривень. На решті маршрутів аналогічна ситуація
і Майю, вони спілкуються між
собою, поки чекають на свій
автобус. Підходимо до них, запитуємо, як вони ставляться
до того, що тепер поїздка коштує
8 гривень, а не 5?
— У війну не варто було, з
одного боку, — каже Лариса. —
А з іншого боку, якщо ці гроші
йдуть на війну, то три гривні для
людини — це не гроші.
— А я вважаю, що потрібно
було якщо піднімати ціну, то й
умови створити гарні, — підключається до розмови Оксана, яка
стоїть позаду мене. — Тому що
наші маршрутки в такому стані,
що там 8 гривень немає за що
платити. Не прибираються,
не ремонтуються і ходить одна
в годину. І двійка, і сімка.
— І трійка так само, — додає
Майя.
— Вони всі зараз ходять одна
на годину, — каже Оксана. — Людей збирають і скільки напакується, їдемо. Так що якщо вже
піднімаєте, то хоч би обслуговування було на кращому рівні.
— Так, і хоча б щоб частіше
вони ходили, хотілося б, — каже
Лариса.
— Трійка наче була поїздила

Емілії Войтюк закінчили третій
блок хімії. Потрібна допомога
Семирічна Емілія Войтюк
продовжує боротьбу зі страшним діагнозом — рабдоміосаркома, 4 стадії з метастазами.
Нагадаємо, все почалося наприкінці січня. Донька Євгенії
та Олександра Войтюків, який
родом з Козятина, почала скаржитись на біль у ніжці. Після
обстежень дівчинці встановили
страшний діагноз — Саркома
Юінга.
Наприкінці березня Емілії
розпочали перший блок хіміотерапії. У ці вихідні вже закінчився третій блок хімії.
«В Мілічки була сильна блювота, болі в животику, опухле личко, навіть температура
піднімалась… Вона ці всі дні
нічого не їла, тільки сьогодні
з’їла трохи чипсів і випила чайок. Тут дозволяють їсти все,

що хоче дитина, головне, щоб
їла, — пишуть у групі Боротьба за життя маленької Емілії
Войтюк. — Шов на нозі заживає
добре. Лікарі сказали, що можна зняти гіпс і згинати ніжку
в коліні, але Емлілія ніякими
вмовляннями не хоче цього
робити, бо дуже боїться (але
я над цим працюю, думаю, через 2–3 дні ми зможемо обходитись без гіпсу, хоча б декілька
годин в день).
Також повідомили, що біопсія
поки не готова. В кінці тижня
мають бути результати.
— Дуже переживаємо і віримо, що все буде добре. Вам
наші дорогі помічники, дякуємо
за допомогу і підтримку! Разом
ми сила!
Давайте допоможемо дівчинці
подолати цю страшну недугу.
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декілька днів дві в годину, але
перестала, стала ходити одна
тільки, — додає Майя.
— В інших містах, як піднімається ціна, то там кілометраж
великий і не чекають годину,
а в нас скільки нашого Козятина? І ціна така, як у Вінниці виходить, — продовжує Оксана. — І
там маршрутка за маршруткою,
а ми тут годину стоїмо чекаємо.
Тому ті послуги, які вони надають, не відповідають ціні.
— А ви що думаєте з приводу
подорожчання проїзду? — запитуємо Майю.
— Я думаю так само, як і жіночки, я теж проти, — відповідає
жінка.
— Перед тим, як тариф піднявся, були якісь оголошення
в автобусі про те, що буде подорожчання? — питаємо наших
співрозмовниць.
— В двійці оголошення лежало, — відповідає Оксана.
— Висіло оголошення і в сімці,
і в четвірці, що мають тарифи
піднятися, — каже Лариса.
— Зарплати скрізь поврізували, — каже Оксана. — Почнемо
з того, що в цей час можна було
і не піднімати ціну. Але якщо

підняли, то хай би хоч їздили
так як варто.
— Хоча би через півгодини, як
раніше сімка їздила, — погоджується Лариса.
— І двійка ж їздила раніше дві
на годину, — продовжує Оксана. — А так вони по одній їздять
і все одно у них обідня перерва і
так перестій є. Якщо ви не встигнете на пів першої ось тут від
АТБ, то сядете на пів третьої.
Ми мусимо закінчувати нашу
розмову, тому що на зупинку
під’їжджає «сімка». Її саме чекала
Оксана. Жінка заходить до салону.
На бічному склі автобуса видніється оголошення про те, що плата за проїзд становить 8 гривень.
На тій же зупинці ми зустріли
Ганну. Поцікавилися, як вона
ставиться до того, що плата
за автобус подорожчала?
— Негативно, тому що пальне
пальним, а є такі люди, що взагалі не мають коштів на проїзд, — каже Ганна. — Це все-таки
держава і міська влада має щось
трохи допомогти. А якщо людина
не підготовлена! Це я сьогодні
їхала маршрутом, жіночка дає
5 гривень. Може в неї дійсно
немає, а може просто не знала.
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сльози і клятва був на фронті
однокласників вже 25 лютого
Герої не вмирають! 
В четвер, 5‑го травня,
мешканці нашого міста
прощалися з Віталієм
Михайловським.
Провести в останню
дорогу Героя прийшли
його рідні, друзі, знайомі,
побратими з командиром,
однокласники, вчителі…
В’ячеслав Гончарук

З ранку 5 травня планувалося зустріти Віталія Михайловського та провести
до рідної домівки через живий коридор.
Але рідні Героя хотіли, щоб він більше
побув у хаті, де зростав, звідки ходив
до школи, звідки пішов контрактником
захищати Україну. Тому колона з тілом
воїна проїхала трохи раніше, ніж очікувалося. В будинку, де жив Віталій, схиливши
голову на труну, сиділа його дружина, і
кішка Багіра, яка не знаходила собі місця,
за якимось тваринним ікстинтом відчула,
що з її господарем трапилась біда.
Не чекаючи 11 години, на яку було
призначене прощання з Героєм України, до будинку загиблого воїна підходили
друзі Віталія, однокласники, знайомі і ті,
що прийшли віддати шану йому, адже Віталій захищав всіх нас, наш спокій.
Після 12 години траурна процесія
не квапливою ходою взяла курс на площу.
Перехожі зупинялися і багато хто ставав
на коліно. Працівники «Козятинхліб» та
лікарі сімейної медицини, щоб провести
Віталія в останню дорогу, вийшли зі своїх
робочих місць на вулицю.
Коли колона заходила на площу, зазвучала «Пливе кача». Віддаючи шану
загиблому, всі стали на коліна.
Ведуча мітингу-реквієму розповіла біографію воїна. Народився Віталій 31 жовтня 1988 року, навчався у школі № 9. Рано
втратив батьків, але жив світлою надією
для єдиної доньки Валерії, якій усього
6 років.
6 вересня 2021 року був призваний
на військову службу за контрактом до військової частини у місті Гайсин. З початку
оголошення війни був направлений для
участі у бойових діях до Донецької області.
2 травня 2022 року вірний військовій присязі під час захисту Батьківщини потрапив під ворожий артилерійський обстріл

Герої не вмирають! 
Володимир прокинувся
ранком 24 лютого від
неприємного гулу.
Дружина каже: «Володю,
літаки летять!» «Ні, Іро,
це не літаки. Так летять
ракети». Одягнувся,
поснідав і пішов
у військкомат
на позиції поблизу села Шевченко Волноваського району Донецької області та
отримав поранення, несумісне з життям.
Заупокійну молитву провели священники Православної церкви України настоятель храму Іллі отець Роман та настоятель храму Покрови пресвятої Богородиці
отець Іван із Сестринівки.
Директор школи, де навчався захисник
України, Олег Заїчко згадав, що Віталій
мав здібності організатора і на кожну зустріч випускників приходив до школи.
Командир військової частини, в якій
служив наш земляк, розповів, що Віталій
був воїном, на якого можна було покластись. Коли з початком війни їм довелось
боронити Київщину, було важко. Воїни
Гайсинської військової частини по тижню
не роздягались, Віталій знаходив час, щоб
удосконалити димар у бліндажі, щоб його
товаришам було комфортніше відпочивати, якщо то можна назвати відпочинком.
Потім командир розповів, що їхню військову частину розділили. Частина, в якій
воював Віталій, була перекинута в село
Шевченко Волноваського району. Там
він і потрапив під ворожий обстріл.
Багато теплих слів про Віталія Михайловського сказали його однокласники
2006 року випуску.
— Хто нас тепер буде збирати? Але ми
обіцяємо, що будемо збиратися класом
і в кожну зустріч найперше ми будемо
вшановувати тебе тебе хвилиною мовчання, — казали вони.
Після виступу однокласників Героя,
в багатьох присутніх, навіть у тих, хто
Віталія не знав, на обличчі з’явилися сльози. Кожен з присутніх, тримаючи в руках
живі квіти, підходив до труни загиблого.
Настала мить прощання з Героєм. Коли
попрощалися всі, знов прозвучала «Пливе
кача». Ще раз наші земляки стали на коліна. Поховали Героя України на Алеї
слави сільського кладовища.

Прощання з Героєм України Віталієм Михайловським на площі міста

В’ячеслав Гончарук

Володимир Павловський народився і виріс у Залізничному. Тут він ходив у дитячий
садочок і навчався в місцевій школі. В сім’ї
Павловських Володимир був найстарший
серед трьох братів. Після школи обрав
професію електрозварювальника, а після
закінчення навчання повернувся в рідне
містечко. От тільки було Володимиру на ту
пору лише 17. Ще цілий рік не вистачало для зрілості хлопця, щоб працювати
на залізниці. Але його взяли з умовою, що
він буде працювати на годину менше, ніж
дорослі. Коли йому виповнилося 18 років,
вже був кваліфікованим працівником колійного господарства. Через деякий час
Володимир Павловський стає солдатом
строкової служби військової частини, яка
базувалася у місті Донецьку.
Армійська служба дала йому професію
водія БТРа. Після демобілізації форму кольору хакі він знов змінив на помаранчевий
жилет.
В 2000‑му в козятинського залізничника з’явилася супутниця по життю і надійна його опора дружина Ірина. Коли
у фінансовому плані більш-менш стали
на ноги, стали думати про розширення
сім’ї. У 2006 на світ Божий з’явилася дочка Настя, а у 2015‑му році син Ярослав.
От тільки в щасливе життя родини молодших Павловських і багатьох українців
вдерлася війна. Володимир боронив рідну
землю з 2014 року з перервами в 2016, 2018 і
2020 роках.
— Коли в 2020‑му він повернувся із зони
розмежування, то сказав: мене Господь тричі захистив на війні. Четвертий раз йти
на війну, випробовувати долю не стану, —
каже дружина Ірина. — А коли почув, що
над нашим містом летіли ракети в день
повномасштабного російського вторгнення,
зібрався у військкомат. Увечері 25 лютого
вони вже були у Василівці Запорізької області. Там від 25 лютого по 4 березня йшли
запеклі бої, — розповідала дружина Героя.
— Іро, а коли у вас з чоловіком обірвався
зв’язок?
— Другого березня перервався. Першого
числа він ще дзвонив. Я запитала його,
коли він може вийти на зв’язок, а він каже:

«Люба моя, я мабуть вже не позвоню». Він
відчував, що не повернеться додому. Та
не міг ховатися за чиєюсь спиною. Якби
війна була тільки на Сході України, він
вже на війну не пішов би. А так сказав, що
мусить іти, тому що ворог дуже близько
підійшов до наших дітей і до мене. Він міг
не йти, у нього була бронь і якби він сам
не пішов, його не призвали б.
— А яким ваш чоловік був у мирному
житті?
— Люблячим батьком, прекрасним сином у батьків, добрим чоловіком для мене
і доброю людиною для всіх, хто знав його.
Який би він не приходив втомлений з
роботи, якщо щось діти просили зробити,
він ніколи не відмовляв, не скаржився
на втому. Ярослав часто просив його йти
з ним у футбол грати і він йшов з ним.
Володя майже весь свій вільний час віддавав дітям, а ще любив рибалити і збирати
у лісі гриби.
Одна тільки я знала, що після того, як він
перший раз був в АТО, отримав поранення
в ногу і йому при великих навантаженнях
на ногу боляче було ходити. Він терпів
біль і мовчав. Коли я нагадувала йому, що
здоров’я треба берегти, він жартував, казав:
Іро, в ногу це ж не поранення.
— Люди, які знали Володю, казали, що
він любив тварин…
— Це правда. Коли він ішов на роботу,
брав із собою їсти для них. Якось раз я його
запитала, де ти цих котів і собак береш?
А він відповідає, ніде не беру, вони зустрічають мене, коли приходжу на роботу.
Якби ви знали, як його дітям не вистачає,
але вони знають, що їхній батько Герой.
Ми не стали більше тривожити дружину
Героя запитаннями і пішли у школу, де
вчився Володимир.
— Я знаю, що Володимир Павловський
був людиною життєрадісною і відповідальною. В школі його знають і згадують тільки хорошими словами, — сказав директор
школи Микола Синюшко.
Зустріли ми й козятинчанина, який служив з Володимиром в АТО. Наш співрозмовник був небагатослівним, але сказав
головне: «З такими, як був Володимир,
висловлюючись мовою військових, можна
було сміливо йти у розвідку».

Пес, якого Володимир підгодовував, йшов попереду траурної колони
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Режисерка з Києва оселилася
у Глухівцях і працює в школі
Мотивуюче  Ірина
до повномасштабного вторгнення
працювала на телебаченні, але війна
внесла свої корективи і змусила молоду
маму шукати прихисток на Козятинщині.
Так жінка потрапила у Глухівці. Зараз
вона працює в місцевій школі педагогоморганізатором і проводить для дітей
цікаві уроки на різні теми
Олена Удвуд

Ця історія про те, що важливо не опускати руки, а рухатися
вперед, бо життя триває, що б
не трапилося. Це на власному
прикладі показує киянка Ірина, яка віднедавна стала нашою
землячкою. Вже третій місяць
жінка мешкає у Глухівцях.
У дитинстві Ірина професійно займалася танцями. Потім
виїхала за кордон. Навчалася
у Німеччині, працювала хореографом-постановником. Згодом
повернулася до України. Останні
десять років свого життя вона
присвятила телебаченню — знімала різноманітні проекти — і
фільми студії «Квартал 95», і
популярне в усьому світі шоу
«Майстер-Шеф», і проект «Кохана, ми вбиваємо дітей». Остання її робота — «Яжебать», який
транслювали на каналі ТЕТ.
Це — ситком (комедійний телесеріал, на кшталт «Друзів»).
Життя Ірини кардинально змінилося наприкінці лютого, коли
почалася повномасштабна війна.
Їй довелося покинути столицю,
щоб уберегти свою сім’ю.
— Ми зрозуміли, що дитина
боїться дуже, — каже Ірина. —

Я проживаю на останньому поверсі і коли з вікна я побачила,
як летить ракета і постійно були
вибухи, зрозуміла, що це все.
До бомбосховища ми навіть теоретично не встигнемо добігти.
Тому вирішили, що треба дитину
вивозити.
У перші дні вторгнення Ірина з чоловіком спакували свої
і дитячі речі, повантажили все
в автомобіль, сіли і поїхали. Дорога виявилася не з легких.
— Спочатку, якщо чесно, у нас
навіть не було бензину, — згадує жінка. — Ми до останнього
не вірили, що таке може бути і
не заправилися. Ми дуже довго їхали, тому що була шалена пробка. Бензину вже навіть
не вистачало, заправитися у нас
не було можливості. Картки були
тоді заблоковані. Готівки, відповідно, також у нас не вистачало.
Ірина із сім’єю приїхала
до Глуховець. Тут живе чоловікова мама. Лишень уявіть, шлях,
який зазвичай можна проїхати
за чотири години, кияни ледвеледве подолали за десять. У Глухівцях спершу планували лише
переночувати. Але вийшло так,
що тут і залишилися. За деякий
час Ірина і роботу знайшла —

влаштувалася у місцеву школу.
— Чоловік був на нічному
чергуванні і почув, що зі школи йде в декрет дівчинка, вона
зараз виїхала в Польщу і немає
педагога-організатора, — розповідає жінка. — І вранці чоловік
із чергування пішов до школи
до директора, взяв мене за руку,
привів. Я пройшла співбесіду.
Сама думала, що навряд чи візьмуть. А у мене перша освіта
педагогічна, друга — режисура.
Робота була пов’язана, я знімала
проект «Кохана, ми вбиваємо
дітей» і там якраз психологічна
складова. Директор школи повірила в мене, дала мені шанс і
я була настільки рада! Вона така
душевна людина! Дуже хороша,

«Ми дуже довго їхали,
тому що була шалена
пробка. Бензину
вже не вистачало,
заправитися у нас не
було можливості»
підтримує, допомагає порадами.
Ірина одразу ж включилася
в роботу і стала думати, яким
чином можна урізноманітнити
дозвілля дітей. Хотіла поділитися
з ними своїм життєвим досвідом
і розповідати цікаві речі. Каже,
згадуючи себе у випускному класі, подумала, як би було круто,
якби тоді хтось прийшов і розповів, що можна бути, наприклад, журналістом, сценаристом,
костюмером чи дизайнером, де
для цього треба вчитися.
— Я почала організовувати
позакласні уроки, — каже киянка. — Вирішила зробити закриту
групу для діток в Інстаграмі. Ми
порушуємо різні теми: і про безпеку, і про життя, і флешмоби

У перші дні повномасштабної війни Ірина разом із сім’єю
виїхала зі столиці. «Коли з вікна я побачила, як летить ракета
і постійно були вибухи, зрозуміла, що це все», — каже жінка
готуємо. Зараз будемо флешмоб влаштовувати на День вишиванки, хочемо підтягнути
й інші країни, тих людей, які
роз’їхалися. Спробуємо, чи вийде
у нас. Хочемо великий флешмоб.
Я надзвичайно вдячна директору
школи Людмилі Дрижук. Вона
сама, я знаю, також не тут народилася, переїхала сюди. Спочатку була вчителем, зараз стала

директором. Мені розповіли її
історію. Вона в мене повірила і
я просто безмежно за це вдячна.
Вона настільки вихована, знаєте, у неї така манера говорити!
Якби ви з нею поспілкувалися.
У неї ніжний, пташиний голос,
приємний, культурний. Я її побачила, з нею поспілкувалася і
зрозуміла, що у цій школі все
класно.

У нас хочуть припинити діяльність російських церков
Анастасія Квітка,
В’ячеслав Гончарук

Нещодавно на офіційній сторінці очільниці Козятинської ТГ
опублікували важливе звернення
до громади. Міський голова та
депутати Козятинської міської
ради висловили позицію територіальної громади щодо необхідності припинення діяльності
російської православної церкви
у особі УПЦ МП на території
нашої громади.
«Майже два місяці росія веде
жорстоку і нелюдяну війну проти України і українців. Проти
нас з вами, намагаючись винищити нас як націю. В ООН підтвердили загибель щонайменше 3153 цивільних і поранення 3316 цивільних людей через
війну РФ проти України. Цю
кровожерливу війну повністю
і відкрито підтримує російська
православна церква. У цих умовах продовжувати підпорядковуватись московському патріархату означає прямо підтримувати
геноцид власного народу і фі-

нансувати війну, яку розгорнула
росія», — йдеться в повідомленні
Тетяни Єрмолаєвої — козятинського міського голови
Зокрема йдеться про такі
російські православні церкви
у особі УПЦ МП на території
нашої громади:
 Храм Почаївської Ікони Божої матері, вул. Я. Мудрого, 2 А;
 Храм Святої Рівноапостольної Марії Магдалини, с. Пиковець;
 Капличка Святого Духа, вул.
Ярослава Мудрого, 2 А;
 Храм Пророка Іллі, с. Сигнал;
 Храм Преподобного Серафима Саровського, вул. Незалежності, 35;
 Храм Успіння Пресвятої
Богородиці, с. Махаринці;
 Храм Святого Луки, с. Козятин;
 Храм Іоана Богослова,
с. Іванківці;
 Храм Святого Іоана Богослова, с. Флоріанівка.
Разом з депутатами Козятинської міської ради, очільниця

громади закликала — усі церкви,
що належать до УПЦ МП, мають
провести парафіяльні збори та
прийняти рішення про перехід
у підпорядкування Православної
Церкви України і цим самим висловити свою активну позицію
щодо дій росії і московського
патріархату, і назавжди позбавитись від московського ярма!
— Ми у жодному разі не закликаємо до міжконфесійної
ворожнечі, але переконані, що
настав час обірвати всі зв’язки із
росією та всім російським. Адже
на кону національна безпека
України, життя наших громадян і цілісність нашої держави.
Слава Україні!
УПЦ — це частина РПЦ (Російської православної церкви)
на території України. Якщо
називати речі своїми іменами,
то УПЦ — це п’ята колона кремля в Україні на релігійному поприщі. А що являє собою росія
після 77 днів війни, ми вже побачили. Тільки УПЦ настільки
майстерно маніпулює свідомістю
громадян, що багато із прихожан

церкви досі щиро вірять, буцімто російська церква і російська
держава, це не одне й те саме.
Якщо кирило гундяєв має
сміливість на весь світ заявити, що росія ніколи ні на кого
не нападала, то це свідчить
лише про одне — кирилом керує безпосередньо путін, а вся
РПЦ у них на державній службі.
От як сказав про кирила предстоятель Української церкви
Епіфаній: «Ідеологія «русского
міра» є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує
насильство, вбивство, війну і
геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи
та його злочини. Співтворцями
та провідниками цієї злочинної
ідеології є очільник московської
патріархії кирил гундяєв та його
поплічники. Він разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви,
брехливими устами благословив
катів та вбивць на їхню чорну
справу», — зазначив предсто-

ятель помісної православної
української церкви.
Загарбницьку війну в Україні
благословив кирил. Як свідчать
деякі росіяни, російським воякам роздають іконки і закликають знищити українську націю.
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін в ефірі Українського радіо розповів, що планує
провести нараду з правоохоронними органами, зокрема надати
доручення місцевому відділку
поліції, щоб вони опечатали відповідні церкви. За його словами, у Конотопі від московського
патріархату до 30 священиків і
понад 10 церков.
«Я вважаю, що московський
патріархат — це ніякі не представники духовенства, у них релігія одна — війна і зло. Свого
часу «московські попи» відмовлялися навіть вшанувати пам’ять
наших полеглих воїнів АТО. Ми
це добре пам’ятаємо, тому я буду
робити все від мене залежне для
того, щоб вичистити мою громаду від цих посіпак, агентів ФСБ
Росії», — додав мер Конотопа.
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«Я пішки йшла 11 кілометрів
з дитиною на руках»
Реалії  Марина (ім’я змінене) вже
більше місяця мешкає у Німеччині. Їхати
на чужину жінку змусила війна. Спочатку
планувала залишитися у рідному
Козятині, але згодом твердо вирішила —
треба збирати дітей і тікати. Через
що довелося пройти нашій землячці,
поки вона виїхала, і як вона зараз
облаштовується на новому місці?
Олена Удвуд

Молода мама Марина виховує п’ятьох чарівних донечок. Їх
імена ми не називаємо, так само
як не вказуємо справжнє ім’я
козятинчанки, тому що на це є
свої причини. Через повномасштабне вторгнення рашистів жінка
мусила покинути все і поїхати
разом із дітьми за кордон.
— Я до останнього не хотіла,
на цьому наполягав мій перший
чоловік, батько моєї старшої
доньки, — розповідає Марина. —
Коли почалася повномасштабна
війна, він зателефонував мені і
сказав: «Або ти виїжджаєш із
дітьми за кордон, або я забираю свою дочку і вона житиме
в Бельгії з моєю дружиною і дітьми». Я вагалася, чи їхати чи
залишатися. Спочатку вирішила,
що нікуди їхати не буду. Але потім був приліт у Вінниці, іншого
дня, коли була тривога, у мене
в хаті затрусилися всі вікна і двері. Тоді я зрозуміла, що він має
рацію — треба їхати.
Перший поїзд навіть
не спинився
Страх за життя своїх дітей спонукав героїню нашої історії наважитися виїхати за кордон, адже,
на жаль, жоден куточок нашої
країни наразі не є стовідсотково безпечним, навіть глибокий
тил. Яскравий доказ цьому те,
що наше місто вже двічі було
під ракетним обстрілом.
Марина вирішила їхати до Німеччини. Вибір впав саме на цю
країну, тому що у мами нашої
співрозмовниці там мешкає знайома. Тож жінка зібрала речі,
зібрала дітей і подалася в дорогу.
За компанію з Мариною поїхала
сусідка зі своєю дитиною. Про
те, що їде, наша землячка сказала лише найріднішим — батькам,
сестрі і бабусі з дідусем.
Спершу треба було виїхати з
Козятина до Львова. У мирний
час це зробити простіше простого — купуєш квиток, сідаєш

на один із поїздів, вісім годин і
ти вже у місті Лева. Втім у війну
не все так легко.
— В ранковий поїзд, який
йшов о 8‑ій, ми просто не сіли, —
згадує молода мама. — Він проїхав через наш вокзал і навіть
не спинився. На наступний поїзд
ми ледве протиснулися. Людей
у вагоні було дуже багато. Ми
всі були там як оселедці в банці.
Ніде було навіть ногою ступнути.
Коли приїхали до Львова, там
теж було дуже багато людей. Ми
пішли шукати автобус, щоб виїхати до кордону з Польщею.
Перші автобуси, які ми знайшли,
були платні. Ціна на квиток змінювалася щопівгодини. Я знала,
що мають бути безкоштовні автобуси, тому ми пішли шукати
далі. Знайшли. Там була велика черга з людей. Нам довелося
чекати кілька годин, поки ми
сіли в автобус. Та й те мені пощастило. У черзі стояв чоловік.
Підійшов до мене тероборонівець, підвів до того чоловіка,
питає його: «Це ваша дружина
з дітьми?» Чоловік відповів: «Ні».
«Так, це ваша дружина і ваші
діти, інакше ви в цей автобус
не сядете», — сказав військовий.
Так ми і виїхали. Коли ми приїхали до кордону, довелося йти
через нього пішки. Я йшла 11 кілометрів з дворічною дитиною
на руках.
«Поляки дуже добрі
люди»
У Польщі козятинчанка з дітьми залишилась на дві доби.
Спершу була у місті неподалік
від кордону з Україною. Вона
не сиділа, склавши руки, а допомагала волонтерам. Каже, вони
настільки потоваришували, що
коли настав час їхати, було навіть прикро прощатися.
— Поляки дуже добрі люди, —
продовжує козятинчанка. —
Ми навіть як після Перемишля на другий день потрапили
до Варшави західної і взяли вже
квитки на Берлін, нам не було де

спати, а за гігієну взагалі мовчу.
Та напевно сам Господь змилувався над нами! До нас підійшов
незнайомий чоловік і запитав, чи
в нас є де жити? Він нам хотів
із помешканням допомогти, але
ми відмовились і розказали нашу
ситуацію. Тоді він попросив нас
зачекати до вечора і сказав, що
він нас забере. І дійсно, він із
ще одним чоловіком приїхав і
нас забрали до Європейського
центру музики та мистецтва. Там
у них саміти та з’їзди відбуваються. Центр сам прекрасний, він як
готель із номерами. Там дійсно
є номери, де живуть в кімнаті
по три людини, із ванною кімнатою. Було також багато українських жінок із дітьми. До нас
ставилися пречудово, навіть
нагодували. Ми там одну ніч
переночували і вони нас вранці
відвезли на вокзал, допомогли
знайти ту колію, яка нам потрібна. Ми їм дуже вдячні були
за те, що вони для нас зробили.

«Наш український
прапор заполонив усю
країну. І так не лише
тут, у Німеччині,
а й в інших країнах
Європи»
Почала вивчати німецьку
Поїздом Марина з дітьми дісталася до Німеччини. Перший
час жінка знайшла прихисток
у будинку маминої знайомої.
Вона ж допомогла з пошуком
соціального житла, де зараз
мешкає наша землячка. Каже,
сама не очікувала, що вдасться
заселитися у соціальне житло,
бо готувалася до того, що доведеться бути в таборі для біженців.
Зараз козятинчанка разом із дітьми мешкає у Швебіш Галль.
Тут повсюди можна побачити
українські прапори, навіть біля
адміністративних будівель. І
так у багатьох куточках Німеччини. «Наш прапор заполонив
усю країну, і так не лише тут,
а й в інших країнах Європи», —
каже про це Марина і додає, що
німці підтримують Україну. І це
дає наснагу. Жінка вже потроху
пристосовується до життя на новому місці.
— Я отримую соціальну допомогу і на себе, і на кожну дитину, — каже наостанок козятинчанка. — Але вічно допомагати
ніхто не буде, я це розумію. Тому
зареєструвалася у центрі зайнятості, буду шукати роботу. Зараз ходжу на курси німецької, бо

Черга на українському кордоні. Лише уявіть собі, яка там
була тиснява, коли Марина виїжджала за межі країни

Адміністративна будівля у Швебіш Галль, Німеччина.
Поруч із прапором Євросоюзу наш жовто-блакитний стяг і
таке видовище зовсім не рідкість
без знання мови працювати ніяк
не вийде. Дуже шкодую, що коли
була в школі, нам не викладали
німецької мови. Але я вже починаю говорити. Про нас із дітьми

вже і сюжет на телебачення зняли. Вони робили програму про
українських біженців. Я зовсім
не шкодую, що поїхала, принаймні тут не страшно.

Заманив у будинок та познущався:
У Блажіївці згвалтували 12‑річну дівчинку
Інцидент, який трапився
у Блажіївці Самгородоцької
ТГ, шокував мешканців невеличкого села. Це сталося в той
день, коли у селі були Проводи.
Пом’янути рідних та близьких

приїхало багато людей. Приїхав і 22‑річний чоловік, який
також раніше проживав з родиною у селі.
Нетверезий зловмисник побачив дівчинку на подвір’ї її до-

могосподарства. Він запросив
дитину до свого помешкання та
зґвалтував. Близько 21.00 до поліції звернувся брат потерпілої з
повідомленням про те, що односелець зґвалтував його сестру.

22‑річного насильника поліцейські затримали за місцем
його проживання. На місці
вчинення злочину слідчо-оперативна група поліції вилучила
докази, що свідчать про зло-

чинні дії затриманого.
Раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності. Йому загрожує
ув’язнення терміном до 15 років.
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Громада Махаринець зібрала допомогу. Усі коробки підписані і посортовані

Продавчиня приручила голуба. Пташка їсть прямо з її рук

тушонка на фронт, ручний птах
та дерева, які чимось завинили
Козятин у фото  Періодично ми
об’їжджаємо наше місто в пошуках
цікавих фото. Цього разу нас зацікавили
апельсини за зниженою ціною, смітник
на Європейському масиві, який ожив, та
дерева, яких вже немає
В’ячеслав Гончарук

Почали ми нашу прогулянку
з тривожного повідомлення від
харків’янки Юлії. Жінка повідомила, що на новому місці проживання їй доводиться робити
багато ксерокопій документів,
а ціна такої послуги в одній
з торгових точок в центрі зависока — 10 гривень аркуш.
Пані Юлія навела приклад, що
на ПРБ, де вона тимчасово проживає, за таку ж послугу вона
платить по 2,50.
— Тільки виникають моменти, коли ксерокс треба робити
в центрі, а не на ПРБ, — додала
наша співрозмовниця.
Ми побували за даною адресою. Продавчиня розповіла, що
у них дана послуга коштує 5 гривень один відтиск і для прикладу
пояснила, що ксерокопія паспорта (де потрібно копії трьох сторінок) обійдеться в 15 гривень.
Наступна наша зупинка була
у старости громади села Махаринець Наталії Василюк. По всьому
приміщенню стоять запаковані
коробки з підписами товару. Як

пояснила староста, підписують
для того, щоб наші солдати знали, де що шукати.
— В тій коробці — одяг одних
розмірів, в тій — для кремезніших українських захисників, ще
в одній — нижня білизна. А он
у тій великій — м’ясні продукти
на фронт на передову, — також
староста села показує коробки з
печивом і пасками, а ми ловимо
себе на думці, що все це відірвали від себе селяни, щоб передати
своїм захисникам і наблизити час
перемоги.
На вулиці Василя Земляка
в поле нашого зору потрапили
дешеві апельсини. Якщо плоди
добре роздивитися, то подешевшали вони не спроста. Майже
кожен вражений темними плямами і є між ними вже загнилі. Ті,
що шкірка взялася плямами, ще
можна купувати за умови, коли
вони не будуть лежати. А загнилий цитрус це не яблуко, його
не обріжеш, він вражений гнилью весь.
Пам’ятаєте дерева від мосту
через залізничні колії до школи
№ 2? Так їх там вже немає, а був

На масиві Європейський. Знову хтось вивіз сміття
мішками і просто скинув

 Дитячий майданчик на Чехова. Козятинчани взяли в руки граблі і наводять тут порядок
такий хороший затінок влітку і
для людей, і для автівок. Хтось
скаже — так зрізали за рішенням виконкому аварійні дерева.
За аварійні дерева дискутувати
не будемо, навіть мови немає.
Так «під аварійні» зрізали і ті,
що ще б 100 років жили. Важко
уявити, яким ми побачимо наше
місто після ще одного опалювального сезону.
Ще одне «ЧП» місцевого
масштабу сталося на сільському
ставку села Козятина. Майже три
роки простояв на ставку будиночок для лебедів, а цієї зими його
розібрали невідомі люди. Ніби
на ставочку й рашистів не було,

а будиночок, приготовлений для
лебедів, може під собачу будку
забрали. Не було б так сумно,
якби ми не знали, що будиночок для лебедів за власні кошти
змайстрували учні 9–11 класів
школи № 9. Лебеді там не висиджували королівських птахів жодного разу, але кожен перехожий
дивився на красу посеред ставу.
Побували на ПРБ. Там любителька живої природи приручила
голуба, він сідав їй на руку і сидів
доти, поки вона не дасть у своїй
долоні чогось смачненького. Наївшись, він довго дякував своїй
годувальниці, похитуючи головою ритмічними рухами.

Чим і кому завинило це живе дерево? Таких
по місту спиляли немало

Наступною нашою зупинкою
був стихійний смітник на масиві
Європейський. Майже рік великих партій непотребу туди ніхто
не вивозив. А тепер з’явилася добряча купа. У багатьох мішках
в основному вживані памперси,
а мешканці Білої Казарми та Циганського хутора такого «добра»
не просили.
Кінець нашої прогулянки припав на День матері. Ми поїхали
в церкву Покрови. Там проходила служба Божа в молитвах
за матір-жінку захисницю держави Україна та за Матір Божу,
яка захистить Україну своїм
омофором.

Ці апельсини підгнилі, не мають ні смаку, ні
якості. А їх продають і не за малу ціну
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Джавелін поки що немає.
як називають діток у Козятині?
Життя триває  З початку
повномасштабного вторгнення в Україні
станом на 2 травня народилося 36 тисяч
425 дітей. Скільки з’явилося діток у нашій
громаді, скільки пар одружилося та
розлучилося — ми дізналися у місцевому
ДРАЦСі
В’ячеслав Гончарук

Як повідомила головний спеціаліст Козятинського відділу
ДРАЦС у Хмільницькому районі
Вінницької області Центрально-Західного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції
Оксана Долюк, з початку року
в нашій громаді зареєстровано
129 дітей, із них 68 хлопчиків
та 61 дівчинка. Від початку
війни з 24 лютого по 31 березня
2022 року народилося 82 дитини
із них 13 діток, батьки яких є
внутрішньо переміщеними особами. Популярними серед батьків Козятинської громади імена
дівчаток Соломія, Софія, Єлизавета, Олександра.
Серед хлопчиків: Максим,
Матвій, Тимофій.
З рідковживаних імен нашої
громади були — Лада, Аделіна,
Андріана, Ясмін, Жасмін, та одне
подвійне ім’я Варвара-Вікторія.
Серед хлопчиків рідкісні імена,
це Дамір, Роберт, Мойсей, Тімур,
Устим.

За 4 місяці цього року в Козятинському відділі ДРАЦС
зареєстровано 125 шлюбів, із
них 88 пар стали на весільний
рушник від 24 лютого по 31‑ше
березня. Слід додати, що за час
війни в нашому краї майже
не стало розлучень. До того ж,
почастішали випадки, коли хтось
з пари є військовослужбовцем.
Щодня, крім вихідних, до Козятинського відділення ДРАЦС
подають заяви на одруження
1–3 пари.
За повідомленням Міністерства
юстиції, по всій Україні від початку війни народилися 36 тисяч
425 дітей. Причому найбільше з
них (3640 малюків) з’явилися
на світ у Львівській області. Бойові дії так вплинули на батьків
немовлят, що вони стали називати їх бойовими іменами, зокрема
на честь американського протитанкового ракетного комплексу
Javelin. Батьки маленького жителя
Вінниччини назвали свого сина
Ян-Джавелін, а дівчинці зі столиці батьки дали ім’я Джавеліна.

Щодня 1–3 пари подають заяви на одруження. Про це розповіла головний спеціаліст
Козятинського відділу ДРАЦС Оксана Долюк
Топ‑10 популярних імен хлопчиків в Україні: Олександр, Артем, Богдан, Володимир, Максим, Михайло, Ярослав, Данило,
Василь, Марк.
Найпопулярніші імена дівча-

Молодість у дружніх
змаганнях перемогла

ток: Христина, Ольга, Ксенія,
Анастасія, Кіра, Дар’я, Олександра, Яна, Тетяна, Ніколь.
Серед рідкісних імен хлопчиків Аскольд, Тагір, Авенір, Леон,
Кавай, Герман, Йонатан, Даміан,

Ліам, Дорофей.
Дівчаток називали такими
рідкісними іменами: Іва, Муза,
Ідея, Гелія, Злата, Греза, Аніта,
Марта, Іскра, Карелія, Неоніла,
Дорофея, Ангеліна.

Про Данилка, який мріє
стати бійцем ДСНС

В’ячеслав Гончарук

У неділю, 8 травня, в Козятинській
громаді відбулася приємна подія. З
нагоди Дня перемоги над нацизмом
до спортсменів шахової школи прийшли військовослужбовці територіальної оборони Хмільницького району.
Гостям молоді спортсмени були дуже
раді, а оскільки військовослужбовці
самі майстри з шахів, то між ними та
молодими шахістами був проведений
дружній турнір.
«В цих змаганнях перемагає дружба», — так заявили перед початком
турніру судді змагань, тренери шахової
школи Олександр Іонов та Володимир
Закорчевний.
Проходили змагання між тероборонівцями і учнями шахової школи Козятинської федерації шахів в приміщенні
центру дитячої та юнацької творчості.
Серед військових у змаганнях взяли
участь в цивільному житті агроном Володимир Ніжинський, механік Григорій
Печук, будівельник Микола Бойко, економіст Олександр Байбак та начальник
команди «Моноліт» Геннадій Ткачук.
Молоді шахісти Козятинської шахової
школи були представлені спортсменами-розрядниками — Дмитром Томчаком, Владиславом Наровецьким, Михайлом Співаченком, братами Андрієм
та Денисом Омельчуками.
Перемогу в цьому товариському

турнірі здобули спортсмени шахової
школи.
Після завершення турніру своє бачення змагань висловили шахісти, що
виступали у формі «хакі».
— Молодість у змаганнях перемогла,
а це говорить про те, що боронячи
Україну від ворога, військові знають,
що в Козятині ростуть справжні майстри шахів. Ми бажаємо нашим дітям
жити в мирній, вільній Україні на радість батькам, — сказали тероборонівці.

Знайомтеся — це наш майбутній рятувальник Данило Медвідь з Козятина.
Хлопчику п’ять років і він марить стати
бійцем ДСНС. Про це нещодавно написали на сайті Головного управління ДСНС
України у Вінницькій області
Хлопчик навіть попросив для себе форму, як у надзвичайників. На темно-синю
кофтину нашили шеврон відомства та прапор України, а на кепку — кокарду. Наче
справжній фахівець, хлопчик виходить з
дорослими на комплексні пожежно-профілактичні відпрацювання.

«Малий каже, що хоче бути як тато
Богдан Васильович Медвідь та йде на всі
хитрощі, аби хоч трохи побути з ним
на службі. Ось і цього разу вмовив батька
взяти його із собою та з превеликою радістю разом з іншими нашими фахівцями
долучився до превентивної роботи із запобігання виникнення пожеж, — йдеться
у повідомленні.
Не дивлячись на свій вік, Данило знає
вже чимало, тому ми впевнені, що принаймні в його оточенні дотримуватися правил
безпеки життєдіяльності будуть всі!»
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«Ніяких корабликів, камер та
шарпунів. Ловимо на вудку»
Скоро сезон  У неділю, 8 травня,
рибалки товариства «Трофей» зібралися
біля колгоспного ставка. Мета заходу —
обрати голову товариства і навести лад
біля водойми після відпочиваючих. Про що
говорили і що вирішили — у нашій розповіді
В’ячеслав Гончарук

Запланували зібрання на 10 годину ранку. До присутніх, яких
зібралося близько 40 осіб, звернувся активіст Юрій.
— У нас на порядку денному
три основних питання і різне.
Тільки ми сьогодні нічого не вирішимо, тому що нас мало зібралося. Коли ми створювали
товариство, то написали статут
і його треба виконувати. Записали, що для правочинних рішень
потрібно, щоб зібралося не менше двох третин від зареєстрованих. Зібратися в такій кількості
в нинішніх умовах практично
неможливо. Хто з рибалок клубу пішов на фронт, хто служить
у теробороні. У зв’язку з тим,
що ми стали Хмільницьким районом, нам треба переписати
документи на водойму і внести
зміни у статуті. У нас в товаристві 357 рибалок, а з практики
минулих років ми збиралися
в найбільшій кількості близько
90 осіб, — сказав пан Юрій.
Після сказаного активістом
між рибалками почалося жваве
обговорення і пропозиції. Вирішили, що треба обрати голову
товариства з числа осіб, які багато роблять для клубу. А він нехай
створює команду, з якою йому
буде комфортно працювати.
Після голосування новим головою «Трофею» обрали Бориса
Тихонського. Йому й доручили
створити ревізійну комісію, яка
буде займатися передачею документів від попередника, якому

не виходить залишатися головою
клубу і він склав із себе повноваження. Адже без передачі документів і відомості залишку коштів товариства на зариблення,
невідомо скільки в клубі рибалок
є платоспроможних осіб. Кажуть,
гроші на життєдіяльність клубу близько 70 осіб і на рахунку
товариства є 5 тисяч гривень.
Всі фінансові питання і зміни
в статуті повинен вирішити
новообраний голова зі своєю

Підняли в клубі
питання незаконної
ловлі риби сітками.
Вирішили збільшити
кількість нічних
чергувань
командою, а вже потім можна
буде вирішити, скільки потрібно
ще зібрати коштів — погодили
рибалки.
Коли голову обрали, в клубі
нагадали: «Ловимо рибу лише
на вудку чи спінінг і спінінг з
фабричною блешнею. Назавжди
забуваємо таку ловлю риби, як
кораблик, з допомогою камери
і шарпань».
Друге питання порядку денного також почали з обговорення. За словами рибалок, відпочиваючі біля води часто-густо
залишають після себе сміття,
а на зауваження інколи посилають рибалок клубу за адресою
російського корабля.
— Я зробив зауваження такій

У товаристві нараховується 357 рибалок. Але на збори приходить значно менше
відпочиваючій компанії, — розповідає рибалка Леонід, — а вони
тільки нахамили мені. І що
я один проти компанії молодих людей зроблю? Буду далі
їх до порядку привчати — так
в кращому випадку можу стати
учасником запливу в одязі і взутті, — з почуттям гумору завершив
свою розповідь пан Леонід.
Як протистояти такому явищу
законними методами, в клубі рибалок не знають. Ставили ємності для сміття. Та нові мішки, поставлені біля водойми, невідомі
особи забирають із собою. Була
пропозиція, якщо відпочиваючі
залишають після себе сміття і

на зауваження реагують в агресивній формі, треба рибалкам
гуртуватися і з хамами на природі проводити роз’яснювальну
роботу. Така пропозиція не була
підтримана по тій причині, що
конфліктна ситуація частіше завершується розбірками поліції,
ніж рукостисканням сторін.
Говорили рибалки і про ще
одну неприємність. До ставу із
сільського ставка перебралися
канадські сомики (народні назви
синодонтис, булхедон, бичоголов).
Ця риба, за оцінками рибалок,
створює дві проблеми. Вона виїдає ікру інших риб та розводиться
у великій кількості. Було запропо-

новано при черговому зарибленні
запустити в ставок види хижих
риб, таких як судак та щука.
— У Водокачку запустили, —
каже інший рибалка. — Тільки
сомиків там менше не стало.
Підняли в клубі питання
незаконної ловлі риби сітками
сторонніми особами. Вирішили збільшити кількість нічних
чергувань.
Коли вирішили питання
по суті, взялись до прибирання
території. Рибалки, озброївшись
граблями та мішками, розділилися на два табори і від місця збору
пішли понад ставом назустріч
одні одним.

У Білопільську амбулаторію знайшли Пенсіонерам
кваліфікованого сімейного лікаря
Глухівців
До уваги жителів сіл Білопілля, Селища, Кашперівки, Вернигородка, Великого, Верболіз. Відтепер у Білопільській амбулаторії працює на постійній
основі кваліфікований сімейний лікар.
Нагадаємо, ми писали, що на початку квітня Білопільська громада
потребує послуги сімейного лікаря в
щойно побудованій амбулаторії сімейного типу.
Лікар вже є. Про це повідомляють на
сторінці Глуховецька об’єднана територіальна громада.
Знайомтеся: Цибрій Неоніла Юріївна
з 5 травня підписує декларації з жителями сіл Білопілля, Селища, Кашперівки,
Вернигородка, Великого, Верболіз.
Для укладання декларацій з собою
мати:
 паспорт;
 ідентифікаційний код;
 телефон.

Відновлюється виїзний прийом жителів
Глуховецької територіальної громади спеціалістами Козятинського відділу обслуговування громадян Головного управління
Пенсійного фонду України у Вінницькій
області.
Про це повідомляють на сторінці Глуховецька об’єднана територіальна громада
Прийом здійснюватиметься:
 кожний другий та четвертий вівторок
місяця з 9.00 до 12.00 в приміщенні Глуховецької селищної ради, за адресою: смт
Глухівці, вул. Шкільна, 41;
 кожний перший вівторок місяця з
9.00 до 12.00 в приміщенні Білопільського
старостату, за адресою: с. Білопілля, вул.
Шкільна, 3 а.
Жителі Глуховецької територіальної громади за наявності паспорта громадянина
України та ідентифікаційного номера можуть скористатися повним спектром послуг
з питань пенсійного забезпечення.
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Цього юного красеня звуть Владислав.
Він зробив для мами вітальну листівку

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

Для наймолодших гостей Наталія Салинко провела
майстер-клас. Хлопчики й дівчатка виготовляли
вітальні листівки для своїх матусь

Аліна Мисько зіграла на скрипці. Сквер заполонили
звуки всім відомої пісні «Чорнобривці насіяла мати»

Open-air виставку унікальних
ікон представили у Козятині
Дійство  Дев’ять старовинних
ікон із зображенням Божої Матері
продемонстували на виставці, яку
оформили у міському сквері. Захід
приурочили до Міжнародного дня
матері, який святкували минулої неділі.
Для наймолодших влаштували дитячу
програму. Чим розважали дорослих і
дітей — читайте у нашому репортажі
Олена Удвуд

П’ятниця, 6 травня, міський
сквер. Тут як завше людно. Та
цього разу матусі з дітками прийшли не лише для того, щоб
покататися на гойдалках. Вони
завітали на виставку, яку організував Музей історії міста. Берегині нашої історії Лілія Макаревич
та Наталія Баштова представили
старовинні ікони, які зберігаються у фондах закладу. Це вже
не вперше наш музей влаштовує
виставку просто неба, але вперше подібний захід відбувається
в умовах повномасштабної війни,
яка внесла свої корективи: початок був запланований на 15.00,

втім через оголошення повітряної тривоги довелося зачекати
ще 17 хвилин.
Ікона, яка завжди
допомагає
На стенді представили дев’ять
унікальних ікон. Частина з них
дерев’яні. Усі такої неймовірної
краси, що ледве стримуєшся, аби
не торкнутися. В однієї з них
такі витончені риси, наче вона
виконана самим Леонардо да
Вінчі.
— Це — Триручниця, — показує
директор музею Лілія Макаревич
одну з ікон. — Цей образ передала
нам з Погребищенського району мама викладачки з музичної

Гості заходу підходили до стенду, аби помилуватися красою унікальних ікон. Директор
Музею Лілія Макаревич коротко розповідала про образи
школи Тетяни Чащіної. Ця ікона
помічна у всіх справах. Є три легенди з приводу назви цієї ікони.
За однією з них був віруючий
православний, який дотримувався
християнства. Його за це катували,
відтяли руку. І оживився він біля
образа Матері Божої. Потім, щоб
віддячити їй, він зробив срібну
руку і приклав її до того образу,
який був створений.
Ікона під склом, обрамлена
в глибокий дерев’яний оклад.
Раніше серед наших предків була
традиція класти всередину окладу весільний віночок та букетики
наречених. Вважалося, що так
сім’я житиме в любові та злагоді.
Засушені квіти можна побачити
і в рамці Ікони-Триручниці.
— Триручниця нас виручає,
ми завжди до неї звертаємося, —
продовжує Макаревич. — Ми рекомендуємо навіть відвідувачам,
які до нас приходять, звертатися
до неї, вона дуже помічна. Її три
руки все подолають, допоможуть
при всіх обставинах.

Католицькі і православні:
як відрізнити
В експозиції представлені як
православні, так і католицькі
ікони. Їх відмінність у тому, що
на образах християн східного обряду Ісус сидить з правого боку
Діви Марії, у християн західного
обряду — з лівого боку. Одна з
таких ікон — Віфлиємська.
— Її було дуже важко знайти, —
каже Лілія Макаревич. — Вона
незвична. Ось ви бачите Христос тримає земну кулю, він царує
над усім людством і Матір Божа
на нього показує рукою, немов
каже людям: «Поклоніться Йому.
Це — ваш Син Божий. Саме Він
вам свободу і спасіння несе».
Наскільки старовинна ця ікона — ніхто не знає. Орієнтовно
образ датується кінцем 19 — початком 20 століття.
— Це — Розчулення, — показує
директор музею ще одну ікону. —
Нам передав її отець Олександр
Бойко, почесний громадянин
міста. У 2005 році у нас було від-

криття виставки художника Віктора Кльоца. На цій виставці були
портрети релігійних діячів і отця
Олександра в тому числі. Отець
Олександр прийшов тоді на виставку і подарував в наш фонд музею цю роботу. Вона надзвичайно
цінна. Покрита сусальним золотом
і дуже рідкісна. Це поґрунтоване
дерево, поверх якого накладалося
полотно, яке розписувалося.
Серед експонатів є також і вишита ікона. Біля багатьох образів
поруч стоять молитви. Більшість
із цих ікон подарував нашому
музею художник Олександр Нікітюк, який нині мешкає у Вінниці. Він колекціонував ікони.
Мінівиставку приурочили
до Міжнародного дня матері,
який цьогоріч припав на 8 травня.
— Ми вітаємо все жіноцтво із
прийдешнім святом матерів, —
каже Лілія Макаревич. — Нехай
благословляє Матінка Божа кожну родину, кожну матусю і кожну
майбутню матусю. Нехай буде
радість, мир і добробут.

Виготовляли листівки для матусь

Цей образ має назву Віфлиємський. Ця ікона католицька

Окрім виставки влаштували також і
розважальну програму для наймолодших. Її провела Тетяна Фабіцька.
Почалося усе з майстер-класу з виготовлення вітальних листівок для
матусь. Хлопчики й дівчатка зібралися біля Наталії Салинко, яка приготувала для них основу листівки
та елементи декору. Взявши до рук
сухий клей, малеча з неабияким
ентузіазмом взялася до роботи.

Комусь спершу пробували допомагати батьки, та згодом стало зрозуміло, що малеча з усім впорається
самостійно. Менш ніж за півгодини
усі заготовки закінчилися. У кожного вийшла унікальна робота.
А поки діти мудрувала над вітальними листівками, гостей заходу
розважили невеликою концертною програмою. Анастасія Ільчук
та Поліна Микитюк співали пісні,

Аліна Мисько зіграла на скрипці.
Коли дітки зробили вітальні листівки і подарували матусям, малечу
запросили до мікрофона. Хлопчики й дівчатка по черзі вітали своїх
мам з прийдешнім святом, зізнавалися в любові і дякували за подароване життя. На завершення
Тетяна Фабіцька разом із наймолодшими гостями заспівала «Все
буде добре».
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Три за сто років. Як Козятин
пережив попередні війни
Ретро  Ми чимало знаємо про події
Другої світової війни. Нам розповідали
про це на уроках історії в школі, ми чули
про це від наших дідусів та прадідусів,
які на власні очі бачили всі ті жахіття. Та
насправді в минулому столітті Козятин
зачепила не лише Друга світова. Загалом
у ХХ сторіччі місто пережило три війни.
Ми погортали книжку з історії Козятина
і зібрали для вас факти про те, що
відбувалося тоді в місті
Олена Удвуд

Понеділок, 10 лютого
1914 року за старим стилем.
У приватній жіночій гімназії
імені Наталії Жойдік у Козятині
тривають останні приготування
до музично-літературного вечора. На глядачів очікує вистава,
опера та пісні. Початок о восьмій вечора. Учениці гімназії, що
метушаться за лаштунками, ще
не знають, що за кілька місяців
почнеться війна, яка зачепить
і їхнє місто.
Вже 28 липня Австро-Угорська Імперія оголосила війну
Королівству Сербія, за три дні
Німецька імперія оголосила
війну Російській імперії. Так
почалася Перша світова, яка
тривала цілих чотири роки.
Не оминула вона і Козятин.
Все завершилося
епідемією холери
Із книги про історію Козятина, автором якої є Зоя Вільчинська, ми дізналися, що
у роки Першої світової наших
земляків мобілізували до лав
війська Російської імперії.
Поранених із фронту звозили
до міських шпиталів, де лікарі
намагалися врятувати їм життя.
За три роки розпалася Російська імперія. Восени 1917‑го
під впливом більшовицького
гасла про «землю селянам» декілька козятинчан і мешканців
навколишніх сіл, що входили
до Козятинської волості, подалися до місцевого поміщика
Мар’яна Лехно-Васютинського,
відібрали у нього маєток в селі
Козятині і все майно.
На початку весни 1918 року
місто опинилося під окупацією

австро-німецьких військ. Німці
підпалили квартиру місцевого
прихильника більшовиків, той
почав відстрілюватися. Одного
вбив, ще одного поранив. Заскочені зненацька німці відступили,
тож більшовику вдалося утекти.
За кілька місяців козятинські
залізничники оголосили страйк,
аби завадити німцям вивозити
продовольство і затримати пересування їх війська. Наступного
дня страйкарів заарештували,
посадили до вагонів і відправили до Німеччини. Не всіх,
звісно, деяким вдалося втекти.
У жовтні сталася битва між
німецькими військами і місцевими повстанцями. Німцям
запропонували скласти зброю
і здатися. Ті відмовилися. Почався бій, у результаті якого
загинуло майже півтори сотні
людей. Частину з них поховали на території Вознесенської
церкви, яка до наших днів
не збереглася.
За місяць Перша світова нарешті завершилася. Наступного
року у Козятині вирувала епідемія холери. Вона забрала життя
батька Віктора Іванова, відомого українського режисера,
який зняв комедію «За двома
зайцями».
Козятин відвідував
Петлюра
Не встигло місто оговтатися
від Першої світової, як почалася
нова війна. За владу боролися
більшовики, які хотіли встановити на наших землях радянську
владу і приєднати до СРСР,
Директорія УНР, яка прагнула
незалежності для України, і білогвардійці, які мріяли повернути порядки Російської імперії.

Симон Петлюра у Козятині. На світлині
очільник Директорії поруч із учнями козятинської
гімназії

Наприкінці 1918 року до влади прийшла Директорія. Її тодішній очільник Симон Петлюра особисто прибув у Козятин.
Тут йому урочисто подарували
білого коня. На згадку від тих
подій в архівах залишилося
фото. На знімку Петлюра разом
із учнями козятинської гімназії.
Світлина датується 18 грудням
1918 року.
Вже у лютому наступного
року радянські війська пішли у наступ на Козятин. Три
ешелони, які воювали на боці
Директорії, відмовилися вступати в бій. Відтак у березні червоноармійці витіснили війська
Петлюри і зайняли Козятин.
Захопили чимало зброї, до чотирьох десятків паровозів, понад
тисячу вагонів. Це був другий
прихід до влади більшовиків.
Перший трапився ще під час
Першої світової війни.
Друге «пришестя» більшовиків
тривало до літа 1919‑го, допоки

Масові розстріли
мирних мешканців
німці влаштували в
Козятині тричі. Скільки
саме людей загинули
— точно не відомо
війська Директорії не прорвали
радянський фронт, а з півдня
у наступ пішли денікінці. Восени того ж року Козятин зайняли вже білогвардійці, втім
за тиждень покинули місто без
бою.
На початку 1920‑го радянські війська увійшли в Козятин втретє. За декілька місяців
війська Директорії об’єдналися
з польською армією і рушили
у наступ проти більшовиків.
У квітні Козятин перейшов під
контроль польських військ. Та
вже влітку червоноармійці вкотре вторглися у місто. І знову
встановили радянську владу.
Одним із перших кроків більшовиків стало запровадження
продрозверстки — від Козятина
і навколишніх сіл, які входили
до волості, вимагали віддати
на потреби Радянського Союзу
і червоної армії більше 16 тонн
хліба і 20 голів худоби.
Паралель між
більшовиками й німцями
Минуло 19 років, почалася
Друга світова війна, адже стало-

Козятин за часів Першої світової війни. Знімок датується
7 липня 1918 року, коли місто було під окупацією австронімецьких військ
ся це не 22 червня 1941‑го, коли
нацисти напали на Київ, а 1 вересня 1939‑го, коли німецькі
війська вторглися у Польщу.
Козятинчани відчули на собі,
що таке Друга світова, значно
пізніше, у липні 1941‑го. Гітлерівці спершу окупували села
Козятинського району, а згодом
дісталися і до самого Козятина.
Окрім запровадження цілої
низки податків і комендантської години, німці ввели ще
й смертну кару. Стратити могли за те, що людина просто
поділилася шматком хліба із
військовополоненим червоної
армії, чи за те, що передала
комусь радянську листівку чи
просто переказувала, що там написано. А за те, що мав вдома
звичайний радіоприймач, могли
кинути за ґрати.
Як і більшовики, що свого
часу запровадили продподаток,
гітлерівці також вимагали від
населення добровільно здавати
харчі. У козятинчан забирали
картоплю та інші овочі, аби
забезпечити харчуванням німецьку армію. Був період, коли
на ринках взагалі заборонили
продавати картоплю та іншу городину. Продукти харчування
мешканці міста могли отримати
лише у спеціальних конторах.
Молодь відправляли поїздами
до Німеччини. Для решти дорослого населення, яке не вивезли,
встановили трудову повинність.
Зокрема, кожен козятинчанин
і козятинчанка, які досягнули

Німецькі солдати на нашому вокзалі, від
обстрілів у будівлі пошкоджені вікна. Фото
часів Другої світової

повноліття, зобов’язувалися
шість днів на рік відпрацювати на ремонті доріг. За неявку — штраф 75 карбованців.
На той час за ці гроші можна
було придбати 62 хлібини і ще
пів буханки. Якщо порівняти із
нинішньою ціною на хліб, то це
як 1 312 гривень і 50 копійок.
Та справжнє пекло гітлерівці влаштували для євреїв, а їх
до Другої світової у Козятині
мешкало чимало. Просто посеред міста створили гетто, де
тримали єврейське населення.
Пізніше тих людей вивезли
на Талимонівку і розстріляли.
Окрім євреїв, від автоматних
черг німецьких солдатів загинули також цигани, інше мирне
населення і військовополонені. Такі масові розстріли німці
влаштували в Козятині тричі.
Скільки саме людей загинули —
точно не відомо, оскільки у різних документах вказані цифри
не співпадають.
Наприкінці грудня 1943 радянська армія звільнила Козятин від гітлерівців. Але для козятинчан жахіття війни продовжилися. Усе тому, що німецькі
війська взялися бомбардувати
місто з повітря. Авіанальоти
тривали аж до літа 1944 року,
тобто ще понад шість місяців.
Через це навіть довелося евакуювати частину населення. Постраждало багато вулиць у різних мікрорайонах Козятина.
Деякі будівлі німецька авіація
зруйнувала вщент.

Учениці приватної жіночої гімназії Наталії
Жойдік, яка функціонувала в Козятині
до Першої світової. Фото орієнтовно 1915 року
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На концерті був військовий,
що керує байрактаром
Двіж  У суботу, 7 травня, наш гурт
«Draft» дав благодійний концерт у Вінниці.
Хлопці збирали кошти на потреби
наших захисників. Про те, де вдалося
знайти пальне на поїздку, як вінничани
«запалювали» під «Лютий Козятин» та
багато іншого — у нашому матеріалі
Олена Удвуд

Козятинський рок-гурт «Draft»
влаштовує благодійні концерти,
аби зібрати кошти на речі, необхідні для наших мужніх воїнів.
Такий захід в середині квітня
вже відбувся у Козятині. Хлопці
зіграли 75‑хвилинний концерт
просто посеред міського скверу.
Тоді їм вдалося зібрати 24 тисячі гривень. У минулі вихідні
«Draft» виступав перед вінничанами у «Royal Pub».
— Ми планували виступити
у Вінниці, але по-іншому, —
розповідає Сергій Гайдучок,
вокаліст гурту. — Хотіли провести концерт біля Вежі, так як
ми зробили в парку в Козятині.
Продумували, як це зробити, але
нас паралельно запросили виступити в «Royal Pub». Нам написав
арт-директор Коля, запропону-

вав приїхати, зіграти благодійний
концерт, сказав, що будуть раді
нас бачити.
Додамо, що у «Royal pub» ще
раніше проводили благодійні концерти «Музичний байрактар», під
час яких збирали кошти на позашляховик для ЗСУ. Виступ наших
хлопців запланували на 17 годину
суботи, 7 травня. Їхати до Вінниці
планували машиною, адже з собою треба везти музичні інструменти. І тут виникло питання
№ 1 — де взяти пальне.
— Була проблема спочатку з
соляркою, — каже Гайдучок. —
Ми шукали. Потім через нереальні шляхи знайшли 20 літрів,
стрибнули всі разом у машину
і поїхали. Якраз в економному
режимі. Траса була пуста, ніхто
зараз не їздить. У Вінниці також машин небагато. Приїхали,
провели саунд-чек. Нам допоміг

Козятинський рок-гурт «Draft» відіграв благодійний концерт у Вінниці. Хлопці приїхали
на запрошення арт-директора «Royal Pub»
Костя Гончар, звукорежисер. І
в «Royal pub» ще свій хороший
звукорежисер був, також нам добре допоміг.
До виступу залишалося ще декілька годин, тож хлопці встигли
ще зробити невелику фотосесію
у Вінниці.
Ближче до п’ятої вечора
у «Royal Pub» стали підтягуватися люди. Серед тих, хто завітав на концерт, був вінницький
рок-гурт «Space of variations».
У цьому колективі грають козятинчани Антон і Тіма Касаткіни.
Також приїхав з Козятина і Віталій Румберг з друзями.
— Ми вийшли на сцену, почали грати, — продовжує Сергій. — По звуку було класно,
круто, комфортно на сцені. Було
не багато глядачів, але під час
першої пісні стали приходити
люди. Трохи було важкувато для
них, вони розкачувались довгенько. Мабуть, війна впливає на це
все. Але десь на четверту-п’яту

пісню всі вже кричали «Козятин
наступає» і що вони з Козятина.
Саме пісня «Лютий Козятин»,
яку «Draft» випустив минулого
року, найбільше «зайшла» глядачам. Хлопці зіграли також декілька нових пісень, які написали під час повномасштабного
вторгнення.
— У нас є пісня «ЗСУ», то вона
просто «порвала», ми навіть
не очікували, що так буде, —
ділиться враженнями вокаліст
гурту. — До нас потім підходили окремо за цю пісню, казали,
що це дуже круто. І був у нас
на виступі хлопчина, який керує
байрактаром. Йому теж «залетіла» ця пісня. Нам сказали, що
він нещодавно приїхав і скоро
назад поїде.
Під час виступу козятинчанам
вдалося зібрати для наших захисників 6 200 гривень.
— Це малувато, але якщо порівняти Козятин і Вінницю,
то головна проблема була в тому,

що концерт був у приміщенні,
а не на вулиці, — каже Сергій
Гайдучок. — Тому що якби ми
виступали на вулиці, навіть той,
хто ніколи б в житті не зайшов
у рок-бар, проходив би повз,
зупинився і послухав. Йому подобається — він слухає, не подобається — він пішов. І ми
зрозуміли, що це трішки косяк.
Але все одно дякуємо директору
«Royal Pub», що зателефонував і
запросив. Це було приємно, тому
що до цього через кого я не дізнавався, весь час всі морозилися
від нас, щоб це зробити. Хоча
й побачили, що в Козятині все
пройшло «на ура». Ми всім скидали відео.

дивіться відео
на kazatin.com
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

Ліс — це власність народу, але дрова —
альтернатива дорогому газу
В’ячеслав Гончарук

На гарячу лінію газети «RIAКозятин» і в соцмережах було повідомлення, що під Махаринцями
варварськи вирізається ліс. Ми
перевірили інформацію та побували в Козятинському управлінні Вінницяоблагроліс. Згідно
з документами, які нам показали в управлінні, за кадастровим
№ 13 йшлося, що лісорубний
квиток № 43 дозволяє проводити вирубку на площі 12,3 гектара
дуба з метою оздоровлення лісів

(вибіркова санітарна вирубка)
відповідно до завдань 2022 року.
Виписав квиток лісопатолог Малишев, а видав його директор облагролісу Анатолій Іванець. В цілому буде заготовлено 377 кубів
деревини із них 36 кубів ділового дуба, якого хтось купить і
341 куб буде продано населенню
на дрова. Строк заготівлі, згідно
з документами, має завершитись
31 грудня цього року, а вивезення
деревини — 1 квітня наступного
року. Лісорубний квиток виписаний на підставі обстежень влас-

никами лісів. Щодо останнього
пункту у нас виникло невеличке уточнення. Спеціалісти лісу
за своєю фаховістю дійсно мають
право розпоряджатися лісовими
ресурсами держави, але власниками лісів є Український народ,
тому в лісорубному квитку мало
бути записано, що обстеження
велося спеціалістами лісу, яких
народ України взяв на роботу.
Тому й звертаються любителі
природи у відповідні інстанції,
що вирізається їхнє і звертаються
вони по праву.

В день нашого візиту до управління лісу нас цікавила інформація заліснення нових ділянок.
Такі ділянки дійсно є, тільки
сумарна кількість всіх ділянок
менша від площ вирубок.
А з іншої сторони ліс — це альтернатива дорогому газу. Тверда
порода (дуб, ясен) 1 м/куб. коштує майже 646 гривень і 568 —
дрова м’якої породи.
— З початком тепла на нас
скаржаться, що ми ліс пиляємо, а ближче до липня навіть ті,
хто скаржився, до нас виписа-

ти дрова біжать, — каже майстер
лісового господарства. — У нас
мабуть найдешевші дрова, а це
велика допомога малозабезпеченим, яким важко знайти кошти
на газ, а ми ще наповнювачі
бюджету.
В цій історії ми вислухали обидві сторони і це випадок, коли
обидві сторони мають рацію.
Може корінь зла в тому, що захисту лісу немає на державному
рівні? Адже заліснення потрібно
було починати в перші дні суцільних вирубок.
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Кросворд «Козятин музичний»
По вертикалі
1 Козятинський рок-гурт другої половини 2000-них, який переміг на
фестивалі «Тарас Бульба»
2 Ансамбль української пісні, керівником якого є Марія Кулеша
3 Прізвище козятинської співачки, яка два роки тому одержала звання
Заслуженої артистки естрадного мистецтва України
6 Прізвище юної співачки з Козятина, яка є учасницею вінницького
фольклорного ансамблю «Мокоша»
7 Один із перших козятинських рок-гуртів
9 Прізвище двох наших співаків, батька і сина, які написали пісню про
Козятин
11 Прізвище козятинського виконавця, який співає танцювальні українські пісні і керує вокальним гуртом «Берегиня»

1

2

3

4
5

6
8
10

7
9

11
12

13

14

Відповіді

По вертикалі
1 Порцеляна 2 Журавочка 3 Літвінова
6 Бондарець 7 Буксер 9 Огородник
11 Іжицький

По горизонталі
4 Козятинський хор ветеранів праці
5 Вокальний ансамбль із Самгородка,
який два роки тому взяв Гран-прі
на всеукраїнському фестивалі «З
любов’ю до життя»
8 Прізвище козятинчанина, який брав
участь у шоу «Голос країни»
10 Козятинський рок-гурт, який називається так само, як і сузір’я на небі
12 Вокальний ансамбль колишнього
районного будинку культури –
«Струни…»
13 Прізвище козятинської співачки, яка
часто виступає на міських концертах і в 2016-му стала володаркою
премії «Шлягер року», працює
вчителем у школі № 1
14 Народний гурт із Махнівки, керівником якого є Антоніна Петрушкевич

По горизонталі
4 Прометей 5 Дивоцвіти 8 Онофрійчук
10 Оріон 12 серця 13 Пантєлєєва
14 Калина

реклама

508286

508248

507359

508395
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

508276

507364

508075

506957

508277

508396

Продам або здам в оренду приміщення 20 кв.
м., м. Козятин, вул. 8-ма Гвардійська 2а. 063452-00-00, 067-444-20-19
Продам барана і ягницю Романівської
породи, дорослі, 40 грн/кг. 096-969-45-99
Продам кроленят та кроля на розвід. 096561-68-94
Незнайома красуня, я хочу тобі
сподобатись, заграти твоїй родині, позвони
скоріше ти мені!!! вдовець-пенсіонер,
музикант без дітей, маю будинок та
машину. 063-291-89-67, 099-134-34-06
Продам гусенята, голуби бойні. 067-394-6027
Шукаю роботу будь-яку, можливо
державна, гуманітарна сфера. 068-088-2674, 063-128-65-83
Продам козенята двохмісячні, 350 грн/одне.
093-484-99-03 Люда, 097-587-17-37 Марія
Продам теличку на корову від доброї корови.
063-648-20-99
Продам корову добру, молочну, телицю 1,5
р., та двоє молочних телят. 097-793-55-95
Куплю горіхи, пір’я. 063-530-27-48, 098-57242-44
Продам корову з третім телям. 098-83389-81
Продам теличку сименталку, 3 місяці. 096414-07-70
Продам теличку від доброї корови,
голштинська. 068-013-08-90
Продам тільну телицю 8 місяців. 063-67031-48
Продам корову після розтелу з п’ятим
телям. 098-325-16-57
Продам підрощенихдомашніх індиченят,
запис на 24.05.2022 р., 31.05.2022 р., пропоєні
антибіотиками і вітамінами. 097-283-8978, 093-878-31-44

ремонт, послуги
 Виконуємо будівельні роботи. 063-754-61-77,
093-767-67-84
 Ріжу дрова, зрізаю аварійні дерева. 096-594-47-70

ПРОДАМ
 Аптечні меблі на дві каси, холодильник вітрину. 063392-93-20, 098-974-29-35

 Бджолосім’ї м.Козятин. 063-694-56-92, 097-515-55-92
 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 суточні.063-604-26-79,
067-173-31-50
 Буряк кормовий, гарний, для тварин, недорого, м.
Козятин, р-н ПРБ. 067-495-80-82, 093-677-26-41
 Буряк кормовий. 097-768-35-39
 Велосипед новий «Україна» та велосипед б/у «Мінськ»
покришки. 093-355-61-17
 Вулики «Додани». 093-858-00-62
 Дачну діл., з будинком, 10 сот., р-н Талимонівка, є погріб, каналізація, вода, садок, огорожа. 063-367-63-75,
068-155-54-79
 Зерно кукурудзи 1,5 тонни. 093-677-47-25
 Картоплесажалку до мотоблока, морських свинок. 097446-20-46, 063-629-01-49
 Картоплю Біла роса. 096-727-43-90
 Картоплю велику та посадкову. 063-260-09-37
 Картоплю велику, добру, недорого. 067-966-23-50
 Картоплю дрібну, с. Сестринівка. 067-264-08-30
 Картоплю мілку, посадкову. 096-719-18-46
 Картоплю посадкову «Бела роса» 10 грн/кг. 096-77201-94
 Картоплю посадкову 10 грн/відро. 068-519-07-69,
050-149-64-54
 Картоплю посадкову Біла роса. 096-727-43-90
 Картопля насіненва 4 грн/кг, «Рев’єра» - 5 грн./кг.
063-93-42-612
 Конвектор газовий-новий, яблучний уксус домашній,
картоплю велику та дрібну. 068-042-03-34, 063-784-38-75
 Конвектор економний в споживанні, 1000 грн. 096414-19-46
 Кукурудзу 7 грн/кг. 097-894-00-72
 Меблі: вітальню, кухню, прихожу, комп. стіл, стіл-тумбу,
пральну машину, холодильник. 067-457-08-87
 Морозильну камеру АНТ, об’єм 1000 л., працює відмінно, 10500 грн. 096-414-19-46
 Мотоблок FORTE-105. 097-238-27-51
 Насінневу картоплю. 093-409-34-54, 096-063-05-51
 Пральну машину BОSCH. 063-986-66-10
 Пшеницю. 067-269-51-18
 Сіно, яблука «Семеренка», «Голден», картоплю велику
7 грн., мотоблок Форте-25, насадку фрезу на мотокосу,
мотофрезу. 068-216-34-20
 Смарт 3 Д окуляри Samsung 40 дюймів, 5000 грн.,
торг. 096-414-19-46
 Сою посівну, с. Широка Гребля. 098-724-74-94
 Столики барні 2 шт., та стільці до них 6 шт., вартість
набору 2800 грн. 096-414-19-46
 Телевізори б/в, робочі в гарному стані SONI:model
NO.KV-21LT1K та LTC:model DVB-PT1240015HCA. 063221-75-90
 Холодильник «Снайге» в доброму та робочому стані.
097-353-17-70, 093-041-69-49
 Яйця гусячі. 067-271-52-14, 097-056-07-06
 Ячмінь, пшеницю. 098-656-92-41
 Ящики пластикові харчові, 50 грн/шт. 096-414-19-46

НЕРУХОМIСТЬ
 1-кімн. кв., 30 кв. м., в одноповерховому будинку,
центр міста. 063-819-47-69
 1-кімн. кв., 5 пов., інд. опалення, євро балкон та вікна.
067-457-08-87
 1-кімн. кв., центр, 5 пов., інд. опалення, євробалкон,
вікна, терміново. 063-492-06-05
 2-кімн. кв., 47 кв. м., 2 пов., вул. Довженка 93-Б, кв 6,
р-н бази Боровського, пічне опал, без зручностей, без
ремонту є сарай та місце під гараж. 063-411-37-78, 067778-20-32 Валерій
 2-кімн. кв., терміново, 4/4, 47 кв. м., без ремонту, інд.
опалення, центр. 093-563-31-57
 2-кімн. кв., центр м. Козятин, терміново. 050-853-06-35
 2-х кімн. кв. 43 кв.м. або обміняю на 3-х кімн. кв. в
р-ні училища. м. Козятин, вул. 8-ма Гвардійська, 61.
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, підвальне приміщення.
063-255-21-63, 096-451-95-94

 3-кімн. кв., 62 кв. м., р-н ПМК в напрямку с. Козятин,
2-пов/2-х поверх. будинку, окремий вхід, підвал, двір, сад,
город. 063-367-63-75, 068-155-54-79
 Будинок 21,5 кв.м., пічне опал, 10 сот., с. Козятин, вул.
Лісова 12. 098-599-47-10
 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 без внутрішніх робіт, в районі газ-контори.
067-783-63-17
 Будинок вул. 9-го січня, криниця, погріб, опалення,
сарай, м/п вікна, недорого, терміново. 093-726-27-50,
097-494-77-27
 Будинок с. Махаринці, центр, заг. площа 25 кв. м., м/п
вікна, криниця, погріб, сарай. 098-133-30-94
 Будинок с. Сестринівка, 58,8 кв. м., газ, опалення,
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. Сестринівка, 58,8 кв. м., газ, опалення,
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.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 терміново, с. Козятин, 80 кв. м., зі всіма
зручностями, велика кухня, 5 кімн., газ, гараж, погріб,
госп. буд., 10 сот. городу, кругом загорожа, садок, вул.
Подільська. 097-628-48-13, 073-058-41-21
 Будинок цегл. в с. Махаринці ( цукр. з-д) з меблями,
газове та пічне опалення, заг. пл. 71 кв.м., зем. діл-ка 16
сот., літня кухня, госп. будівлі, садок. 099-714-54-32. Анна
 Будинок, с. Іванківці, газ та всі госп. будівлі, 4 км/до
центру м. Козятин, маршрутка поруч. 068-216-34-20
 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. Подільська 114.
063-829-40-45
 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, провулок
Грушевського. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Земельна ділянка в центрі не велика (бізнес, гараж).
063-342-67-53
 Земельна ділянка в центрі не велика (бізнес, гараж).
063-342-67-53
 Част. будинку, центр з земельною ділянкою, терміново,
недорого. 063-342-67-53
 Частина будинку в центрі, недорого. 063-342-67-53

АВТОМОТО
 Daewoo Nexia 2007 р. в., газ/бензин. 063-659-58-47
 Daewoo Nexia 2007 р. в., двигун 1,5, пробіг 103 тис.
км., один власник, вхорошому стані. 067-602-75-87
Анатолій

505728

 Mersedes 308 D поштовик, переобладнаний під торговий фургон з холодильною вітриною. 067-911-73-67
 Ваз 2105, сідан, бензин, хороший стан. 098-708-2535
 Комбайн Claas Consul з кабіною, 3 метри жатки. 097577-26-86
 Мотоблок «Зубр» 8 к.с. 067-251-12-34
 Трактор японський Kubota GL-40 з кабіною, плуг 3
корпуса, дискова борона 1,8 м. 097-577-26-86

КУПЛЮ
 Балони: кисневі, вуглекислотні, газові, побутові; електродвигуни, пір`я гусяче, качине, старі подушки, перини.
097-529-10-20
 Бензопили, бензокоси, електродвигуни від 2 квт і
більше, млини, ступицю Москвича, пральну маш. LG-5
кг на запчастини, або бак до неї, мотоблоки. 068-21634-20
 Для власних потреб дорого металобрухт та відходи кольорового металу; акумулятори, радіатори, газ.
балони та кисневі, газ. колонки, холодильники, пральні
машини, батареї опалення. 097-793-55-95
 Картоплю дрібну в необмеженій кількості. 063-39852-10, 097-793-55-95
 Картоплю. 067-159-28-54
 Металобрухт та відходи виробництва алюміній, мідь,
нерж. сталь від організацій та населення для власних
потреб. 097-793-55-95
 Мотоцикл ІЖ Планета в нормальному стані з документами, розгляну всі варіанти. 098-448-87-91, Дмитро.
 Поросята малі м’ясної породи. 097-255-51-60
 Сіно, траву, люцерну, можемо самі викосити. 097793-55-95
 Шкірки кролів, заб`ю кролів за шкірку. 097-446-20-46,
063-629-01-49

РIЗНЕ
 Віддам у добрі 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.
 Втрачений віськовий квиток на ім’я Осіпчук Олександр Віталійович вважати недійсним
 Здам 1-кімн. квартиру з усіма зручностями. 063889-23-37, 063-879-96-67
 Здам 3-кімн. кв., в центрі м. Козятин на тривалий
термін. 063-553-64-78
 Здам будинок на тривалий термін, є газ, вода. 066868-82-71, 068-951-87-17
 Самотня жінка 60 років, щира, приємна без шкідливих звичок, познайомиться з добрим, порядним
чоловіком. 068-753-34-61
 Шукаю роботу будь-яку, можливо державна, гуманітарна сфера. 068-088-26-74, 063-128-65-83
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гороскоп

Анекдоти
***

Жінки восени 2021: який в біса
військовий облік для жінок? Ви
шооо?!!
Жінки весною 2022: дайте мені
джавелін, я ту русню роз… бу
нафіг!!!

***

Заспокійлива медитація:
— Уявіть, що ви байрактар.
Ви літаєте в небі і вас нічого
не турбує, а якщо раптом вас щось
потурбувало — ви передаєте точні
координати і ваша проблема
назавжди вирішена.

***

Скоро у таксистів на приборній
панелі будуть три іконки
Арестовича.

збирати речі і готуватись. Вони зараз
збираються, дружина плаче, діти
плачуть, бо ніхто не хоче їхати в село
і садити картоплю.

***

Пам’ятка окупанту:
1. Щоб не сталося, не панікуй, ти
вже небіжчик.
2. Зніми з себе обісране, одінь
чисте.
3. Зателефонуй мамі і скажи, що ти
довбо@об.
Все інше за тебе зроблять ЗСУ.

***

Після того як доб’єм русню,
треба не забути попросити ЗСУ
розібратись з коронавірусом.

***

Рак

***

***

***

Обожнюю англійську мову! Знаєте,
як перекладається англійською —
російські війська? Рашен трупс.

***

Речі, які найскладніше дістати
у Всесвіті:
1. Камінь з Марса.
2. Залізо з астероїда.
3. Лід з Місяця.
4. Марку з російським кораблем.

***

Дружина брата мого чоловіка
сказала, що подзвонив її троюрідний
брат, який зараз командир штабу
тероборони при ЗСУ, і сказав

Чим більше завдань ви перед
собою поставите, тим краще з
ними впораєтеся, а ваша працездатність, заповзятливість
та впевненість у собі можуть
стати навіть причиною заздрощів.
На початку тижня вас, можливо, зіб’є з пантелику якась
новина. Не беріть її до уваги,
насправді, що не робиться,
виявиться на краще. Ви зараз
йдете до своєї заповітної мети.

Хлопець знайомиться з дівчиною:
— Коли я тебе бачу — я палаю як
нафтобаза в Брянську!

На Київщині російський пілот
не захотів здаватися в полон
та застрелився з рушниці
мисливської. Правильно зробили.

Телець

Близнюки

***

Є дві новини погана і добра.
Погана — росіяни дохнуть
на асфальті і не удобрюють наші
чорноземи, а хороша — ми ж
можемо їх туди перетягнути!

Скористайтеся новою
інформацією та вмінням
переконувати. Докладайте
більше зусиль для пошуку
додаткового заробітку, вони
дадуть плоди, особливо якщо
ви подбаєте про підвищення
рівня кваліфікації.

***

— А можеш мене ляснути по дупці?
— Ну, я трохи соромлюсь…
— Просто уяви, що я рус… Тихо,
тихо, поклади ножа!

Не знаю, що відповідати
на запитання –Як ти?– з одного
боку все наче нормально, з
іншого — росія все ще існує…

Овен

***

Цього тижня є ризик опинитися під тиском обставин,
які можуть зробити значні
зміни у ваші плани. Вам варто
трохи знизити робочий темп,
постарайтеся адекватно розраховувати свої сили.

***

Лев

***

Діва

Тепер, коли будемо пити, при
кожному тості будем казати:
Давай, як москва — до дна!
Тільки зараз зрозумів що знак
Z малюють на непотрібних
сторінках документів, тобто цей
символ нічого не означає, його
використовують, щоб заповнити
порожнечу…

Постарайтеся знизити обсяг роботи, підвищивши
при цьому якість. Бажано
враховувати інтереси колег,
виявляти ініціативу, висувати
нові цікаві ідеї.

Клятва молодят в РАГСі:
— Обіцяю дивитись на тебе завжди
з такою самою любов’ю і теплом,
як на відео з байрактаром!

***

Щоранку прокидаюсь, заходжу
на сторінку генштабу, а там: 23200,
23500, 23800. Так приємно, наче
зарплата на карту падає!)

***

Якщо б у Гітлера були соловойов
і скабєєва, то він би ніколи
не дізнався, що програв війну.

Більше дипломатичності та
гнучкості у прийнятті рішень,
позиція сили у цій ситуації
не підходить, тільки може
спровокувати невдоволення
чи конфлікт. Звертайте увагу
на дрібниці і вони відкриють
вам чимало цікавого.

Терези

Якщо вам доведеться працювати з паперами, постарайтеся бути уважнішими, щоб
не втратити якийсь важливий
документ і не допустити
помилок. Варто ретельно
аналізувати події, що відбуваються з вами, і не робити
непродуманих дій.

Скорпіон

Ви можете вигадати щось
незвичайне, тим самим
виділитеся з натовпу. У вас
успішний період, коли багато
що виходить.

Стрілець

Робота потребує творчого
підходу, пропонуйте нові
ідеї, колеги та начальство
будуть доброзичливими.
Головне - не зупинятися на
досягнутому, рух уперед
завжди своєчасний, коли він
без поспіху.

Козеріг

Цього тижня не варто квапити
події та виявляти нетерпіння
та обурення. Всьому свій час.
У середу емоційна неврівноваженість з вашого боку може
стати на заваді об’єктивно
розібратися в ситуації. Проведіть вихідні із сім’єю.

Погода у козятині

Водолій
Gismeteo

Sinoptik

Meteo.ua

Четвер
12.05

+24
+12

+27
+10

+27
+14

п’ятниця
13.05

+22
+14

+22
+16

+24
+12

субота
14.05

+23
+14

+22
+11

+22
+10

неділя
15.05

+15
+8

+19
+11

+19
+8

понеділок
16.05

+13
+7

+18
+9

+18
+7

вівторок
17.05

+7
+3

+17
+9

+8
+3

Найближчими днями не
варто себе перевантажувати,
добре б трохи скоротити обсяг роботи. Краще зайвий раз
обміркувати свої слова та дії.
Швидкий прогрес у справах
зараз неможливий, тому бажано запастись терпінням. У
середині тижня надійдуть несподівані звістки. У п’ятницю
вас можуть залучити до
службових інтриг.

Риби

Постарайтеся бути терпимими. У всіх є недоліки, ви теж
не без гріха, і спроба навчити
когось жити обернеться конфліктною ситуацією. Добре
було б стримувати емоції
і зберігати спокій, хоча б
зовнішній. Будьте уважні,
помилки, допущені у четвер,
буде дуже складно виправити. У вихідні дні на вас чекає
подорож.

