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У Козятині немає солі
«За дві години пів тонни розібрали»
На

другий місяць
повномасштабної
війни у нас виникли
проблеми із пальним —
на більшості заправок
бензин і дизель взагалі
неможливо було
купити
Тепер

маємо нову біду
на нашу голову — із
продажу зникла сіль.
Чому цей звичний для
нас товар раптом став
дефіцитним і якою була
ціна перед тим, як сіль
розкупили?

Цю світлину ми зробили
в одному з козятинських
магазинів. Тут останню
пачку солі продали ще
минулого тижня

с. 2

Як закінчиться
навчання

Написав листа для
доньки

 Цьогоріч навчальний рік

завершиться 3 червня. Але
останній урок проведуть 27
травня. Що робитимуть школярі
впродовж ще чотирьох робочих
днів і як випускники складатимуть
с. 4
тест замість ЗНО?
реклама

На початку травня під Волновахою
загинув наш земляк Віталій
Михайловський. Він залишив після
себе згадку для доньки Валерії.
Колись вона прочитає листа, якого
їй написав батько, і багато що
с.7
зрозуміє
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у Козятині немає солі. «За дві
години пів тонни розібрали»
Дефіцит  На другий місяць
повномасштабної війни у нас виникли
проблеми із пальним — на більшості
заправок бензин і дизель взагалі
неможливо було купити, на деяких АЗС
пальне було, але в обмеженій кількості.
Тепер маємо нову біду на нашу голову — із
продажу зникла сіль. Чому цей звичний для
нас товар раптом став дефіцитним і якою
була ціна перед тим, як сіль розкупили?
Олена Удвуд

Пам’ятаєте, у перший день
повномасштабної війни козятинчани розмели хліб? Люди
виходили з магазинів, тримаючи у руках по декілька буханок,
а наш хлібзавод не встигав випікати новий, щоб забезпечити
такий шалений попит. Разом
із хлібом з полиць магазинів
тоді зникли й крупи. Довелося
чекати тиждень-другий, поки
налагодили поставки і на прилавках знову з’явився повний
асортимент ячмінки, пшеничної,
булгуру, гречки та решти круп.
Тепер історія повторилася, втім
цього разу не з крупами, і не з
хлібом, а з продуктом, який ми
використовуємо для приготування кожної страви.
«Чому у Козятині перестали
продавати сіль?» — повідомлення такого змісту днями надійшло
нам у Телеграм. Наступного дня
ми обійшли ринок, усі супермар-

кети та деякі магазини в центрі
міста, аби це перевірити. І в жодній з точок продажу, куди ми
завітали, не знайшли солі.
Дві години тому ще була
Йдемо на Маленький базарчик.
Підходимо до привітної жінки,
яка торгує крупами. Ще влітку
у неї можна було придбати пачку кам’яної солі за 10 гривень.
А нині цей товар розібрали.
— Два дні тому ще була по 14,
деякі продавали по 25, — каже
жінка.
Йдемо далі. Запитуємо на іншій точці, чи є сіль.
— Немає і вже не буде, — відповідає продавчиня.
— Коли розкупили? — цікавлюся я.
— За дві години пів тонни
розібрали, — відповідає жінка. —
О 10‑ій вже не було.
— Сьогодні? — перепитую.
На що жінка киває головою.
Цікавлюся, в яку ціну була сіль?

Сіль нині як квітка папороті в ніч на Івана Купала — її неможливо знайти. Усе через те,
що найбільший виробник цього продукту в Україні зупинив виробництво через війну
— По 17 гривень за кілограм, —
каже продавчиня і додає, — навпроти суду по 30, кажуть, ще є.
Підходимо до іншої «ракушки». Це вже третя точка. Запитую продавчиню, чи є у неї сіль?
Каже, уже немає, розібрали ще
зранку. Була на вагу 25 гривень
за кілограм і 35 гривень італійська. Змели і нашу, й імпортну.
Тепер шукатимуть нові поставки,
можливо, возитимуть із Бердичева.

Чому сіль в дефіциті?
В Україні сіль видобувають зде‑
більшого на Донеччині. А це один
із тих регіонів, які найбільше по‑
терпають через російське втор‑
гнення. Саме у Донецькій області
розташований найбільший у Єв‑
ропі завод із виробництва солі —
«Артемсіль». І вже більше місяця
це підприємство простоює — ро‑
боту були змушені припинити
через війну.
Виконуючий обов’язки директора
Державного підприємства «Ар‑
темсіль» Віктор Юрін повідомив
в ефірі «Вільного радіо», що ви‑

робництво зупинилося ще у квітні
із декількох причин. Перш за все,
місто Соледар, де розташоване
«Артемсіль», постійно обстрілю‑
ють рашисти. Адміністративна
будівля підприємства взагалі част‑
ково зруйнована. Через постій‑
ну небезпеку виробничий про‑
цес продовжувати неможливо,
крім того, більшість працівників
заводу вже виїхали із Соледара.
До того ж, готову продукцію ви‑
возять з підприємства залізницею,
а зараз це робити неможливо. Ав‑
томобільним транспортом можуть

забирати лише невелику частину
партії.
Соляні поклади є і на заході Укра‑
їни, втім, як зазначають «Факти»
із посиланням на заступника ди‑
ректора Національного науко‑
вого центру Інституту аграрної
економіки НАН України Миколу
Пугачова, там видобуток солі
або не настільки налагоджений,
або взагалі сходить нанівець. Зо‑
крема, із родовища у Солотвино
почали вимиватися поклади солі
після масштабних повеней напри‑
кінці 90‑их — початку 2000‑них.

Наостанок йдемо до ще однієї жінки, яка торгує крупами.
Запитую, чи є в продажу сіль?
Продавчиня махає головою.
Уточнюю, чи була сіль в продажу раніше?
— А вам легше від цього
буде? — відповідає питанням
на питання жінка.
Пояснюю, що я журналістка,
тому і цікавлюся. Почувши це,
продавчиня одразу відповідає:
— Була. Розібрали позавчора.
По 10 гривень продавали Екстра.
— Чи буде ще завіз? — запитую
жінку.
— А це питання не до мене.
Хоч ви і журналістка, я вам
не можу сказати, — відповідає продавчиня і повертається
до чоловіка, який саме купував
товар. — Чотири гривні дайте.
Що із магазинами
Із ринку ми одразу попрямували до «Фори». На полицях
повно цукру, крохмалю, різного
виду борошна. Але солі ми так і
не знайшли, ані вітчизняного виробництва, ані імпортної. Пішли
до відділу, де продають спеції.
Тут сила силенна упаковок оре-

гано, зіри і розмарину, але солі
серед них немає.
На ринку одна із продавчинь
сказала нам, що чула, буцімто навпроти суду ще є сіль по 30 гривень. Ми зайшли до двох продуктових магазинів, що навпроти суду, і в жодному з них солі
не було.
Далі пішли до АТБ. Тут досхочу круп, цукру, борошна, але солі
на полицях немає. Перепитали
у працівниці супермаркету, чи є
у них сіль?
— Розібрали позавчора, — відповіла жінка.
У «ПанЕконом» сіль також
розкупили.
— Вчора ще була, — уточнює
працівниця маркету.
Цікавлюся, чи буде новий завоз.
— Не знаю, як буде, ми її виставимо на продаж, — відповідає
жінка.
У «Сонечку» сіль розібрали ще
в суботу. В «Еліті» також немає,
але, кажуть, поїхали за товаром,
можливо привезуть. В «Обжорці»
також сіль розкупили. А в «Тріумфі» останню пачку продали
взагалі ще в п’ятницю.

Чорні археологи добралися до лісосмуги
В’ячеслав Гончарук

На початку цього тижня ми помітили велосипедиста, що звернув у лісосмугу. Подумали, що
чоловік хоче висипати з мішка
домашній непотріб. Тільки він
навіть не думав зупинятися. Велосипедист перейшов лісосмугу
і вийшов на поле та взяв курс з
тим самим мішком на багажнику
в сторону Махаринець. А от в лісосмузі було на що подивитися.
На місцях, де росли відносно
молоді дерева, на поверхні землі
видніються вирви разом із ко-

рінням дерев. Зателефонували
до фахівців лісу і отримали відповідь, що це коренева гниль —
явище природне.
Інша річ, коли біля живих дерев з’являються ями, які залишають за собою люди, можливо
навіть не підозрюючи, що такими
діями вони наносять шкоду природі. Тут самий раз згадати, що
з лопатами по лісу ходять підприємці, які вирощують розсаду.
Адже вони беруть лісову землю
під розсаду. Тільки в нашому випадку питання не до них. Вони,
як правило, не копають грунт

у глибину. Хто ж тоді залишає
в лісі ями?
Виявляється, нишпорять
по лісах копачі металу, або як
їх ще називають, чорні археологи. Не всі вони марять знайти
скарб у вигляді скіфського золота, трипільських горщиків, чи
старовинних бронзових сокир.
Мова йде за людей, які ходять з
металошукачем і лопатою заради
цікавості чи спортивного інтересу, а це не заборонено. Тільки
мисливців та рибалок, які проводять своє полювання недозволеними методами, називають бра-

коньєрами. Металошукачів, які
копають і не загортають за собою
ями, також можна нагородити
таким ярликом. Тим паче зараз,
під час воєнного стану, ходити
по лісі навіть без лопати суворо
заборонено. А тут, не зважаючи,
що кожного дня виють сирени,
розкопали лісосмугу, наче домашню грядку.
Людей, які купують металодетектори та вирушають на пошуки
чогось цінного, з кожним роком
стає все більше, а відповідальність за незаконні дії чорних
копачів на законодавчому рів-

ні, не завжди чітко прописана,
тому й відповідальність лише
теоретична.
— Ліс чи лісосмуга — це природне багатство і не буде перебільшенням сказати, що існування людей майже неможливе без
лісів. Вони — джерело цінних
ресурсів, виділяють кисень і поглинають вуглекислий газ, прихисток для багатьох рідкісних
видів рослин та тварин. Зайшов
у ліс чи лісосмугу з лопатою,
роби так, щоб не зашкодити деревам і родючому шару грунту, —
наголосили спеціалісти Держлісу.
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Чому гуманітарної допомоги
від ООН вистачило не всім?
Актуально  Минулого тижня
до Козятина надійшов гуманітарний вантаж
від місії ООН — постільна білизна, матраци
та посуд для переселенців. Втім, деякі
наші читачі стали скаржитися на те, що
так і не змогли отримати допомогу. Чому
так, яка загалом ситуація з гуманітарною
допомогою і хто може її отримати, окрім
переселенців — з’ясували наші журналісти
Олена Удвуд

У середу, 18 травня, до міста
приїхав гуманітарний вантаж
від ООН для внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Козятинській громаді.
Постільну білизну, подушки,
матраци, ковдри та набори для
кухні розвантажили у Міському
будинку культури і повідомили
про це на офіційних сторінках
Міської ради.
Наступного дня під дописом
про гумдопомогу від ООН, який
ми опублікували на нашому Телеграм-каналі, стали надходити
коментарі від людей стосовно
того, що допомоги на всіх не вистачило.
«Прийшли, було десь 30 людей в черзі, вистояли 2 години,
залишилися тільки ложки, виделки та металеві кухлі, і ось
виявилось, що там взагалі було
10 кастрюль. Мабуть по стільки ж матрасів, подушок та ковдр.
А головне, не всі ВПО в черзі
могли отримати цю допомогу,
давали тільки окремим областям
і навіть громадам. А ще, на ваші
питання принизливо відповідають: «А як ви раніше жили?»
Взагалі, тільки гучні гасла, що
допомогу привезли…» — написала наша читачка.

«Отримали, як завжди, тільки
своє оточення і для прикриття
може деякі переселенці, головне,
що було повідомлення, якого
неможливо було приховати», —
висловила свою думку ще одна
читачка.
Ми звернулися до міського
голови Тетяни Єрмолаєвої, аби
з’ясувати, чому склалася така
ситуація? За словами очільниці
громади, наразі у Козятинській
ТГ офіційно зареєстровано
3 616 внутрішньо переміщених
осіб. А допомога від ООН надійшла у невеликій кількості. Тому
її фізично не могло вистачити
на стількох людей.
— Нам привезли п’ять матраців, декілька постільних наборів і
12 коробок з каструлями, — каже
Тетяна Єрмолаєва. — Як цього
може вистачити на всіх? На фото
видно все, що привезли. Ми пишемо у різні організації, телефонуємо, спілкуємося і беремо
все, ні від чого не відмовляємося.
Волонтери заправляють свої машини, привозять вантажі. Але
скільки нам від ООН привезли,
стільки ми і взяли. Каструлі розділяли, давали окремо маленьку,
окремо велику, так само миски.
Все розділяли, бо прийшло більше 200 людей. Але речей більше
не було.

Допомога від ООН надійшла у невеликій кількості. На фото — все, що було

Є допомога не тільки для переселенців
До Козятинської громади надхо‑
дить допомога від різних організа‑
цій, в тому числі і релігійних. Нам
передавали гуманітарні вантажі
зі Львова, Міжнародного комітету
порятунку, від греко-католицької
та протестантської церков, органі‑
зації «Сумка самарянина».
Наразі у Козятині працює чотири
гуманітарних штаби:
міський будинок культури;
школа № 2;
дитячий садочок № 4;

амбулаторія Міської сімейної ме‑
дицини.
Допомогу у цих штабах можуть
отримати не лише переселенці,
а й мешканці Козятинської тери‑
торіальної громади, які входять
до соціально незахищених кате‑
горій. Дорослим, які мають І групу
інвалідності, а також дітям з інва‑
лідністю вже почали видавати про‑
дуктові набори. Надалі планують
надавати допомогу також дорос‑
лим із ІІ та ІІІ групою інвалідності,

а також тим, хто отримує малень‑
ку пенсію. Але допомогу зможуть
отримати лише ті, хто не працює.
— Також ми охопимо багатодітні
родини, — додає Тетяна Єрмола‑
єва. — Є міжнародна організація,
яка виявила бажання цим за‑
йматися. Далі підемо по інших
категоріях. Є фонди, які працюють
винятково з певними категоріями.
Ми запрошуємо всіх. Зараз є вісім
міжнародних фондів, із п’ятьма
ми вже співпрацюємо.

У селі Козятині затримали місцевого наркомана, який
вирощував вдома коноплі
У п’ятницю, 20 травня, козятинські поліцейські під час патрулювання виявили 27‑річного
козятинчанина, який знаходився
у стані наркотичного сп’яніння.
Під час огляду помешкання зловмисника поліцейські групи
реагування патрульної виявили
понад півсотні рослин конопель та марихуану. На момент
проведення процесуальних дій
господар будинку перебував «під
кайфом».
Під час розмови правоохоронців з чоловіком виявилось,
що за місцем свого проживання
мешканець села Козятина вирощував коноплі. Окрім того,
в його будинку поліцейські виявили численні пакунки з подрібненою речовиною рослинного походження зовні схожою
на висушені рослини конопель.
На місце події викликали слідчооперативну групу.

Як розповів керівник Відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції
Роман Андрущак, в одній з
кімнат приватного будинку для
вирощування конопель зловмисник створив усі необхідні умови
для росту рослин: і вентиляцію,
і полив.
Під час огляду приміщення
поліцейські вилучили у підозрюваного 60 кущів нарковмісних
рослин. Також у скляних ємностях чоловік зберігав близько
100 грамів готової для вживання
марихуани.
Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне
виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів без мети
збуту) та ч. 2 ст. 310 (посів або

В одній з кімнат наркоман створив всі умови для вирощування конопель: і вентиляцію,
і полив
вирощування снотворного маку
чи конопель).
За вчинення таких злочинів
зловмиснику загрожує до 7 ро-

ків ув’язнення.
Слідством вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру та обрання

запобіжного заходу.
Остаточна кваліфікація діям
правопорушника буде надана
після проведення експертиз.
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Як у школах Козятинської ТГ
закінчиться навчання
Освіта  Цьогоріч навчальний рік
триватиме на цілий тиждень довше і
завершиться 3 червня. Але останній урок
для учнів громади проведуть 27 травня.
Що робитимуть школярі впродовж ще
чотирьох робочих днів і як випускники
складатимуть мультипредметний тест
замість ЗНО?
Олена Удвуд

Ми звикли до того, що навчальний рік завершується
31 травня, чи навіть раніше,
якщо ця дата припадає на вихідні. Але не цього разу. Офіційне
завершення 2021–2022 навчального року буде 3 червня. Відтак
цьогоріч навчальний процес триватиме на цілий тиждень довше.
А ось свята Останнього дзвоника
не буде, хіба що в онлайн-форматі. Раніше урочисті лінійки
після завершення навчального
року не проводили через пандемію, цього року причина —
повномасштабна війна.
Попри те, що навчальний рік
завершиться 3 червня, уроки
читатимуть до 27 травня. А з

30 травня до 3 червня для учнів
усіх класів проводитимуть індивідуальні та групові консультації і повторюватимуть вивчений
матеріал.
— Консультації проводитимуть
для тих дітей, які не мали змоги
підключатися на онлайн-уроки,
хто мало підключався чи виїздив з міста, а на даний момент
приїхав, а також для тих, кому
потрібно підтягнути оцінку, —
пояснює Людмила Кондратюк,
заступник начальника Управління освіти та спорту.
Державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9 та 11 класів
цьогоріч скасували. Це означає
жодних шкільних екзаменів.
Оцінки в атестати і свідоцтва виставлятимуть на підставі річних

контрольних. Учні отримають
свої атестати і свідоцтва, дехто —
медалі і свідоцтва з відзнакою і
на цьому все. Але не для 11‑класників, які збираються вступати
до вищих навчальних закладів.
Зовнішнє незалежне оцінювання, як і ДПА, цьогоріч скасували.
Втім натомість запровадили Національний мультипредметний
тест. На нього зареєструвалися
208 учнів, які випускатимуться
зі шкіл Козятинської громади.
Цей тест складатиметься з трьох
блоків — українська мова, математика та історія України. У кожному блоці по 20 питань. Де саме
проходитиме тестування, поки
достеменно невідомо. Єдине, що
можна сказати напевне — нашим школярам доведеться їхати
до інших міст, адже Козятина
у переліку пунктів проведення
немає.
— Кожному прийде в особистий предмет повідомлення
стосовно адреси пункту тестування, — каже Людмила Кондратюк. — Це на даний момент засекречена інформація. Єдине, що
ми знаємо точно, що це будуть
найближчі до нас міста. До прикладу, Вінниця, Жмеринка або
Тульчин.
Якщо раніше результати ЗНО
враховувалися до атестатів як

Свята Останнього дзвоника цьогоріч не буде. Хіба що
у форматі онлайн
державна підсумкова атестація,
то цьогорічний Національний
мультипредметний тест як ДПА
не зараховується. Він потрібен
винятково для вступу до університету. Основна сесія тестування проходитиме з 18 липня
до 10 серпня, додаткова для
тих, хто не встиг на основну —
з 16 до 20 серпня, спеціальна — з
12 до 16 серпня.
Ті випускники, які виїхали
за межі України і не мають змоги

повернутися, щоб скласти Національний мультипредметний
тест, зможуть пройти тестування
за кордоном. Визначено 39 міст
у таких країнах як Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія,
Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія,
Італія, Латвія, Литва, Молдова,
Нідерланди, Німеччина, Польща,
Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція, де наші випускники зможуть скласти тест.

У Глухівцях на звітній акції «Разом переможемо»
зібрали понад 28 тисяч гривень
В’ячеслав Гончарук

У суботу, 21 травня, біля будинку
культури Глуховецької селищної
ради пройшла звітно-підсумкова
акція по збору коштів на підтримку ЗСУ. З імпровізованої сцени
один з головних організаторів акції
«Разом переможемо» та ведучий
благодійного концерту Борис Зільберман висловив глибоку подяку
всім, хто допоміг в успішному
проведенні благодійних концертів.
— Мистецька акція «Разом
переможемо», яка відбулася
за ініціативи Центру культури та
дозвілля Глуховецької селищної
рад, и проходила в багатьох селах
Глуховецької громади і добігла
кінця там, звідки ми почали нашу
благодійну акцію. Тепер ми звітуємо та підбиваємо підсумки, —
сказав ведучий.
Почали концертну програму з
хвилини мовчання. Далі ведучий
і автор віршів, які були почуті під
час всієї концертної програми, оголосив імена підприємців, які допомогли в успішному проведенні акції. Серед помічників Глухівецька
селищна рада, відділ освіти молоді
та спорту, Стов «Вернигородоцьке», СКВ ПП «Кашперовецький»,
с/г підприємства «Непедівський
світанок», Білопільська школа, с/г
підприємство «Пляхівське». Повідомив Борис Зільберман, що
благодійні концерти вже пройшли
в Гурівцях, Жежелеві, Пляховій,
Бродецькому, Глухівцях, Білопіллі,
Вернигородку, Непедівці, Кашперівці, де разом було зібрано на під-

тримку ЗСУ 55 тисяч 279 гривень.
Відкрив концертну програму піснею «Українська весна» народний
вокальний гурт центру культури та
дозвілля Глуховецької селищної
ради «Берегині». Після завершення
їх виступу на імпровізовану сцену
вийшов голова селищної громади
Олександр Амонс. Він повідомив,
що зібрані кошти підуть на придбання автомобіля для односельчанина Мацюка, який потрапив
своїм підрозділом у скрутне становище і додав:
— Ми тут повинні підтримувати наших хлопців, чим можемо,
тому що там нашим хлопцям дуже
важко. Важко не тільки на полі
бою, їм важко навіть зателефонувати рідним. Іноді щоб здійснити
дзвінок, треба відійти від позиції
на десятки кілометрів. А ми сьогодні з простих українців перетворилися на волонтерів, пекарів,
швачок, кухарок і просто людей,
які чекають рідних та близьких.
Все це ми робимо для того, щоб
нашим хлопцям на передовій було
спокійніше і легше на душі, — казав Олександр Амонс і представив
двох військових волонтерів, які ще
вчора були на фронті і знов повернуться до побратимів на поле
битви.
Один з братів тероборонівців‑волонтерів теж звернувся
до громади.
— Доброго дня всім! Слава
Україні! Дякуємо вашій громаді
за підтримку. Волонтерська допомога доїхала до бригади батальйону. Щоб ви розуміли, ви

не тільки допомагаєте батальйону, а й місцевому населенню, яке
там знаходяться в скруті і довгий
час не бачить ні шоколадки, ні
води, — казав він. — Воду ми возимо з Козятина і від вас. Велика
подяка вам всім. Так сталось, що
у кожного з нас тепер своя місія.
— У нас своя місія — єднаймося
і не даємо ворогу прийти сюди,
адже вони не йшли нас завойовувати, а йшли, щоб знищити, —
сказав Едуард Жарук.
А його брат Олег додав, що в батальйоні по достоїнству оцінили
смак борщу, який передали нашим
воїнам.
Брати тероборонівці сказали
слова подяки, завантажили автівку новою партією товару і поїхали
в накатану дорогу. Дійсно у кожного своя місія. Артистам — давати
благодійний концерт, громаді —
збирати допомогу, волонтерам —
доставляти вантажі на передову, і
так усім разом йти до перемоги.
Концертну програму продовжила співачка з Кашперівки Дарина Литвинчук. Вона виконала
пісню «Над землею туман». Далі
співали вокалістки з Гурівець Аліна та Тетяна Савченко. До речі,
Тетяна Савченко — козятинчанка, яка у 4‑річному віці виїхала
з батьками на Донеччину. Там
пройшло її дитинство та юність.
Тепер вони з донькою солісти
театру пісні «Вишневе намисто»
в селищі Хлібодар Волноваського району. В Гурівці переїхала
до мами, яка у 2014 році повернулася на батьківщину і купила

Аліна та Тетяна Савченко приїхали в Гурівці з Хлібодару,
що на Донеччині. Вірять, що скоро українці проженуть
ворога з рідної землі і вони повернуться додому
у Гурівцях хату. Співачка багато
розповіла цікавого, але то вже
тема зовсім іншої історії. Чого
не любить українка Донеччини,
так це статусу, яким їх назвали
«тимчасово переміщені особи».
Українців, які за стільки років
не забули рідної мови, можна назвати людьми, які не погодились
стати частиною того руського міра,
який пропагує загарбницька росія.
— Я чомусь впевнена, що у вересні наші славні воїни проженуть окупанта з української землі
і я повернуся в школу Хлібодару,
в якій викладаю і на Донеччині
знову лунатимуть українські пісні, — каже Тетяна.
Тим часом благодійний концерт
продовжувався. Скринька з купюрами наповнювалася. А на імпровізовану сцену виходили таланти:
танцювальний колектив і тріо
«Мелодія душі» з Вернигородка,

«Душі криниця» з Глухівців, соліст
Василь Минчук з Жежелева, віртуоз баяніст Олександр Зайчук, гурт
«Добряни», соліст Юрій Побережник, співачка філії центру культури
та дозвілля села Пляхова Марія
Кулеша, Зразковий аматорський
колектив танцю «Подільський вітерець» та багато інших.
Після завершення благодійної
акції стали рахувати зібрані громадою гроші. В скриньці було
28 тисяч 121 гривня, а всього було
зібрано 83 тисячі 400 гривень.
— Низький вам уклін за розуміння, за ваш патріотизм, за те,
що ви такі є. Перемога буде
за нами і ми з вами станцюємо
і заспіваємо на День нашої перемоги, — сказав на завершення
підсумкової благодійної акції головний її організатор та ведучий
концертної програми фахівець
культури Борис Зільберман.
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На сушарки назбирали.
Тепер потрібні руки для сіток
Молодці  Наші танкісти будуть з
борщем. Завдяки спільним зусиллям
волонтерів, простих мешканців та преси,
за кілька днів вдалося зібрати майже
30 тисяч гривень. За ці гроші придбали
чотири потужних професійних сушарки,
які насушать військовим борщів та
смаколиків. Та допомога небайдужих
ще потрібна. На цей раз для плетіння
рибальських сіток
Ірина Шевчук

Минулого тижня один із найактивніших козятинських волонтерів оголосив збір для допомоги
у виготовленні «сухих» борщів
від глухівчан, який прийшовся до смаку нашим танкістам.
А саме збирали гроші на купівлю
сушарок.
Козятинці активізувалися. Завдяки небайдужим людям, які
долучилися до збору, вдалося
зібрати майже 30 тисяч гривень.
Цієї суми вистачило придбати
чотири професійні сушарки.
— Ми здійснили наш з вами
план, — каже Сергій Сиваківський. — Спочатку думали купити сім звичайних побутових
сушарок, але потім дослухались
до досвідчених у цій сфері людей та вирішили купити менше,
але кращі, професійні сушарки
Ezidri 1000.
Вони більш надійні (пряма
гарантія на них 5 років), значно
швидше та якісніше сушать завдяки потужним вентиляторам.
Наприклад, на одну сушарку

при необхідності можна встановити одночасно до 24 сушильних піддонів. За словами Сергія,
дві сушарки, за які проплатили
14760 гривень вже передали глухівським волонтерам у роботу.
— Також завдяки публікації в газеті «RІА-Козятин» нам
допомогли Піцерія «Армато»
10030 грн, — продовжив Сергій. — Прихожани Церкви спасіння 2700 грн та пані Наталія.
Зібравши залишок на карті та
дані надходження, ми замовили
та проплатили за 14760 грн ще
дві таких же, професійних сушарки Ezidri 1000, які вже в дорозі
до нас. Одна з них також поїде працювати в Глухівці, друга
в Церкву Спасіння, які, маючи
три власних побутових сушарки,
теж долучаються до виготовлення сухих борщів. Ще раз дякую
вам всім, ваша допомога суттєво
збільшить обсяги виробництва
такого потрібного на передовій
харчування швидкого приготування.
Та на цьому волонтерська добра справа не закінчується. За-

На фото голова Глуховецької ТГ Олександр Амонс та глухівчанка Олена. Вона
безпосередньо займається сушінням овочів для борщів
кінчивши із сушарками, Сергій
взявся за ще одну важливу річ.
Він шукає всіх охочих рибалок,
які могли б сплести рибальські
сітки, які в подальшому слугуватимуть основою для маскувальних.
— Ми з колегами склались
грішми та закупили у виробника
капронову нитку.
12 бобін по 1500 метрів, — по-

яснює Сергій. — З неї плететься
дефіцитна основа для маскувальних сіток. Готову основу ми теж
безкоштовно передамо нашим
жінкам, які плетуть маскувальні
сітки.
Це дуже потрібна на війні річ,
не менш важлива, ніж джавелін,
квадрокоптер чи тепловізор. Сітка допомагає вберегти життя військових та зберегти бронетехніку.

— Погодьтесь, вартість сітки і
танка різницю має. Тому прошу
попитати своїх друзів та знайомих, хто б з них міг допомогти
в плетінні рибальських сіток з
нашого матеріалу. Частину ниток
ми вже передали для виговлення
в Глухівці та частину в Церкву
Спасіння. Маємо ще в запасі.
Контактний телефон Сергія
Сиваківського 067-32-07-449

Скільки коштує
новий паспорт

Не допомагайте ворогу, або Як
поводитися в соцмережах

Анастасія Квітка

Анастасія Квітка

ID-картку та закордонний
паспорт відтепер можна оформити одночасно.
— Підрозділи Державної міграційної служби України з
23 травня розпочали надавати
послуги з одночасного оформлення паспорта громадянина
України у формі картки та паспорта громадянина України для
виїзду за кордон, — розповідають у пресслужбі Вінницької
ОВА.
Підстави для отримання послуги:
 у разі оформлення ID-кар
тки вперше в 14 років;
 в подальшому у разі втрати документів або їх обміну
у зв‘язку із зміною персональних даних.
За отриманням послуги можна звертатися до:
 підрозділу ДМС;
 центру обслуговування
«Паспортний сервіс»;
 ЦНАП.

Ворог намагається заволодіти
даними як у кіберпросторі, так
може й фізично вкрасти ваш
смартфон. Як діяти, щоб дані
звідти не зашкодили вам і країні?
«У воєнний час для багатьох
українців смартфон став універсальною цифровою зброєю
у війні проти агресора, завдяки
якому можна повідомити ЗСУ
про техніку окупанта, боротися
з російською пропагандою або
просто спілкуватися зі своїми
знайомими в месенджерах. Однак
не забувайте правила безпечного
листування як у соцмережах, так
і в месенджерах», — попереджають у Центрі протидії дезінформації.
Також розповідають, що не варто надсилати в соцмережах й через смартфон:
Не діліться геолокацією! Вашим місцем перебування, розташуванням українських військ
чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Усе, що може прочитати

Вартість послуги:
 1105 грн (у разі оформлення
протягом 20 робочих днів);
 1583 грн (у разі термінового
оформлення протягом 7 робочих днів);
 у разі оформлення в 14 років вперше сплачується лише
послуга оформлення закордонного паспорта.
— На період дії воєнного
стану можливі затримки із
оформлення паспортних документів, — йдеться у повідомленні.

в листах ваш знайомий — може
побачити й ворог!
Не пересилайте в месенджерах
та соцмережах паролі від банківських карток, гаджетів тощо. Або
використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих
повідомлень.
З метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про

пересування ворога, ліпше повідомте про це ЗСУ через чатбот
єВорог @evorog_bot, після чого
видаліть переписку.
«Будьте уважні та не забувайте
про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах,
ставте надійні паролі та бережіть
себе та близьких», — просять
в Центрі.
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Вітер повалив дерево у парку
прямо на стежку
Небезпека  Вихідними у Вінницькій
області була негода. Через сильний вітер
у міському сквері Козятина обвалився
каштан. Дивом ніхто не постраждав, адже
дерево рухнуло прямісінько на алею, якою
ходять люди
Олена Удвуд

Трохи більше місяця тому виконком міської ради дав дозвіл
на видалення 46 дерев у місті, а також у селі Козятині та
Іванківцях. У списку, зокрема,
було 9 насаджень на території
Центральної районної лікарні —
чотири горобини, три берести і
два каштани мали піти під пилку
за результатами акту обстеження. Горобину, що росла перед
одним із корпусів лікарні, вже
зрізали. Від неї залишилися лише
крихітні пеньочки. Та попри те,
що дерева у місті періодично
видаляють, знаходиться чимало
таких, які становлять реальну
небезпеку.
Яскравий тому приклад —
ситуація, яка трапилася вихідними. У суботу погодні умови
різко погіршилися — спершу
пройшла злива, по тому зірвався сильний вітер. То був не ураганний штиль, втім його сили
цілком вистачило для того, аби
повалити величезний каштан,
що ріс у парку біля альтанки.
Товстезний стовбур дерева впав
на самісіньку стежку. Уявіть, що
могло б бути, якби у той момент
біля каштану хтось стояв. Адже
у сквері завжди людно. Звісно,
коли негода, ніхто не стане си-

діти на лавочці чи пускати дітей
гойдатися на гойдалках. Втім чимало козятинчан йдуть до парку
не гуляти чи відпочивати, а просто проходять через нього, в тому
числі й тоді, коли йде дощ.
Комунальники оперативно зреагували на ситуацію і приїхали
до парку. Вже до восьмої вечора
стовбур дерева порізали на менші шматки і прибрали зі шляху.
Додамо, що того дня обвалився
не лише каштан у парку. Ще одне
дерево не витримало лихої долі і
впало на вулиці Січових Стрільців. На щастя, там також ніхто
не травмувався. Частина стовбура
каштана лиш обірвала дроти.
Козятин — не єдине місто, яке
відчуло на собі наслідки сильного вітру. За повідомленням Головного управління Державної
служби з надзвичайних ситуацій
у Вінницькій області, у суботу
рятувальники тричі виїжджали
на ліквідацію наслідків негоди.
Від ДСНС залучили 12 працівників особового складу та три
одиниці техніки. Зокрема, у селі
Уланів Хмільницького району
обвалилося багато дерев. Одне
з них впало на території сільської
ради і розтрощило лавку. У багатьох населених пунктах через
сильний вітер з дахів будинків
позривало покрівлю.

Старі спиляли, нові
обіцяють посадити

Товстезний стовбур обвалився просто на алею. На щастя, ніхто не травмувався

Що рятувальники радять у таких ситуаціях
Варто бути обережними в таку по‑
году та дотримуватися наступних
рекомендацій:
всі вікна будинків щільно закри‑
ти, прибрати з балконів і лоджій
предмети, які можуть випасти
назовні;
якщо ви опинилися на вулиці,
то триматися трохи далі від ре‑
кламних щитів, ліній електропе‑
редачі, дерев;
у разі сильного вітру сховатися
в найближчому будинку або при‑
родному укритті;

уникати знаходження поблизу ве‑
ликих дерев, особливо тополь,
а також не паркуватися поруч.
Під час штормового вітру авто‑
мобілістам рекомендують:
не паркуватися поблизу великих
рекламних щитів,
не паркуватися у дворах старої
забудови, де багато захаращених
балконів з кустарним склінням,
навісами, антенами, супутнико‑
вими тарілками,
уникати руху вулицями, засадже‑
ними старими деревами, в першу

чергу — з великими кронами,
в разі потрапляння вашої маши‑
ни в зону обвалу дерева або еле‑
ментів будівель зберігайте спо‑
кій. Не прагніть цієї ж секунди і
за всяку ціну покинути територію,
озирніться, чи не спровокуєте ви
таким чином ДТП,
якщо на вашу машину падає де‑
рево або стовп, пригніться в са‑
лоні до рівня подушки сидіння,
а то й нижче, адже важкий стов‑
бур здатний сильно зім’яти дах
сучасного легковика.

Втратили роботу через війну?
Оформіть допомогу в «Дії»
Анастасія Квітка

«Замість старих та хворих дерев
посадимо нові та красиві», — таку
заяву зробила нещодавно козятинський міський голова Тетяна
Єрмолаєва.
«Біля центрального кладовища
декілька тижнів тому було зрізано
алею дерев. Їх заміну планували давно, і добре, що встигнули
до буревію, який бушував цими
вихідними в країні», — написала
Тетяна Єрмолаєва — Козятин-

ський міський голова
Замість аварійних, старих дерев
обіцяють висадити молоді насадження. А на самому кладовищі
на вільному місці будуть організовані смітники, окремо буде
смітник для органічних відходів.
Стосовно того, які саме дерева,
у міській раді поки ще вагаються. Думають, можливо це будуть
ялинки. Повідомляють, що відкриті до обговорень.

Тепер у застосунку та на порталі «Дія» можна оформити статус
безробітного та отримувати щомісячну допомогу. Як це зробити
та хто може скористатися?
Скористатися послугою можуть українці, які були офіційно
працевлаштовані, але втратили
роботу через війну або не можуть
продовжувати діяльність як ФОП
через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих
територіях чи там, де ведуться
активні бойові дії. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри
в Telegram.
Як скористатися послугою:
У застосунку виберіть меню
Послуги та пункт Допомога
по безробіттю, на порталі — послугу з отримання статусу безробітного.
Далі підтвердьте, що ви дійсно
втратили роботу та не є студентом денної форми навчання.
Після підтвердження даних виберіть місто та центр зайнятості,
у якому хочете отримати статус.

За необхідності залиште свої
паспортні та контактні дані, виберіть періодичність отримання
виплат та картку єПідтримки,
на яку буде нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну
просто в застосунку.

Уважно перевірте заяву ще раз
та підтвердьте її.
— Це все. Очікуйте, коли
працівники центру зайнятості
оброблять вашу заявку, — зазначають у повідомленні. — Ви
отримаєте push-сповіщення про
це в застосунку.
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Листа, якого написав дочці
тато, без сліз читати не можна
Доля  На початку травня під
Волновахою загинув наш земляк,
мешканець села Козятин Віталій
Михайловський. Він прожив коротке,
непросте життя і залишив після себе
згадку для доньки Валерії. Колись вона
прочитає листа, якого їй написав батько, і
багато що зрозуміє
В’ячеслав Гончарук

Віталій Михайловський народився у місті Вінниці 31 жовтня
1988 року. В ранньому віці залишився без батьків. Батька Віталій
взагалі не пам’ятав, а смертельно
хвора мама відвезла сина в Козятин, де він навчався в школі
№ 9 та був під опікою бабусі.
В 10‑річному віці Віталій став
сиротою, померла його мама.
Хлопця виховувала бабуся.
Зі шкільних років він користувався повагою у школі, особливо
у однокласників. Віталій Михайловський був душею колективу
завдяки організаторським зді-

бностям. Це розповіли випускники 2006 року, з якими він
разом навчався. На прощання
з Героєм зібралося мало не половина класу.
Після школи він вирішив стати
залізничником, де набув кваліфікацію слюсаря з ремонту рухомого складу. За цією спеціальністю
працював до перших чисел вересня 2021 року. З 6‑го вересня
його призвали на військову службу за контрактом до військової
частини у місті Гайсин.
В службовій характеристиці
солдата Михайловського написано, що він має достатній
рівень професійної підготовки.

Військовий квиток Героя Віталія Михайловського.
На ньому — сліди крові

Обов’язки за посадою опанував
у повному обсязі. Не губиться
перед труднощами. Працює над
підвищенням рівня своїх знань.
Вміє підпорядковувати себе вимогам поставлених завдань. Здатний швидко розбиратися у суті
питання та виділяти головне.
При прийнятті рішень передбачає розвиток подій і наслідки,
на критику реагує адекватно. Має
добрі командирські та організаторські якості та здібності і відданий службовому обов’язку. Веде
здоровий спосіб життя та вміє
зберігати державну таємницю.
З початку великої війни був
направлений для участі у бойових діях до Донецької області.
2 травня 2022 року вірний вій-

Найяскравішим
періодом його життя
була поява доньки
Валерії. Заради неї він
жив, не знав тільки, як
до сім’ї повернутися

Це фото було з листом Віталія до доньки. Якого він написав
«про всяк випадок»
Герой України хотів налагодити
сімейні стосунки, адже найяскравішим періодом його життя була
поява на світ Божий доньки Валерії. Заради неї він жив, не знав
тільки, як до сім’ї повернутися.
От і прийняв рішення стати для
доньки Героєм. Це стало відомо
з листа, якого Віталій написав
доньці, так, про всякий випадок.
Ми не публікуємо його по тій
причині, що без сліз його читати
неможливо. В який час батько
доньці писав того листа, невідомо. Але Валерія з нього зрозуміє,
що батько не жив з ними, тому
що потрібно було захищати їхній
спокій. В листі вживані слова, які
можуть відноситися як до доньки школярки, так і до дорослої
дочки.

ськовій присязі під час захисту
Батьківщини потрапив під ворожий артилерійський обстріл
на позиції поблизу села Шевченко Волноваського району
Донецької області та отримав
поранення в тулуб несумісні з
життям.
Між роботою залізничника і
підписаним контрактом у Віталія
був відрізок подружнього життя,
де двоє добрих люблячих людей
не зуміли жити одне для одного.
В один момент дружина Віталія
Ірина пішла від чоловіка. Пішла
тому, що любила і хотіла, щоб він
брав більше на себе обов’язків.
Якби Ірина могла передбачити,
що така наука чоловіку обернеться розлученням, можливо змирилася б з роллю голови сім’ї. Сам

Ірина дасть Валерії листа прочитати, коли вона хоч трохи підросте і буде для цього нагода.
— Можливо на доньчину якусь
пам’ятну дату чи Віталія ювілей
з дня його народження. Час розставить всі крапки над «і», — сказала під час нашого спілкування
Ірина.
В папці документів, де й був
лист до дочки Валерії, ми знайшли подяки та похвальні грамоти від командування протитанкового артилерійського дивізіону
військової частини А 1619. Свідоцтво, що він ще раз навчався
в нашому залізничному училищі і
набув професію машиніста електровоза, та військовий квиток і
маленьке фото Валерії, які носив
під своїм серцем до останнього.

Олена Удвуд

Повномасштабна війна триває вже три місяці. За цей час
Козятинська громада втратила
більше 10 захисників, ще один
воїн із Харкова знайшов вічний
спокій на нашій землі. Хто займається організацією поховання
наших Героїв і за чий кошт це
відбувається — дізнавалися наші
журналісти.
Кривава війна, яку розв’язала
росія, забирає наших людей. Щоразу, коли ми отримуємо звістку
про загибель воїна, серце обливається кров’ю. Часом буває
так, що Героя фізично не мають
змоги доправити додому. Коли ж
така можливість є, громада збирається на площі, аби провести
в останню путь захисника, який
віддав своє життя за Україну.
— Коли надходить офіційна
інформація про загиблого, повідомляють міського голову, — розповідає Інна Наумова, завідувач
сектору надання соціальної підтримки воїнів АТО та членів їх

сімей. — Ми зв’язуємося з військкоматом і з Вінницькою військово‑цивільною адміністрацією. Там
є спеціаліст, який безпосередньо
веде реєстр загиблих і нас координують щодо привозу хлопців,
щодо того, де вони знаходяться.
Прощання і похорон організовує міська рада і всі витрати, пов’язані із цим, покриває
міський бюджет. Наша громада
одна з небагатьох на Вінниччині,
де загиблих захисників ховають
за кошти міської скарбниці.
При міській раді є цілий оргвідділ, який цим займається.
До нього входять працівники
різних управлінь та відділів. Кожен з них виконує поставлене
завдання. Спершу полеглого
Героя забирають з Вінниці і везуть до Козятина. Усе це робиться за кошти міського бюджету,
транспорт теж надає громада. Часом буває так, що воїну потрібна
форма, у такому випадку одягом
його забезпечує громада спільно
з обласною військово‑цивільною
адміністрацією. Труну та усі ри-

туальні послуги проплачують з
міської скарбниці. Прощання
на центральній площі теж організовує міська рада.
— Ми хочемо максимально
допомогти родині, — каже Інна
Наумова. — Щоб вони у цей період менше думали про організаційні питання, ми беремо їх всі
на себе. Щоб родичі не переймалися тим, де знайти транспорт,
де взяти кошти.
Наших полеглих захисників ховають на Алеї слави. Таких у Козятині дві — одна на міському
цвинтарі, одна — на кладовищі
у селі Козятині. Рідні загиблого
бійця обирають, на якому саме
цвинтарі буде похований воїн.
Решту забезпечує місто. Салютну
групу і почесну варту організовує
міська рада, або ж військові, які
приїжджають на похорон.
На поминальний обід спрямовують з міського бюджету
12 тисяч гривень. У випадку,
якщо родина хоче зробити обід
для більшої кількості людей і
не вкладається у цю суму, різ-

Фото з архівів газети

Як ховають наших Героїв

Наших загиблих захисників проводять в останню путь
на центральній площі. Громада збирається, аби віддати
шану Героям, які загинули за Україну
ницю доводиться доплачувати
самим. Ще 10 тисяч гривень
виділяють з міської скарбниці
на матеріальну допомогу.
— Держава також старається
підтримати, — продовжує Наумова. — Родина з обласного бюджету отримує матеріальну допомогу
і з державного відповідно. Хоча
ніякі кошти нічого не покриють,
не зменшать цей біль. Але у будьякому разі ми можемо взяти ці
витрати трохи на себе, підставити
плече і надати допомогу.

Догляд за місцями поховань
воїнів також забезпечує міська
рада. Встановленням флагштоків і прапорів та їх заміною займається місто. У майбутньому
планують встановлювати також
пам’ятники.
— Стосовно пам’ятників будемо думати, — підсумовує Інна
Наумова. — Я думаю, що ми
прийдемо до певного стандарту
і по витратах також. Вони повинні бути типовими, однаковими,
адже це Алея слави.
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Мотали ляльки, писали картини,
Мистецтво  У середу, 18 травня,
Музей історії міста перетворився
на справжній арт-простір — тут одночасно
провели шість майстер-класів. На цілих
дві години відвідувачі поринули
в атмосферу творчості. Козятинчани
і переселенці навчалися тонкощам
виготовлення традиційного українського
оберегу, опанували незнану раніше
японську техніку живопису, робили квіти
з фоамірану і не лише це
Олена Удвуд

Музей історії міста — це
не лише заклад, де можна споглядати ретро-речі і торкнутися
минувшини. Частенько наш музей стає майданчиком для проведення різноманітних майстеркласів. У середу, 18 березня, тут
зібралося шестеро майстринь,
аби поділитися своїм досвідом
із козятинчанами та переселенцями.
— Козятин дуже багатий
на чудових, обдарованих людей, — каже Лілія Макаревич,
директор Музею історії міста. —
У нас проходило безліч виставок
і кожна з майстринь представляла свою творчість, і не один
раз. Сьогодні ми вирішили запросити молодь і всіх, хто бажає
навчитися у наших талановитих
майстринь.
Лілія Макаревич коротко представила кожну рукодільницю,
після чого стартували майстеркласи. Відвідувачі обирали собі
локації до душі.
Обереги з жіночою
енергетикою
У першій залі навколо великого столу зібралися жінки. Довкола розкладені клаптики білої
тканини квадратної форми, різнокольорові нитки і пачка вати.
Майстриня Наталка Баштова
показує ляльку, яку за лічені
хвилини вже почнуть мотати
учасниці майстер-класу.

— Ви бачите, що лялька ніби
тримає в молитві руки, — каже
Баштова. — Така лялька оберегова. Найчастіше ляльку-мотанку
мотала жінка, яка мала досвід,
мудрість. Під час мотання ляльки читалися молитви і кожна
жінка прагнула усамітнитися.
Сьогодні у нас майстер-клас буде
такий, коли ми мотаємо і розмовляємо. У нас створене коло
жінок. Енергія жінок, сукупність
жіночого єства, досвіду, яким ми

У Музеї облаштували
шість локацій, де шість
майстринь одночасно
провели різні майстеркласи для усіх, хто
завітав на гостини
з вами будемо обмінюватися і
наші ляльки будуть більш дієві,
тому що ми накопичимо енергетику добра і щастя.
Є прості ляльки-мотанки, вони
мотаються швидко і робота легка
у виконанні. Для того, аби виготовити складнішу роботу, потрібно щонайменше 3,5 години.
Позаяк майстер-клас триватиме
недовго, вирішили обрати саме
просту. Її можна повісити біля
ліжка, класти під подушку, а ще
нашептати їй своє бажання, щоб
воно збулося.
Бувають ще й ляльки, які мають конкретне призначення.

Леся Панасюк майстриня витинанки. У її руках звичайний аркуш паперу перетворюється
на витончене мереживо
Наприклад, Купавка. Її мотали
із залишків конопель, кукурудзяного бадилля тощо. Таку ляльку
спалювали у вогні на Івана Купала. Саме звідти і назва. Вважалося, що коли Купавка згорає,
вогонь забирає всі негаразди і
хвороби.
Лялька-мотанка мотається
за певними правилами. Починають з голови. Для цього майстриня відриває невеликий шматок вати і скручує його в кульку.
Тоді кладе на середину клаптика
тканини і починає намотувати
голову. Перший крок позаду —
далі тулуб і руки.
Тепло творить чудеса
А поки жінки чаклують над
мотанками, ми переходимо
на іншу локацію в тій же кімнаті.
Тут Лариса Казмірчук показує,
як робити тюльпан із фоамірану

Кожен міг спробувати себе у ролі художника і написати картину
аквареллю. Разом із Тетяною Куліш гості заходу малювали соняшники

(декоративний пінистий матеріал). Нарізані червоні пелюстки майстриня приклеює одну
за одною за допомогою клеюпістолета. Притискає і чекає
декілька секунд, щоб підсохло.
Коли бутон готовий, доходить
черга до стеблини. Квітка вдягається на звичайну проволку.
А щоб вона виглядала як справжній тюльпан, використовують
спеціальну тип-стрічку зеленого
кольору.
— Нанесли клей, потримали
трохи і починаєте намотувати
навскоси, — показує Лариса. —
Це у нас фінальна стадія вже.
Тип-стрічка буває різних кольорів. У мене якось не було зеленої, то я брала жовту, а взагалі
коричневу беруть, найкраще
зелена, якщо є. Листочки у нас
уже готові. Зараз будемо клеїти
їх. Фоаміран дуже добре гнеться.

Треба трішки потримати. Ось і
все — у вас уже готова квіточка.
За роботою уважно спостерігають Катерина і її син Ярослав.
Вони приїхали до нас із Чернігова. Подібного ніколи не пробували.
— Як вам майстер-клас? — запитуємо Катерину.
— Класно, — відповідає жінка.
Свій тюльпан, який щойно
зробила, Лариса дарує Ярославу.
— Дуже сподобався моїм
учням ґлітерний фоаміран, —
каже майстриня. — Зараз будемо робити з нього звичайну
квіточку.
На столі перед майстринею
стоїть увімкнена праска. Вона
бере до рук шматок фоамірану,
покритий блискітками, і прикладає до нагрітої підошви праски.
— А те, що блискітки, нічого
не буде? — перепитує Катерина.

Лідія Мухіна — вишивальниця. У творчому доробку жінки як картини, так і
серветки, обрамлені традиційними орнаментами
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, вирізали витинанки і не тільки

Лариса Казмірчук показала, як робити квіти з фоамірану. За створенням
тюльпана уважно спостерігали Лариса з сином Ярославом
— Нічого не буде, — відповідає
Лариса.
Майстриня декілька секунд
тримає фоаміран на прасці і відбувається магія — від високої
температури фоаміран починає
загинатися, наче справжні пелюстки.
«Таблетка від важких
реалій»
У сусідній залі цілих чотири
локації. На одному зі столів
розкладені аркуші кольорового
картону, різні види манікюрних
ножиць, канцелярський ніж і вже
готові роботи. Тут Леся Панасюк навчає робити витинанку.
Майстриня має спеціальність
вишивальниці п’ятого розряду,
працює на вокзалі і досконало
оволоділа технікою витинанки.
Чимало своїх робіт подарувала
до фондів Музею історії міста.
— Треба спочатку нанести
малюнок, а потім по контуру
вирізаєш, розкриваєш. Це як та
сніжинка, яку ми колись робили в школі. Принцип той самий.
Я цю роботу дуже люблю, це
одна з останніх, — каже Леся і

показує одну з витинанок.
— Скільки часу на це потрібно? — цікавимося у майстрині.
— У мене всі запитують, —
відповідає рукодільниця. — Як
у мене є натхнення, мені щось
хочеться — я сиджу і вирізаю.
Я працюю тоді, коли мені хочеться, коли є час і виникає бажання.
І коли почуття йдуть. Це у мене
з 5 класу. Я о другій годині ночі
лягала спати, батько кричав, заставляв раніше лягати, а я квіти
малювала. І через це вступила
в художнє училище, здала екзамен
на 5, бо там був орнамент і мене
прийняли. Це моє, мені це все
подобається. Одні кажуть, а чому
ти не намалюєш щось інше?
А мені подобаються квіти. Від
цього не дінешся, це моє єство.
Майстриня каже, придумати
малюнок просто. Значно складніше акуратно поклеїти роботу
на картон. А ще треба добряче
погратися із тим, щоб акуратно
вирізати. Тонкі лінії вимагають
особливої обережності. Один
неправильний рух — і можна
все зіпсувати. Для того, щоб
вирізати акуратно, майстриня

Разом із Наталкою Баштовою гості мотали ляльку-мотанку. Це —
традиційний український оберіг, який виготовляється за суворими правилами

має цілу колекцію манікюрних
ножиць — і з прямими кінцями,
і з заокругленими. Серединку вирізає канцелярським ножем. Тоді
клеїть готову роботу на ПВА, він
не залишає слідів.
— Це не настільки складно як
всі думають, просто треба сісти
і працювати, — продовжує Леся
Панасюк. — Витинанка на кольоровому фоні заспокоює душу,
особливо зараз, коли у нас такий час. А тут не треба ніякої
валер’янки. Ти просто сидиш,
працюєш, зосереджена на кожній лінії, на кожній пелюстці.
Зараз це для мене таблетка від
важких реалій. Через це я цим
займаюся. Три внуки є вдома,
дві кицьки, собака, але я справляюся. Вечорами, коли вже всі
лягають спати, я роблю те, що
мені подобається.
Багато робіт нашої майстрині
поїхали до Польщі, Сполучених
Штатів Америки та інших країн
світу. А раз була випадково наштовхнулася в інтернеті на свою
роботу — шукала інформацію
про витинанки і дізналася, що
в однієї жінки вдома міні-музей

Наталія Степанюк навчала тонкощів роботи у техніці ван строк. Це
коли на пензель набирають дві фарби і роблять мазок двома кольорами, які
зливаються

витинанок. В експозиції побачила свою роботу і дуже здивувалася.
Живопис акварельний і
японський
На локації № 2 з одного боку
столу сидить вишивальниця Лідія Мухіна. Вона розкладає свої
роботи. Тут і серветки, обрамлені традиційними орнаментами,
і янголя, і вовк. Кожен стібок
зроблений з любов’ю.
По інший бік столу — художниця Тетяна Куліш, член спілки
дизайнерів України, викладач.
У музеї вона провела вже не один
майстер-клас із живопису. І цього разу завітала до музею, аби передати свої знання охочим. Гості
малюють соняшники аквареллю.
Спеціально до майстер-класу Тетяна підготувала для кожного
ескіз, аби навіть ті, хто ніколи
не малював, могли спробувати
себе у ролі художника.
— Треба додати природності, інших кольорів. Ви можете
зробити пляму зовсім світлою, —
каже майстриня, бере на пензель
трохи блакитного кольору і на-

носить на папір.
Біля столу поруч стоїть викладач Дитячої школи мистецтв
Наталія Степанюк демонструє
техніку ван строк. Це означає
один мазок.
— Набираєш дві фарби на один
пензлик і робиш мазок, — пояснює художниця. — І кольори
зливаються. Це японська техніка.
Малюємо пензликом. Деякі деталі вушними паличками. У нас
гуаш. Але можна використовувати і акрил. Тільки не олію. Олія
довго сохне, а нам треба, щоб
швидше висихало.
За столом сидить Люба. Вона
малює маки.
— Почекай, нехай трішки висохне, і зробиш серединку, —
каже Наталія до Люби. — Тут
наведи. І лінії роби ближче одну
до одної.
Люба навчається у художній
школі вже рік. Найбільше любить
писати портрети. А ось у техніці
ван строк працює вперше. Але
вона настільки легка, що всього
за 40 хвилин у дівчинки виходить
дві картинки — на одній маки,
на іншій чорнобривці.

У творчому доробку Лесі Панасюк десятки витинанок. Чимало з них жінка
продала за кордон
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що на екосумках, які
продадуть на благодійність
Екологічно і патріотично 
Ще тиждень тому це були звичайні
торбинки світлого кольору, а нині —
стильні шопери. Одинадцять
талановитих козятинчанок і харків’янка
вручну розписали екосумки, які
продадуть, а виручені кошти спрямують
на благодійність. Ми поспілкувалися
з художницями і розпитали їх про
тонкощі роботи
Олена Удвуд

У минулому номері нашої газети ми розповідали про благодійний проект, який започаткувала
козятинчанка Тетяна Міщук. Разом із Вікторією Хоманець вона
зібрала команду художниць як
професіоналок, так і аматорів,
аби вони створили унікальні
дизайни для шоперів. Кожна
мала тиждень, аби продумати і
створити малюнок на будь-яку
тематику, вручну, спеціальними фарбами для текстилю. Усі
14 торбинок вийшли неповторними і не схожими одна на одну.
Тут і козак Мамай, що грає
на торбані, і українське поле, і
яскрава лялька-мотанка, і довгокоса дівчина серед маків.
На одній із екосумок портрет
Тараса Шевченка на жовтому
фоні. Це робота козятинчанки
Вікторії Стадник. Вже восьмий
рік дівчина навчається у художньому класі в школі мистецтв.
Використовує переважно гуаш,
інколи працює з акрилом. Обожнює писати натюрморти і портрети. Тож цілком природно, що
на шопері дівчина вирішила зобразити портрет.
— Шевченко — це перше, що
спадає на думку, коли згадується
Україна, адже він багато про неї
писав, — пояснює свій вибір Вікторія. — Та й загалом ми його
вчимо більше часу, ніж інших
письменників у школі.
Кобзар зображений у досить
незвичний для нас спосіб —
за спиною він тримає автомат.
— У мене саме така асоціа-

ція, — каже дівчина. — Тому що
він захищав і відстоював права
України в ті часи, і зараз у його
творах можна також побачити
деякі підтексти, які стосуються
теперішнього становища.
Такий дизайн торбинка отримала всього за годину. Малюнок
виконався швидко, тому що було
бажання і натхнення. Віка каже,
коли працювала над дизайном,
хотіла, щоб людям сподобалося і вони обов’язково придбали
шопер, адже Україні зараз дуже
потрібна допомога.
На іншій екосумці велике серце, зіткане з крихітних сердечок

Усі 14 торбинок, над
оформленням яких
працювали козятинські
майстрині, вийшли
неповторними і не
схожими одна на одну
жовтого і блакитного кольорів
різних відтінків. Це робота Анни
Зінчук. Вона приїхала до нас із
Харкова і зараз мешкає у Козятині. Дівчина вже давно займається
кастомізацією — розписує одяг,
не лише на замовлення, а й для
себе. Футболка, у яку Анна вбралася на зустріч — теж її робота.
На ній зображена рука, яка наче
застигла перед тим, як клацнути
пальцями.
— У Кореї цей символ означає сердечко, — пояснює
Анна. — Його музиканти показують своїм фанатам і таким
чином демонструють, що вони

Наталія Мельничук — бульбашкова фея.
На шопері майстриня зобразила свій прототип

Конкретної тематики майстриням не задавали. Тож кожна мала змогу зобразити те, що
більше лежить до душі. Саме тому усі шопери вийшли різними
їх люблять. Я надихнулася цим
символом і це була моя перша
робота на одязі. Почала з того,
що спочатку малювала собі одяг,
потім завела сторінку в інстаграмі і почала потихеньку робити для інших людей, друзів,
знайомих. Коли я перебралася
до Козятина, я була без матеріалів, без тканини, без нічого приїхала. Ми просто летіли
сюди, це не передати словами.
Тут я закупила фарбу в інтернеті,
закупила футболки і почала потроху малювати. Місцеві люди
мене дуже підтримали. Я за це
їх дуже ціную. Вони наповнили
мене натхненням.
Позаяк малювати по тканині для Анни не нове, екосумку
вона оформила за один вечір.
Декілька баночок фарб, годинка-друга роботи і шопер із патріотичним дизайном вже був
готовий. Як ми вже згадували,
на торбинці маленькі жовтоблакитні сердечка утворюють
одне велике серце.
— Любов — це дуже велике
почуття, але воно складається з

великої кількості маленьких деталей, — розповідає про дизайн
дівчина. — І щоб створити величезне, всеохоплююче, щире почуття, в нього потрібно скласти
довіру, чесність, прив’язаність,
дуже багато почуттів, з яких і
складається любов. Навіть любов до країни складається із
маленьких дрібниць, які нам
дає наша країна і які ми даємо
нашій країні.
— Які були емоції, коли малювали? — запитую Анну.
— У мене було почуття піднесення, — відповідає художниця. —
Щоразу, коли я малюю нову роботу, у мене піднімається настрій і
я відчуваю щастя. Наче я прийшла
в те місце, де на мене чекали.
Ще одна учасниця благодійного проекту — бульбашкова фея
Наталія Мельничук. Якщо маєте
маленьких діток, ви могли бачити її вражаючі шоу бульбашок.
Вони викликають захват не лише
у малечі, а й у дорослих. На торбинці, яку оформила Наталія,
зображена українка у віночку,
зодягнена в чорну футболку.

Анна Зінчук намалювала велике серце, зіткане
з крихітних сердечок. Тому що любов — це
всеохоплююче почуття з маленьких частинок

Вона релаксує, підпираючи голову правою рукою.
— Взагалі якщо придивитися — це я, — пояснює майстриня. — Це мої відчуття. Я люблю
Україну. Це моє. Я хочу жити
тут. Тут україночка, вона щаслива. Це моє місце, мені тут
працювати, жити, любити.
Розписує екосумку Наталія
не вперше. Вона влаштовувала
для дітей майстер-класи, де показувала, як малювати на тканині.
— Я взагалі творча людина
і коли я малюю те, що мені
до душі, я сповнена цим, я живу
цими емоціями і у мене неперевершене відчуття натхненності, —
каже Наталія Мельничук.
Запитую майстриню, скільки
кольорів вона використала? Наталія починає рахувати. За декілька секунд відповідає:
— Одинадцять. Я дві години
працювала з сумкою один день
і потім у мене не було жовтої
фарби, я домальовувала наступного дня. Взагалі робота швидко
робилася, я намалювала за дві
години, грубо кажучи.

Вікторія Стадник написала портрет Тараса
Шевченка. Кобзар постає у досить незвичному
образі — з автоматом за спиною
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Улюблені квіти господині

Патріотична криниця на Залізничному

Патріотична криниця, гілля
на дорозі та засохла ялина
Козятин у фото  Періодично ми
об’їжджаємо наше місто в пошуках
цікавих фото. Цього разу помітили, як
розчищали хащі біля переїзду, що на Білій
Казармі; чергу вимушених переселенців
за допомогою ООН та як наводять лад
на дорозі мешканці вулиці Центральної,
що в селі Козятині
В’ячеслав Гончарук

Почалася наша прогулянка з
селища Залізничне. Нам дуже
сподобалася криниця на вулиці
Дружби, пофарбована у колір
державного прапора. Запитали
людей, які порались на присадибній земельній ділянці, хто навів
тут таку красу? Вони з гордістю
відповідають: «Це ми власними
силами організували суботник і
зробили біля криниці підмурок,
а за декілька днів пофарбували
його».
Ще на Залізничному біля автобусної зупинки «Умка» облаштували алею з підвісними горщиками квітів. Кумедний епізод
стався в селі Козятині. Жінка
вулиці Центральної часто бере
відро і прибирає біля свого бу-

динку сміття, яке занесло на дорогу вітром. Жінка спочатку була
проти фото, але як дізналася, що
ми з газети, погодилася: «Та вже
фотографуйте, тільки щоб мого
лиця на фото не було». Ініціатива прибрати на вулиці біля свого
будинку заслуговує на повагу і
в цьому активній жінці нічого
соромитися.
В центрі міста біля дитячого
майданчика стоїть засохла ялина. Вітер нею хитає, поки що
вона тримається міцно, але для
безпеки дітей сухе дерево треба
спилювати.
Ми не один раз писали, що
через хащі біля переїзду 1011 км
дуже погана видимість для автотранспорту. Особливо небезпечний поворот з провулку Шевченка на вулицю Данила Нечая.

Прибирання вулиці Центральної
у селі Козятин

Вітер тут ні до чого. Гілки зрізали пилкою
Порослі трохи почистили. Молодці, залізничники.
Завершили ми нашу прогулянку в день великих поривів вітру.
Десь не витримали потоки вітру каштани. На вулиці Пилипа Орлика валялися на тротуарі
гілки липи. Тільки вітер тут ні

 Розчистка хащів біля переїзду,
що на Білій Казармі

до чого. Гілки були спиляні пилкою і покинуті, щоб по них ходили люди. Чому покинули — є
безліч варіантів. Не хотілося б,
щоб людей підводили до того,
що наш міський парк старенький і прийшов час його пустити
на дрова. Ми б не були б таки-

 Стовбур засохлої ялини біля
дитячого майданчика

ми не в міру здогадливими, якби
минулої осені не були спиляні
живі дерева біля школи ім Підгорбунського. Краще подумати
щось не те, ніж мати в душі тривогу за пам’ятку багатьох поколінь, яким є і мабуть ще надовго
залишиться наш міський сквер.

Черга за допомогою ООН
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Колектив колійної служби

Управління соціального захисту населення

Барвисті та ошатні. Як Козятин
розквітнув вишиванками
Краса  Міжнародний День вишиванки
відзначають у третій четвер травня. У це
свято українці по всьому світу одягають
традиційні вишиті сорочки і йдуть у них
на роботу. Як проходило свято вишиванки
в Козятині — у нашій розповіді
В’ячеслав Гончарук

Спочатку трохи історії. Ідея
проведення свята вишиванки
виникла в Чернівецькому національному університеті навесні
2006 року. Один зі студентів Ігор
Житарюк прийшов на пари у вишиванці, яка тоді була не дуже
популярним одягом на кожен
день. Однокурсника у вишиванці помітила студентка Леся
Воронюк і запропонувала всім
в університеті прийти у вишитих
сорочках. Студентам заклик Воронюк сподобався. Його швидко підхопили в інших вузах і
по всьому світу.
В День вишиванки ми з самого ранку поїхали до колійників.
Адже служба ПЧ — це кілометри
залізниці. Разом їх можна застати, коли вони ще не розійшлися
по робочих місцях. Ми встигли.
Наступною нашою зупинкою
був клієнтський центр. У всіх
п’яти операторів вишиванки одна
одної краща. От тільки поговорити з чарівними дівчатами про їхні

вишиванки не вдалося. Коли ми
зайшли до офісу, не було жодного клієнта. Як тільки зробили
фотосесію — до чотирьох столиків зручно всілися відвідувачі
клієнтського простору і оператори-газовики поспішили до них.
У вагонному депо, де ми також побували, зазначили: «Ми,
українці, унікальна нація, живемо в мальовничій країні з чудовими звичаями та традиціями.
Наша мова милозвучна, а дівчата — найкрасивіші у світі. Також
особливими нас роблять наші
вишиванки. Вишиванки з тризубами є дуже патріотичними та
створені з любов`ю до України».
В найурочистішій установі
міста, Козятинському ДРАЦСі,
четверо її співробітників у національних костюмах, вишиванках. Трьох красунь ми вмовили
на фото, а їх начальник Інна
Крейдіна каже: «Я вам краще
за вишиванку розкажу. Сьогодні дуже важливе свято у наших
реаліях. Коли Україну визнають у всьому світі. Коли наре-

В найурочистішій установі міста, Козятинському
ДРАЦСі

шті про нас говорять, коли нас
почули. На жаль, про нас говорять не в дуже хороший для нас
момент війни. Але, як кажуть:
Україна понад усе і Україна буде
завжди. Вишиванка, хустка, калина, гопак, душевні українські
пісні — це душа нашого народу.
Це те, чого немає ні в якого іншого народу. Ці різні кольори
на вишиванках підкреслюють
наш дух, наш внутрішній голос.
Дивишся на вишиванку — вона
радує око, а сам радуєшся життю,

Дивишся на вишиванку
– вона радує око, а
сам радуєшся життю,
всьому прекрасному.
Радієш тому, що ти
живеш в Україні
радієш всьому прекрасному. Радієш тому, що ти живеш в Україні і хочеться тут жити. Хочеться
нам миру усім, добра, спокою,
гордості за Україну і що ми —
українці», — сказала начальник
відділу Козятинського ДРАЦС.
Побували ми на свято вишиванки і в терцентрі Козятинської
громади.
— Ми маємо вишиванки. Але
щоб одягати її, треба час. У нас
під руками є хустинки, це ж такоє українські символи, — кажуть
підопічні реабілітаційної установи. Ми не заперечували тому, що
воно дійсно так і сфотографували

Представники вагонного депо

День вишиванки у клієнтському просторі
і у вишиванці, і у хустинках.
Яке свято української символіки та без нашого майбутнього — діток з центру дитячої та
юнацької творчості? Тож поїхали
ми до них.
Там найактивніші вихованці ЦДЮТ разом із керівником
вокального колективу Тетяною
Фабіцькою влаштували пісенний
флешмоб до Дня вишиванки і
дружно розучили пісню про українську вишивку — духовну броню
нашого народу.
Вихованці гуртка «Школа лідерів» разом зі своїм керівником
Ольгою Ткачук зняли патріотичний ролик «Вишиванка — наш

генетичний код», а також долучились до участі у «Патріотичному
вишиванковому дефіле онлайн»,
який організував Український
Державний центр позашкільної
освіти.
Побували в управлінні соціального захисту населення. Там
майже усі прийшли на роботу
в національному вбранні.
В управління соцзахисту завітали по службових справах секретар міської ради Тетяна Римша,
керуюча справами Аліна Тимощук та начальник козятинської
культури Світлана Рибінська.
Коли одягли вишиванки, то й
вони потрапили у об’єктив.

Хустки — це теж українські символи
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На передньому плані — автор хет-трику Сергій Бондарчук

Колективне фото ветеранів «Моноліта» та ФК «Ружин»

Так скучили за футболом, що
змінили регламент гри
Гра № 1  Більшість футболістів з
початком повномасштабного російського
вторгнення пішли захищати Україну. Хто
побував у зоні АТО і навчився воювати,
влилися в ряди ЗСУ. Спортсмени, в яких
бойового досвіду менше, замінили
шиповки і бутси на берці і пішли
до тероборони. Та футболісти без
футболу не можуть і на 88 день війни
вийшли на футбольне поле
В’ячеслав Гончарук

Ідея повернути футбол на зелене поле у футбольній асоціації
виникла ще в квітні. Каменем
спотикання було з одного боку,
де взяти футболістів, адже вони
майже всі виконують оборонну
місію, а з іншого — не бажали
випускати на футбольне поле дорослих дядьків можновладці, які
мало живуть спортом. Та все ж
футбольний матч відбувся. Він
проходив між командами ветеранів «Моноліт» (Козятин) та
«Ветеран» (Ружин) під девізом
«Присвячуємо гру воїнам передової». Немолоді за мірками
футболу чоловіки так скучили
за улюбленою грою, що замість
регламентованого тайму для ветеранів 35 хвилин, домовилися
зіграти дві сорокап’ятихвилинки.
Початок першого тайму проходив на половині поля футболістів
із Житомирщини, тільки гостьова
команда вдало перекривала вільні
зони, куди могли переміщатися

ветерани «Моноліта». Ближче
до середини тайму ружинці відтіснили команду господарів від
своїх воріт і почалися гойдалки
за принципом, хто перший заб’є.
Гра на зустрічних курсах принесла бажаний результат господарям поля. Спочатку Сергій Бондарчук відкрив рахунок у матчі,
а через 5 хвилин Максим Мазанюк замкнув подачу партнера
красивим ударом головою.
Розвівши м’яч з центру поля,
ружинці пішли шукати щастя
біля воріт суперника і таки знайшли. За гру рукою в карному
майданчику у ворота господарів
був призначений пенальті. Після удару з точки гості скоротили
рахунок. Ще було декілька атак
на обоє воріт і арбітр зустрічі
дав свисток на перерву. Перша
сорокап’ятихвилинка завершилась за рахунку 2:1 на користь
ветеранів «Моноліта».
У другому таймі на зелений
газон футбольного поля стадіону «Локомотив» вийшли відразу
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Військовий лікар тероборони та лікар на грі Вадим Драмарецький
шестеро бійців Козятинської тероборони. Початок другого тайму
не змінив манери гри і був продовженням першого тайму. Коли
футболісти добряче втомилися,
господарі поля намагалися грати
в комбінаційний футбол, довго
розігруючи м’яч до правильної
на завершальній стадії атаки.
Ружинські футболісти, застосовуючи короткий пас, намагалися
останнім пасом вивести в прорив нападника команди. Тактика обох команд спрацювала.
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Спочатку ветерани «Моноліта»
забили два м’ячі і довели рахунок до 4:1, а під кінець зустрічі
швидкий прорив вдався лідеру атак команди Ружина. Тож
4:2 на користь ветеранів «Моноліта». Хет-триком у цій зустрічі
відзначився Сергій Бондарчук.
А нам пригадався його красивий гол ножицями через себе
в останній його грі за «Моноліт»
у 2018 році. Тільки той красивий
гол нагадав сумну сторінку славетного клубу, який взяв паузу

в надії, що міська рада знайде
кошти на його утримання і він
знов стане грозою аматорського
футболу Вінниччини.
Після фінального свистка
гравці команд вітали один одного за коректну гру. Похлопуючи по плечі вітали воїнів
тероборони, їх десятеро виходили на футбольне поле лише
в команді господарів. Завершилась товариська зустріч друзів‑суперників фотосесією обох
колективів.
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Літературна Козятинщина

По горизонталі
Прізвище козятинського письменника, що у 2022 році видав свій перший
роман «Зв’язок»
8 Прізвище козятинського поета, який працює у виданні «Вісник Козятинщини»
9 Прізвище письменника родом з Кордишівки, який протягом 40 років був
головним редактором гумористичного журналу «Перець»
11 Перший роман козятинського письменника-фантаста Назара Мулика
12	Твір Василя Земляка, у якому один із епізодів відбувається в Козятині і опису‑
ється наш вокзал — «Підполковник …»
15 Прізвище козятинського письменника і журналіста, автора книги «Сонячна
доля»
16 Прізвище письменниці родом з Юрівки, яка двічі стала володаркою літера‑
турної премії «Коронація слова»
6

По вертикалі
1

Прізвище письменниці родом із Козя‑
тина, яка написала роман «Невідправ‑
лені листи», що описує події Другої
світової війни
2 Прізвище письменника родом з Йоси‑
півки, який переклав Біблію україн‑
ською мовою
3 Прізвище письменника-шістидесятни‑
ка родом з Прушинки, якого переслі‑
дувало КДБ через роман «Незакінчена
опера»
4 Прізвище козятинського письменника,
чиї книги розповідають про те, що від‑
бувалося на Козятинщині в роки Другої
світової війни
5 Прізвище популярного дитячого пись‑
менника, який народився у Махарин‑
цях
7 Поетична збірка поетеси Руслани
Мельничук родом з Йосипівки, яка
вийшла друком у 2002 році
10 Прізвище автора книги «Стежками
Тимка Падури», що розповідає про
україно-польського поета, який помер
у селі Козятині
13 Прізвище козятинської поетеси, яка
пише вірші для пісень Олени Пантєлєє‑
вої
14	Ім’я козятинського поета, що написав
слова до пісні «Монолог», яку співає
гурт «Draft» — Мар’янчик …

1
2

3

4

6

5

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

По вертикалі
1 Машевська 2 Гижа 3 Янчук 4 Кривов
5 Григорук 7 Валентинка 10 Купчик
13 Мадей 14 Сергій

Відповіді

По горизонталі
6 Киришун 8 Зарицький 9 Маківчук
11 Орінсія 12 Шиманський 15 Кучер
16 Гранецька

реклама
508248
508286

508276

507364

505728

508075

508395
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Продам теличку сименталку, 3 місяці.
096-414-07-70
Здам в оренду торгівельну та офісну площу
в ТОЦ «Україна»
за адресою, вул. Склярова 11 А.
097-796-70-05, 063-774-54-74, 097-861-56-14
Продам дві дойні кози, с. Йосипівка, вул.
Космонавтів 43. 097-725-66-45
Продам поросята травоядні: венгерська
пухова мангалиця, в’єтнамські, кармали.
093-017-68-13
Продам корову після розтелу з п’ятим
телям. 098-325-16-57
Продам козу дійну. 098-507-59-41
Продам поросята м’ясної породи 10-12 кг.,
петрен - макстер. 063-419-00-38,
063-419-00-95
Продам корову первістку, с. Лозівка.
068-034-41-90
Продам бройлер курчат, каченят, індики
суточні.063-604-26-79, 067-173-31-50
На роботу запрошується Пекар-кондитер
067-430-02-80

ремонт, послуги
 Виконую ремонтні роботи: плитка, шпалери, шпаклівка, сантехніка, гіпсокартон та інші роботи під ключ.
096-963-48-81
 Виконуємо будівельні роботи. 063-754-61-77, 093767-67-84

ПРОДАМ
 Автоклав, сіно люцерни, картопля велика. 067-745-69-92
 Аптечні меблі на дві каси, холодильник вітрину. 063-39293-20, 098-974-29-35
 Бджолинні сім’ї, м. Козятин. 063-694-56-92, 097-515-55-92
 Бджолинні сім’ї, м. Козятин. 063-694-56-92, 097-515-55-92
 Бідон новий 30-ти літровий алюміневий. 063-231-65-14
 Вазони «Алоє», м. Козятин, вул. Виговського 10. 063-34720-08, 093-475-08-84
 Велосипед для дівчинки 6+, крісло розкладне в гарному
стані 2500 грн. 063-383-75-53

508396
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 Візок інвалідний, новий в упаковці, недорого. 097-13444-34
 Воздушку, гвинтівку в гарному стані, міцна, далеко б’є.
063-628-59-15
 Дачну ділянку 10 сот., р-н Талимонівка, вода, забор, садок.
063-078-25-33, 068-155-54-79
 Дачну зем. ділянку, р-н Талимонівка, вул. Некрасова.
096-863-61-66
 Дитячу коляску, чавунну ванну б/в, дитяче взуття для дівчинки 28, 29, 30 р., дитячий велосипедик з ручкою, телевізор
на кухню. 067-657-39-15
 Зем. ділянку на «Полі чудес» 15 сот., контейнер, криниця,
погріб, вул. Одеська. 097-989-09-79
 Зерно кукурудзи 1,5 тонни. 093-677-47-25
 Картоплю велику, добру, недорого. 067-966-23-50
 Картоплю дрібну, с. Сестринівка. 067-264-08-30
 Картоплю посадкову «Бела роса» 10 грн/кг. 096-772-01-94
 Картоплю. 063-320-13-32
 Котел фірми «Кронас» вуголь-дрова, 150 кв.м., обігрів.
073-127-13-26
 Кукурудзу 7 грн/кг. 097-894-00-72
 Ліжко односпальне з матрацом б/в, ліжко полуторне, спинки дерев’яні. 096-307-00-73
 Сою посівну, с. Широка Гребля. 098-724-74-94
 Холодильник побутовий 2-камерний «Снайге» в доброму,
робочому стані, 3000 грн. 097-353-17-70, 093-041-69-49
 Шафу, пинал, стіл комп’ют., колір «Вільха», диван б/в, 4500
грн., за все. 067-928-30-51

НЕРУХОМIСТЬ
 1-кімн. кв., 30 кв. м., в одноповерховому будинку, центр
міста. 063-819-47-69
 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. 063-25521-63, 096-451-95-94
 3-кімн. кв., 64,4 кв. м., 2-й пов., 2-поверхового будинку,
окремий вхід, підвал, двір, город. 063-078-25-33, 068-15554-79
 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 74 кв. м., м. Козятин, вул. Українська 27, газ та
пічне опал., відлив води, літня кухня, кладовка, погріб, хлів, 5
сот. землі. 073-083-26-65, 096-855-53-70
 Будинок без внутрішніх робіт, в районі газ-контори. 067783-63-17
 Будинок в районі школи №4, м. Козятин. 063-784-40-54
 Будинок зі всіма зручностями, м. Козятин, вул. 9-го січня.
096-184-63-54
 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. 097628-48-13, 073-058-41-21
 Будинок цегл. 71 кв.м. в гарному стані, с. Махаринці (цукр.
з-д), літня кухня, гараж, госп. будівлі, зем. діл-ка 16 сот.
099-714-54-32
 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
 Дачна ділянка р-н сосонок, с. Сокілець, бетонний погріб,
криниця з джерельною водою, контейнер, поруч ставок. 096686-17-88, 063-623-13-57
 Дачну ділянку з будинком без внутрішніх робіт, р-н вул.
Нікрасова. 093-152-31-50
 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

Повідомлення про оприлюднення заяви про
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Козятинська міська рада Хмільницького району Вінницької області повідомляє про оприлюднення заяви про визначення
обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Детальний
план території,
обмеженої вулицями Кондрацького, Проектна
1, існуючими територіями житлової садибної
забудови та гаражного
кооперативу в межах с. Козятин Козятинської
міської територіальної громади Хмільницького
району Вінницької області»
Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП - Козятинська міська рада.
Дата початку процедури громадського обговорення 27.05.22 Термін процедури громадського обговорення – 15 днів від дати початку,
тобто з 27.05.22 по 10.06.22 .
Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій.
Орган, від якого можна отримати інформацію
про проект документу державного планування
та екологічну інформацію,
у тому числі пов’язану зі здоров’ям насе-

лення, що стосується документа державного
планування - Козятинська міська рада.
Із Заявою можливо ознайомитися на офіційному сайті Козятинської міськради - https://
komr.gov.ua/,
а також у приміщенні Козятинської міської
ради, вул. Героїв Майдану, 24, м. Козятин, Вінницька область, 22100.
Орган, до якого подаються зауваження - Козятинська міська рада, вул. Героїв Майдану, 24,
м. Козятин, Вінницька область, 22100, тел.:
(04342) 2-01-05. rada@komr.gov.ua.
Строки подання зауважень і пропозицій – 15
днів з дати оприлюднення, тобто з 27.05.22 по
10.06.22.
Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям
населення,
що стосується документа державного планування – Міндовкілля (www.mepr.gov.ua ), Вінницька ОДА (www.vin.gov.ua) та Козятинська
міськрада.
Необхідність проведення транскордонних
консультацій відсутня.

 Земельна ділянка в центрі не велика (бізнес, гараж). 063342-67-53
 Пів будинку м. Козятин, опалення газ+пічне, гараж, погріб,
криниця, 4 сот. землі. 097-660-12-20
 Част. будинку, центр з земельною ділянкою, терміново,
недорого. 063-342-67-53
 Частина будинку в центрі, недорого. 063-342-67-53
 Частину будинку, вул. Стуса, центр, дві кімн., веранда, кладовка, пічне опал., метал. гараж 3 х 6, сарай, погріб, криниця
поруч. 068-548-59-98, 093-632-24-12, 096-583-95-40

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
 Renault Clio Symbol 2006 р.в., 1,4 газ+бензин в хорошому
стані. 063-784-44-78
 ВАЗ 2101, 1979 р., бензин. 063-886-27-59
 Ваз 2105, сідан, бензин, хороший стан. 098-708-25-35
 ВАЗ 21093, газ-бензин, хороший стан. 098-225-48-55
 Високоякісний комплект нових свічок, Франція, газбензин, два колеса Таврія б/в. 097-134-44-34

КУПЛЮ
 2-кімн. квартиру в центрі міста. 093-399-36-06, 068-96556-08
 Балони:кисневі, вуглекислотні, газові, побутові; електродвигуни, пір`я гусяче, качине, старі подушки, перини. 097529-10-20
 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. 063-398-52-10,
097-793-55-95
 Картоплю. 067-159-28-54
 Металобрухт та відходи виробництва алюміній, мідь, нерж.
сталь від організацій та населення для власних потреб. 097793-55-95
 Поросята малі, м’ясної породи. 097-255-51-60

 Сіно, траву, люцерну, можемо самі викосити. 097-79355-95
 Будинок в р-ні вулиць Медова, Терешкової, або Царське село, дзвоніть, або пишіть на вайбер, розглянемо всі
пропозиції. 063-854-10-88

МІНЯЮ
 Кроля молодого, хорошого на іншого, або на зерно, сіно.
096-561-68-94

РIЗНЕ
 Втрачене посвідчення багатодітної родини на ім’я Голубенко Наталія Сергіївна, Голубенко Олександр Васильович
вважати недійсним.
 Втрачене посвідчення багатодітної родини на ім’я Красовська Галина Миколаївна вважати недійсним.
 Втрачений диплом за професією оператор ЕОМ, виданий
Козятинським ПТУ-17 на ім’я Маліцький Петро Романович
вважати недійсним.
 Здам 1-кімн. квартиру в центрі без меблів. 063-830-07-10
 Здам 1-кімн. квартиру, р-н школи №3. 097-323-84-96
 Здам 3-кімн. кв., в центрі м. Козятин на довготривалий
термін. 063-553-64-78
 Здам 3-кімн. кв., в центрі м. Козятин на тривалий термін.
097-758-68-58
 Здам будинок на короткий термін, дві окремі кімнати, вітальня, газофікований, злив води, меблі, побутова техніка.
096-258-75-22
 Здам пів будинку, є газ. 096-508-46-34
 Здам частину будинку, пічне опал., окремий вхід, зручності
надворі. 063-419-00-38, 063-419-00-95
 Картину «Козак з україночкою біля хати», викуплену з
ломбарду прошу повернути за винагороду. 096-011-63-55,
068-369-82-84
 Познайомлюся з надійним, добрим, чоловіком 60+ без
шкідливих звичок, який стане опорою та підтримкою в житті.
096-011-63-55, 068-369-82-84
 Прийму, як рідних переселенців, порядних людей, щирих
на довготривале проживання, або на постійне. 068-753-34-61
Наталія Юрівна
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

гороскоп
Овен

Все буде удаватися, і ви
просто граючи впораєтеся з
багатьма справами, що нако‑
пичилися. У п’ятницю, перш
ніж на що-небудь зважитися,
відмовтеся від ілюзій, оцініть
ситуацію, що склалася.

Телець

Вже давно позаду хвилюючі
події, настав час трохи роз‑
слабитися. Вас можуть турбу‑
вати дрібниці, постарайтеся
не дратуватися та усвідомити,
що іноді з дрібниць почина‑
ються великі справи.

Близнюки

Кохання окрилює. І ваш
добрий настрій порадує
не тільки вас самих, а й усіх,
хто виявиться поряд. Актив‑
ний відпочинок, поїздки,
нові знайомства та подорожі
підуть на користь.

Анекдоти
***

Роздали українцям велику кількість
зброї. Тепер усі переживають, чи
вистачить москалів.

***

А ви помітили, що приказка Щось
у лісі здохло — заграла новими
барвами?

***

Росія оживила Бандеру, а ми
давайте оживимо Кутузова. Хай
іще раз москву спалить.

***

— Яке воно кончене!
— О ком рєчь?
— Ось ти і попався, москалику.
Наші всі знають, хто.

***

— Росіянам потрібно Купідона
на гербі намалювати.
— Це чому?
— Він теж з голою сракою,
озброєний і лізе до всіх зі своєю
любов’ю.

***

Моя мрія побачити москву, такою
як зараз є Маріуполь!

***

Шукаю коханця з голосом як
у Арестовича, бо нерви ні к чорту…

***

Російські новобранці навчаються
4 дні перед відправкою на фронт.
Їх історія така: 4 дні, 9 днів,
40 днів… забули.

***

Подейкують, що після знищення
русні, середнє IQ в світі зросте
на 20%.

***

— 9 травня в москві чомусь
пройшло сумно і без радостних
возглосов пабєда!..
— Мабуть, дупою чують щось
недобре…

***

Україну не здолати: сидить баба
80 років і чекає повітряну тривогу,
щоб знайти, де телефона полала.

***

Україна висловлює глибоку
занепокоєність та закликає
Білгородську, Курську, Брянську,
Воронежську народні республіки
припинити взаємні обстріли та
дійти до порозуміння. Україна
готова виступати гарантом безпеки
на цих територіях.

***

Лавров знову попросив у талібів
продати росії зброю, яку їм
залишило США. Відповідь талібів
зробила мій день:
— Ми терористів не озброюємо.

***

Якщо вас жодного разу
не називали бандерівцем,
фашистом, карателем, укропом,
хунтою — замисліться, може ви й
не така вже хороша людина…

***

Трохи допоміг розвантажити фуру
гуманітарки і, от що я вам скажу:
американці передали стільки светрів,
я так розумію, вони розраховують,
що ми дійдемо до Сибіру.

***

Деякі орки також совість мають.
Якось вони заїхали танком на поле
озимої, їх фермери присоромили і
орки згоріли від сорому…

***

Іде хлопець вулицею
в комендантську годину, його
зупиняє патруль.
— Ну що, давай підвеземо тебе
відразу у військкомат?
— Як добре, може ви мені це
порішаєте, бо не беруть!

***

Як змінювалися заголовки Forbes
за період війни.
12 лютого: Чи вторгнеться росія
в Україну.
16 травня: Чи вторгнеться
українська армія в росію…

***

Ісус нас вчив прощати і любити
людей. Але за російських
окупантів нічого не казав…

Погода у козятині
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Рак

Цього тижня життя буде
смугастим, втім, гірше від
цього не стане. Ви зможете
подолати всі перепони.Тиж‑
день обіцяє успіх практично
у всіх починаннях. Присвятіть
п’ятницю та суботу наведен‑
ню в домі порядку та краси.

Лев

Тиждень насичений подіями,
спілкуванням із друзями,
короткими вдалими по‑
їздками. Настав час зайнятися
собою: зробити нову стрижку,
змінити імідж, записатися
на йогу. У п’ятницю дотепність
допоможе вам знайти вихід із
скрутної ситуації.

Діва

Деякі події на роботі
не спричинять особливого
ентузіазму, але говорити про
це вголос не варто. Бажано
на якийсь час відключитися
від справ і відпочити.

Терези

Нині вам просто потрібна
зміна обстановки. Тож, якщо є
можливість, візьміть невелику
відпустку. Намагайтеся більше
спілкуватися і виходити у світ.
Нинішній тиждень — чудовий
час для творчості.

Скорпіон

Ви багато працювали і по пра‑
ву заслужили повноцінний
відпочинок. На вас чекають
приємні події в особистому
житті. У середині тижня по‑
дії, що змінюють одна одну,
вимагатимуть вашої уваги та
участі.

Стрілець

Вам необхідно зараз
зберігати емоційну рівно‑
вагу і спокійно поставитися
до перешкод, що виникають
на вашому шляху. На вас
чекає успіх на роботі, бізнес
успішно розвивається. Але
не беріть участі у фінансових
перегонах.

Козеріг

Не соромтеся при нагоді
коректно підкреслити вашу
незамінність на роботі. Ви‑
явіть активність та друже‑
любність. Вам буде потрібна
інформація, а вдалий спосіб
отримати її — відверто по‑
говорити з колегами.

Водолій

Цього тижня Фортуна може
бути прихильною у сфері гро‑
мадської діяльності та на ро‑
боті. Менше вірте в обіцянки
та об’єктивно розраховуйте
свої сили та можливості. Вам
варто визнати помилки у сто‑
сунках із другою половинкою.

Риби

Цього тижня особливо важ‑
ливо не метушитися. Зосе‑
редьтеся, розгляньте ситуацію
з усіх боків, це заощадить вам
час і сили, які ви витратили б
на безглузді, але трудомісткі
підприємства. У особистому
житті не виключені зміни,
розриви, розлучення. У субо‑
ту дуже не бажано працю‑
вати, відпочинок може бути
активним, але не трудовим.

