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реклама

такого ще не 
було — за тиждень 
в адміністрації 
козятинської Црл двічі 
сталися кадрові зміни 

Після того, як в 
олександра Євтушка 
закінчився контракт, 
колективу представили 
нового тимчасово 
виконуючого обов’язки 
головного лікаря, втім, 
вже за декілька днів 
звільнили 

Довелося призначати 
нового т. в. о. 
директора. Хто це 
і чому звільнили 
попередню 
очільницю?

с. 3

«Двійка» знову 
поДорожчала
На початку тижня у маршрутці 
№2 підняли плату за проїзд. 
люди обурені, кажуть, мало 
того, що автобус не їздить так як 
треба, то ще і ціни зростають, як 
гриби після дощу. у перевізника 
ж своя правда с. 2

чи залишать 
Старші клаСи?
На наші заклади освіти знову 
чекають зміни. за законом «Про 
освіту» 10–11 класи можуть бути 
лише у ліцеях. Чи доведеться 
майбутнім старшокласникам 
переходити в іншу школу — 
розбиралися наші журналісти с. 4
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ірина шевчук

Не так давно у Козятині під-
няли плату за проїзд у міських 
автобусах. У нас їх небагато — 
1 або 4, 3, 7 і 2. На останній 
проїзд подорожчав трохи ра-
ніше. Перевізники мотивували 
це не кілометражем, а тим, що 
«двійка» ходить не тільки містом, 
а й селами громади, Іванківцями 
і селом Козятин. Тому і тариф, 
на їхню думку, має бути відпо-
відним. Та з понеділка, 13 черв-
ня, вартість проїзду у вказаному 
автобусі знову зросла. Не мало, 
не багато, на 5 гривень. Це сто-
сується лише пасажирів, що їдуть 
на вказані села. Тепер, щоб до-
їхати з міста Козятин у село Ко-
зятин (а це може бути і дві-три 
зупинки) потрібно заплатити 
вже 15 гривень (до підняття було 
10), а у Іванківці квиток коштує 
цілу двадцятку (було 15 гривень). 
По місту залишився діючий та-
риф у вісім гривень.

— Ми все розуміємо, і те, що 
пальне подорожчало, і те, що 
його стало менше, але це вже за-
надто, — кажуть пасажири «двій-

ки». — 15 гривень за дві зупинки? 
Де ж ці гроші брати?

Окрім підняття проїзду люди 
скаржаться на графік марш-
рутки. Мовляв, по буднях вона 
їздить лише до 17.00. Прямує 
до училища і на села вже не йде. 
А робочий день у багатьох за-
кінчується саме в цей час. Тож 
додому доводиться чимчикувати 
пішки. При цьому деякі міські 
автобуси їздять до 19.00–20.00. Та 
це ще не всі нарікання на «двій-
ку». Виявляється, у суботу авто-
бус ходить до 14.00, а в неділю 
його немає взагалі.

— Розповім вам неприємну 
ситуацію, яка сталася з нами 
у цю суботу, — говорить ко-
зятинчанка Анастасія. — Ми 
з родиною приїхали поїздом з 
Вінниці. На залізничний вок-
зал він прибув о 15.00. Зморені, 
швиденько попрямували на міст, 
щоб встигнути на 15.15 на «двій-
ку». Добігли до міського тер-
центру, спішили, думали, що 
не встигли. А виявляється, вона 
в суботу до 14.00! Просто немає 
слів. Ну чому в інших містах 
маршрутки їздять до вечора, і 

байдуже, який це день, будній 
чи вихідний, а в нас — ні? Людям 
однаково треба їхати.

Ситуацію з подорожчанням 
проїзду та про графік курсуван-
ня автобуса № 2 прокоментував 
перевізник Анатолій Сульжук. 
Ціну подорожчання квитка він 
пов’язав із пальним. Мовляв, 
зросла ціна на пальне, то відпо-
відно, і тариф зріс. Тоді виникає 
логічне питання — по місту ж 
ціна залишається такою, як і 
була. Чому так?

— Пальне було по 20 гривень 
за літр, зараз — по 65, — пояс-
нює Анатолій Сульжук. — Це вже 
я не рахую запчастин. На село 
я маю сам право піднімати плату 
за проїзд, а по місту — міська рада.

Що стосується графіка «двій-
ки», то перевізник повідомив, 
що з цього понеділка, 13 черв-
ня, вечірний рейс вже віднови-
ли. Тобто, о 17.00 автобус їде від 
училища. У центрі він о 17.15 їде 
на села. Це вже добра новина. 

новини

«я ж не мільйонер». чому 
«двійка» подорожчала?
поїхали?  На початку тижня 
у маршрутці № 2, що курсує містом, селом 
козятин та іванківцями, підняли плату 
за проїзд. люди обурені, кажуть, мало 
того, що автобус не їздить так як треба, 
то ще і ціни зростають, як гриби після 
дощу. у перевізника ж своя правда. він 
скаржиться на автозаправки та на нестачу 
пального. і також просить допомогти 
у цій ситуації. мовляв, міська влада 
не домовилася із заправщиками і водіям 
доводиться стояти в черзі за пальним 
після робочого дня до пізньої ночі

Людям після роботи не доведеть-
ся йти додому пішки.

А от з графіком «двійки» у ви-
хідні складніше. Перевізник за-
певнив — все так і залишиться. 
Тому що важко заправляти авто-
бус і невигідно.

— Я ж не мільйонер, щоб з 
дому брати на заправку, — каже 
Анатолій Сульжук. — Мені треба 
1500 гривень в день на дорогу. 
Міська рада може договоритися 
із заправщиками, щоб автобус за-
правлявся щодня і поза чергою? 
Уявіть, я на лінії, а мій син їздить 
по всьому районі і шукає соляр-
ку. Це по якому? Чому в тому 
самому Бердичеві є спеціальна 
колонка, яка заправляє автобу-
си стільки, скільки треба? А нам 
його так не дають. Мушу рей-
си зменшувати, тому що немає 
на чому їздити. А пасажирів 
у неділю стільки, що і на заправ-
ку не можна вторгувати. Буває і 
таке, що водій собі на зарплату 
не може заробити.

За словами Анатолія, було б 
добре, щоб автобуси обслугову-
вали поза чергою і щоб давали 
хоча б 30 літрів у день. Щоб 
у кінці робочого дня не стояти 
до 12 ночі і не їздити шукати 
заправку. Адже важко стояти 
вночі у чергах, а потім вранці 
їхати у рейс.

— Два тижні не було ніде со-
лярки. Зараз трохи краще, днями 
на перехресті у Махнівці на за-
правці з’явилося паливо, то ми 
заправили і ще й взяли в кані-
стри, — продовжує Анатолій. — 
Поліції ж солярка є, військовим є, 
комунальникам є, а нам? Де хоч, 
там і бери. А люди з нас вимага-
ють: чого ми не їздимо. Я ходив 
до заступника голови райради, він 
сказав, я позвоню, може поможу 
і — по сьогоднішній день.

Дуже сподіваємося, що після 
публікації ситуація із заправками 
автобусів вирішиться і все на-
лагодиться. Адже у цій ситуації 
страждають і пасажири, і водії.

«Дякую, що підставляєте армії своє плече». назбирали 
гроші на санітарне авто для наших військових
ірина шевчук

Разом до перемоги. Напри-
кінці травня козятинці, спільно 
з волонтерами, серед яких Сер-
гій Сиваківський, організували 
терміновий збір для придбання 
транспорту, який буде рятувати 
життя. Потрібно було 2,5 тисячі 
доларів. І ось, за два тижні збір 
закрили. Необхідну суму зібрали. 
Тепер залишається дочекатись 
авто, відремонтувати та відпра-
вити на передову.

Про санітарний автомобіль, 
який буде рятувати життя нашим 
пораненим захисникам, попросив 
наш земляк Олександр Малішев-
ський з Куманівки. Військовий, 
який виконує обов’язки медика, 
наразі служить під Бахмутом. Їх-
ній санітарний автомобіль роз-
били під час ворожого обстрілу. 
Тому вкрай необхідний новий.

Наші земляки через знайомих 
підібрали та придбали в Поль-
щі гарний варіант, мікроавто-
бус Volkswagen четвертого по-
коління. Щоб розрахуватись 
за авто, пригон та оформлення, 
потрібно було 2,5 тисячі дола-
рів. Наші небайдужі люди, які 
рухаються до перемоги в тилу, 
зголосились на допомогу та на-
збирали всю необхідну суму, і 
навіть трохи більше. Окрім автів-
ки також дістали пару медичних 
нош та інше необхідне.

— Дякуючи Богу, все вда-
лося, — каже Сергій Сиваків-
ський. — Хочу оголосити про 
завершення збору коштів на при-
дбання мікроавтобуса Volkswagen 
T4. На даний час завдяки вам і 
багатьом відповідальним людям, 
у нас є потрібні кошти. Безпо-
середньо друзями та знайомими 
Олександра зібрали еквівалент 

люди нарікають на високу ціну. а перевізники — на проблеми із заправками

$1200. Під час збору оголошеного 
через Фейсбук зібрано 42228 грн 
на карту ПриватБанку та 8742 грн 
на карту Монобанку. Загальна 
сума 50 970 грн. Це еквівалентно 
$1435. Всього $2635. Дякую всім 
нашим благодійникам. За те, що 

підставляєте армії своє плече під 
цією важкою ношею війни.

Що далі? Наразі очікують листа 
з військової частини, з яким дане 
авто буде ввезене в Україну та 
доставлене в Козятин для підго-
товки на передову. Звіт по пере-

дачу коштів, ремонт та підготовку 
на передову обіцяють надати. На-
гадаємо, працівники СТО, яка 
розташована на вулиці Суворова, 
безкоштовно виконають потріб-
ний ремонт і авто негайно поїде 
на фронт. Там його дуже чекають.
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вартість досліджень:
1. дослідження проб води з ар-
тсвердловин на мікробіологічні 
показники 422,90 грн, санітар-
но-хімічні 770,95 грн;
2. водогінної води на мікробі-
ологічні показники 422,90 грн, 
санітарно-хімічні 390,86 грн;
3. колодязної води на мікробі-
ологічні показники 188,59 грн, 
санітарно-хімічні 462,61 грн.
— вартість вказана для повного 

розгорнутого дослідження, але 
є можливість
замовити лише ті показники, що 
вас цікавлять, наприклад, лише 
вміст заліза,
нітратів, жорсткість та інші, — 
розповідають спеціалісти. — 
Продовжуємо працювати в ці-
лодобовому щоденному режимі 
(в тому числі у вихідні та святко-
ві дні) по виконанню планових 
та позапланових досліджень.

Скільки коштують аналізи

у козятинській громаді досліджували якість питної 
води. Де нестандартні показники?

олена уДвуД

У минулому номері нашої га-
зети ми повідомляли, що в Ко-
зятинській центральній районній 
лікарні має бути новий керівник. 
Олександру Євтушку, який очо-
лював медичний заклад протягом 
останніх восьми місяців, не про-
довжили контракт. Нагадаємо, 
його призначили тимчасово вико-
нуючим обов’язки директора ще 
у вересні минулого року і що два 
місяці переукладали контракт. Ке-
рівника на постійній основі мали 
обрати шляхом проведення кон-
курсу, який досі так і не відбувся.

В останній день травня 
2022 року термін дії контракту 
з Олександром Євтушком завер-
шився. Договір не продовжили, 
відтак на декілька днів Козя-
тинська ЦРЛ залишилася без 
керівника. Колектив медичного 
закладу навіть звертався з цього 
приводу до очільника Вінницької 
обласної військово-цивільної ад-
міністрації Сергія Борзова з про-
ханням допомогти у вирішенні 
ситуації, що склалася.

Минулого тижня колективу 
представили нового тимчасово 
виконуючого обов’язки дирек-
тора — Інну Мельник, хірурга-
онколога. Раніше вона не пра-
цювала ані в Козятинській ЦРЛ, 
ані в міській лікарні. Достеменно 
відомо лише те, що Інна Мель-
ник працювала у медичному 
закладі сусіднього з нами Бер-
дичева. Втім, за декілька днів 
містом прокотилася приголом-
шлива новина — не встигла 
новопризначена тимчасово ви-
конуюча обов’язки головліка-
ря Козятинської центральної 
районної лікарні увійти в курс 
справи, як її звільнили. Про це 
на своїй сторінці у Фейсбук по-
відомив Олександр Пузир, за-
ступник голови Хмільницької 
районної військово-цивільної 
адміністрації.

«Попри гарні виборчі обі-
цянки, лікарню, яка обслуговує 
60-тисячне населення (Козятин-
ська, Самгородоцька, Глухівець-
ка, Махнівська ТГ) просто зни-
щують! Промовчу за обмежене 
фінансування та низькі зарплати, 

хто очолив лікарню в козятині?
важливо  такого ще не було — 
за тиждень в адміністрації козятинської 
Црл двічі сталися кадрові зміни. Після 
того, як в олександра Євтушка закінчився 
контракт, колективу представили нового 
тимчасово виконуючого обов’язки 
головного лікаря, втім, вже за декілька 
днів звільнили. Довелося призначати 
нового т. в. о. директора. Хто це і чому 
звільнили попередню очільницю — 
дізнавалися наші журналісти

новини

ірина шевчук

У козятинському відділі контр-
олю та профілактики хвороб 
повідомили інформацію щодо 
безпечності питної води за тра-
вень та початок червня. Воду 
перевіряли на мікробіологічні та 
санітарно-хімічні показники. Де 
вода не відповідає нормам та як 
замовити послугу перевірки без-
печності води?

Водне питання для козятинчан 
стоїть чи не на першому місці. 
Про брудну і неприємну на запах 
воду у кранах ми вже не раз пи-
сали і про цю проблему знають 
всі мешканці міста. То технічна 
вода. Адже питна вода, призна-
чена для споживання людиною, 
повинна відповідати певним гі-
гієнічним вимогам. а саме бути 
безпечною в епідемічному та 
радіаційному відношенні, мати 
сприятливі органолептичні влас-
тивості та нешкідливий хімічний 
склад.

Спеціалісти відокремленого 
структурного підрозділу Ко-
зятинський відділ Державної 
установи «Вінницький облас-
ний центр контролю та про-
філактики хвороб Міністерства 

охорони здоров’я України» по-
стійно проводять моніторингові 
дослідження якості питної води. 
Її відбирають у місцях водозабо-
рів, на водопровідних спорудах, 
мережах централізованого та де-
централізованого господарсько-
питного водопостачання на те-
риторії Козятинської громади.

Так, за травень 2022 року до-
слідили 42 проби питної води 
на мікробіологічні та санітарно-
хімічні показники, а саме:
 артсвердловини — 1 проба, 

відповідає вимогам;
 водогін — 31 проба, відпо-

відає вимогам;
 колодязі — 10 проб, 2 проби 

не відповідають за мікробіоло-
гічними показниками та 6 проб 
за санітарно-хімічними показ-
никами.

Нестандартні проби води ви-
явлені в громадських колодязях 
на вулиці Ватутіна та провулку 
Інтернатському.

Разом з тим, вже повідоми-
ли про результати проб, взятих 
у червні. За 1–14 червня до-
слідили 23 проби питної води 
на мікробіологічні та санітарно-
хімічні показники, а саме:
 артсвердловини — 2 про-

би, 1 проба не відповідає за мі-
кробіологічними показниками 
(Миколаївка) та 1 проба за са-
нітарно-хімічними показниками 
(Козятинська дільниця Хміль-
ницькі ЕМ);
 водогін — 13 проб, 3 проби 

не відповідають за мікробіологіч-
ними показниками (с. Йосипів-
ка, Самгородок, Флоріанівка) та 
4 проби за санітарно-хімічними 
показниками (Йосипівка, Вівся-
ники, Кордишівка, Флоріанівка);
 колодязі — 8 проб, 2 про-

би не відповідають за мікробі-
ологічними показниками (вул. 
Ярослава Мудрого, 141 та 131) 
та 7 проб за санітарно-хімічними 
показниками (вулиці Ярослава 
Мудрого та Зоряна).

— Відбір проб води здій-
снюється у контрольних точ-
ках згідно з планом у різних 
мікрорайонах міста. Власники 
артсвердловин, водогонів, коло-
дязів, які мають бажання дізна-
тись про безпечність питної води 
в епідемічному відношенні та її 
хімічний склад, можуть скорис-
татись платними послугами, — 
повідомляють у козятинському 
відділі контролю та профілак-
тики хвороб.

але Тетяна Єрмолаєва звільни-
ла головного лікаря Олександра 
Євтушка, його заступників, на-
чмеда. Призначила нового т. в. о. 
головного лікаря Інну Мельник 
з Бердичева, але…

Вчора розпорядженням 98-К 
від 10.06.2022 і цю звільнила. 
Величезна лікарня ЦРЛ без го-
ловного лікаря, без заступника, 
без начмеда!» — йшлося в дописі 
за 11 червня.

Новина миттєво розійшлася 
містом і викликала шквал емоцій 
у козятинчан, які висловлюва-
ли свої думки у коментарях під 
вищезгаданою публікацією в со-
цмережі. Переказувати їх не бу-
демо, лише скажемо, що люди 
відреагували на таку інформацію 
негативно. І це не дивно, адже 

у багатьох виникло питання — 
що буде з нашою лікарнею, 
якщо заклад залишився взагалі 
без адміністрації. Адже, як стало 
відомо, після того, як Олексан-
дра Євтушка зняли з посади, 
медичний директор і заступник 
головлікаря з медичної частини 
Наталія Ягода написала заяву 
на звільнення.

Втім, поспішаємо вас заспоко-
їти — Козятинська ЦРЛ вже має 
очільника, точніше очільницю. 
Цього тижня на пост тимчасово 
виконуючого обов’язки дирек-
тора призначили Оксану Забаз-
нову. Вона працювала началь-
ником відділу охорони здоров’я 
Управління соціальної політики 
Козятинської міської ради. За-
ступника і медичного директора 

також мають призначити.
— Вчора були збори колекти-

ву, ми поспілкувалися, вкотре зі-
брали медичну раду, яка працює 
щоденно, — каже міський голова 
Тетяна Єрмолаєва. — Комуніка-
ція з колективом є. Лікувальний 
процес жодним чином не пошко-
джений, всі функції лікарня ви-
конує. Це повнофункціональний 
організм. Кожен завідувач від-
ділення, кожен начальник під-
розділу знає свою роботу. Всі 
працювали, процес не був по-
шкоджений.

Що стосується Інни Мельник, 
яку призначили тимчасово ви-
конуючим обов’язки директора 
лікарні минулого тижня, то ви-
явилося, що вона пішла з посади 
за власним бажанням.

козятинську црл очолила оксана забазнова. раніше вона була начальником відділу 
охорони здоров’я управління соціальної політики козятинської міської ради

відбір проб води здійснюється у контрольних точках 
згідно з планом у різних мікрорайонах міста. Галина 
коцепуд — фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії 
козятинського відділу контролю та профілактики хвороб
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ліцеї можуть створювати лише 
у містах із населенням у понад 
50 тисяч, прибрали. Відтак ліцеї 
дозволили створювати не лише 
у невеликих містах, а й у селах.

Спершу у Козятинській гро-
маді планували створити лише 
один ліцей, про що нам пові-
домляли в Управлінні освіти і 
спорту минулого року. Заува-
жимо, що на той момент, коли 
ми зверталися за роз’ясненнями 
з приводу нового Закону «Про 
повну загальну середню освіту», 
вищезгадану норму про 50 ти-
сяч населення ще не скасували. 
Решту шкіл, не лише сільських, 
а й міських, планували перетво-
рити на гімназії, тобто забрати 
старші класи.

У середу, 8 червня, відбулася 
позачергова 25 сесія міської ради. 
На засіданні депутати ухвалили 
рішення про перейменування за-
кладів загальної середньої осві-

олена уДвуД

Для минулого номера газети 
ми готували публікацію про те, 
чи повернуться школярі до тра-
диційної форми навчання у тому 
випадку, якщо воєнний стан 
триватиме й у вересні. Коли ми 
розмістили цей матеріал на сайті, 
на нашому телеграм-каналі отри-
мали коментар такого змісту:

«А як на рахунок того, що за-
кривають десяті класи, і діти під 
час військового стану повинні 
ходити в школу далеко від сво-
їх домівок, зокрема, школа № 5, 
в якій є обладнане бомбосхови-
ще, але старші класи не мати-
муть змоги ходити в свою шко-
лу», — написав Олег.

Про те, що у школах можуть 
закрити старші класи, почали 
говорити ще у січні 2021 року. 
Приводом до цього стали зміни 
до «Закону про повну загаль-
ну середню освіту», відповідно 
до якого мають впровадити нову 
модель освітніх закладів. Від тра-
диційних для нас шкіл І-ІІ та 
І-ІІІ ступенів вирішили відмови-
тися. Натомість буде три типи за-
кладів: початкова школа, гімназія 
і ліцей. У початковій школі діти 
навчатимуться з 1 до 4 класу, це 
зрозуміло з назви. Гімназія забез-

печуватиме отримання базової 
освіти. Простішими словами, 
це школа-дев’ятирічка. А стар-
ші класи будуть лише у ліцеях, 
які забезпечуватимуть профільну 
середню освіту.

Найбільшого галасу наробила 
норма закону про те, що ліцеї 
можуть створювати лише у тих 
містах, де населення становить 
50 тисяч і більше. І Козятин 
за цим критерієм опинився б 
за бортом, оскільки у нашому 
місті проживає всього 23 тися-

чі осіб. Годі й казати про решту 
громад колишнього Козятин-
ського району, де чисельність 
населення ще менша. Відтак 
у багатьох батьків, чиї діти на-
вчаються у школі, виникло 
питання — а чи не доведеться 
сину чи дочці їхати за тридев’ять 
земель після дев’ятого класу? 
Пізніше до Закону «Про освіту» 
внесли зміни і пункт про те, що 

новини

Заклади освіти 
поділятимуться на три 
типи: початкова 
школа, гімназія і ліцей, 
а 10–11 класи будуть 
лише в ліцеях

чи залишать старші класи 
у школах міста?
реформа  На наші заклади освіти 
знову чекають зміни. На сесії, яка 
відбулася 8 червня, міська рада 
прийняла ряд рішень, які стосуються шкіл 
козятинської територіальної громади. 
заклади приводять у відповідність 
до закону «Про освіту», згідно з яким 10–
11 класи можуть бути лише у ліцеях. Чи 
доведеться майбутнім старшокласникам 
переходити в іншу школу — розбиралися 
наші журналісти

ти. Відтак із 1 липня 2022 року 
у Козятинській ОТГ на додачу 
до опорного ліцею, який ство-
рили на базі колишньої ліцей-
школи, яку козятинчани більше 
знають як четверту школу, на лі-
цеї перетворюються школи № 1, 
2, 3, 5, а також школа-гімназія-
дитячий садок імені Володими-
ра Підгорбунського. Вона тепер 
називатиметься ліцей № 7.

Для усіх ліцеїв прийняли нові 
статути, відповідно до яких 
заклади надаватимуть освіту 
на рівні початкової, базової та 
профільної. А це значить, що 
10–11 класи у школах № 1, 2, 
3, 5 та школі-гімназії-дитячому 
садку продовжать функціонувати.

— До 28 вересня ми маємо 
привести навчальні заклади 
у відповідності до законодав-
ства, — каже Інна Мадей, на-
чальник Управління освіти та 
спорту Козятинської міської 

ради. — Попередньо була роз-
мова про те, що третя школа, 
п’ята і, можливо, школа-гім-
назія-дитячий садок імені Під-
горбунського будуть переведені 
в розряд гімназій. Хоча від-
сутність старших класів, тобто 
10–11-их, більше стосувалася 
третьої школи, тому що там було 
менше учнів і за планом реор-
ганізації це мала бути гімназія. 
Це фактично було в плані об-
говорення, батьки були повідо-
млені про те, що може бути така 
ситуація. Але оскільки там на-
бирається більше 20 учнів у цих 
класах і діти, які вирішують йти 
в 10 клас, хочуть перейти кудись 
всім класом, фактично у нас би 
відбулося переміщення одного 
класу в інший, що, в принципі, 
нічого б не вирішило. Через це 
цього року вирішено залишити 
10–11 класи скрізь, у всіх місь-
ких школах.

на сесії, яка відбулася 8 червня, депутати прийняли низку рішень. зокрема стосовно 
закладів освіти
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Допомогав потерпілим у Дтп  
та вкрав у них 100 доларів

перевозив 
зброю 

У суботу, 11 червня, у Козятині пра-
цівники поліції зупинили автомобіль під 
керуванням жителя Глуховецької тери-
торіальної громади. Під час огляду авто 
поліцейські виявили та вилучили обріз 
мисливської рушниці та патрони. Раніше 
не судимому 28-річному правопорушнику 
загрожує до 7 років позбавлення волі.

За словами начальника Відділення полі-
ції № 2 Хмільницького районного відділу 
поліції Романа Андрущака, інспектори 
сектору реагування патрульної поліції зу-
пинили автомобіль під час патрулювання.

На місце події виїхала слідчо-опера-
тивна група поліції.

— Вилучене направлено на експертизу. 
За цим фактом слідством відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кри-
мінального кодексу України (незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими припа-
сами або вибуховими речовинами). Наразі 
вирішується питання щодо повідомлення 
зловмисникові про підозру, — йдеться 
у повідомленні.

У четвер, 9 червня, на місці вчинення 
злочину поліцейські Відділення поліції 
№ 1 Хмільницького районного відділу 
поліції затримали 29-річного мешканця 
району, який під час надання допомоги 
потерпілим в автопригоді, викрав їх гроші.

Як розповів керівник Відділення полі-
ції № 1 Хмільницького районного відділу 
поліції Володимир Олексюк, на місці 
вчинення дорожньо-транспортної при-
годи поліцейські разом зі свідками події 
допомагали потерпілим, які постраждали 
внаслідок зіткнення. Автопригода ста-
лася близько 9 години.

Після того, як травмованих каретами 
швидкої медичної допомоги доправили 
до лікарні, поліцейські виявили відсут-
ність у салоні автівки особистих речей 
однієї з потерпілих, а саме 100 доларів 
США.

«У ході першочергових розшукових за-
ходів на місці події працівники поліції 
встановили, що до крадіжки причетний 
29-річний мешканець району, який на-

давав допомогу потерпілим. Грошові ко-
шти вилучено. Зловмисник затриманий 
та перебуває в ізоляторі тимчасового 
тримання», — йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне про-
вадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального 

кодексу України (крадіжка).
За такий злочин правопорушнику 

загрожує до 8 років позбавлення волі. 
Слідством вирішується питання про по-
відомлення зловмиснику про підозру та 
обрання запобіжного заходу.
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олена уДвуД

Минулого року громадою ши-
рилася інформація, що у школи 
№ 9 нібито заберуть статус опо-
рної і залишать лише початкові 
класи. Про це писали у соцме-
режах. Стосовно цього навіть те-
лефонували до нас у редакцію. 
Був випадок, подзвонила жінка. 
Представитися вона відмовилася 
і сказала, що у школі № 9 закри-
ють 5–11 класи. Із цього приводу 
ми зверталися і до Управління 
освіти та спорту, і до міського 
голови, і почули одностайну від-
повідь: ніхто не збирається за-
бирати у дев’ятої школи статус 

опорної і закривати 5–11 класи.
«У найгіршому випадку дев’ята 

школа може стати дев’ятирічкою, 
але ніяк не чотирирічкою», — 
сказала тоді міський голова 
і додала, що дев’ятирічними 
планують зробити школи у Се-
стринівці, Пиковці, Флоріанівці 
і на другому Козятині.

Коли минулого року у Козя-
тинській громаді стартувала ре-
форма освіти, школу № 9 вона 
ніяк не зачепила. У рамках 
реформи лиш перетворили лі-
цей на опорний заклад освіти, 
а школи в Залізничному, Маха-
ринцях, Пиковці, Флоріанівці, 
Сестринівці та Кордишівці зро-

Школу в іванківцях вирішили за-
крити через те, що там невелика 
кількість дітей, тому немає достат-
ньої наповненості класів.
— Це рішення досить складне і не-
приємне, тому що заклад існує, 
діти звикли, що вони вийшли з 
дому і пішли в школу, яка розта-
шована в селі, — каже інна мадей, 
начальниця управління освіти 
та спорту козятинської міської 
ради. — але його прийняли, вра-

ховуючи невелику віддаленість 
іванковецької філії від закладу 
№ 9 і враховуючи те, що там від-
сутні учні 5 та 6 класів. виїхало три 
багатодітні сім’ї. у першому класі 
дві дитини планується, у друго-
му дві. клас відкривається в тому 
випадку, якщо є п’ять дітей. якщо 
менше 5 дітей, організовується ін-
дивідуальне навчання, тобто діти 
не будуть мати змоги повноцінно 
навчатися.

учнів, які навчалися в іванковець-
кій школі, возитимуть шкільним 
автобусом до школи № 9. са-
дочок, який працював у складі 
іванковецької філії, також пере-
їде в дев’яту школу.
— минулого року там харчоблок 
відремонтували, тому питання з 
харчуванням вирішується таким 
чином, що діти зможуть там хар-
чуватися, щоб це був повноцін-
ний садочок, — додає мадей.

Що кажуть в освіті?

освіта

школу в іванківцях закриють, 
а дев’ята стане дев’ятирічкою
зміни  Днями відбулася позачергова 
25 сесія міської ради, на якій прийняли 
рішення про реорганізацію школи 
№ 9. Навчальний заклад перетворять 
на гімназію, відтак у новому навчальному 
році старших класів там вже не буде. 
а іванковецька філія зНвк № 9 взагалі 
перестане існувати

дев’ятирічка. Тож у новому на-
вчальному році у цих закладах 
вже не було старших класів.

Пройшов час і реформа наздо-
гнала школу № 9. Міська рада 
прийняла рішення про реор-
ганізацію навчального закладу. 
Відтак опорний ЗНВК № 9 з 
1 липня 2022 року має пере-
творитися на опорний заклад 
«Гімназія № 9». А це, знову ж 
таки, означає, що там не буде 
старших класів.

До структури ЗНВК № 9 входи-
ла також Іванковецька філія. Втім 
вона припинить своє існування. 
Тим же рішенням про реорга-
нізацію школи № 9 міська рада 
ліквідувала Іванковецьку філію.

Це вперше за майже десять 
років у нас закривають школу. 
Востаннє таке було у 2013-му, 
коли мережа освітніх закладів 
Козятина схудла на один. Тоді 
ліцей, що розташовувався у при-
міщенні сучасного Центру на-
дання адміністративних послуг, 
з’єднали із школою № 4.

Ще раніше «під ніж» пішли 
інші навчальні заклади колиш-
нього Козятинського району. 
Зачинилися школи у Блажіївці, 
Воскодавинцях, Куманівці, Ти-
тусівці, Сошанському та інших 
селах. Загалом, за даними ресур-
су vlasno.info, за роки незалеж-
ності на Козятинщині ліквіду-
вали 11 шкіл.

били гімназіями. За новим «Зако-
ном про повну загальну середню 
освіту» гімназія — це звичайна 

у новому навчальному році 10–11 класів у школі № 9 вже не буде. Проте шкільна родина 
поповниться новими учнями, які перейдуть з іванковецької філії. Фото з архівів газети

як коментують цю новину на нашому Сайті

юрій тучак катя цюцюра

читач80

Thimbalyk Olha

Навіщо вчити дітей в іванківцях. краще школу закрити, а гроші пустити 
на «дерибан». Наприклад, ремонт доріг. там можна вкрасти, і дорогу почати 
робити і не закінчити. Є приклад, від танка до тунеля. а розумних дітей не треба. 
Потрібні неуки, бо вони не задаватимуть незручних питань.

заспокойтесь, я закінчила іванковецьку сзШ 1–2 ступенів (на той період) 
п’ять років тому і в ній було 74 дитини на всю школу і вже тоді планували 
її закривати. Десь тиждень назад було батьківське зібрання, на якому 
я теж знаходилась і дітей, які готові піти 1 вересня в школу разом з новим 
дитячим садком 35. розумієте, що вчителям будуть занижувати зарплатню, 
якщо вони продовжать там працювати, цю школу економічної невигідно 
держати. так, звісно, дуже сумно, що її закривають. але в цьому приміщенні 
планують зробити центр для біженців. якби дітей було біля 100, то ніхто би її 
не закривав. а так ви самі розумієте, що ніхто платити зі своєї кишені раді діла 
без прибутку не буде.

закриваємо школи — відкриваємо тюрми. Хоча б початкові залишили. Чи дітей 
зовсім немає? жах!

і як тепер дітям закінчувати 11 класів? Це що таке робиться? козятинський 
район забрали, школи закривать і роблять девятирічки.

любов лавренюк

ірина утченко

Думку громади не питали, поставили до відома. в нашій школі зробили ремонт, 
відкрили садочок, що буде з приміщенням? розвалиться, розтягнеться. а скільки 
вчителів залишилось без роботи? і кому від того стало краще? та ще й під час війни. 

Не має слів, до шкіл добралися... вже всі плани виконані, все в нашому місті 
добре, ще залишилося школи позакривати.

читач42
закрили школу, потім лікарню? і що далі? Це просто знущання, керівники, 
піднімайте людей, бо скоро в козятині не залишиться нічого

Ця газета надрукована на папері, що наданий нам в якості гуманітарної допомоги та за підтримки компаній: 
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З 25-тисячного Козятина по-
прощатися з воїном, який віддав 
життя за нас з вами, прийшло 
не дуже багато людей. Чому ко-
зятинчани в день жалоби за за-
хисником України не підтримали 
матір воїна, яка самотужки ви-
ростила і виховала такого хлоп-
ця?

Народився Герой України Ілля 
Антонюк 25 вересня 1995 року. 
Перші шкільні роки Ілля провів 
у Сигнальській початковій шко-
лі, а потім продовжив навчання 
у школі № 5 міста Козятин. Піс-
ля завершення шкільної освіти 
вчився у місцевому залізничному 
училищі. З 2012 року навчався 
У Вінницькому транспортному 
коледжі. Згодом хлопця призвали 
в армію. Після закінчення стро-
кової служби військову форму 
змінив на цивільний одяг. З 
2014 року по 2018 рік працював 
у цеху експлуатації Козятин-
ського вагонного депо. З квітня 
2018 по липень 2020 року служив 
нацгвардійцем за контрактом.

Його друзі Олена, Вікторія, 
Євген кажуть, що Ілля був дуже 
позитивним, розумним і завжди 
усміхненим.

— Ілля після контракту в ар-
мії планував звити своє власне 
гніздечко. Влаштувався на добре 
оплачувану роботу, бракувало 
тільки привести в будинок свою 
половинку, — розповіла його по-
друга Наталія. — Але на Україн-

ську землю знов вдерся ворог та 
ще й з новими апетитами. Ілля 
пішов захищати рідну землю.

24 лютого Ілля Антонюк від-
правився у військкомат добро-
вольцем, пройшов комісію і по-
їхав у військову частину.

Спочатку їхній бойовий під-
розділ тримав бої під Херсоном. 
У хвилини перепочинку він те-
лефонував рідним, мамі — що-
денно.

— Казав, що в нього все добре. 
Тільки як було під Херсоном, 
знали він і його побратими. Ка-
зав так матері, аби вона не кра-
яла свого материнського серця. 
Тільки серце матері не обманеш. 
Вона сильно переживала, — роз-
повідали нам рідні воїна.

Потім підрозділ старшого 
стрільця механізованого відділен-
ня перекинули на схід України.

Багато днів і ночей наші за-
хисники з військової частини 
А 4007, де воював наш земляк, 
відбивали атаки ворога. В кінці 
минулого місяця, а саме 26 трав-
ня 2022 року, Ілля прийняв 
останній бій. Поблизу населено-
го пункту Новокалинове, внаслі-
док танкового обстрілу він віддав 
своє життя за нас і Україну.

У четвер, 9 червня, тіло Героя 
привезли до будинку, де він жив 
разом із матусею. Односельці за-
гиблого воїна в знак шани Ге-
рою створили живий коридор. 
Таким же коридором слави тра-
урна процесія взяла курс в сто-
рону площі.

відправився добровольцем, 
щоб боронити нас з вами
втрата  у суботу, 10 червня, 
на центральній площі міста козятинська 
громада попрощалася з іллею 
антонюком. Провести Героя в останню 
земну дорогу прийшли його рідні, друзі 
по школі, односельці. Поховали Героя 
на сільському кладовищі села сигнал

Герої не вмирають

На площі в Козятині зазвуча-
ла «Пливе кача» і всі присутні 
на головному майданчику міста 
опустились на коліна.

Мітинг пам’яті Героя України 
відкрила начальник Козятин-
ського відділу культури Світ-
лана Рибінська. Вона розповіла 
коротеньку біографію захисника 
і запросила до слова міського го-
лову. Тетяна Єрмолаєва на по-
чатку свого виступу нагадала іме-
на хлопців-героїв, які ще навіть 
не встигли створити сім’ї.

— Ілля, Іллюша, так ласкаво 
називала його мама. Ілля, не че-
каючи повістки, знаючи, чого 
йде і куди йде, першим прийшов 
до військкомату. Такі чоловіки 
надійні і потужні, вони завжди 
приходять на допомогу, — ска-
зала очільниця міста.

Після промови міського голо-
ви ведуча мітингу-реквієму за-
просила до слова всіх, хто хотів 
щось сказати. Тільки біль втрати 
забрав слова. Це був мовчазний 
виступ. Всі мовчки перед гро-
бом загиблого воїна опускались 
на коліно, віддаючи йому шану.

Знов зазвучала «Пливе кача», 
ще раз люди стали на коліна. 
Траурна процесія взяла курс 
на Сигнал.

Біля будинку Героя, побратими 
Іллі взяли його на руки і понесли 
на плечах до місця поховання. 
На місцевому кладовищі заупо-
кійну молитву відслужив свя-
щенник Церкви пророка святого 
Іллі села Сигнал отець Микола 
Волохатий. Від військових у знак 
шани Герою прогримів салют.

Коли Героя України поховали, 
група сигнальських жінок стали 
говорити, що прощання на площі 
в Козятині з воїном із села, мож-
ливо ідея правильна, але багато 
односельців порозходилися, коли 
його повезли на площу.

— Іллю в селі всі знали і хотіли 
провести його в останню дорогу, — 
казали жінки. — Воїни, які загину-
ли, будуть жити у нашій пам’яті.

матір востаннє прощається з єдиним сином. спи спокійно, 
Герою. вічна пам’ять 

у знак шани герою прогримів салют. військові тричі 
вистрілили в повітря холостими патронами

поховали іллю на кладовищі села Сигнал. 
Провести його прийшли односельці, родичі, сусіди

на портреті воїн, наш захисник усміхається. іллі 
антонюку назавжди залишиться 26 років 

над площею лине «пливе кача». люди, 
зустрічаючи Героя, стали на коліна
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Біля складу гуманітарної допо-
моги громадського об’єднання 
Ірини Колесник ми побували 
13 червня близько 15-ї години. 
Там зустріли соціального пра-
цівника, яка брала гуманітарну 
допомогу на трьох своїх підопіч-
них. Вона підтвердила, що при 
отриманні трьох пакетів допо-
моги віддала три ксерокопії свого 
паспорта і три ксерокопії свого 
ідентифікаційних коду, а ще жін-
ку соцпрацівника тричі сфото-
графували.

— У мене 16 підопічних, то що, 
16 разів мають фотографувати? — 
каже вона.

Біля входу у офіс-склад гума-
нітарної допомоги представник 
громадського об’єднання розда-
вала заяви тим козятинчанам, які 
хотіли таку гуманітарну допомогу 
отримати. Таких заяв громадське 
об’єднання в середньому за добу 
приймає близько тисячі штук. 
Ми взяли один екземпляр. Там 
чорним по білому було написано: 
Голові міжнародної не комер-
ційної гуманітарної організації 
Samaritan’s Purse («Сумка Сама-
рянина»). Трохи нижче Голові 
громадського об’єднання Ірині 
Колесник. Далі від кого заява 
та контактні дані. Далі в заяві: 
«Я (прізвище, ім’я, по батькові) 
отримав (отримала) продукти 
харчування, засоби гігієни, ди-
тяче харчування, памперси, одяг 
(необхідне підкреслити) на без-
оплатній основі». В самому низу 
заяви така інформація: «відпо-
відно до закону України «Про 
захист персональних даних» даю 
згоду на обробку моїх персональ-
них даних».

Ми вже звикли, що підписує-
мо згоду на обробку персональ-
них даних майже кругом: коли 
оформляємо субсидії, звертає-
мося до Пенсійного фонду, при-
водимо дитину до школи, а тут, 

виявляється, потрібна така зго-
да і для отримання гуманітар-
ної допомоги. Прочитавши, що 
написано в заяві, ми звернули-
ся до фахівців в області права 
та представника громадського 
об’єднання, щоб пояснили, наві-
що міжнародній не комерційній 
гуманітарній організації «Сумка 
Самарянина» персональні дані 
українців.

Фахові юристи нам поясни-
ли, що згідно з вимогою Закону 
України «Про захист персональ-
них даних» суб’єкт персональних 
даних, перш ніж надавати згоду 
на обробку своїх персональних 
даних, має право знати, кому він 
надає згоду і з якою метою будуть 
оброблятися ці дані, а тримач 
персональних даних має забез-
печити їх належний захист.

«Сумка Самарянина» — це 
організація, яка керує кількома 
медичними закладами в різних 
частинах України та надає про-
довольчі та непродовольчі това-
ри через церковних партнерів 
як в Україні, так і в Молдові. 
На сайті організації зазначено, 
що вони працюють у тісному 
партнерстві з церквами в Україні, 
щоб доставити ці та інші критич-
но важливі предмети до районів, 
які потребують невідкладної до-
помоги.

Багато людей хочуть отримати 
цю допомогу, але побоюються.

— Ми Ірині як людині дові-
ряємо. Знаємо, що вона чогось 
лихого й в голові не має, але ж 
наші персональні дані десь будуть 

— Громадським 
організаціям ніхто 
не скасовував звітність 
перед податковою, — 
каже Ірина Колесник. — 
Я маю звітувати, яку 
дала допомогу

гуманітарка з ідентифікаційним 
кодом та ксерокопією паспорта
хочеться і колеться  На гарячу лінію 
газети «RIA-козятин» стали звертатися 
мешканці козятинської громади зі 
скаргами, що в громадському об’єднанні 
ірини колесник, роздаючи пакети 
гуманітарної допомоги, вимагають копії 
документів ще й фотографують

траплять до чужих рук?
— Кожного робочого дня, коли 

завершується видача гуманітар-
ної допомоги, заяви формуються 
по днях, кладуться у сейф під 
кодовий замок +ключ. До кінця 
року наше об’єднання має про-
звітувати. Перевірки податкової 
можуть тривати до нового року 
плюс 30 днів. Для мене збір таких 
документів — це додатковий го-
ловний біль, бо окрім того, щоб 
допомагати людям, ми повинні 
ще забезпечити належні умови 
зберігання персональних даних 
і отримати згоду на їх обробку. 
Єдина категорія людей, яким ми 
можемо видати гуманітарку без 
ксерокопії паспорта і ідентифі-
каційного коду — це вимушено 
переміщені особи, які втратили 
документи і то ми до їхньої заяви 
прикладаємо ксерокопію довід-
ки про втрату документів. Діяти 
якимось іншим чином я просто 
не можу, щоб не порушувати 
норми чинного законодавства.

— Значить люди можуть сміли-
во брати таку допомогу і не боя-
тися, що, припустимо, через рік 

хтось прийде чи зателефонує і 
пред’явить на щось свої права?

— Можуть брати. Такі страшні 
речі, про які ви говорите, можна 
провести тільки з оригіналами 
документів, а не ксерокопіями. 
Ці копії, які дають нашому гро-
мадському об’єднанню люди, мо-
жуть бути використані лише для 
звітності. Якби такої законодав-
чої вимоги не існувало, то ми б 
виконали більше своєї безпосе-
редньої роботи. Адже кожного 
дня ми отримуємо більше тисячі 
заявок на отримання гуманітар-
ної допомоги.

Люди нехай ідуть до нашого 
громадського об’єднання і не бо-
яться, що хтось у когось квартиру 
забере. Єдина загроза від збору 
персональних даних — це те, 
що ми дорогоцінний час наших 
волонтерів витрачаємо на збір і 
забезпечення зберігання персо-
нальних даних, замість того, щоб 
зібрати і видати ще кілька пакетів 
із гуманітарною допомогою лю-
дям, що такої допомоги потре-
бують, — сказала на завершення 
нашої розмови Ірина Колесник.

новини

у базі даних і не відомо, хто їх і як 
може використати, — каже пані 
Марія. — І суд мені не допомо-
же, тому що в заяві на отримання 
продуктів я дала згоду на обробку 
моїх персональних даних.

З головою громадського 
об’єднання Іриною Колесник ми 
поспілкувалися в телефонному 
режимі. Вона пояснила, що така 
процедура вимушена і ніякої за-
грози для людей, які хочуть отри-
мати гуманітарку, не несе.

— Громадським організаціям 
ніхто не скасовував звітність пе-
ред податковою, — каже Ірина 
Колесник. — Я маю звітувати, 
яку я дала кількісну допомогу. 
Може бути перевірка податкової. 
Вони можуть взяти будь-яку за-
яву, набрати номер телефону чи 
заїхати за адресою і запитати, чи 
отримували допомогу від такої 
організації і на безоплатній осно-
ві. Тому в заяві, коли нам люди 
дають документи, там є пункт, 
що людина дає згоду на обробку 
своїх персональних даних.

— Люди цікавляться, де гаран-
тії, що персональні дані не по-

пропонують одноразову 
допомогу. контакти

Соціальний центр Церкви 
християн Адвентистів сьомого 
дня у місті Козятин пропонує 
одноразову допомогу переселен-
цям, багатодітним та одиноким 
матерям. Про це написав у со-
ціальних мережах Сергей Глу-
щенко

Для того, щоб отримати про-
дуктово-гігієнічний набір, необ-
хідно залишити замовлення 
на Вайбер/Телеграм за номером 

068 83 28 774. У повідомленні слід 
вказати ваше прізвище та ім’я, 
статус (переселенець, багатодітна 
родина, одинока матір).

Отримати допомогу можна 
буде в молитовному будинку 
Церкви християн Адвентистів 
сьомого дня за адресою: м. Ко-
зятин, вул. Коцюбинського, 10.

Місцезнаходження на карті:
h t t p s : / / m a p s . a p p . g o o .

gl/kZhaer5Y5d9Rv6ph8

Повідомляють, що з собою 
мати паспорт (або інший до-
кумент, що посвідчує особу) та 
документ, що підтверджує ваш 
статус.

«Про дату і час отримання 
допомоги ми повідомимо осо-
бисто тих, хто подасть замовлен-
ня. За додатковою інформацією 
звертайтесь на Вайбер/Телеграм 
за номером 068 83 28 774», — 
йдеться у повідомленні.

черга за гуманітаркою. кожного дня громадська організація отримує більше тисячі заявок на 
отримання гуманітарної допомоги
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спорт

в’ячеСлав гончарук

Поспілкуватися з володарем 
Кубка світу зі спортивної акро-
батики нам не вдалося. Він ще 
за день до завершення змагань 
у Жешуві разом зі своїм напар-
ником Богданом Пограничним 
поїхали у Бельгію. Коли зберуть-
ся всі спортсмени, то полетять 
до Лас-Вегаса. Там вони про-
ведуть двотижневий тренуваль-
ний збір. Після чого переїдуть 
у Бірмінгем, де в липні цього 
року відбудуться Всесвітні ігри 
зі спортивної акробатики.

Ми хотіли поспілкуватися з 
батьками володаря Кубка світу 
Оксаною та Максимом, але коли 
дізналися, де вони на даний час 
знаходяться, то вирішили, що їх 
краще не турбувати, а почекати 
кращих часів на фронті.

Зателефонували дідусеві золо-
того медаліста Валентину Пав-
люку і домовились про зустріч. 
Саме від повідомлення в соцме-

режах дідуся Данила стало відо-
мо про успіх 15-річного хлопця. 
«Перше місце на Кубку світу з 
акробатики. Жешув, Польща та 
Козятин, де народився майстер 
спорту міжнародного класу Да-
нило Стецюк, мій онук», — на-
писав у соцмережах дідусь Ва-
лентин.

Ще за інформацією дідуся 
стало відомо, що Данило — був 
двічі срібним призером Кубка. 
У 2019 році в Ізраїлі, та через 
рік в Італії, де він виборов сріб-
ну нагороду вже серед дорослих 
спортсменів, хоча йому лише 
виповнилося на ту пору 13 ро-
ків. Він майстер спорту міжна-
родного класу і майстер спорту 
України.

— І ось тепер переможець 
Кубка світу в польському місті 
Жешув у 15 років, — сказав ді-
дусь Валентин.

При зустрічі представника пре-
си з дідусем володаря Кубка тра-
пилась невеличка несподіванка. 

наш данило стецюк став 
чемпіоном кубка світу
пишаємося!  Нещодавно 
в польському місті жешув проходив кубок 
світу зі спортивної акробатики. серед 
спортсменів україни, які виступали на цих 
змаганнях, був уродженець козятина 
Данило стецюк. він у парі з вінничанином 
Богданом Пограничним здобули перше 
місце та стали абсолютними чемпіонами 
кубка світу зі спортивної акробатики 
Rzeszow FIG Acro World Cup. у липні вони 
візьмуть участь у всесвітніх іграх, які 
відбудуться у сШа

Виявилося, що ми з ним знайомі 
ще зі шкільного віку. Згадали про 
своє дитинство, як знаходили 
післявоєнні трофеї і що роби-
ли з поржавілими металевими 
болванками із загостреним кін-
цем. Поцікавився у Валентина, 
як його проєкт пам’ятника за-
гиблим воїнам Другої світової 
і воїнам-афганцям. Валентин, 
важко зітхаючи, сказав:

— Стоїть без змін, потрібна 
допомога у фінансуванні. Сам 
я його не осилю.

Поговорили про його дочку 
Оксану і зятя Максима, про 
внучку спортсменку Настю, про 
внука Гліба і звісно, про чемпі-
она Данила.

— Даня в спортивній акро-
батиці вже 9 років. Коли йому 

було шість, вони сім’єю пере-
їхали у Вінницю. Оксана з Мак-
симом, самі спортсмени, віддали 
його до чудового тренера Юрія 
Голяка. За 9 років роботи він став 
класним акробатом.

— Чим ще, крім спорту, лю-
бить займатися Данило?

— Любить будувати, малюва-
ти. Мабуть, малювання до ньо-
го по генах від діда перейшло. 
Якби так сталось, щоб він не був 
спортсменом — то був би худож-
ником. Талант малювати у нього, 
є, — каже дідусь чемпіона, який, 
до речі, працює художником 
на одному з козятинських під-
приємств, і додає: — ще він дуже 
впертий і патріотичний. Поки 
не виконає поставлену тренером 
вправу, то і їсти не піде.

— Так великі спортсмени усі 
на дієті сидять, — кажу другу 
дитинства.

— Харчування — це у них 
на першому місці, — відповідає 
Валентин. — Я був з внучкою На-
стею і внуком Глібом у Жешуві. 
Так найбільша проблема, це їх 
у дорозі нагодувати. В який би 
пункт харчування ми не зайшли, 
вони можуть замовити лише йо-
гурт, куряче варене яйце і салат 
без майонезу. У них у всіх хар-
чування немає, є лише спорт, 
спорт, спорт. Я телефоную їм, 
запитую, як поживають, а потім 
сідаю і передивляюся фотогра-
фії, які вони прислали. Що діти 
у мене, що внуки — усі чудові. 
Та, мабуть, так у всіх, у кого 
дружна спортивна сім’я.

взяли участь у флешмобі 
«крокуємо разом»

чемпіонка світу 
потрапила в аварію

Днями спортивна група зі скандинав-
ської ходьби Козятинського міського те-
риторіального центру соціального обслу-
говування взяла участь у Міжнародному 
флешмобі «Крокуємо разом», присвяче-
ному дню народження скандинавської 
ходьби в Україні, про що отримала спе-
ціальні дипломи.

Група вже багато місяців збирається 
на тренування на стадіоні Козятинського 
міжрегіонального вищого професійного 
училища залізничного транспорту.

Про це повідомляє Козятинський Тер-
центр.

«Підопічні терцентру, люди поважного 
віку, не сидять вдома на дивані, а при-

йшли на заняття усвідомлено. Їм дуже 
подобаються тренування на ранішньому 
сонечку, під спів пташок, у команді одно-
думців: вони рухаються, дихають свіжим 
повітрям, спілкуються, знайомляться з 
природою — це суцільний позитив, ве-
личезне задоволення і гарний настрій», — 
йдеться у повідомленні

Вони не лише займаються спортом, а й 
змогли знайти справжніх друзів

До слова, скандинавська ходьба корисна 
для людей будь-якого віку — це скоріше 
профілактика здоров’я: дуже важливо зга-
дувати про цей вид спорту чим раніше, 
тим краще — не лише тоді, коли щось 
заболіло.

після перемоги у жешуві. Данило стецюк (ліворуч) з тренером та напарником Богданом 
Пограничним

У Хмільницькому районі Вінницької 
області сталася смертельна ДТП за учас-
тю чемпіонки світу з пауерліфтингу.

ДТП сталася у четвер, 9 червня, 
в селі Пиківська Слобідка. За кермом 
автівки Volkswagen перебувала 26-річна 
спортсменка, яка не впоралася з ке-
руванням, виїхала за межі проїжджої 
частини, де зіткнулася з деревом.

Водійка внаслідок ДТП травмувалася 
та була госпіталізована. У салоні авто 
на момент аварії також перебували дві 
пасажирки віком 47 та 56 років, які по-
мерли у лікарні від отриманих травм.

«За фактом загибелі людей відкрито 
кримінальне провадження за ч. 3 ст. 
286 Кримінального кодексу. Якщо про-
вина водія буде доведена — їй загрожує 
до 10 років позбавлення волі», — йдеться 
в повідомленні пресслужби Нацполіції 
у регіоні.

Місцеве видання Gazetaham зазначає, 
що за кермом автомобіля перебувала 
26-річна Мар’яна Шевчук, Паралімпій-
ська чемпіонка світу з пауерліфтингу. 
За словами журналістів, у салоні авто 
також знаходилися проректорка Ві-
нницької академії неперервної освіти 
Галина Іваниця та працівниця Пенсій-
ного фонду Олена Гентош.

Постраждалих після ДТП госпіталі-
зували до медичного закладу, однак 
медикам не вдалося врятувати двох 
пасажирок. Водійка Мар’яна Шевчук 
знаходиться у лікарні на лікуванні, її 
стан оцінюється як важкий.
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бога отця, бога Сина, бога Святого Духа: як наші 
земляки свято трійці відзначали
в’ячеСлав гончарук

Свято Зішестя Святого Духа на-
зиваємо ще П’ятидесятницею, бо 
воно святкується у 50 день після 
Великодня. Називається воно ще 
й Трійцею — Бог Отець, Бог Син, 
Бог Святий Дух. На це свято ми 
побували у двох храмах ПЦУ.

Почали з Церкви святого Іллі, 
що на вулиці Васьковського. 
Отець Роман тільки готувався 
до служби Божої. По всій церк-
ві була розвішана та розстелена 
зелень, а біля церковної лавки, 
що всередині храму, прихожани 
купували свічки. Віруючі ще під-
ходили. Одну з них ми запитали, 
що для неї означає свято Трійці?

— Я не святкувати прийшла, 
я хочу щоб позитив, який від-
чувається в церкві, мав якийсь 
відбиток в моїй душі, — сказала 
козятинчанка Олена.

Наступною нашою зупинкою 
була церква Покрови Пресвятої 
Богородиці. Настоятель храму 

отець Василь саме проводив служ-
бу Божу. Серед вірян помітили 
прихожанку, в якої дитинство і 
юність пройшли на Прикарпатті 
і вона завжди залюбки ділиться 
звичаями, які поширені на Фран-
ківщині.

— У нас на свято Трійці хрис-
тияни прикрашають свої храми 
свіжими гілками зелені і самі 
стоять з квітами та зеленню. 
На підлогу стелять зелену траву, 
татарське зілля і запашну зелень. 
У нас свято Зішестя Святого Духа 
називають «Зеленими Святами», 
а тиждень — «Зелений», адже 
зелень — це барва відновленого 
життя і зростання. В цей день всі 
священнослужителі проводять 
службу Божу в зелених ризах, — 
сказала вона. Пройшлися ми по-
глядом по храму, майже все так, 
як розповідала Оксана. Значить і 
на Козятинщині збереглися добрі 
традиції освячення зелені.

Священник продовжував службу 
Божу. В молитвах отець Василь 

просив у Всевишнього, щоб він 
надав сил і захистив наших во-
їнів на фронті, і повторював це 
декілька разів. Коли служба Божа 
завершилась, він першими приві-
тав захисників України.

— Якби не вони там, то ми б тут 
не стояли з цією зеленню і у нас 
не було б цього свята. Тому хочу 
привітати зі святом Трійці, або 
П’ятидесятниці першими саме на-
ших воїнів, — сказав отець Василь.

Потім подякував прихожанам 
церкви, що прийшли на свято 
до храму і попросив всіх присутніх 
вийти на подвір’я для освячення 
зелені.

На дворі священник ще раз 
провів коротку святкову літургію 
і приступив до освячення.

Коли отець Василь пройшов 
колом перший раз, прихожанка 
Алла сказала:

— Два в одному — освячення 
зелені і кондиціонер, для прохо-
лоди батюшка води не шкодує.

Пройшовши з освяченням зе-

лені по третьому разу, настоятель 
храму вже від себе подякував во-
їнам, що славно воюють, приві-

тав усіх зі святом, і всі прихожани 
церкви разом із церковним хором 
заспівали Многії літа.

ської діаспори старалася менше 
з’являтися у людних місцях.

В Іспанії все добре та й гріх 
ображатися, коли поруч з то-
бою такий як Річард. Він дуже 
любить українську кухню, да-
вав кошти на продукти, а я їм 
готувала.

— А як так сталось, що ви по-
їхали на відпочинок, на два тижні, 
а пробули в Барселоні без чогось 
4 місяці?

— Перший час дійсно з Укра-
їною на виїзд не було ніякого 
сполучення. Десь через місяць 
Настя з чоловіком довідалися, 
що з Барселони ходить авто-
бус на Львів, тільки мені про 

це не говорили. Коли побачи-
ли, що я подумки в Козятині, 
змилувалися і замовили квиток 
до Львова.

— Верталися тією ж дорогою?
— Може й тією, але в дорозі 

я була трохи менше двох діб. 
Пам’ятаю, що їхали через Руму-
нію. А вже зі Львова сіла на по-
тяг і приїхала додому.

— Якщо ще Настя з Річардом 
запросять у закордонну мандрівку, 
поїдете?

— Можна поїхати на тиждень 
разом з дорогою, а сидіти там 
більше тижня не для мене, — 
сказала Лідія на завершення 
нашої розмови.

в’ячеСлав гончарук

Племінниця Лідії, Настя — 
киянка. Вона вмовила тітку по-
їхати в Іспанію на відпочинок. 
Домовилися, що Настя з чоло-
віком та двома дітьми буде їхати 
потягом з Києва, а Лідія підся-
де до них по дорозі. У подорож 
вирушили 14 лютого. Чоловік 
племінниці, Річард, великий 
мандрівник, тому обрав дорогу 
до столиці Каталонії з багать-
ма зупинками. Лідія запам’ятала 
Чоп, Кошице, Новий Сад.

— Їхали через Словаччину, 
Угорщину, Румунію, Сербію, 
Хорватію, Італію, Францію і на-
решті — Іспанія. Для мене до-
рога була важкою в тому плані, 
що кожного ранку чи ввечері 
ми переїжджали в інше місто. 
Ми ще до пункту призначення 
не доїхали, а мені вже додому 
хотілося. В Барселону ми приїха-
ли аж на 6-й день, — розповідає 
козятинчанка.

— Сподобалася Барселона?
— Барселона — клас! Тільки 

я наш Козятин не проміняю ні 
на красиві барселонські вулиці, ні 
на море, ні на їхню чудову при-
роду. Там багато зелені, розкішні 
дерева на вулиці своїм гіллям діс-
тають вікна четвертого поверху 
і нікому не приходить у голову 

їх зрізати. Самі іспанці кажуть, 
що ці чудо дерева листасті тільки 
на початку літа, а як сходить спе-
ка, то вони стоять майже лисими.

— Чим ще вам запам’яталася 
Барселона?

— Запам’яталася тим, що 
скільки тягнеться вулиця, 
стільки на ній столиків, щоб 
посидіти зі склянкою пива чи 
шампанського. Річард замовляв 
обидва напої, мені вони не спо-

добалися, тому що мають смак 
кислого вина.

— А яке море в Іспанії, ми ма-
ємо на увазі відносно дороге чи 
дешеве?

— На пляжі в Барселоні лежа-
ки платні. Хто прийшов зі своєю 
накидкою, той може її розсте-
лити і засмагати. З продуктами 
велика різниця, порівняно з 
нашими пляжами. Пиріжки чи 
варену кукурудзу там, де були 
ми, не продають. Продають 
лише ковдри, лежаки.

поїхала на два тижні 
та застрягла на 115 днів
пригода  Найкращий відпочинок 
для лідії — працювати на власному 
городі. любить вона, щоб у неї все було 
своє. та ще й, як вона сама каже, без 
«хімії». а тут племінниця з чоловіком-
іноземцем запрошують її поїхати 
відпочити в Барселону. відмовлялася, але 
за тиждень умовлянь все-таки погодилася

— Як щодо медичного обслу-
говування в Іспанії?

— За обслуговування не знаю. 
Іспанська кухня майже вся з 
прянощами настільки, що у мене 
викликала печію. Річард купив 
в аптеці препарат, типу нашого 
«Рені» і заплатив 43 євро.

— Як до українців ставляться 
іспанці?

— Я б сказала, неочікувано 
дуже добре. Ми приїхали в Бар-
селону 20 лютого, а вони вже 
нам співчували. Коли дізнавали-
ся, що ми з України, казали: «О, 
Украін, Украін». Після 24 люто-
го іспанці стали недолюблювати 
росіян, а представники росій-

«Барселона — клас! 
Тільки я наш Козятин 
не проміняю ні 
на красиві вулиці, ні 
на море, ні на їхню 
чудову природу»

в іспанії багато зелені. розкішні дерева на вулиці своїм гіллям дістають вікна четвертого 
поверху

церква святого іллі, що на вулиці васьковського. 
Прихожани сходяться на святкову службу Божу
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наші люди

в’ячеСлав гончарук

Першою в поле нашого зору 
потрапила продавець нашого що-
тижневика та директор мінікафе, 
що на вулиці Князів Острозьких, 
пані Тетяна. Їй у той день випо-
внилося стільки, скільки випо-
внилось. Жінкам роки не раху-
ють. Її якраз вітала родина.

На міському стадіоні тренуван-
ня юних легкоатлетів. Але хлопці 
й дівчата не роблять звичні впра-
ви, а ганяють м’яча. Є футбол 
чоловічий, є жіночий, в дитячих 
командах останнім часом став 
змішаним. Легкоатлетичного 
футболу у нас ще не було. Яс-
ність вніс тренер команди легко-
атлетів Володимир Галицький:

— У хлопців і дівчат сьогодні 
були насичені заняття, щоб зняти 
втому, вони грають у звичайний 
футбол. Хтось робить ривок, як 
при забігу, хтось високо стри-
бає у висоту. Легкоатлетам для 

добрих результатів підходять і 
футбол, і плавання.

Ще зовсім недавно ми раді-
ли, які у нас славні квітники. 
Не довго радувалися. Наші за-
кліпсовані собачки нам нагаду-
ють: поки в них немає собачого 
притулку, вони шукають у літню 
спеку найкраще місце для про-
холоди. Тому й обрали клумби.

Коли вже заговорили за тва-
рин то як без пернатих? Люди 
більш старшого віку пам’ятають, 
як за шкільною програмою було 
прийнято робити усіма кла-
сами школи шпаківні. Любов 
до птахів і зараз прививають ді-
тям у школах. Але іноді птахи 
і бешкетують. Для прикладу, 
коли гніздяться шпаки, а пого-
да дозволяє висадити розсаду, 
то листя з помідорів може стати 
шпакам антисептиком у гніздах. 
Коли надворі спекотно і птахам 
дошкуляє спрага, вони гуртом 
можуть з’їсти всі вишні на дереві.

іменини, нова сім’я та як 
шпаки вишні з’їли
козятин у фото  Періодично ми 
об’їжджаємо наше місто в пошуках 
цікавих фото. Цього разу нас зацікавили 
легкоатлети кДЮсШ, краса біля будинку 
на вулиці винниченка, випускниці та 
молодята

краса на вулицях центральній та винниченка. люди, що тут живуть, доводять, що козятин наш — 
квітучий

у вівторок, 14 червня, у Сошанську з’явилася нова молода сім’я. На весільний рушник 
стали валентина та володимир

Останньою нашою зупинкою 
в пошуках цікавих фото був наш 
славний ДРАЦС, де зароджують-
ся нові сім’ї. У Сошанську тру-
дився будівельник Володимир. 

Коли почалася війна, він пішов 
боронити рідну землю. У 10-ден-
ній відпустці він своїй коханій 
дівчині Валентині сказав: «В цьо-
му світі є три нескінченні речі: 

любов до рідної землі, борг перед 
батьками і любов до тебе. Виходь 
за мене заміж». І Валентина ска-
зала «Так». На весільний рушник 
стала ще одна молода сім’я.

їли юшку, слухали концерт, грали у футбол та збирали 
гроші на зСу: у кашперівці відзначили День села

У Кашперівці на Трійцю свят-
кували День села. Цьогоріч воно 
проходило дещо в іншому фор-
маті: і спортивні змагання (фут-
бол), і концертна програма були 
благодійними. Не лише глядачі, 
а й учасники як футболу, так і 
концерту, за покликом власного 
серця долучились до збору ко-
штів на потреби ЗСУ.

Про це йдеться на сторінці 
Глуховецька об’єднана терито-
ріальна громада.

«Концертна програма набула 
більш патріотичного і журливого 
відтінку, адже кожен свідомий 
українець переживає і за долю 
рідної України-неньки, і за долю 
її захисників», — пишуть у гро-
маді

Із вуст вокального ансамблю 
«Мальви», Даші Літвінчук, Лізи 
Кубій лунали пісні про рідне 
село, про Україну, про сина, 
який боронить рідну землю від 
ворога, та матір, яка його че-

кає. Антивоєнні мотиви звучали 
й у віршах поета-аматора Віталія 
Марчука та у вірші, прочитано-
му Веронікою Загородньою. Юні 
танцювальні таланти Кашперівки 
презентували два патріотичних 
флешмоби.

Традиційною була і рибна 
юшка, яку приготували Наталія 
Джаман та Антоніна Ткачук.

Як підсумок дійства оголосили 
суму зібраних коштів — 8995 гри-
вень.

цими днями проходять випуски у школах. 
випускники школи № 3 катерина лонська та золота 
медалістка Настя кардаш
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шому місці. Ця література допо-
може вивчити мову всім охочим.

піД чаС тривоги — 
в укриття

Бібліотека працює у звично-
му режимі, втім через війну до-
велося внести деякі корективи 
у роботу.

— Ми притримуємося усіх 
норм безпеки, — каже директор 
бібліотеки. — У нашому при-

міщенні розташоване укриття. 
Під час повітряної тривоги всі 
працівники та відвідувачі спус-
каються в сховище, а після за-
вершення тривоги бібліотека 
відновлює роботу.

Завітати до книгозбірні можна 
з понеділка до четверга з 9 до 18, 
а в п’ятницю з 9 до 17 години. 
Якщо візьмете чи вже взяли 
книгу почитати, не забувайте 
вчасно її повернути.

«Багато читачів 
запитують Наталію 
Гурницьку «Мелодія 
кави у тональності 
кардамону». Не можу її 
замовити, розібрали»

До книгозбірні приходять не лише 
для того, щоб взяти літературу. тут 
працює ляльковий театр, де виста-
ви ставлять як бібліотекарі, так і юні 
козятинчани. Часто тут проводять 
майстер-класи з рукоділля, ляль-
кові вистави для дітей, влаштову-
ють показ українських мультфіль-
мів. втім через повномасштабну 
війну такі заходи не можуть робити 
для великої кількості людей.

тут  можна скористатися 
комп’ютером із вільним досту-
пом до мережі інтернет, при чому 
абсолютно безкоштовно. а для 
старшого покоління діють курси 
комп’ютерної грамотності в рам-
ках університету третього віку, де 
людей навчають користуватися 
ґаджетами та інтернетом. Наразі 
курси працюють за попереднім 
записом.

бібліотека — це не тільки книжки

новини

олена уДвуД

Марія Матіос, Любко Дереш, 
Ірен Роздобудько, Володимир 
Лис, Андрій Кокотюха, Василь 
Шкляр, Мирослав Дочинец, 
Макс Кідрук, Юлія Гук, Наталія 
Довгопол, Дарина Гнатко — це 
далеко не повний перелік су-
часних українських авторів, чиї 
книги є у фондах нашої кни-
гозбірні. Бібліотекар Світлана 
Науменко каже, що наразі спо-
стерігається шалений попит саме 
на українську літературу.

— Найбільшим попитом 
у читачів користуються книги 
українською мовою, — розпо-
відає Світлана. — Навіть ті, хто 
приїхав з Миколаєва, з Оде-
си, просять дати книжку саме 
українською. Багато читачів 
приходять, запитують Наталію 
Гурницьку «Мелодія кави у то-
нальності кардамону». Не можу 
її замовити, розібрали.

Від початку повномасштабної 
війни читачів у бібліотеці по-
більшало, адже сюди навідують-
ся тепер не лише козятинчани, 
а й переселенці, беруть книги 
різної тематики.

любовна лірика і хорор
У фондах книгозбірні вели-

ка кількість зарубіжних авторів, 
популярних в усьому світі, як 
сучасних, так і класиків. У на-
шій бібліотеці ціла колекція 
видань Стівена Кінга, який, 
до речі, висловився на під-
тримку України. Для фанатів 

«Гри престолів» теж знайдеться 
чимало цікавого — є ціла серія 
романів Джорджа Р. Р. Мартіна, 
за мотивами яких американська 
компанія HBO зняла всесвіт-
ньо відомий серіал. До речі, 
обкладинки книг оформлені 
у стилі самого серіалу. Для 
тих, хто любить полоскотати 
собі нерви, знайдеться чимало 
хорор-книг. Є тут романи Дена 
Брауна, які лягли в основу кіно-
стрічок «Код да Вінчі», «Янголи 
і демони» та «Інферно». А якщо 
полюбляєте романи про кохан-
ня, то на вас чекає ціла серія 

книг Джоджо Мойєс, Джоді Пі-
колт, Мішель Френсіс, Бертріс 
Смолл.

Якщо вивчаєте іноземну, або 
хочете освіжити свої знання з 
англійської, для вас також зна-
йдеться що почитати. У фонді 
книгозбірні є книги англій-
ською, чеською, німецькою, 
польською мовами. Навіть казки 
англійською мовою.

— Приходила до нас пересе-
ленка, вона вивчає англійську 
мову і просила книги англій-
ською, — каже Світлана На-
уменко. — Я підібрала для неї 

українські автори, кінг і «гра 
престолів». що ще нині читають?
дозвілля  Попри воєнний стан 
козятинська бібліотека продовжує 
працювати. у книгозбірні велика 
кількість книг як українських, так 
і всесвітньо відомих закордонних 
письменників. і сюди приходять не лише 
за літературою. розповідаємо, як 
змінилася робота бібліотеки від початку 
повномасштабної війни і що цікавого 
можна взяти почитати

найбільшим попитом наразі користуються українські книжки. у нашій бібліотеці чимало 
романів сучасних українських письменників

Ще раз про колорадського жука і білокрилку
в’ячеСлав гончарук

Колорадський жук — голо-
вний шкідник картоплі, який 
може суттєво зменшити вро-
жай. У цьому році їх пережило 
зиму стільки, що їм не вистачає 
ділянок під картоплею і вони 
відкладають свої яйця на рос-
линах, до яких у минулі роки 
їм було байдуже. Спеціалісти 
стверджують, що в цьому році 
за допомогою відра і віника з 
жуком не справитись.

Спеціалісти, в нашій розпо-
віді це ті домогосподарники, 
які десятиліттями накопичували 
свій досвід на власних земельних 
ділянках і продавці препаратів 
проти шкідників, у яких існує 
межа між підприємницькою ді-

яльністю і совістю. Вони ствер-
джують, що за такої теплої по-
годи жуки плодяться і ростуть 
дуже швидко, і апетит мають 
добрий. Ви жуків струсили, а їх 
знов налупилось. Спеціалісти ра-
дять при таких погодних умовах 
жука труїти надійними методами.

З народних рецептів дієвих ма-
буть не залишилося. Наприклад, 
з календулою, висіяною в між-
рядді картоплі, жук настільки 
подружився, що відкладає свої 
яйця на її листках. Відвар листя 
горіха волоського, цибулиння, 
полину також мало ефектив-
ний. Посипати кущі картоплі 
дерев’яним попелом чи кукуру-
дзяним борошном загайно і ма-
лоефективно. Тож залишаються 
в цьому році тільки препарати.

У кого є фінансовий ресурс — 
можуть у торговельних точках 
купити препарати біо. В кого 
таких можливостей менше — 
доведеться купувати хімію. З 
хімпрепаратами вам допоможе 
продавець тільки не той, що 
дає відразу декілька препаратів 
для злиття їх в одну посудину. 
В Козятині є порядні продавці, 
які не продадуть нічого зайвого. 
Тим городникам, які не можуть 
визначитись з препатом, пора-
дять, що за таких кліматичних 
умов краще брати препарат 
паралітичної дії. Такі препара-
ти в більшості діють не тільки 
на самого жука, а й на його ли-
чинки. Загинули яйця колорад-
ського жука — немає проблем 
для кущів картоплі.

З проблемами можуть зіткну-
тися городники, які обробляють 
картоплю перед посадкою. Як 
пояснили продавці ядохімікатів, 
якщо картопля була висадже-
на в грунт у холодну землю і 
пізніше дала паростки, то й дія 
препарату могла стати менш 
ефективною. Такі плантації кар-
топлі потрібно тримати постійно 
в полі зору.

Щодо білокрилки, то вона 
може завдати шкоди будь-якій 
сільськогосподарській культурі, 
а найбільше її приваблює роз-
сада капусти. В боротьбі з нею 
напівефективні народні мето-
ди, такі, як настій часнику чи 
кульбаби. Вся складність полягає 
в тому, що білокрилка висмоктує 
сік капусти, сидячи під листком, 

де ніякий препарат не тримаєть-
ся навіть із прилипачем. Щоб 
препарат був дієвим і тримався 
на рослині, його потрібно роз-
пилювати. Нам порадили це 
робити звичайним стареньким 
насосом для накачування ко-
ліс велосипедів. Набираєте на-
сосом препарат і рідину назад 
виливаєте у ємність. Препарат, 
який залишився на стінках на-
соса, розприскуєте на рослину. 
Продавці для обробки капусти 
від алейродитів радять препарат 
«іскра» чи «циткор». Ми зробили 
експеримент з препаратом «ко-
раген», яким обробляли карто-
плю. Він також виявився дієвим, 
щоправда, не надовго. За годин 
30 білокрилка на обробленій ка-
пусті почувалася, як риба у воді.

книги. Вона дуже зраділа, що 
у нас такі є.

Для тих, хто вчитьСя
У читальному залі книгозбір-

ні велика кількість довідкової 
літератури різної тематики. Тут 
затишна атмосфера — серед 
книжкових полиць стоїть м’який 
диван, тож можна почуватися як 
вдома.

— Довідкова література у нас 
будь-якої тематики і змісту, — 
розповідає Анна Мочарська, 
директор бібліотеки. — Частину 
ми видаємо лише для роботи 
в читальному залі, але якщо 
у нас є кілька примірників, де-
які книжки ми можемо видати 
на руки. Абітурієнтам, які готу-
ються до Національного мульти-
предметного тесту, ми можемо 
підготувати добірку необхідної 
літератури. Також у нас є під-
бірка довідників та навчальних 
посібників з української мови, 
оскільки українська зараз на пер-
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На виставці представлені не лише 
документи і фотографії, а й пред-
мети шкільного вжитку, якими ко-
ристувалися козятинчани. серед 
них — шкільна сукня, яку передала 
тетяна яковлєва. Фартушки, пода-
ровані Галиною рибак. і сорочка, 
яку носили піонери. Декілька ста-
рих підручників, якими користу-

валися у школах у 50–60 роках.
у кутку стоїть дерев’яна парта. 
вона із сестринівки. такі колись 
були у кожній школі. На лавці 
ранець червоного кольору. Його 
принесла Наталія степанюк з Бу-
динку науки і техніки залізнич-
ників, що ми його ще називаємо 
жДк. На столі декілька шкільних 

книг і чорнильниця з ручкою-пе-
ром.
— Чорнильниця належала сестрі 
тетяни яковлєвої, незвична, та-
ких було мало, — розповідає лілія 
макаревич. — Немає тільки у нас 
предмету для чистки пер. самі 
пера до 1917 року замовляли 
навіть з-за кордону.

речі з історією

експозицію про шкільні роки 
може доповнити кожен. якщо 
маєте вдома старі світлини 
випускників наших шкіл і ма-
єте бажання ними поділитися, 

музей історії міста залюбки їх 
прийме до своїх фондів. також 
шукають піонерську спідницю 
чи шорти, щоб доповнити ко-
лекцію одягу.

Долучайтесь до поповнення музейних фондів

історія

олена уДвуД

Спеціально до завершення на-
вчального року у Музеї історії міс-
та підготували виставку «Шкільні 
роки незабутні», де представлені 
експонати з музейних фондів, які 
передавали не лише козятинчани, 
а й інші люди, пов’язані з на-
шим містом. Ми проведемо для 
вас невелику віртуальну екскурсію 
і розкажемо цікавинки про на-
вчальні заклади Козятина.

танці До четвертої ранку
Те, що залізничне училище — 

найдавніший заклад освіти на-
шого міста, ви, мабуть, знаєте. 
У фондах музею зберігається ко-
пія сторінки «Пам’ятної книжки 
Київської навчальної округи», де 
вказано, що училище заснували 
у 1878-му. Тож воно майже ро-
весник нашого міста, адже роком 
заснування Козятина вважається 
1874-ий.

— Тут у нас протокол засідання, 
в якому звертаються учителі та 
актив міста до Києва з прохан-
ням перевести наше училище з 
однокласного у двокласне, — по-
казує копію документа у рамці 
під склом директор музею істо-
рії міста Лілія Макаревич. — Дво-
класним воно стало у 1896 році 
і до тієї дати побудовано примі-
щення сучасної школи № 2. Ймо-
вірно цей будиночок будувався 
за проектом Куликівського, за-
вдяки якому у нас з’явився наш 
вокзал і церква.

Той храм сьогодні можна по-
бачити лише на старих світли-
нах. Він видніється на одній із 
фотографій, де зображена цен-
тральна частина корпусу школи 
№ 2. На задньому плані куполи 

дерев’яної церкви, на передньо-
му — подвір’я школи і централь-
ний вхід. Одразу вгадується ґанок, 
адже попри сучасні двері, оформ-
лення верхньої частини входу збе-
регло свій первозданний вигляд.

З-поміж усіх навчальних закла-
дів саме про училище у фондах 
музею зберігається найбільше 
інформації. Один із експонатів 
розповідає, якими були розваги 
в нашому училищі 125 років тому.

— Тут у нас є така інформація, 
якою поділилася з нами Зоя Віль-
чинська, — продовжує директор 
музею. — Це скарга міщанина 
Попова на те, що в залізничній 
школі влаштовують танцювальні 
вечори, на яких учні поводяться 
не дуже пристойно.

Григорій Попов поскаржився 
до Міністерства народної про-
світи на те, що в залізничному 
училищі влаштували платний 
танцювальний вечір. Чоловіка 
обурило те, що люди розважа-
лися у ніч проти неділі, та ще й 
в період посту. Подібні розваги 
влаштовували в стінах училища 
не вперше і на думку Попова це 
негативно впливало на учнів, 
адже там «танцюють ледь не кан-
кан», а музикантам доводиться 
грати до четвертої ранку. Втім 
в результаті проведеного розсліду-
вання ніяких «непристойностей» 
в навчальному закладі не вияви-
ли. А Попова, як з’ясували чи-
новники, підбив написати скаргу 
священник, якому не дозволили 
працювати в училищі.

віД жіночої гімназії 
До вечірньої школи

Більш ніж сто років тому у Ко-
зятині була навіть жіноча гімназія. 
Нею керувала Наталія Жойдік. 

якими були школи козятина 
у минулому столітті
ретро  Чи знали ви, що трохи більше 
ста років тому у козятині функціонувала 
приватна гімназія тільки для дівчат? а те, 
що у центрі міста була польська школа? 
Чи чули, що у колишній вечірній школі, 
що була на 8-ій Гвардійській, працювала 
вчителька з прізвищем зеленська? 
Ділимося з вами цікавими фактами 
про шкільне життя козятина, які нам 
розповіла директор музею історії міста 
лілія макаревич

На одній зі світлин, яка представ-
лена у постійно діючій експози-
ції музею, зображені учениці цієї 
гімназії. Фото датується 1916-им 
роком. Дівчата підписали її і по-
дарували козятинчанину Колі, 
офіцеру-прапорщику. Він загинув 
у Першій світовій війні.

— Школа була приватна, на-
вчалися в ній за гроші, — розпо-
відає Лілія Макаревич. — Свого 
часу у цій школі навчалася Га-
лина Табенчук. Це лікар-педіатр, 
вона була заслуженим лікарем, 
проживала в Києві. На честь її 
90-річчя випустили книгу, вона 
зберігається у фондах музею. 
У книзі Галина Табенчук згадує 
про Козятин і про цю школу, 
в якій викладав закон Божий її 
батько. Він був священником і 
загинув, як і батько Віктора Іва-
нова, від тифу, який вирував тут 
у 1919 році. Його поховали біля 
старої церкви, яку знесли в 60-тих 
роках минулого століття.

Пізніше у приміщенні, де роз-
ташовувалася приватна жіноча 
гімназія імені Наталії Жойдік, від-
крили вечірню школу. Вулиця, де 
була та школа, колись називалася 
Першотравневою.

— Там викладала вчителька, яка 
була членом підпільної організа-
ції, її прізвище було Зеленська. 
Це вона з учнями, — показує ди-
ректор музею світлину, на якій 
педагог разом зі школярами, які 
тримають в руках букети. — Пе-
редала нам ці фотографії Ольга 
Мельник із Центру дитячої та 
юнацької творчості.

школа козіцької
Викладали у наших освітніх 

закладах різними мовами. Дея-
кі школи були російськими, зо-
крема друга. Школи № 1 і № 5, 
а також № 9, що у селі Козятині, 
були україномовними. Була єв-
рейська школа, яка розташову-
валася у приміщенні сучасного 
Центру надання адміністратив-
них послуг. І польська.

— На місці сучасного Центру 
дитячої та юнацької творчості 
розташовувався старий будинок 
піонерів і в тому старому будин-
ку до Другої світової війни була 
польська школа, — продовжує 
Макаревич. — Пізніше це була 
школа для дітей з інвалідністю, 
яку очолювала Ганна Козіцька. 
Вона була незмінним директо-
ром цієї школи, її так і називали 

На одній зі світлин, 
представленій в 
експозиції, зображені 
усі директори 
шкіл Козятина і 
Козятинського району

Козіцької. Після Другої світо-
вої війни це була школа № 7. 
На світлині Ганна Козіцька зі 
своїми учнями.

Школа Козіцької функціо-
нувала доти, доки до того при-
міщення не переїхав будинок 
піонерів, який розташовувався 
в приміщенні старої церкви біля 
другої школи. Його вирішили 
переселити, тому що святиню 
просто-напросто знесли.

На одній зі світлин, представ-
леній в експозиції, зображені усі 
директори шкіл Козятина і Ко-
зятинського району. Щоправда, 
дата не зазначена.

— У центрі — директор школи 
№ 7 Ганна Козіцька, — показує 
директор музею. — Вона була 
надзвичайно популярна в Ко-
зятині.

Наприкінці 80-их на місці 
старого будинку піонерів зве-
ли сучасне приміщення Центру 
дитячої та юнацької творчості. 
Тоді ж на горішньому поверсі 
відкрили музей слави, де були 
представлені світлини про істо-
рію шкільних закладів Козятина. 
Сам музей проіснував недовго — 
його зачинили практично одразу 
після розпаду СРСР. Частина ма-
теріалів, зібраних організатором 
Валентиною Галанзовською, пе-
рейшла до фондів Музею історії 
міста.

вчили на меДСеСтру
У 30-их роках минулого сто-

ліття в Козятині функціонували 
не лише загальноосвітні школи, 
а й школи при підприємствах, де 
здобували освіту дорослі. На ви-
ставці представлено оригінал сві-
доцтва, яке видали залізничнику 
Костю Міхайлову після закінчен-
ня курсів неписьменництва при 
паровозному депо. У такій школі 
викладали мову та математику.

— Це у нас документ, який 
свідчить про те, що у 50-их ро-
ках у Козятині діяла школа ме-
дичних сестер, — показує Лілія 
Макаревич. — Його нам передала 
бібліотекар Наталія Горецька. Її 
мама Галина Сліпа була ученицею 
цих курсів.

На курсах отримували знання 
з хірургії, основ мікробіології та 
епідеміології, вчилися доглядати 
за пораненими, вивчали хвороби 
внутрішніх органів, інфекційні 
захворювання та дитячі хвороби. 
Словом, такий собі мініколедж, 
який функціонував на базі шко-
ли № 1.

У тих же роках, коли в першій 
школі навчали медичній справі, 
широкою популярністю користу-
валася художня самодіяльність. 
На одній зі світлин — учасники 
гуртка при Махаринецькому цу-
кровому заводі, який нині вже 
не працює.

ретро-чорнильниця, дуже рідкісна. Приблизно 50–60-их 
років минулого століття

у 1916 році в козятині працювала приватна жіноча 
гімназія. На фото учениці цієї гімназії
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олена уДвуД

У суботу, 11 червня, центр 
міста знову заполонили звуки 
музики. До нас приїхав із кон-
цертною програмою оркестр 
військової академії з Одеси. 
Спершу захід планували про-
вести напередодні вихідних, втім 
у зв’язку з тим, що у п’ятницю 
в Козятинській громаді був 
день жалоби, виступ перенесли 
на наступний день.

Ближче до 11 години ранку 
козятинчани стали збиратися 
навколо імпровізованої сцени, 
яку облаштували на центральній 
алеї парку. Попри те, що на тер-
мометрі було вже +27, гостям, 
які чекали на початок заходу, 
зовсім не дошкуляла літня спе-
ка — у сквері стояла приємна 
прохолода.

Учасники оркестру тим часом 
робили останні приготування 
перед виступом. Коли все було 
готово, на імпровізованій сце-
ні з’явився соліст Олександр 
Нестеренко.

— Ми завітали до вас в рам-
ках нашої концертної подорожі 
містами та населеними пунк-
тами Вінниччини, — звернувся 
Нестеренко до глядачів. — За-
раз у непростий для України 
час дуже важливо підтримувати 
моральний дух, психологічний 
стан не тільки військовослуж-
бовців, а й, звичайно, громадян, 
містян, селян, яким теж дуже 
важко і тяжко бути в психоло-
гічній нормі під час повномасш-
табної війни з росією. Сьогодні 
ми пропонуємо вам концертну 
програму, де будуть різні твори 

різного складу: і патріотичні, і 
розважальні. Сподіваємося, що 
ми досягнемо нашої мети — під-
тримати всіх вас, козятинців, 
військовослужбовців, тих, хто 
вимушено залишив свої домів-
ки, втік із зони бойових дій і за-
раз перебуває тут, на гостинній 
землі Вінниччини.

Свій виступ одесити поча-
ли із патріотичних пісень. Під 
акомпанемент оркестру разом 
із Олександром Нестеренком 
співала Анна Галузинська. Се-
ред композицій, які звучали з 
імпровізованої сцени, була «Гей, 
соколи» — відома пісня укра-

їно-польського поета Тимоша 
Падури. Дуже символічно, що 
оркестр зіграв її у нас в Козя-
тині, адже саме тут, на Козя-
тинській землі Тимко Падура 
провів свої останні дні. Втім, 
до концертної програми цю 
композицію включили не лише 
тому, що життєвий шлях Падури 
пов’язаний із Вінниччиною, а й 
тому, що його дуже поважають 
у Польщі і саме ця країна од-
нією з перших простягнула нам 
руку допомоги, коли почалася 
повномасштабна війна.

На початку концерту Олек-
сандр Нестеренко пообіцяв, що 
лунатимуть і розважальні пісні. 

і «стефанія», і пісні «Mаneskin» 
лунали у нашому парку
концерт  суботнього ранку 
центральна алея міського скверу 
вкотре перетворилася на імпровізовану 
сцену. До козятина завітав оркестр 
з одеської військової академії. 
козятинчани не лише слухали музику, 
а й самі підтанцьовували і підспівували

«Тюльпани на пероні» 
виконали «Стефанію» 
та зіграли декілька 
пісень минулорічних 
переможців 
Євробачення 

Broth-band «тюльпани на пероні» запалили публіку. Після концерту 
глядачі попросили їх виступити на біс

Співали не лише солісти, а й глядачі. На останню пісню до мікрофона 
запросили наймолодших

оркестр військової академії з міста одеса зіграв патріотичні, народні та козацькі 
пісні. співали солісти олександр Нестеренко та анна Галузинська

До глядачів вийшли учасники 
оркестру зі своїми духовими 
інструментами і вишикува-
лися перед клумбою. Соліст 
представив їх як broth-band 
«Тюльпани на пероні». Парк 
заполонила мелодія пісні, з 
якою Україна втретє виборола 
перемогу на «Євробаченні» — 
«Стефанія». Козятинчани ак-
тивно аплодували і навіть по-
чали підтанцьовувати. По тому 
«Тюльпани на пероні» зіграли 
декілька композицій відомого 
італійського гурту «Mеneskin», 
які стали переможцями головно-
го пісенного конкурсу Європи 
минулоріч.

На імпровізовану сцену знову 
повернулися Олександр Несте-
ренко та Анна Галузинська. Вони 
заспівали пісню «Москва згоріла 
і втонула» про затонулий росій-
ський військовий корабель. Гля-

дачі зустріли цю композицію гуч-
ними оваціями. По тому солісти 
виконали пісню «Горить, палає 
техніка ворожа», яка сподобалася 
гостям заходу не менше.

На завершення оркестр зіграв 
чи не найпопулярніший хіт «Ой 
у лузі червона калина». Під час 
виступу Анна Галузинська по-
кликала до себе наймолодших 
глядачів і заспівала разом із 
ними.

Увесь цей час за виступом 
спостерігали мама і бабуся ке-
рівника оркестру Івана Каз-
мірчука. Після виступу вони 
підійшли до Івана і обійняли 
його. До речі, він наш земляк, 
родом із Козятинщини. Після 
цієї зворушливої сцени оркестр 
виступив на біс — зазвучала 
«Смерека». Козятинчани, які 
знали слова, активно підспіву-
вали солістам. Але глядачі ще 

не були готові відпускати ар-
тистів з імпровізованої сцени. 
З натовпу почали скандувати 
«Тюльпани на пероні», на біс!»

— Зараз під ваші оплески наші 
тюльпани підготуються, декіль-
ка секунд, — сказав Олександр 
Нестеренко.

Гості почали аплодувати і 
свистіти. Музиканти взяли свої 
інструменти і зіграли ще одну 
композицію. Олександр Несте-
ренко подякував козятинчанам 
за такий теплий прийом. На-
останок оркестр зіграв Гімн 
України.

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА kazatin.com
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дозвілля

508276

508991508585

508075

по вертикалі по горизонталі 

мистецька козятинщина

508395

реклама

1 козятинська майстриня, яка вишиває 
рушники — антоніна …

2 майстриня з махаринець, яка робить 
витинанки — леся …

3 козятинська вишивальниця, яка для 
своїх картин використовувала нитки зі 
старих светрів — Євгенія …

4 козятинський художник-аматор, який 
пише картини на простирадлах — олек-
сандр …

5 козятинська майстриня петриківського 
розпису — лідія …

6 Прізвище різьбяра з Блажіївки, який 
виготовляє макети дерев’яних церков — 
микола …

8 майстер із сестринівки, який робить 
картини і вази з дерева, працює вчите-
лем трудового навчання — сергій …

9 Прізвище козятинського художника, 
який створює мурал на трансформатор-
ній підстанції в дворі однієї з багатопо-
верхівок

12 майстриня з козятина, яка робить ляль-
ки із серветок — олена …

7 козятинська майстриня, яка плете гердани (прикраси на шию з бісеру) — раїса …

9 козятинська рукодільниця, яка виготовляє авторські сумки, гаманці та візитівни-
ці — Галина …

10 козятинська майстриня, яка виготовляє ексклюзивні трикотажні ляльки, раніше 
працювала вчителем у школі — тетяна …

11 знана на вінниччині вишивальниця, родом з лопатина — Данилюк …

13 Прізвище художниці родом з села козятина, яка пише картини аквареллю і 
працювала у Черкасах на шовковому комбінаті

14 майстриня з козятина, яка в’яже іграшки — Надія …

15 козятинський художник, який зовні схожий на тараса Шевченка — віктор … 

по горизонталі
7 мельницька 9 сушко 10 якимова 
11 Галина 13 куліш 14 велічко 15 кльоц

по вертикалі
1 Головненко 2 Панасюк 3 тищенко 
4 Данилевич 5 колодій 6 Шкрабій 
8 лопушан 9 скачко 12 слободянюквіДповіДі

509132

509122

1

2

3 4 5 6

9

14

15

7 8

13

12

10 11



RIA-К, 16 червня 2022 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-1015 пам’ятаЄмо, люБимо, сумуЄмо

робота
 � Потрібен робітник на шиномонтаж з досвідом роботи. 

096-038-52-05

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

ПроДам
 � Аптечні меблі на дві каси, холодильник вітрину. 063-392-

93-20, 098-974-29-35
 � Бензокосу ГДР, бензопилу «Штіль» і «Гудлак», ел. двигун 

ЗКВТ, Яву-350, болгарку-180 нову, електрокраскопульт, інку-
батор, дитячий велосипед 6-10 років. 068-216-34-20

 � Блоки фундаментні, меблі б/у, банки 0,5, 1 л з єврокриш-
кою, 3 л., бідон алюміневий на 30 л. 063-359-40-27

 � Ванну чавунну б/в, мойка з нержавійки для кухні, двері 
вхідні, шифер б/в. 063-335-97-54

 � Велосипед в гарному стані, бетон залізний, плужок для 
підгортання картоплі. 097-624-12-00

 � Велосипеди жіночий та дитячий недорого. 098-007-97-30
 � Вікна дерев’яні під склопакети нові 0,7 x1,03 - 4шт., кормо-

різка ручна, батареї чавунні б/в. 063-616-18-22
 � Дачну ділянку 10 сот., р-н Талимонівка, вода, забор, садок. 

063-078-25-33, 068-155-54-79
 � Два підвіконня 163 х 40, два відлива 160 х 30, дві москітні 

сітки 133 х 63, 135,5 x 63, дві 130 - 65, дерев’яні двері покриті 
кож. зам. 2 х 80 б/в. 093-037-85-32

 � Диван малютка в доброму стані б/в, електробойлер б/в. 
096-983-18-24, 093-919-19-93

 � Дитячий велосипед «Принцеса» для дівчинки 3-7 років - 
800 грн. 067-963-17-30

 � Електрозварка 2-х фазна, заводська, плужок для підгортан-
ня картоплі. 097-278-31-39

 � Зем. ділянку на «Полі Чудес», 15 сот., є контейнер, крини-
ця, погріб, вул. Одеська. 097-989-09-79

 � Картоплю велику, 8 відер, м. Козятин, вул. Катукова 41, 
біля училища. 096-094-45-09

 � Картоплю велику, посадкову, дрібну. 063-320-13-32
 � Кукурудзу, можлива доставка. 097-343-01-38 
 � Ліжко односпальне з матрацом б/в в доброму стані, ліжко 

полуторне, спинки дерев’яні. 096-307-00-73
 � Мотоблок Форте-25, мортофрези для сапання, електро-

лобзік, електронасоси, фрези на мотокосу, оприскувач, дрібну 
картоплю, пшеницю, жито. 068-216-34-20

 � Парту першокласника зі стільцем, який регулює висоту. 
093-037-85-32

 � Піддони дерев’яні. 093-282-61-40
 � Плужок, два диски та навісне обладнання на мотоблок для 

підгортання картоплі. 097-255-51-60
 � Пральну машинку «Арістон», бокова загрузка 5 кг. 097-195-

57-75, 063-293-14-23
 � Продам ячмінь та пшеницю недорого. 096-007-52-67
 � Пшеницю. 097-515-55-87
 � Тюки солом’яні. 067-745-69-92
 � Фанеру, каналізаційну трубу, налічники для дверей, плінтус 

дубовий, кут металевий, підставки для квітів металеві, дошка 
суха. 096-258-75-22

 � Цукор 50 кг/мішок. 097-704-97-81
 � Ячмінь ярий. 067-745-69-92
 � Ячмінь. 098-724-74-94

нерУХомIСтЬ
 � 1/2 будинку, 32 кв. м., вул. Матросова, інд. опалення та 

пічне, 4 сот зем діл., недорого, 3000. 093-704-31-57
 � 1-кімн. кв., терміново, центр, 5 поверх, інд. опалення, євро 

балкон та вікна. 063-492-06-05
 � 2-кімн. кв., 1 пов., р-н школи №3, інд. опал., недорого. 

093-704-31-57
 � 2-х кімн. кв. або обміняю на 3-х кімн., р-н училища в Козя-

тині, вул. 8 Гвардійська, 61, 2 поверх, 43 кв. м. 098-949-83-34
 � 2-кімн. кв., 5 пов., вул. Незалежності, інд. опал., м/п вікна. 

093-704-31-57
 � 2-кімн. кв., центр м. Козятин, терміново. 050-853-06-35
 � 2-кімн. кв., центр, 4 поверх, опалення, без ремонту. 093-

704-31-57
 � 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., 64,4 кв. м., 2-й пов., 2-поверхового будинку, 
окремий вхід, підвал, двір, город. 063-078-25-33, 068-155-
54-79

 � 3-кімн. кв., 9-ти пов. панельного буд., 64 кв. м., центр, не 
кутова, утеплена, середній поверх. 063-141-28-90

 � 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 87,9 кв. м., на ділянці 9,99 сот., м. Козятин, нова 
система опалення, центральне водопостачання, каналізація, 
криниця. 063-359-40-27

 � Будинок в межах міста, інд. опалення, без ремонту, недо-
рого. 093-704-31-57

 � Будинок невеликий, цегляний, сарай цеглян. з підвалом, 
7 хв. пішки від станції Кордишівка. 097-254-59-73, 067-683-
35-90 

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

 � Будинок с. Махаринці, центр, заг. площа 25 кв. м., м/п ві-
кна, криниця, погріб, сарай. 098-133-30-94

 � Будинок с. Сестринівка, 58,8 кв. м., газ, опалення, крини-
ця, 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 с.Сокілець, газ, вода, 25 сот. землі, туалет, ванна, 
біля ставка. 098-254-37-48, 096-243-95-98

 � Будинок терміново, м. Козятин, 112 кв. м., р-н школи №3, 
4-и кімнати, кухня, гараж, погріб, кладовки, газове опалення, 
зем. діл. 9 сот. 067-913-90-84

 � Будинок цегл., інд. опал., усі зручності, сарай, город 7 сот., 
р-н школи №3. 093-704-31-57

 � Будинок цегляний, інд опалення, зі зручностями, утеплений, 
центр міста є гараж. 093-704-31-57

 � Будинок цегляний, інд. опалення, вул. І. Франка, зем. ді-
лянка 6 сот. 093-704-31-57

 � Гараж в кооп. «Жигулі», або здам в оренду, висока брама, 
підведено три фази, 2700. 097-894-00-72 

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

 � Дачну ділянку з будинком без внутрішніх робіт, р-н вул. 
Нікрасова. 093-152-31-50

 � Зем. ділянку 6 соток під забудову в центрі, провулок Гру-
шевського. 063-392-93-20, 098-974-29-35 

 � Пів будинку, кухня, 3 кімн., Козятин, Горького, 26\1. 093-
344-34-39

 � Част. будинку, вул. Незалежності 27, земельна ділянка 3,6 
сот., вода, газ, каналізація. 093-586-43-88 

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

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

 � Частину будинку, вул. Стуса, центр, дві кімн., веранда, кла-
довка, 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 Lanos 2007 р. в., сірий, пробіг 47 т. км., двигун 

1,4 бензин в гарному стані. 097-878-11-70

 � Daewoo Nexia 2007 р. в., двигун 1,5, пробіг 103 тис. км., 
один власник, вхорошому стані. 067-602-75-87 Анатолій

 � Passat B4, 1996 р., 1,8, газ+бензин. 097-116-47-26, 093-
998-07-49

 � ВАЗ 1118, 2008 р. в., Калина. 067-797-68-40, 097-576-
19-45

 � ВАЗ 2109, 2008 р., колір спіла вишня, 1,6 інжектор, 
комп’ютер, ел. стіклопіднімачі, бензин-газ, не бита, не гнила, 
два комплекта резини, стан сів-поїхав. 067-430-79-37, 093-
756-39-33

 � ГБО метан на легкове авто. 097-537-53-35, 063-303-18-03
 � Скутер Honda today. 063-776-65-12, 067-151-26-11

КУПЛЮ
 � 1-кімн. квартиру. 093-704-31-57
 � 2-кімн. квартиру в центрі міста. 093-399-36-06, 068-965-

56-08
 � Балони кисневі, вуглекислотні, газові, побутові; електро-

двигуни, пір`я гусяче, качине, старі подушки, перини. 097-
529-10-20

 � 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

 � Дрібну картоплю в необмеженій кількості. 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

 � Неробочі: бензокоси, бензопили, ел. двигуни, млини. 
068-216-34-20

 � Сіно, траву, люцерну, можемо самі викосити. 097-793-
55-95

мІнЯЮ
 � 3-кімн. кв., центр на 2-кімн. кв., р-н училища. 093-704-31-57

рIЗне
 � Втрачений військовий квиток на ім’я Шульга Генадій Ві-

кторович вважати недійсним. 
 � Втрачений диплом та додаток серія М22 №010728 виданий 

Луганським національним університетом ім. Т. Шевченка від 
31.01.2022 р., на ім’я Гусєва Євгенія, вважати недійсним.

 � Здам 1-кімн. кв., з меблями на тривалий час, р-н відділення 
дороги. 063-879-96-67, 063-889-23-37

 � Здам будинок, дві окремі кімнати, вітальня, газофікований, 
злив води, меблі, побутова техніка. 096-258-75-22

 � Здам в оренду 3-х кімн. кв., р-н ПРБ. 067-75-69-760
 � Здам частину будинку, вул. Сербіна 14. 096-508-46-34 
 � Зніму терміново квартиру, або будинок на довготривалий 

термін в Козятині, Сокільцях, або Махаринцях. 098-361-60-20
 � Чоловік 37 років без шкідливих звичок, шукає порядну жінку 

для створення сім`ї, готовий на переїзд, судимих  зі шкідли-
вими звичками, вадами та брехливих шахрайок, прохання не 
турбувати. 098-859-01-33, 073-325-66-26

 � Шукаю роботу прибиральнеці, доглядальниці, здам метало-
лом. 097-624-12-00 

508959

508993

Продам  бройлер курчат, каченят, індики 
суточні.063-604-26-79, 067-173-31-50

Куплю роги лося, оленя, сайгака; чоботи 
хромові, кирзові, ялові; іграшки СССР, 

статуетки, фотоапарати, ікони, монети, 
ордени, жовті годинники, тв, магнітофони, 

плати та радіодеталі, т. д. 067-161-61-62 

Продам індичата підрощені 80 грн/1 шт.,  
с. Миколаївка. 096-832-03-21

Продам корову первістку, с. Козятин.  
063-699-72-43

Продаються маленькі кролики та нутрії від 
2-х місяців і більше. 068-046-27-38

Здам в оренду торгівельно-офісну площу 
(різні за площею) в ТОЦ Україна за адресою: 

вул. Склярова 11 А. 063-774-54-74,  
097-861-56-14

Продам поросята «Кантор», м. Козятин. 
068-334-37-86

Продам 3-х місячних козенят. 096-879-30-91

Продам корову тільну третім телям.  
096-954-77-15

Продам молочну тільну корову, чорно-ряба, 
тільна 7 місяців. 096-772-01-94

Продам діючий магазин. 067-797-68-40

Дрова Ясен, Дуб. 098-133-96-93

Корову, молоко висої жироності та 
плотності, великий вихід сиру та сметани. 

097-793-55-95

Тільну теличку 1р.8м. від молочної корови, 
чорно-ряба. 097-793-55-95

Породистих теличок голиштинської, 
лебединської,джейсерської та 

сементальської 100% породи з паспортами. 
097-793-55-95

Річну теличку від гарної корови, 
закарпаться бура з паспортом.  

097-793-55-95

2 бички на відкодівлю. 097-793-55-95

Продам поросят 12-15 кг. 063-288-15-07

УВАГА! 
Шановні громади Козятинщини 

звертаємося до вас допомогти у придбанні 
автотранспорту та інших засобів 

захисту для наших захисників-земляків, 
які боронять нашу державу на півдні. 

Ініціативна група група Козятинщини бере 
на себе відповідальність у придбанні та 

звіту належного майна.

Реквізити: Картка Приват Банка 5168 7422 
3909 3275 Фалатюк Святослав Леонідович.
Телефони для інформації 096-983-27-99 067-

910-43-59 Слава Україні!!!

508396
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дозвілля

***
— Що має бути в голові російського 
солдата, щоб він перестав воювати 
з українцями?
— куля.

***
Не чіпайте українців із жовто-
блакитними стягами — і вони 
не прийдуть до вас із червоно-
чорними…

***
— тату, я боюся, що мене ніхто 
не візьме заміж.
— Не хвилюйся. візьмеш у матері 
зілля, підсиплеш комусь і 
захомутаєш.
— а вона має таке зілля!?
— мусить мати. Бо скільки на неї 
не дивлюся, іншої причини, чому 
я на ній одружився, не бачу.

***
Попелюшка вийшла заміж 
за принца. він розкидав по її 
кімнаті пелюстки троянд, 
але о 12 годині ночі вони 
перетворилися в шкарпетки.

***
Презервативи не гарантують 
безпеку під час сексу. одного мого 
знайомого чоловік його подружки 
все одно застрелив, хоча він був 
у презервативі.

***
— ти чому такий задоволений?
— теща поїхала!
— а обличчя чому брудне?
— Поїзд цілував!

***
— лікарю, як мої аналізи?
— Погані ваші аналізи, кал — 
взагалі гі*но.

***
як казала моя бабуся: Ніколи 
не бійся своїх років. Будеш так 
само чудити… тільки помаліше…

***
— Чому ти розлучаєшся з 
дружиною?
— уявляєш, її цілу ніч не було 
вдома, а вранці сказала, що 
ночувала у сестри!
— Ну і що?
— Бреше курва! у її сестри 
ночував я!

***
— тихо, Галю, тихо! Не репетуй 
так!.. Нічого страшного не сталося. і 
ніяка то не коханка. Просто оксана 
гріла тобі місце в ліжку.

***
— офіціанте, в моєму вині сива 
волосина!
— а що ви хочете? Цьому вину 
100 років!

***
Донька попросила влаштувати 
їй день народження в стилі 
Попелюшки. ми всі так і зробили. 
самі пішли святкувати в ресторан, 
а її залишили будинок прибирати.

***
в черговому пакеті санкцій має бути 
відключення Шольца і макрона від 
телефонного зв’язку з путіним…

***
за що я люблю українців: уламки 
від снаряду ще теплі, вони вже 
дах ремонтують. Шифер тягнуть 
звідкись і міняють разом із 
сусідами. в іншому подвір’ї жінка 
питає: чи можна вже закопувати 
вирву від снаряду? може ще 
встигну огірки наново посадити.

***
я раніше не розумів, чому 
в Гаррі Поттері магічний світ 
не може об’єднатися і перемогти 
волондеморта, а зараз дивлюсь 
на деякі країни Європи і гарно 
розумію!

***
Євробачення: перемога!
матч україна — Шотландія: 
перемога!
українські відьми: та трясця, знову 
трохи не туди…

***
Йду з сокирою в руці, й посмішкою 
на лиці, в нас на танцях у селі 
появились москалі.

***
Домовились так:
сШа поставляє україні MLRS. Німці 
шлють каски жителям Бєлгорода і 
воронежа…

***
снайпер — це людина, яка працює 
з іншими людьми по удальонці…

***
за правилами військового часу, 
якщо ви не можете знайти річ на її 
звичному місці, вона сто відсотків 
у тривожній валізці.

***
— як відреагували моряки 
крейсеру москва, коли їм сказали, 
що на них летять українські ракети?
— сміялись взахльоб!

Анекдоти

овен 
Цього тижня у вас може 
сприятливо вирішитись 
кар’єрне питання, але 
про свої успіхи краще 
оточуючим поки що 
не розповідати.у четвер 
емоції можуть завадити до-
сягненню заповітних цілей.
 
телець 
Цього тижня вам необхідно 
бути до смішного дисциплі-
нованим і пунктуальним, 
тоді ви успішно і вигідно ви-
рішите багато своїх проблем 
і сміливо помчитеся вперед 
до нових досягнень. 

близнюки 
робота принесе не лише 
стабільний та високий дохід, 
а й задоволення. ви від-
чуєте себе професіоналом. 
Приємні зміни та сюрпризи 
на вас чекають і в особисто-
му житті.

рак 
середина тижня вдала 
для вирішення складних 
проблем і для доведення 
до пуття давно розпочатих 
справ. Далі постарайтеся 
зменшити навантаження 
до мінімуму, не призначайте 
важливих зустрічей.

лев 
Щоб досягти свого, не вдай-
теся до тиску на оточуючих 
людей, інакше все може 
обернутися проти вас. 
у неділю не варто відкидати 
прохання рідних та близьких 
людей, тому що ваша під-
тримка їм просто потрібна.

Діва 
Цього тижня на вас, схоже, 
чекають довгі й безуспішні 
переговори та відверті бе-
сіди, яких краще б уник-
нути. втім, несподівано ви 
можете отримати схвалення 
всіх своїх починань з боку 
керівництва. 

терези 
Цього тижня можна сміливо 
замислювати щось гранді-
озне та не боятися залиши-
тися без підтримки. На вас 
можуть навалитися справи, 
новини, переживання, але 
все закінчиться добре та 
принесе користь. 

Скорпіон 
зважтеся на важливий крок, 
і ви досягнете успіху. Настав 
час, коли піде вгору ваша 
кар’єра, ви отримаєте робо-
ту вашої мрії, з максимально 
зручним графіком та гарною 
зарплатою.

Стрілець 
обставини можуть вимага-
ти від вас зосередженості 
у вчинках та свіжості у дум-
ках. Постарайтеся не пере-
оцінювати своїх можливос-
тей, оскільки позиції парт-
нерів та конкурентів можуть 
виявитися сильнішими. 

козеріг 
Є ймовірність, що ви зіткне-
теся з несподіваними про-
блемами. може розкритися 
обман із боку близької лю-
дини. Не бійтеся проявляти 
ініціативу на роботі, дійте 
сміливо та рішуче.
 
воДолій 
у вас з’явиться можливість 
зробити своє особисте жит-
тя. Чекайте на перспективне 
знайомство, пропозиції 
жити разом. а ось на ро-
боті особливих успіхів та 
вигідних пропозицій чекати 
не доводиться.

риби 
складний період. Багато 
зустрічей загрожують ви-
явитися марними, а справи 
піти навперейми через масу 
непорозумінь. краще пере-
нести все, що можна на ін-
ший тиждень. Наприкінці 
тижня будуть вдалими по-
їздки, навчання та практич-
но будь-яка інтелектуальна 
діяльність. у суботу, схоже, 
доведеться працювати.
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