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Поєднали корисне  
із приємним…

У Миропільській громаді 
провели благодійний концерт 
для підтримки ЗСУ

Педагогічна спільнота 
Мирополя має відзнаки 
державного рівня

с. 5

с. 5

с. 4

Сесійна робота  
депутатів обласної ради

Віктор Першко

38 питань поряд-
ку денного опра-
цювали на черговій 
12-й сесії депутати 
обласної ради.

Загалом робота була 
скерована на погодження 
поточних питань у робо-
ті закладів комунальної 
власності. Традиційно се-
сійну роботу розпочали з 
відзначення представників 
окремих галузей за плідну 
і якісну роботу. Нагоро-
ди отримали педагоги, 
активні учасники системи 
самоврядування та пред-
ставники профспілкових 
організацій. 

Попри те, що більшість 
проблемних питань що-

денного життя області 
зараз вирішує Житомир-
ська обласна військова 
адміністрація на чолі із 
В. І. Бунечко, сесія Жи-
томирської обласної 
ради ухвалила чимало 
рішень, які стосують-
ся завершення процесу 
реформування системи 
управління багатьма 

комунальними підпри-
ємствами та установами 
Житомирської обласної 
ради. Тож до завершен-
ня нинішнього року цей 

реформаторський процес 
має бути завершений, для 
чого конче необхідно було 
прийняти відповідні рі-
шення.

Окремої уваги варте пи-
тання, яке депутати мали 
розглянути на сесії обласної 
ради з огляду на політич-
ну ситуацію в Україні, яка 
стосується міжконфесійних 
взаємин. Якщо конкретні-
ше, то йдеться про забо-
рону діяльності релігійних 
організацій (об’єднань) 
Української православної 
церкви (московського патрі-
архату). У Житомирі певний 
час поширювалися чутки 
про те, що якраз церковне 
питання стане головною 
причиною відсутності 

більшості депутатів під час 
сесії 7 грудня 2022-го року. 
Хтозна, можливо, так воно 
й було. Однак коли питання 
«Про заборону діяльності 
об’єднань УПЦ (мп)» було 
поставлене на голосуван-
ня, 36 (із 39-ти депутатів) 
проголосували за те, аби 
направити на адресу прези-
дента, а також до Верховної 
Ради України відповідне 
звернення щодо заборони 
Української православної 
церкви, що досі має спо-
рідненість із російською 
православною церквою. 
Таким чином, Житомирська 
обласна рада, як і більшість 
обласних рад України, ви-
словила своє ставлення до 
релігійного угрупування, 
яке досить пасивно, а по-
декуди й відверто ганебно 
висловлювало свою пози-
цію щодо агресії російської 
федерації проти України.

На цьому, власне, сесія 
Житомирської обласної 
ради і завершила свою ро-
боту, успішно розглянувши 
усі передбачені питання 
порядку денного. Звісно ж, 
поживи для роздумів сесія 
залишила чимало. Причо-
му однаковою мірою роз-
мірковувати над майбутнім 
доведеться як депутатам, 
так і виборцям.
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Дивись і пам’ятай:  
ось вона, ціна нашої свободи!

Минулого тижня у Рома-
нівську селищну раду знову 
прийшли найсумніші новини. 

9 грудня 2022-го року рідні і земляки 
прощалися із двома загиблими героями, 
що полягли на Харківщині. Обидва загиблі, 
Микола Блиндюк і Олександр Осташев-
ський – жителі Биківки. Служили в одному 
підрозділі і загинули разом ще навесні, 
коли на Харківщині йшли бої із загарбника-
ми, що наступали вглиб України. У вересні 
2022-го, коли підрозділи ЗСУ визволили 
Харківщину, під час обстеження визволених 
територій були знайдені тіла Миколи Блин-
дюка та Олександра Осташевського. Після 
проведених перевірок та досліджень факт 
смерті героїв із Романівщини підтвердився. 
На жаль. Тепер Микола і Олександр навіки 
спочиватимуть на кладовищі рідного села.

11 грудня у Романові прощалися із 
бійцем десантно-штурмового батальйону 
Артемом Копчуком, який загинув на по-
чатку грудня на Донбасі – під час жорстокої 
сутички із російськими військовими у боях 
біля міста Кремінне. Артемові відтепер 
навічно буде лише 30, і пам̀ ятатимуть його 
також молодим і тридцятирічним. У мо-
мент прощання романівської громади із 

труною загиблого героя-десантника над 
селищем пішов рясний дощ.

Ось так війна забирає у нас наших хлоп-
ців. Ми маємо часто і пильно вдивлятися у 
ці фотографії та фотопортрети, аби міцно 
і надовго запам’ятати: така ціна нашої сво-
боди і нашого життя. Вже сьогодні, коли 
ми дружно схиляємо голови і стаємо на-
вколішки, аби віддати шану полеглим, ко-
жен із нас, хто залишився живим, має дати 
сам собі особисту клятву. Суть її полягає 

лише у тому, щоб якомога довше пам’ятати 
про загиблих героїв. Українська держава 
і українське суспільство однозначно і на-
лежним чином подбають про найближчих 
родичів загиблих героїв у протистоянні 
із агресором-загарбником. Зрештою, це 
– обов’язок живих перед тими, хто віддав 
життя за свободу, незалежність і мирний 
спокій для мільйонів співвітчизників. За 
мир, за наше майбуття, за волю і за щастя!

Джерело фото: Твій Романів

Микола Блиндюк

Артем Копчук

Олександр Осташевський

Новини

Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок 
скоєння злочину у стані крайньої необхідності або під 
впливом фізичного та психічного примусу 

Повномасштабне 
вторгнення російської 
федерації на територію 
України спричинило 
тимчасове захоплення 
наших територій. 

Заручниками цих подій стали 
місцеві органи державної влади, 
підприємства, установи, органі-
зації та пересічні українці, що 
залишилися жити й функціону-
вати на окупованих територіях 
внаслідок таких дій. Незаконна 
окупаційна влада створює умови 
для сумнівної співпраці із місце-
вими організаціями та жителями, 
дії яких українським законодав-
ством можуть кваліфікуватися як 
кримінальні правопорушення. 

Як же діяти працівникам 
органів державної влади, ор-
ганів служби з надзвичайних 
ситуацій, медицини, освіти, ке-
рівникам підприємств, установ 
та населенню, які не знають, як 
реагувати на вимоги наказів 
окупантів? Звісно, прийняття 
певного рішення завжди залиша-

ється особисто за кожним, однак 
серед обставин, що виключають 
злочинність діяння Криміналь-
ним кодексом України, визначено 
крайню необхідність або фізичний 
та психічний примус.

Про обставину, що виключає 
злочинність діяння, зазначено у 
статті 40 Кримінального кодексу 
України. Так, не є кримінальним 
правопорушенням дія або без-
діяльність особи, яка заподіяла 
шкоду правоохоронюваним 
інтересам, вчинена під безпо-
середнім впливом фізичного 
примусу, внаслідок якого особа 
не могла керувати своїми вчин-
ками. Питання про кримінальну 
відповідальність особи за заподі-
яння шкоди правоохоронюваним 
інтересам, якщо ця особа зазна-
ла фізичного примусу, внаслідок 
якого вона зберігала можливість 
керувати своїми діями, а також 
психічного примусу, вирішується 
відповідно до положень статті 39 
цього кодексу і передбачає виклю-
чення кримінальної відповідаль-
ності за вчинення кримінального 
правопорушення у стані крайньої 
необхідності.

Отже, для усунення небезпе-
ки, що безпосередньо загрожує 
правам особи або інших осіб, а 
також суспільним інтересам чи 
інтересам держави, заподіяння 
шкоди правоохоронюваним інтер-
есам у стані крайньої необхідності 
не є кримінальним правопору-
шенням. Однак виключення зло-
чинності можливе лише у разі, 
якщо цю небезпеку в даній об-
становці не можна було усунути 
іншими засобами і при цьому не 
було допущено перевищення меж 
крайньої необхідності. Зі свого 
боку перевищенням меж крайньої 
необхідності є умисне заподіяння 
шкоди правоохоронюваним інтер-
есам, якщо така шкода є більш 
значною, ніж відвернена.

Отже, якщо особа не могла 
оцінити відповідність запо-
діяної шкоди небезпеці, як 
приклад, внаслідок сильного 
душевного хвилювання, ви-
кликаного небезпекою, що їй 
загрожувала, – тоді особа не 
підлягатиме кримінальній 
відповідальності за переви-
щення меж крайньої необ-
хідності.

Інша обставина, що виключає 
злочинність діяння, – примус. Ця 
обставина передбачає цілковите 
позбавлення особи можливості 
керувати своїми вчинками через 
усвідомлення невідворотного 
настання негативних наслідків, 
якщо дія чи бездіяльність такої 
особи не буде вчинена. Розмір 
заподіяної шкоди в такому разі 
втрачає значення, оскільки має 
місце факт повного пригнічення 
волевиявлення особи. 

Слід також зазначити, що 
стаття 40 Кримінального кодексу 
України охоплює поняття фізич-
ного примусу – тортури, тілесні 
ушкодження, катування та пси-
хічного – моральні страждання 
(наприклад маніпуляції виклика-
ти в особи емоції страху за власне 
життя і здоров’я, життя і здоров’я 
рідних чи близьких, жалю, зне-
віри тощо). Тому вчинені особою 
дії або бездіяльність, як приклад, 
розголошення відомостей дер-
жавної таємниці, шпигунство, 
розтрата чужого майна, зловжи-
вання службовим становищем – 
злочинними не визнаватимуться 
у разі підтвердження нездатності 

особи керуватися своїми діян-
нями.

Звісно, визначення тих чи 
інших обставин, що можуть 
виключати кримінальну відпо-
відальність, перевіряється у кож-
ному конкретному випадку. Тож 
доречним буде зафіксувати все 
ж докази існування примусу до 
вчинення протиправних дій та 
надати їх компетентним органам 
в процесі такого розслідування 
надалі. 

Нагадуємо, що скористати-
ся своїм правом на безоплатну 
правову допомогу громадяни 
можуть, звернувшись до Бер-
дичівського місцевого центру 
з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги, що 
розташований за адресою: м. 
Бердичів, вул. Чорновола, 9; 
телефон: (068) 291-9018 або 
(04143) 4-14-42. 
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З приводу ювілею  
людини із іменем Дніпра

Віктор Радчук

9 грудня 2022-го року 
у Житомирі відзна-
чалася подія, що мала 
спричинити потужний 
культурний резонанс у 
масштабах, як мінімум, 
всієї Житомирщини. 
Річ у тім, що 125 років 
тому у цей день наро-
дився Микола Хомичев-
ський. 

Пізніше і до сьогодні мис-
тецький світ, літературна гро-
мадськість пам’ятатиме цього 
чоловіка під його легендарним 
псевдо – Борис Тен. У Житомирі 
багато жителів міста чують про 
Бориса Тена фактично щодня, бо 
одна із найбільших вулиць об-
ласного центру названа на його 
честь. Саме у Житомирі, в одно-
му із одноповерхових будинків 
на цій вулиці, поет, перекладач, 
мистецтвознавець, хормейстер і 
громадський діяч Микола Васи-
льович Хомичевський проживав 
тривалий час, фактично – аж до 
самої своєї смерті.

9 грудня 2022-го року у Жи-
томирі відзначали 125-річчя з 
дня народження Бориса Тена. 
Організатори ювілейних заходів 
намагалися зробити це якомога 
потужніше, змістовніше, хоча усім 
зрозуміло, що військовий стан і 
сувора реальність неабияк заважа-
ють українцям жити, пам’ятати 
і згадувати про своїх геніїв. Але 
все ж таки 9 грудня у залі Жито-
мирської обласної бібліотеки були 
влаштовані змістовні урочистості, 
а ще одне літературно-мистецьке 
дійство проходило також у цей 
день у приміщенні Житомирсько-
го обласного літературного музею.

Зауважимо, що Ро-
ман і вщина цьогор і ч 
пов’язана із вшануван-
ням пам’яті Бориса Тена, 
оскільки директор Рома-
нівського краєзнавчого 
музею Юрій Кондратюк 
став одним із трьох лау-
реатів премії імені Бори-
са Тена. Таким чином, до 
своїх численних нагород 
і відзнак Ю. П. Кондратюк 
відтепер долучить і премію 
імені видатного вченого-
перекладача. До речі, до 
когорти організаторів та 
натхненників цьогорічного 
літературно-мистецького 
свята з нагоди ювілею 
Бориса Тена активно 
долучився і відомий у 
Романові письменник та 
громадський діяч – миро-
пільчанин Василь Дацюк.

Того дня у Житомирській об-
ласній бібліотеці виступило чи-
мало знаних на Житомирщині 
людей. Дехто, хто знав і пам’ятав 
Бориса Тена у роки останнього 
періоду його життя, поділився 
спогадами про зустрічі, про вра-
ження від спілкування із корифе-
єм літературного слова та неза-

бутнім гуманістом, який прожив 
напрочуд складне життя, рясно 
встелене мереживом драматичних 
випробувань.

Якщо коротко про події, що 
стосуються відзначення і вшану-
вання ювілею Миколи Хомичев-
ського (Бориса Тена), то на цьому 
можна було б поставити й крап-
ку. Адже хто б і що не казав, але 
захід провели, премії вручили, 
певні меморіальні церемонії біля 
будинку, де жив Борис Тен, на 
Смолянському кладовищі, де він 
похований, також проведені. Згід-
но з протоколом представники від 
Житомирської обласної військо-
вої адміністрації, Житомирської 
обласної ради, мерії Житомира, 
письменницької спільноти Жито-
мирщини поклали квіти, згадали 
про геніального митця і вченого 
за всіма належними вимогами та 
правилами.

Але залишається те, про 
що не можна промовчати. 
Навіть сьогодні, коли йде війна, 
коли Україна і кожен куточок 
Житомирщини якщо не щодня, 
то щотижня втрачає своїх синів на 
полі бою за волю і незалежність 
нашої держави. І якраз постать 
Бориса Тена, його життєва стежка, 
що рясно позначена тяжкими ви-
пробуваннями і видатними здо-
бутками вченого-гуманітарія, 
сьогодні має бути уособленням 
всього того, за що борються укра-
їнці на фронті, у тилу, кожен на 
своєму місці тотального опору 
російській агресії. Треба знати 
і розуміти велич і значимість 
усього, що встиг зробити за своє 
життя цей невтомний, сповнений 
багатьох талантів чоловік, який 
прославив не лише Житомир і 
Житомирщину, але й усю Україну. 
Фактично упродовж свого життя 
він зазнавав більше переслідувань, 
аніж визнання та шани, десяти-
літтями був змушений долати 
багатьом не відомі труднощі та 
перепони, аби творити і розви-
вати мистецтво, науку, літературу 
у багатьох її вимірах та іпостасях. 

Життєвий шлях Бориса Тена 
розпочався у родині священника Ва-
силя Хомичевського, що проживала 
у селі Дермань (сучасна Рівненщи-
на). Тут же, неподалік, у селищі 

Клевань, Микола Хомичевський 
навчався у духовному училищі, а по-
тім переїхав до Житомира, навчав-
ся у Волинській духовній семінарії. 
У Житомирі закінчив і світський 
вуз – Волинський (Житомирський) 
інститут народної освіти (нині 
Житомирський державний універ-
ситет ім. Франка). 

На початку 20-х років минулого 
століття українська інтелігенція 
покладала великі надії та споді-
вання на становлення власної, 
української, помісної церкви. Саме 
тому Микола Хомичевський стає 
на шлях служіння Богу і служіння 
Україні. У 1921 році Микола Хо-
мичевський у Житомирському 
Хрестовоздвиженському храмі 
висвячений на священника митро-
политом Василем (Липківським). 
Завдяки його освітній і культурно-
релігійній праці на Житомирщині 
постав цілий ряд парафій Україн-
ської автокефальної православної 
церкви (УАПЦ).

У 1922 архієпископом Степа-
ном Орликом (родом із Любара) 
висвячений у сан ієрея (згодом стане 
протоієреєм) УАПЦ. Окрім глибоко 
грунтовних теологічних знань, мав 
великі музичні здібності та чудовий 
співочий голос.

Друкувати поезії М. В. Хоми-
чевський почав з 1923 у журналі 
«Червоний шлях», але працював 
переважно в галузі перекладу з ан-
тичних мов.

Упродовж 1924-1926 – настоя-
тель Київського Софійського собору, 
у 1928 – настоятель храму Петра 
і Павла на Подолі.

Був заступником голови пре-
зидії Всеукраїнської православної 
церковної ради, співробітником 
редакції друкованого органу церк-
ви – щомісячного журналу УАПЦ 
«Церква і життя» (дозвіл на друк 
виданий 15 січня 1927 народним 
комісаріатом освіти УСРР, голова 
редколегії – митрополит Василь 
(Липківський), надруковано сім 
чисел журналу), автором багатьох 
композицій церковного співу.

Разом з іншими священника-
ми та митрополитом Василем 
(Липківським) 14 листопада 1924 
року підписав відозву до єпископів, 
священників та вірних, в якій за-
суджувався розбрат у церкві. 

Звісно, радянський режим, 
який наприкінці 20-х років мину-
лого століття взявся за ліквідацію 
залишків проявів свободи совісті, 
розпочав репресивну гонитву за 
церковниками. Особлива увага при-
ділялась репресіям щодо служите-
лів культури в УСРР (Радянській 
Україні). Вже 7 серпня 1929 року 
був заарештований і Микола Хоми-
чевський, а у лютому 1930-го його 
засудили на десять років ув'язнення 
у виправно-трудових таборах. Вря-
тували Миколу Хомичевського у 
засланні спів, музика та знання 
чужих мов.

Загалом як перекладач Борис 
Тен входить до елітного сонму лі-
тераторів України, і його прізвище 
стоїть поряд із іменами Миколи 
Бажана, Максима Рильського, Гри-
горія Кочура. Дмитро Павличко 
одного разу назвав житомирянина 
із іменем Дніпра (Дніпро за старо-
грецькою – Борисфен) літератур-
но-мистецьким феноменом ХХ 
століття. І це не перебільшення, а 
більш-менш точне визнання заслуг 
геніальної людини.

Свою найвідомішу книгу соне-
тів «Зоряні сади», де зібрана ори-
гінальна творчість Бориса Тена, 

автор видав у 1970-му році. Цього 
ж року, 3 червня, раптово пішов з 
життя син, а 1 січня 1974 не стало 
дружини.

Борис Тен помер 12 березня 
1983 року у Житомирі. Спочатку 
був похований на Корбутівському 
цвинтарі, а трохи згодом була ви-
конана його остання воля, і його 
перепоховали на Смолянському 
кладовищі, де лежать мати, син, 
дружина та брат Михайло.

Володів українською, грецькою, 
латинською, польською, німець-
кою, французькою, російською і 
чеською мовами.

Про все це мають знати не 
лише житомиряни. І не лише 
вчителі, наприклад, української 
мови та літератури, але й ши-
рока громадськість Поліського 
краю. Адже йдеться про ім’я 
генія, якого знає Європа, пере-
кладами якого користується вся 
літературна Україна. А скільки 
добрих справ, скільки славетних 
ініціатив започаткував у Жито-
мирі Микола Хомичевський, 
сьогодні навіть складно перера-
хувати. І все це – в умовах недо-
віри з боку влади. Все це – під 
пильним наглядом КДБ, міліції, 
людей із парткомів. І уявіть собі, 
що ми й досі пожинаємо цей 
шлейф недовіри і недооцінки 
справді унікальної людини, 
яка прожила свій вік з нами 
поряд. Тому нинішній ювілей, 
який випав на драматичну пору 
в житті України та українців, 
має спонукати до справжнього 
вшанування спадщини великої 
людини із іменем Дніпра. А для 
цього потрібно детальніше ви-
вчити творчий і життєвий шлях 
Бориса Тена. І головне – розпо-
відати про нього і його надбання 
тим, кому він присвятив свою 
працю. Тобто нам – українцям.
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Поєднали корисне із приємним…
Віктор Першко

У Романівській се-
лищній раді відзначили 
День місцевого само-
врядування після чер-
гової сесії. 

Загальна кількість депутатів 
усіх рівнів, яких обрали виборці 
Житомирщини, налічує 1848 осіб. 
У когорту входять і 26 депутатів 
Романівської селищної ради. Од-
разу ж нагадаємо нашим чита-
чам, що жодної платні, грошових 
компенсацій чи надбавок за вико-
нання депутатських повноважень 
жоден із обранців не отримує.

І лише раз на рік у депутатів 
трапляється справді важлива на-
года для святкового відзначення 
ролі і значимості своєї депутат-
ської діяльності. Таке свято в Укра-
їні називається Днем місцевого 
самоврядування, і відзначається 
воно щороку 7-го грудня. Цьогоріч 
День місцевого самоврядування 
у Романові вирішили відзна-
чити, поєднавши, як кажуть у 
народі, корисне із приємним. 
Тож 7 грудня 2022-го року була 
скликана чергова сесія Романів-
ської селищної ради, де депутати 
ухвалили декілька дуже важливих 
рішень. Традиційно внесли змі-
ни у бюджет. Також затвердили 
перейменування відділу освіти у 
гуманітарний відділ із приєднан-
ням до нього відділу культури, 
туризму молоді та спорту. Інше, 
не менш важливе, рішення сесії 
стосувалося реформування фінан-
сового управління Романівської 
селищної ради, яке із 1 січня 2023 
року матиме статус відділу. 

Вже після завершення робочої 
частини сесії Романівської селищ-
ної ради розпочалася невелика 
урочиста частина, коли викону-
ючий обов’язки Романівського 
селищного голови, секретар Ро-
манівської селищної ради Юрій 
Чумаченко привітав депутатський 
загал, голів старостинських окру-
гів, членів виконавчого комітету, 
громадських активістів та пра-
цівників виконавчого апарату 
Романівської селищної ради із 
їхнім професійним святом – Днем 
місцевого самоврядування. Слід 
зауважити, що кожен, хто отри-
мував того дня у сесійному залі 
грамоту, подяку чи просто вдячні 
слова, насправді заслужив це що-
денною відповідальною роботою. 
За словами виконуючого обов’язки 
Романівського селищного голови 
Юрія Чумаченка, вже за тиждень, 
тобто 23 грудня 2022-го року, депу-
тати Романівської селищної ради 
знову зберуться, тепер вже на свою 
завершальну у нинішньому році 
сесію. Ця сесія буде бюджетною, 
оскільки депутати проголосують 
за бюджет 2023-го року. Вже після 

23-го грудня на сторінках нашої 
газети ми детально розповімо, 
які кошти для яких проєктів та 
завдань передбачені бюджетом 
Романівської селищної ради на 
2023-й рік. Напередодні свята міс-
цевого самоврядування ми поспіл-
кувались з наймолодшою депутат-
кою Романівської селищної ради 
Мариною Валентинівною Кулак. 
На наше запитання про враження 
від депутатської діяльності вона 
зауважила, що вражень, думок і 
навіть перших висновків від робо-
ти у складі депутатського складу 
Романівської селищної ради бага-
то. «Насамперед можу сказати 
багатьом своїм ровесникам і 
загалом молоді Романівської 
громади, що нікуди тікати і 
шукати щастя за сотні чи на-
віть за тисячі кілометрів від 
рідного дому не варто, – каже 
Марина Кулак. – Принаймні 
можу стверджувати, що ро-
боти вистачить і вдома. Де-
путатська робота дуже допо-
магає зрозуміти причини наших 
проблем, яких у нас насправді 
багато». Щодо проблем і причин 

багатьох романівських «хвороб» та 
негараздів, то М. В.Кулак вважає, 
що розпочинати їхнє вирішення 
треба із налагодження правдивої, 
систематичної і щирої комуніка-
ції влади, чиновників із людьми, 
із громадськістю і особливо – із 
молоддю. 

Напередодні 7 грудня 2022-
го року ми спілкувалися іще з 
одним депутатом Романівської 
селищної ради – Із Олексан-

дром Мичківським, який має 
дуже цікаву особливість: День 
місцевого самоврядування в 
Україні співпадає із його днем 
народження. Щодо свого дебюту 
у складі Романівської селищної 
ради Олександр Мичківський 
говорить, що робота на ниві 
депутатства йому подобається. 
«Не так просто, як видається на 
перший погляд, можна вирішувати 
наші давні і всім болючі проблемні 
питання, але все ж таки тепер 
переконаний, що можна. Я звик 
всього досягати у своєму житті 
важкою працею, а тому вважаю, що 
так само має бути і в громаді: для 
того, щоб мати за що, для того, щоб 
зрозуміти, що слід робити насам-
перед, треба працювати. Мої перші 
два роки як депутата Романівської 
селищної ради дали мені багато 
чого. Найпершим чином додалось 
розуміння того, як влаштований 
бюджет селищної ради, де брати 
і звідкіля надходять (як заробля-
ються) кошти громади. Нині ж 
головне, аби над нашими головами 
було мирне небо. А працювати ми 
вміємо, у цьому я переконаний».

Миропільська громада 
долучилась до Всеукраїн
ського новорічного конкурсу

У Миропільській се-
лищній раді відбувся І 
етап Всеукраїнського 
конкурсу «Новорічна 
композиція», до якого 
долучилися учні Миро-
пільського та Печанів-
ського ліцеїв і Миро-
пільської гімназії.

Діти під керівництвом 
педагогів підготували 
яскраві різдвяно-новорічні 
композиції у семи номіна-
ціях. Надзвичайно важко 
було обрати кращі, адже в 
кожну поробку вкладено 
дитячу мрію.

Дякуємо усім учас-
никам конкурсу та їхнім 
керівникам за старанність, 
креативність та оригіналь-
ність!

По одній роботі з 
кожної номінації буде 
відправлено для участі в 
наступному (обласному) 
етапі конкурсу.

Також д и тя ч і  ро -
боти помандрують до 
наших захисників як 
безмірна вдячність за 
те, що ми можемо сьо-
годні чекати на свято і 
вірити в диво!

Нехай кожен витвір 
подарує воїнам частинку 
родинного тепла і затиш-
ку та нашу непохитну віру 

у здійснення найзаповітні-
шої мрії для всіх україн-
ців – перемогу й мир на 
рідній землі!

На черговій сесії депутати 
Миропільської селищної ради 
опрацювали низку питань 

7 грудня під головуванням 
селищного голови відбулася 
25-а чергова сесія Миропіль-
ської селищної ради 8-го 
скликання.

У роботі сесії взяли участь 16 депутатів. 
На порядок денний було винесено 23 пи-
тання. В процесі роботи прийнято рішен-
ня щодо змін до бюджету Миропільської 
селищної територіальної громади на 2022 

рік, розглянуто декілька земельних питань 
та затверджено низку цільових програм.

Селищний голова привітала депутатів 
ради з Днем місцевого самоврядування 
та нагородила подяками за стійку націо-
нально-патріотичну позицію, громадську 
активність під час боротьби українського 
народу проти агресора.

З рішеннями, прийнятими на сесії, 
можна буде ознайомитися на офіційному 
сайті Миропільської селищної ради про-
тягом визначеного законодавством терміну.
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Педагогічна спільнота Мирополя  
має відзнаки державного рівня

Ми запропонували О. І. Данилюк від-
повісти на декілька запитань для газети 
«20 хвилин Романів». 

- Звання «Заслужений вчитель Укра-
їни» – вияв справді визначних здобут-
ків та успіхів освітян. Тож дозвольте 
запитати про ті нагороди, якими вас 
відзначали раніше.

- Чесно кажучи, подяк і грамот, а також 
дипломів, якими відзначали мої певні здо-
бутки на рівні колись ще Романівського 
району, а також – на обласному і навіть на 
всеукраїнському рівнях, у мене чимало. В 
основному – за підготовку учнів у конкур-
сах, фенологічних кампаніях, олімпіадах 
тощо. Наприклад, разом з дітьми щорічно 
маємо дипломи та подяки Національного 
еколого-натуралістичного центру учнів-
ської молоді Міністерства освіти і науки 
України. Сьомий рік поспіль працюємо 
у Європейській фенологічній кампанії 
Міжнародної науково-освітньої програми 
GLOBE, і щороку маємо відзнаки різного 
гатунку.

- Нинішній рік проходить у напро-
чуд складних умовах. Які ваші вражен-
ня від навчального процесу в умовах 
військового часу?

- Так сталося, що упродовж трьох мину-
лих років навчальний процес зазнав силь-
них змін, як і все наше суспільство. За такий 
короткий період перед освітою постала 
величезна кількість викликів, яких до того 
не було, і ніхто до появи чи навіть до такого 

сплеску різнобічних проблем не був і не міг 
бути готовим. Проте навчальний процес не 
зупинився, ані вчителі, ані діти, а тепер і 
батьківська громада рук не опустили. Ми 
всі шукали виходу, а тому вчилися і про-
довжуємо вчитися у нових умовах. Важко 
всім: учням, вчителям, батькам. Але старе 
правило щодо тих, хто хоче і прагне на-
вчатися у будь-яких умовах, сьогодні діє на 
повну силу. Ми всі опанували дистанційне 
навчання, навчились здобувати знання в 
умовах воєнного стану. Звісно, за сьогодніш-
ніх реалій дітям дуже не вистачає живого 
спілкування, ми лише тепер зрозуміли і, 
думаю, навчилися цінувати можливість 
щоденної і безпосередньої комунікації не 
лише в ході навчання, але ж і у всіх інших 
сферах шкільного життя. 

- У школі кожен предмет вважається 
важливим, цікавим, потрібним. Але є 
ще й педагогічна, викладацька май-
стерність, яка приваблює школярів 
особливим чином. Чим саме ви стиму-
люєте увагу та інтерес учнів до свого 
предмету? 

- Це, мабуть, певний стиль, звичка чи 
система, напрацьована десятиліттями. 
Проте скільки себе пам’ятаю, намагаюсь 
створити умови, в яких навчання для дітей 
стає захоплюючим та цікавим. Однозначно 
і насамперед будую урок таким чином, щоб 
він пройшов у динаміці. Пояснюю теми на 
прикладах, які дитині близькі та зрозумілі. 
Завжди даю можливість учневі висловити 

власну думку під час відповіді на питання. 
Дуже втішаюся, коли учень вміє передати 
суть вивченого через власне бачення чи на-
віть своє, авторське, розуміння матеріалу. 
Так дитина вчиться критично мислити, 
аналізувати, робити висновки. Закликаю, 
стимулюю і навіть заохочую своїх учнів 
брати участь у позашкільних заходах.

- Ось таке запитання, яке, можли-
во, не так безпосередньо стосується 
методики викладання чи критеріїв 
оцінки учнівських знань. Йдеться про 
престиж освіти і зокрема – престиж 
вчительської праці, який вимагає по-
тужних змін. Ось як, на вашу думку, 
покращити чи підвищити престиж 
праці педагога?

- Сьогодні у суспільстві відчутно спо-
стерігається, а у вчительському середовищі 
реально відчувається низький рівень пре-
стижу професії вчителя. На мій погляд, 
основною причиною є невідповідності між 
швидкими змінами суспільної свідомості, 
навіть – світоглядних стереотипів, а також 
– зміною цінностей і пріоритетів життя 
суспільства. Як учителю сьогодні посили-
ти свій престиж? Беззаперечно, навчитись 
швидко сприймати ці зміни та втілювати 
їх у своїй професійній діяльності. Це те, 
що залежить від вчителя. Але куди більшої 
уваги заслуговує освіта і найпершим чином 
педагог з боку суспільства і конкретно – від 
держави. Саме ставлення держави до профе-
сії вчителя і формує ставлення суспільства 
до педагогічної професії, а це зі свого боку 
ледь не автоматично впливає на інтерес 
дитини до навчання і зацікавленість батьків-
ської громади у найсучаснішому за мірками 
цивілізованого світу навчальному процесі. 

- Як ви особисто зустріли звістку 
про нагородження вас таким почесним 
і найвищим у педагогічному середови-
щі званням? Якою була реакція ваших 
колег, друзів, сусідів, односельчан? 

- Безумовно, із радістю та хвилюванням. 
А ще – із вдячністю за те, що на твою ро-
боту звертають увагу. Зрештою, нагород, 
дипломів, сертифікатів, грамот за 24 роки 
своєї педагогічної діяльності у мене є чи-
мало, але це звання справді надзвичайно 
високе і почесне. Проте довго роздумувати 
над нагородами та відзнаками я також не 
звикла. Тож і надалі працюю, аби рівень 
знань, інтерес до знань у наших ліцеїстів 
лише посилювався.

- Ми приєднуємось до усіх вітань 
і щиро раді, що потужна робота пе-
дагогів належно оцінена. Бажаємо 
подальших успіхів на професійній 
ниві, надихайте своїх учнів, і нехай 
їхні знання примножуються у спіль-
ній роботі з вчителем. 

У Миропільській громаді провели 
благодійний концерт для підтримки ЗСУ

6 грудня в актовій залі 
Миропільської селищної ради 
пройшов благодійний кон-
церт «Героям ЗСУ – безмежна 
вдячність й шана».

Працівники культури громади, ама-
торські колективи, мистецька школа при-
вітали зі святом наших воїнів-захисників.

Нашими ЗСУ захоплюється світ! По-
двиги наших воїнів вносяться у підруч-
ники військового мистецтва! Наша армія 
– не лише наша гордість, це непоборна 
фортеця для мільйонів українців та усього 
цивілізованого світу!

Завдяки нашим Збройним силам Укра-
їна не просто вистояла, а вже повернула 
більшість зненацька захоплених ворогом 
рідних земель! Звільнила від москальської 
деспотії сотні тисяч наших людей, які з 
синьо-жовтими прапорами зустрічають 
свободу, скандуючи магічне слово «ЗСУ»!

Але війна ще триває. І кожен з нас на 
своєму фронті. Ми впевнені у наших за-
хисниках і на них сподіваємось. А вони 
впевнені у нашій витримці та небайду-
жості.

Ми щодня наближаємо перемогу, до-
помагаючи воїнам. Продуктами на передо-
ву та у шпиталі, тепловізорами, дронами, 
раціями та автомобілями, окопними свіч-
ками та генераторами, одноденними за-
робітками, донатами та щирою молитвою.

Цей концерт організований, щоб по-
дякувати жителям громади, всієї України 
та світової спільноти за допомогу нашим 
воїнам-зщахисникам.

Ми вкотре закликаємо: перемога за-
лежить від кожного з нас! У лавах ЗСУ 
немає чужих синів, доньок, братів, сестер 

та дітей. Кожен з них – найрідніший, бо 
готовий віддати своє життя за нас, за наше 
право жити, за нашу волю і свободу.

З кінця жовтня у громаді ведеться збір 
коштів на допомогу підрозділам ЗСУ, зо-
крема на генератор потужністю 10 кВт. До 
благодійного концерту вже було зібрано 
124 тисячі гривень. Це добровільні одно-
денні заробітки працівників комунальних 

закладів та установ, збори від доброчинних 
ярмарків, у тому числі і шкільних, внески 
малого бізнесу, благодійні перекази не-
байдужих громадян.

Після концерту сума зібраних коштів 
збільшилась до 255 тисяч гривень. Участь у 
благодійному заході взяв депутат Житомир-
ської обласної ради, генеральний директор 
«Вівад 09» Ігор Ходак, який також долучився 

фінансовою підтримкою до благодійної 
справи. Серед запрошених гостей на кон-
церті були також представники великого 
та середнього бізнесу: Василь Рожков, ТОВ 
«Калина», підприємець Олексій Орищук, 
керівники установ та закладів освіти, які 
разом зі своїми колективами долучились 
до збору коштів. Вагомий внесок у допо-
могу зробили зв’язківці 10 ТВУЗ. До збору 
коштів долучилось і багато жителів грома-
ди, які щиро бажають підтримати наших 
захисників. 

На зібрані кошти вже придбаний 
генератор для підрозділу Збройних сил 
України, в якому служить наш земляк 
Віктор Талімонов. На вихідних був від-
правлений автомобіль зі смаколиками, 
різдвяними подарунками, окопними 
свічками, сувенірами від школярів для 
наших хлопців від рідних та небайду-
жих жителів громади. Нехай всі ці речі 
принесуть користь нашим військовим 
і додадуть  їм сил! 

Дякуємо усім  
за стійку громадянську позицію!

Скоро перемога!

Вчителька біології Миропільського ліцею Олеся Данилюк 
нагороджена почесною і найвищою в освітянському середовищі 
відзнакою і званням – «Заслужений вчитель України».
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МОЗ: Вперше в Україні пацієнтам будуть безоплатно 
доступні ліки проти спінальної м'язової атрофії

Уряд підтримав про-
позицію МОЗ України 
здійснити закупівлі 9 
лікарських засобів за 
договорами керованого 
доступу, 8 з них – заку-
повувалось централі-
зовано раніше, 1 – буде 
закуплено вперше. 

Договір керованого доступу 
(ДКД) – це механізм закупівлі 
оригінальних (інноваційних) 
лікарських засобів за результа-
тами прямих та конфіденційних 
перемовин між замовником і 
фармацевтичним виробником. 
Перемовини відбуваються за ре-
зультатами розгляду матеріалів 
оцінки медичних технологій, 

які містять дані про показники 
клінічної та економічної ефектив-
ності лікарських засобів. 

Через те, що оригінальні (інно-
ваційні) лікарські засоби виробля-
ються лише одним виробником, 
інструмент конкурентних закупі-
вель до них не може бути повною 
мірою ефективно використаний. 

Вперше в Україні, завдяки ви-
користанню інструменту (ДКД), 
який дозволяє зберегти конфіден-
ційною ціну, вдалося централізо-
вано закупити препарат «Еврісді» 
(«Рисдиплам») для лікування ді-
тей, хворих на спінальну м’язову 
атрофію (СМА). Ліки будуть на-
даватися пацієнтам безоплатно. 

СМА – це рідкісна нервово-
м’язова хвороба, яка призводить 
до атрофії кінцівок та смерті. 
«Рисдиплам» – єдиний лікарський 
засіб проти спінальної м’язової 

атрофії, яким можна самостійно 
лікуватися вдома, адже його слід 
приймати орально. 

«Затвердивши сьогодні перелік 
лікарських засобів, що закупову-
ються за договорами керованого 
доступу, Кабінет Міністрів фіна-
лізував величезну роботу, проведену 
Міністерством охорони здоров’я та 
Медзакупівлями України. Позитив-
ні переговори з компанією “Roche” 
щодо закупівлі “Рисдипламу” для 
лікування пацієнтів зі спінальною 

м’язовою атрофією – це справжній 
прорив для вільної і незалежної 
України, яка турбується про своїх 
громадян! Дякую ЗСУ, що дозво-
ляють реалізовувати заплановане 
навіть під час війни», – підкреслив 
Віктор Ляшко.

Препарат стане доступ-
ний для пацієнтів зі спі-
нальною м’язовою атрофією 
першого типу у 2023 році. 
Зазначений лікарський засіб 
отримуватимуть пацієнти зі 
СМА, які відповідатимуть кри-
теріям включення до програми 
(вік, тип хвороби тощо), в тому 
числі ті, яким буде поставлено 
діагноз за результатами програ-
ми розширеного неонатально-
го скринінгу. Детальні умови 
отримання пацієнтами цього 
лікарського засобу буде повідо-
млено згодом. 

Також, за результатами укла-
дання договорів керованого до-
ступу з компаніями «Sanofi», 
«BioMarin», «Takeda» щодо лі-
карських засобів, які раніше вже 
закуповувались централізовано, 
вдасться заощадити лише у 2022 
році близько 10 млн доларів США 
(за перерахунку на валютну ціну 
2021 року) та близько 100 млн грн 
(за використання гривневих цін 
2021 року). Лікарські засоби, що 
закуповуються за ДКД, викорис-
товуються для лікування проти 
рідкісних (орфанних) захворювань, 
наприклад хвороби Гоше, муко-
полісахаридозів, гемофілії та ін.

Такий механізм застосовується 
у багатьох країнах світу, зокрема 
в Італії, Франції, Нідерландах, 
Бельгії, Швеції, Данії, Фінляндії, 
Австралії, Литві та інших.

Пресслужба МОЗ України

Переохолодження та обмороження:  
що це та як їм запобігти

У холодну пору року 
підвищується ризик 
холодової травми або, 
як її частіше називать 
у побуті, переохоло-
дження. Актуальність 
цієї проблеми посилю-
ється через постійне 
нищення цивільної 
інфраструктури теро-
ристичними військами 
російської федерації.

Важливо не ігнорувати цей 
вид травми, оскільки тривалість її 
лікування понад удвічі перевищує 
тривалість лікування постражда-
лих з опіками.

Окрім низької температури, 
холодову травму можуть прово-
кувати такі чинники:

- висока вологість (навіть три-
вале перебування при темпе-
ратурі +5 +8 °С, але за високої 
вологості може спричинити 
в людини холодову травму);

- вітер (наявність вітру значно 
збільшує втрату тепла);

- хронічні захворювання/над-
мірна втома в людини;

- вживання алкоголю;
- належність до певних груп 

(діти, люди похилого віку осо-
бливо чутливі до дії низьких 
температур через особливості 
теплообмінних процесів в ор-
ганізмі);

- носіння тісного незручного 
взуття, легкого одягу.
Комбінація декількох таких 

чинників значно посилює ризик 
розвитку холодової травми.

Гострий вплив низь-
ких температур можна 
розділити на обморо-
ження (місцеве пере-
охолодження – локальна 
дія низьких температур) 
та замерзання (загальне 
переохолодження).

Загальне переохолодження 
(системна або загальна дія низь-
ких температур) розвивається так:

Спочатку в постраждалого 
з’являються лихоманка, слабкість, 
втома й сонливість, розвивається 
дрібне (холодове) тремтіння м’язів 
і «гусяча шкіра».

Якщо несприятливі фактори 
продовжують діяти, холодове 
тремтіння досягає максимуму, 
з’являється поверхнева гіпотер-
мія (зниження температури/охо-
лодження), сонливість починає 
переходити в розлад свідомості.

Якщо ж холодове тремтіння 
пригнічується, це свідчить про 
дуже небезпечну гіпотермію, яка 
може призвести до зупинки ди-
хання та серця. При цьому стан 
постраждалого вкрай важкий, 
може бути непритомним. На цьо-
му етапі вкрай важливо терміново 
надати допомогу – без неї людина 
може померти.

Місцеве або локальне об-
мороження також розвивається 
поступово та має такі стадії:

• 1 ступінь – відчуття онімін-
ня, поколювання, обпечення.

Уражена шкіра бліда, після 
зігрівання набрякає і червоніє, 
набуває багряно-червоного від-
тінку. Таке ушкодження зазвичай 
повністю відновлюється через де-
кілька днів без наслідків.

• 2 ступінь – поява пухирців 
із прозорим вмістом.

Після зігрівання шкіри з’явля-
ється інтенсивний свербіж і різ-
кий біль в уражених місцях. На 
відновлення шкіри може знадо-
битися 2 тижні.

• 3 ступінь – змертвіння всіх 
шарів шкіри. Пухирі при цьому 
наповнені кров’яним вмістом. 
Загоєння триває довго, понад 
місяць, та, як правило, супрово-
джується утворенням рубців.

• 4 ступінь – некроз шкіри і 
м’язів. Це найважчкий стан, лі-
кування та реабілітація можуть 
тривати довго.

Важливо не допускати ви-
никнення загального пере-
охолодження та місцевого 
обмороження або їхнього по-
єднання. Для цього необхідно:

• Обмежити час перебування 
надворі в холодну, сиру або вітря-
ну погоду.

• Одягатися в кілька шарів 
вільного теплого одягу. Повітря, 
що потрапляє між шарами одягу, 
діє як ізоляція від холоду. Варто 
носити вітрозахисний і водоне-
проникний верхній одяг, щоби за-
хиститися від вітру, снігу та дощу.

• Обирати спідню білизну, яка 
відводить вологу від шкіри. Краще 
відмовитися від бавовняної, адже 
вона поглинає вологу.

• Змінювати мокрий одяг яко-
мога швидше.

• Носити капелюх або пов’яз-
ку, яка повністю закриває вуха. 
Важкі вовняні або вітрозахисні 
матеріали є найкращими голо-
вними уборами для захисту від 
холоду.

• Носити рукавиці, а не ру-
кавички. Рукавиці забезпечують 
кращий захист.

• Носити шкарпетки та устіл-
ки, які добре сидять, відводять 
вологу та забезпечують ізоляцію. 
Подумайте також про грілки для 
рук і ніг. Переконайтеся, що гріл-
ки для ніг не затягують чоботи 
й не обмежують приплив крові.

• Шукати тепле укриття, 
якщо ви помітили ознаки об-
мороження.

• Відмовитися від алкоголю, 
якщо плануєте бути на вулиці в 
холодну погоду. Алкогольні на-
пої змушують організм швидко 
втрачати тепло.

• Їсти добре збалансовану їжу 
й пам’ятати про водний баланс. 
Це допоможе вам зігрітися навіть 
перед тим, як вийти на мороз.

• Не перебувати довго в одній 
позі чи нерухомо. Фізичні вправи 
можуть допомогти вам зігрітися.

Під час війни, взимку, важ-
ливо пам’ятати про основні 
симптоми переохолодження 
та розуміти, як за потреби 
надати першу допомогу собі чи 
оточуючим. Такі прості поради 
можуть убезпечити ваше здоров’я 
в цей непростий час.

У разі надання першої медичної допомоги постражда-
лому з холодовою травмою чітко дотримуйтесь порядку 
надання допомоги, затвердженого МОЗ України:
1) перед наданням допомоги переконайтеся у відсутності небез-
пеки для себе, оточуючих, постраждалого. Тільки тоді можна 
перейти до наступного кроку;

2) припиніть дію низької температури на постраждалого;
3) заспокойте постраждалого та поясніть свої подальші дії;
4) викличте екстрену медичну допомогу та дотримуйтеся вказівок 
диспетчера;

5) якщо в постраждалого ознаки загального переохолодження:
- а) усуньте дію несприятливих факторів зовнішнього середовища, 
перемістіть людину в тепле приміщення;

- б) зніміть із неї холодний, вологий одяг;
- в) якщо постраждалий при тямі, дайте йому безалкогольні 
теплі напої;

6) якщо в постраждалого ознаки відмороження:
- а) усуньте дію несприятливих факторів зовнішнього середовища, 
перемістіть людину в тепле приміщення;

- б) обережно, без зусиль зніміть із постраждалого холодний, 
вологий одяг/взуття;

- в) накладіть на уражені ділянки тіла чисті, стерильні, сухі марлеві 
пов’язки без здійснення додаткового тиску на шкіру;

- г) за необхідності знерухомте уражені кінцівки;
- ґ) якщо постраждалий при тямі, дайте безалкогольні теплі напої;
- д) не масажуйте й не розтирайте уражені ділянки, не застосо-
вуйте місцево джерела тепла;

- е) не пошкоджуйте наявні на місці обмороження міхурі;
7) накрийте постраждалого термопокривалом/покривалом;
8) забезпечте постійний нагляд за ним до приїзду бригади екс-
треної (швидкої) медичної допомоги;

9) при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екс-
треної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонуйте 
диспетчеру екстреної медичної допомоги;

10) за можливості зберіть у постраждалого чи оточуючих макси-
мально можливу інформацію щодо обставин отримання травми. 
Всю отриману інформацію передайте фахівцям бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги або диспетчеру.

Якщо до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 
постраждалий знепритомнів, визначте ознаки життя та якщо їх 
немає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я
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Смачного!

Різне

ОВЕН
Будь-яка справа, за 

яку б не взялися, буде 
легко реалізована. Але 

не варто розслаблятися. Уникай-
те застуд. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вдалий період для 

колективних справ і 
аналізу результатів роботи. Обе-
режніше з обіцянками – можете 
нажити ворога. 

БЛИЗНЮКИ 
Не витрачайте без-

думно кошти, краще 
взятис я за  влас н у 

кар̀єру. Для творчих Близнюків 
тиждень буде дуже продуктив-
ним. 

РАК
Очікуйте на додат-

кове джерело доходів. 
Можлива доленосна зустріч, яка 
докорінно змінить ваше життя. 

ЛЕВ
Недоброзичливці 

зроблять спробу на-
шкодити вашій репутації. Тому 
не конфліктуйте і зосередьтеся 
на справах. 

ДІВА
Ваше бажання пока-

зати свої таланти може 
викликати заздрість. Увімкніть 
свої дипломатичні вміння, і все 
вдасться. 

ТЕРЕЗИ
Не засмучуйтеся че-

рез розбіжності у погля-
дах з рідними. Краще 

піти на незначні поступки і не 
сперечатися. 

СКОРПІОН
Приготуйтеся до 

змін у фінансовій сфе-
рі. Сумлінні у роботі 

Скорпіони отримають значну 
матеріальну винагороду. 

СТРІЛЕЦЬ 
Зірки радять пере-

бувати у центрі уваги 
оточуючих і не відмовлятися 
від спілкування. Наведіть лад 
у домі. 

КОЗЕРІГ
Настав час зняти 

«рожеві» окуляри і при-
йняти дійсність такою, яка вона 
є. Напишіть покроковий план 
своїх дій. 

ВОДОЛІЙ
Доведеться вирішу-

вати багато робочих і 
фінансових питань. Поставтеся 
до цього якомога серйозніше. 

РИБИ 
Непередбачувані 

труднощі у любовній 
сфері гальмуватимуть 

вас. Переключіть увагу на ро-
боту. 

Як виростити 
мандарин з кісточки

Мандарин – один 
з найвибагливіших 
цитрусових. На від-
міну від популярних 
лимонів виростити і 
доглядати за мандари-
ном простіше. Дружба 
з цією рослиною може 
бути довгою і міцною.

Для посіву беруть свіже на-
сіння із стиглих мандаринів. Ви-
користовують їх відразу після 
вилучення з плоду. Кісточки 
погано зберігаються і після ви-
сихання швидко втрачають схо-
жість. Насіння беруть побільше, 
на випадок, якщо не всі зійдуть

Перед посівом їх замочують 
на 10-12 годин в стимуляторах 
зростання «Епін-екстра», «Цир-
кон». Це зміцнює сили майбут-
ньої рослини, стимулює розви-
ток кореневої системи.

Слушна нагода для посіву 
– кінець січня–початок лютого, 
коли світловий день стає до-
вшим.

Грунт для розсади потріб-
ний пухкий, поживний з підви-
щеним вмістом фосфору. Саме 
цей елемент відіграє важливу 
роль на початку росту. Велика 
кількість фосфору міститься в 
перегної і компості, тому на дні 
горщика має бути органіка.

Кісточки кладуть по одному 
в окремі горщики або в загальні 
ємності з наступною пікіровкою. 
Глибина загортання в грунт – 1 
см. Посіви поливають і накри-
вають поліетиленовим пакетом, 
щоб забезпечити тепличний 
мікроклімат.

На цьому етапі сіянцям не 
важливе світло, головне – те-
пло. Для проростання потріб-
на температура повітря 20-25°C. 
Посіви регулярно поливають і 
провітрюють. Через 3-4 тижні 
з'являються сходи, і з ємності 
знімають укриття.

Розсаду переносять у світле 
місце. Якщо її вирощували в 
контейнері, то після появи двох 
справжніх листочків пікірують 
по одній рослині в кожен ста-
канчик. Як тільки коріння почне 
заповнювати весь обсяг стакан-
чика, мандарини розсаджують в 
горщики більшого розміру.

ОСВІТЛЕНІСТЬ
Як і всі цитрусові, мандарин 

любить світло. Найкраще місце 
для нього – це підвіконня або 
місця поблизу вікна зі східного 
боку. 

ВОЛОГІСТЬ
У природі мандарин зростає 

в субтропіках з вологим кліма-
том. Важко в квартирі забезпе-
чити вологість 90-95%. Але вдома 
мандарин прекрасно себе буде 
почувати і при вологості 60-65%.

Простими і бюджетними 
прийомами підвищення воло-
гості є розміщення біля гор-
щиків з рослинами відкритих 
ємностей з мокрим керамзитом 
або галькою. При випаровуванні 
вологи воду в піддони періодич-
но доливають.

ТЕМПЕРАТУРА
В період активного весняного 

зростання оптимальна темпера-
тура повітря – 18-25°C. Восени і 
взимку рослина може перебува-
ти у більш прохолодних умовах 
– при температурах 13-15°C.

Якщо мандарин зростає на 
підвіконні, то взимку стежать, 
щоб гілки не торкалися холод-
ного вікна, і оберігають його від 
морозного повітря.

ГРУНТ
Грунт повинен бути легким, 

родючим, нейтральним за рів-
нем кислотності, тому для по-
садки не використовують кислі 
торф'яні суміші. У продажу є 
готові грунти для цитрусових. 
Якщо субстрат готують само-
стійно, то для нього беруть рівні 
частини дернової, листової зем-
лі, перегною і компосту.

ПОЛИВ
Поливають рослини до-

щовою або відстояною водо-
провідною водою. Холодну 
воду підігрівають до кімнатної 
температури 20-25°C. Якщо по-
ливати холодною водою, то по-
живні елементи будуть погано 
засвоюватися корінням. Влітку і 
до осені поливають часто і рясно, 
але без заливки. Орієнтуються 
на появу води у піддоні – це сиг-
нал, що води досить. Надлишки 
вологи зливають з піддона.

Взимку поливають рідше, 
стежачи за вологістю верхнього 
шару грунту. Якщо в цей період у 
мандарина з'являються плоди, то 
різко скорочувати полив можна.

ОБРІЗКА
Мандарин може рости без 

обрізки. Але красивої рослини 
без формування не вийде. В 
ідеалі мандарин повинен мати 
гіллясту віялоподібну форму. 
Завдяки цьому він зможе мак-
симально використовувати со-
нячне світло для зростання і 
розвитку. Кардинальна обрізка 
– це крайній захід, її рослина 
перенесе болісно.

За матеріалами Ukr.Media
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До різдвяного столу:  
запечена качка з яблуками у тісті

Інгредієнти: 1 качка (2-2,5 кг), 
500 г борошна (+ 50 г для підпилу), 
250 мл води, 4 середніх квашених 
яблука, сіль та перець до смаку.

• Качку добре помийте та об-
сушіть паперовими рушниками. 
Ретельно натріть сіллю і перцем з 
усіх боків та зсередини. Розігрійте 
духовку до 180 градусів.

• Висипте у миску 500 г бо-
рошна та влийте 250 мл води. 
Перемішайте спочатку ложкою, 
а потім вимішайте руками. Тісто 
має бути пружним та однорід-
ним.

• Розріжте навпіл 4 середніх 
за розміром квашених яблука та 

вкладіть у черево качки. Зашийте 
кулінарною ниткою, аби яблука 
не випадали.

• Присипте стіл чи дошку бо-
рошном та викладіть тісто. Розка-
чайте у коло так, щоб можна було 
загорнути у нього качку повністю.

• Викладіть качку на тісто та 
щільно обгорніть, щоб не було 
отворів. Защипніть краї та ви-
кладіть швом вниз на деко. За-
пікайте 2,5 години у розігрітій 
до 180 градусів.

Наваристий та смачний бограч

Інгредієнти: 50 г сала, 800 г 
яловичини (лопатка або задня час-
тина), 500 г картоплі, 2 томати, 2 
солодкі перці, 1-2 цибулини ріпчас-
ті, 10 г перцю чилі, 1 ч. л. паприки, 
1 ч. л. копченої паприки (опціональ-
но), сіль і перець до смаку.

• Наріжте 50 г сала слайсами, 
а потім поріжте невеликими ку-
биками. Можете взяти звичайне 
сало або з м'ясними прожилками. 

• Перекладіть в жаровню і 
трохи обсмажте на маленькому 

вогні, поки не розтопиться жир.
• Наріжте 800 г яловичини 

великими порційними шматка-
ми. Якщо є бажання, замініть на 
телятину.

• Перекладіть шматки ялови-
чини до жаровні з салом та об-
смажуйте до рум'яної скоринки, 
періодично помішуючи

• Очистьте 500 г картоплі. 
Бажано брати невеличку та не 
розрізати. Якщо картопля вели-
ка, наріжте її великими кубика-
ми. Додайте до м'яса.

• Помийте два томати та 
наріжте великими кубиками. 
Взимку можете використовувати 
томати у власному соку, пелаті чи 
заморожені. На смак це не дуже 
вплине.

• Помийте два солодких пер-
ці, розріжте, приберіть насіння та 
плодоніжку. Наріжте великими 

кубиками. Використовуйте пе-
рець будь-якого кольору, можете 
взяти капі.

• Візьміть 1-2 цибулини. Якщо 
цибулина велика, буде достатньо 
однієї. Розріжте на 4-6 великих 
частин. 

• Наріжте слайсами 10 г сві-
жого перцю чилі чи беріть плас-
тівцями. Перекладіть всі овочі до 
жаровні.

• Додайте 1 ч. л. звичайної па-
прики та 1 ч. л. копченої. Остан-
ня надасть приємного смаку «з 
димком».

• Посоліть і поперчіть до сма-
ку. Варіть до готовності картоплі 
на маленькому вогні. Якщо ви 
будете готувати бограч у духовці, 
то накрийте його кришкою та по-
ставте на 1,5 години в духовку за 
температури 180 градусів.

Джерело: klopotenko.com
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Споживачу

ОГОЛОШЕННЯ
Зрізання дерев будь-якої складності. Чистка саду обріз-
ка сухих гілок. Чистка на кладовищі, розчистка ділянки 

під забудову. -Копка, поглиблення та чистка криниць 
-Доставка будиночків на криниці -Викладка дна кремні-
єм, річковим камнем -Проводимо дезінфекцію -Копання 

каналізацій, траншей -Проведення води.  
Працюємо круглий рік по всій Житомирській області.  

Телефон: +380684955748

Виготовлення та встановлення: Металопластикових ві-
кон та дверей; - Броньованих та міжкімнатних дверей; 

- Пам’ятників (гранітних та цементних).   
А також: Меблі на замовлення (шафи-купе, кухні, офісні, 

торгові та м’які меблі); Ковані вироби ( ворота, лавки, 
козирки); Металочерепиця та профнастил; Ортопедичні 
матраци; Перетяжка та ремонт меблів; Перекриття бу-

динків. Контакти: 098 789 77 29 (Олександр).  
Ремонт побутової техніки: 068 563 55 96.


