
Віталій Бунечко окремо 
відзначив титанічну робо-
ту, проведену у підвально-
му приміщенні романів-
ської лікарні, де упродовж 
восьми місяців 2022-го 
року тривали масштабні 
роботи із ремонту та впо-
рядкування приміщення, 
яке свого часу признача-
лося для укриття. Тепер у 
романівській лікарні під-
вал не просто служить для 
перебування персоналу та 
пацієнтів під час оголо-
шень сигналів повітряної 
тривоги, але й одночасно 
може використовуватися 
для проведення багатьох 
суто медичних процедур, 
в тому числі – й хірургіч-
них операцій. Для цього 
знадобилися не лише по-
тужні кошти місцевого 
бізнесу, а саме підприєм-

ства ТОВ «Вівад 09», але й 
могутнє плече допомоги 
небайдужих. Згуртованість 
місцевої влади, місцевого 
бізнесу увінчалися просто 
неймовірним, однозначно 
позитивним результатом. 

«Можу висловити із 
цього приводу вдячність 
усім, хто був дотичним 
до цього процесу, і за-
певнити романівчан, що 
й обласна влада із ро-
зумінням, із належною 
увагою і турботою ста-
витиметься до подаль-
ших планів і конкретних 
кроків вдосконалення 
матеріальної бази у ва-
шій лікарні», – сказав на-
чальник Житомирської 
обласної військової адміні-
страції після відвідування 
романівської лікарні.
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Нове обладнання – гарний 
старт для подальшої 
модернізації
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продовжимо перемогою!

У Миропільській громаді 
планують поточний ремонт 
медичних закладів

с. 4-5

с. 3

с. 2

Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно

У Романові лікарняний 
заклад міцніє і розвивається 
навіть в умовах війни

Найпершу і головну ува-
гу В. Бунечка привернуло 
відділення медичної реабі-
літації та фізичної терапії, 
яке було створене і відкрите 
у КНП «Романівська лікар-
ня» у 2021-му році.

- Напрям медичної 
реабілітації у сучасній ме-

дицині отримує напрочуд 
важливе значення, – за-
значає Віталій Бунечко. 
– Адже не секрет, що по-
ширена раніше практика, 
коли пацієнт після виписки 
із лікарні перебував здебіль-
шого під наглядом діль-
ничного лікаря, далеко не 
завжди відповідала сучас-

ним стандартам медичного 
обслуговування населення. 
Часто людина, яка одужує 
після хвороби, а особливо 
– після операційного втру-
чання, вимагає спеціалізо-
ваної медичної допомоги, 
яку фахівці влучно на-
зивають реабілітацією. 
Керівництво романівської 
лікарні, створивши відді-
лення медичної реабілітації 
та фізичної терапії, обрало 
дуже важливий напрям 
медичної допомоги для 
багатьох пацієнтів Рома-
нівської громади, а також 
для хворих кількох сусід-
ніх громад, де у лікарнях 
чи амбулаторіях немає від-
повідних реабілітаційних 
відділень. А враховуючи 
нинішні обставини, коли 
й надалі триває масштабна 
агресія росії, коли Збройні 

сили нашої держави ведуть 
важкі і кровопролитні бої 
із загарбниками, подібні 
реабілітаційні відділення 
вкрай важливі і для воїнів 
ЗСУ, які якраз і потребують 
реабілітації після лікуван-
ня в умовах госпіталів. До 
речі, якраз у романівській 
лікарні і сьогодні, ось зараз, 
проходять такий реабілі-
таційний супровід чима-
ло воїнів, які одужують 
після поранення. Після 
детального ознайомлення 
із потенціалом відділення 
медичної реабілітації та 
фізичної терапії ми пере-
коналися, що персонал та 
керівництво романівської 
лікарні активно працюють 
над вдосконаленням та по-
ліпшенням роботи відді-
лення, яке має ще відносно 
молодий вік. 

Віктор Першко

Першу у новому році робочу поїзд-
ку громадами Житомирщини началь-
ник обласної військової адміністрації 
Віталій Бунечко 5 січня 2023-го року 
здійснив до Романова. Головним пунк-
том візиту очільника Житомирщини 
стала місцева лікарня. 
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• Британська розвідка висловила сумніви щодо захоплення росіянами Бахмута.
• Укренерго повернуло нічні ліміти енергоспоживання.
• У Німеччині виявлено 3000-річний дерев'яний колодязь для загадування бажань. 
• Британія підтвердила зникнення двох своїх громадян в Україні.
• В Україні подорожчали яйця.
• Естонія почала працювати над конфіскацією російських активів.
• В Україні обвалився ринок нерухомості.
• Ціна російської нафти впала нижче $40 за барель.
• В Україні змінюють порядок страхових виплат.
• В Україну йде аномальне потепління.
• Українські вчителі отримали 50 тисяч ноутбуків від Google і ЮНЕСКО.
• Мін`юст повідомив про різке падіння народжуваності в Україні. 
• В Україні остаточно заборонили тонкі пластикові пакети.
• Звіт ООН: озоновий шар відновиться протягом десятиліть.
• У лютому SpaceX запустить найпотужнішу у світі ракету.
• Іранського футболіста відправили до в'язниці на 26 років.
• Американські банки готуються до скорочення прибутків та рецесії, – Reuters.
• Польща створить нову дивізію на кордоні з Білоруссю.
• Поранені окупанти скаржаться на переповнені госпіталі в рф – перехоплення.

Коротко про головне

Як найчастіше називали дітей 
на Житомирщині у 2022 році

У Центральному міжрегіонально-
му управлінні Міністерства юстиції 
(м. Київ) повідомили, які імена були 
найпопулярнішими на Житомирщині 
у 2022 році. 

Серед жіночих це такі: Аліна, Аліса, 
Алісія, Ангеліна, Анна, Анастасія, Аріна, 
Богдана, Валентина, Валерія, Варвара, Ве-
роніка, Вікторія, Дарина, Евеліна, Емілія, 
Єва, Єлизавета, Злата, Карина, Катерина, 
Kipa, Маргарита, Марія, Марта, Мілана, 
Мирослава, Ніколь, Олександра, Поліна, 
Софія, Соломія, Юлія, Яна. Чоловічі: Ан-
дрій, Артем, Артур, Богдан, Володимир, 

Владислав, Даниїл, Данило, Денис, Дми-
тро, Єгор, Захар, Іван, Ілля, Кирило, Лев, 
Макар, Максим, Марк, Мар’ян, Матвій, 
Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Сте-
фан, Тимофій, Тимур, Юрій, Ян, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались 
дітям у 2022 році на Житомирщині:

• жіночі: Аврора, Агата, Аделіна, 
Адріана, Альбіна, Альвіна, Анелія, Анісія, 
Божена, Габріелла, Даяна, Даріана, Ділара, 
Домініка, Еліна, Ельвіра, Еліана, Еміра, 
Емма, Естер, Ілона, Іларія, Ліана, Ліка, 
Лія, Маліка, Меліса, Міла, Мілена, Міра, 
Мія, Моніка, Ніколетта, Ніколоз, Олівія, 
Радміра, Роза, Роксолана, Руф, Сабіна, 
Сандра, Стелла, Стефанія, Теона, Ульяна

• чоловічі: Авдей, Айртон, Алекс, 
Амін, Амібрек, Амір, Арман, Армен, 
Арсен, Браєн, Білослав, Варфоломій, 
Веніамін, Дамір, Даніл, Джош, Ернест, 
Еммануїл, Імран, Йонатан, Лаврін, Ларіон, 
Леон, Лука, Максиміліан, Мілан, Нестор, 
Олесь, Оскар, Платон, Радіон, Рінат, Ру-
вим, Самуїл, Сармат, Серафім, Світозар, 
Тамірлан, Фарід, Хома.

Нове обладнання – гарний старт  
для подальшої модернізації

Наталка Рисіч 

Початок 2023-го року 
у Романові ознамено-
ваний доволі знаковою 
подією у господарстві, 
яке обслуговує РКП 
«Сервіс».

Йдеться про оновлення робо-
ти насосного обладнання, вста-
новленого для підйому води на 
свердловинах, що забезпечують 
водопостачання споживачів у 
селищі Романові. Перша сверд-
ловина, яка була оснащена новим 
насосним обладнанням, у районі 
ПМК. Усі роботи з модернізації 
об‘єкта проводилися силами 
колективу РКП «Сервіс», а нове 
насосне обладнання було при-
дбане завдяки спонсорській 
допомозі генерального ди-
ректора ТОВ «Вівад 09» Ігоря 
Ходака. За словами директора 
РКП «Сервіс» Валентина Левко-

вича, нове насосне обладнання 
якісно відрізняється від того, яке 
використовувалося раніше. Най-
перший фактор такої переваги 
– енергоефективність водяного 
насосу. Вже перші дні роботи 
певним чином модернізованої 
свердловини, яка забезпечує 
водопостачання у районі ПМК, 

показали, що добове споживання 
електроенергії новим насосним 
обладнанням щонайменше втричі 
(!) економніше, аніж аналогічні 
показники енергоспоживання 
старими насосами. Ще одна осо-
бливість полягає у тому, що вони 
мають однофазну характеристику, 
а це означає, що у разі тривалої 

відсутності електроенергії, напри-
клад, у морозну погоду, електро-
постачання нових насосів можуть 
здійснювати однофазні генерато-
ри, які сьогодні масово надійшли 
у продаж і які мають значно мен-
шу купівельну ціну порівняно з 
трифазними генераторами.

Директор РКП «Сервіс» Вален-
тин Левкович також повідомив, 
що вже незабаром у розпоряджен-
ні РКП «Сервіс» можуть з’явитися 
ще три нових насоси для заміни 
обладнання на свердловинах у Ро-
манові. Усі нові насоси матимуть 
аналогічні характеристики із тим 
обладнанням, яке вже встанов-
лене у районі ПМК. Подальше 
оснащення свердловин новими 
техзасобами відбувається також 
завдяки спонсорським коштам, 
які надав гендиректор ТОВ «Вівад 
09» Ігор Ходак. Загалом на заку-
півлю чотирьох насосів РКП «Сер-
віс» витратить майже 150 тисяч 
гривень спонсорської допомоги.

Важливо, що насосне облад-
нання, яке має значно кращі по-
казники із енергоефективності і 
характеристики для співставного 

застосування однофазних генера-
торів (у разі потреби), встанов-
люється одночасно із заміною 
зношених металевих труб, які 
вже давно відпрацювали усі мож-
ливі терміни придатності, мають 
числені механічні пошкодження, 
що призводить до втрат води і по-
гіршення її якості. Таким чином, 
спонсорська допомога підприєм-
ства «Вівад 09» дала старт давно 
назрілому процесу заміни насо-
сного обладнання у свердловинах, 
які забезпечують водопостачання 
у Романові. 

У подальшому підприєм-
ство РКП «Сервіс», залучаючи 
кошти місцевого бюджету, а 
також кошти від меценатів 
(спонсорів), кошти та ресур-
си від грантових проєктів 
із модернізації комунальної 
інфраструктури, має взятися 
за серйозне оновлення сис-
теми комунального водопос-
тачання та водовідведення. 
У Романові у цьому напрямі 
роботи ще непочатий край!

Затверджений новий порядок 
організації та ведення 
військового обліку призовників, 
військовозобов’язаних та 
резервістів

Кабінет Міністрів України 
затвердив Постанову № 1487 
(далі – Постанова) від 30 грудня 
2022 року, якою передбачається 
нововведення щодо правил 
взяття на військовий облік при-
зовників, військовозобов’язаних 
та резервістів.

Відтепер на військовий облік мають 
ставати призовники з 16 років (у рік досяг-
нення 17-річного віку) до 27 років, а взяття 
громадян, які прибули з тимчасово окупо-
ваних територій України, на персонально-
первинний та персональний військовий 
облік здійснюється після взяття таких осіб 
на облік внутрішньо переміщених осіб та 
на військовий облік у військкоматах. Від-
повідно до Постанови військовозобов’язані 
також зможуть передавати особисті дані 
військкоматам через застосунок «Дія», зо-
крема, й щодо зміни місця проживання. 

Окрім того, нововведення стосується 
військового обліку жінок, відповідно до 
якого на військовий облік мають ставати 
жінки, які мають медичну або ж фармацев-
тичну освіту, а також за власним бажанням 
жінок, які мають спеціальність або про-
фесію, споріднену з відповідною військо-
во-обліковою спеціальністю, перелік яких 

затверджений Міноборони. Однак жінки, 
які мають медичну або фармацевтичну 
освіту й не перебували на військовому об-
ліку, тобто не отримували військово-об-
лікового документа до затвердження цієї 
Постанови, можуть працевлаштовуватися 
як невійськовозобов’язані до кінця 2026 
року.

Зміни також стосуються працевлашту-
вання або ж навчання військовозобов’язаних 
осіб. Відповідно до Постанови офіцій-
но працевлаштуватися чи навчатися 
військовозобов’язані особи чи призовники 
зможуть лише після їхнього взяття на вій-
ськовий облік. Зазначимо, що усі центри за-
йнятості зобов’язані надавати інформацію 
про безробітних військовозобов’язаних. 

Водночас передбачається ведення вій-
ськового обліку серед українців, які пере-
бувають за кордоном. Здійснення такого 
обліку покладається на закордонні дипло-
матичні установи України, які сприятимуть 
поверненню військовозобов’язаних та резер-
вістів в Україну. Слід зауважити, що призо-
вники, військовозобов’язані та резервісти, 
які виїжджають за кордон до трьох місяців, 
з військового обліку не знімаються, а тому 
ставати на військовий облік за кордоном у 
таких осіб необхідності не має. 

Відповідно до статті 16 Постанови, 
військовий облік поділятиметься на: пер-
сонально-якісний (вестимуть військкома-
ти), персонально-первинний (вестимуть 
органи місцевої влади) та персональний 
(вестимуть підприємства та установи, на-
вчальні заклади, де працює чи навчається 
військовозобов’язаний).

Для отримання безкоштовної юри-
дичної консультації звертайтеся до 
Бердичівського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової 
допомоги за адресою: м. Бердичів, вул. 
Чорновола, 9, телефон: (068) 291-9018 
або 0-800-213-103.
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У Миропільській громаді 
планують поточний ремонт 
медичних закладів

Сесія Миропільської 
селищної ради погодила 
низку робочих питань

5 січня під головуван-
ням селищного голови 
відбулася 27 позачергова 
сесія Миропільської 
селищної ради 8-го 
скликання.

У роботі взяли участь 17 де-
путатів. На порядок денний було 
винесено 3 питання. В процесі 
роботи сесії усі рішення були 
прийняті, а саме: щодо внесення 
змін до бюджету Миропільської 
селищної територіальної громади 
на 2023 рік (прийнято державну 
освітню субвенцію); схвалено текст 
звернення депутатів до Верховної 
Ради України, Офісу Президен-
та України, Кабінету Міністрів 
України, Державного агентства 

лісових ресурсів України стосовно 
недопущення звуження органів 
місцевого самоврядування у сфері 
лісових відносин та руйнування 
лісової галузі в Україні; щодо 
присвоєння селищному голові 
чергового рангу посадової особи 
місцевого самоврядування відпо-
відно до трудового законодавства.

З рішеннями, прийнятими на 
сесії, можна буде ознайомитися на 
офіційному сайті Миропільської 
селищної ради протягом визна-
ченого законодавством терміну.

Українські школярі за кордоном:  
як пройшов перший семестр

Багато українських 
дітей через війну ви-
їхали за кордон. Там 
вони пішли у місцеві 
навчальні заклади, але 
більшість із них продо-
вжують підтримувати 
зв’язок із українськими 
школами.

Вже закінчився перший на-
вчальний семестр. Як він минув, 
з якими складнощами зіштовху-
ються українські школярі та їхні 
батьки за кордоном та як вони бу-
дуть повертатися до повноцінного 
навчання в Україні – дізнавався 
Центр громадського моніторингу 
і контролю.

Скільки українських 
школярів за кордоном

Понад 100 тисяч школярів 
вже повернулися в Україну, але 
за кордоном ще залишаються 
приблизно 516 тисяч учнів. Про 
це під час брифінгу в Медіацентрі 
Україна – Укрінформ заявив пер-
ший заступник міністра освіти і 
науки України Андрій Вітренко.

«За межами України у країнах 
ЄС та по світу перебуває приблизно 
516 тисяч дітей шкільного віку. 
Цей показник коливався під 620 
тисяч. Ми радіємо тому, що вже 
більше 100 тисяч дітей поверну-
лися до України, до української на-

ціональної освітньої системи. На 
тимчасово окупованих територіях 
нині перебуває приблизно 95 тисяч 
учнів», – повідомив він.

Найбільше школярів 
з України за кордоном 
зареєстровано в Польщі 
– понад 528 тис., Німеч-
чині – близько 290 тис. і 
Чехії – 70,5 тис. В Італії, 
Румунії, Іспанії та Сло-
ваччині – від 30 до 40 тис. 
українських дітей шкіль-
ного віку. Найбільше ді-
тей-біженців з України 
ходять до шкіл в Ірландії 
– 92%, Іспанії – 75%, Італії 
– 71%, Нідерландах – 66%, 
Австрії – 63%.

Як навчаються українські 
школярі-біженці

Існують декілька основних 
підходів до інтеграції біженців 
у школи. Новоприбулі учні спо-
чатку можуть бути в окремих 
класах, де опановують мову на-
вчання, або одразу навчаються 
з однолітками з країни перебу-
вання. Багато дітей продовжують 
навчання в українських школах 
онлайн. І або обмежуються цією 
формою навчання, або суміща-
ють і онлайн навчання в Україні, 
і оффлайн навчання в місцевій 
школі.

Міністерство освіти і науки 
України надіслало листи до ор-

ганів освіти всіх країн, де є діти-
біженці, з проханням сприяти 
навчанню за українськими стан-
дартами. Більшість країн дбає про 
тих дітей, які бажають навчатися 
дистанційно (наприклад, надають 
гаджети та робочі місця).

А у країнах-сусідах (Польщі, 
Латвії, Литві, Естонії, Чехії) за бю-
джетні кошти відкрито декілька 
українських класів, де викладають 
українські вчителі за українською 
освітньою системою.

Як дітям повертатися до 
українських шкіл

У МОН підкреслюють: одним 
із ключових завдань підтримки 
українських учнів, які були виму-
шені залишити Україну через вій-

ськову агресію росії, є збереження 
зв’язку з українською системою 
освіти, забезпечення можливості 
продовжувати навчання за укра-
їнською навчальною програмою, 
особливо вивчення української 
мови, літератури та історії, а та-
кож отримання документів про 
освіту.

У багатьох країнах Європей-
ського Союзу відвідування міс-
цевої школи є обов’язковим. Але 
для того, щоб ці діти не втрачали 
зв’язок з українською національ-
ною системою освіти, МОН ре-
комендує їм відвідувати онлайн 
свою або будь-яку іншу школу 
за заявою батьків чи опікунів, а 
найважливіше – онлайн-уроки в 
Україні з щонайменше трьох на-
вчальних предметів.

«Ми рекомендуємо відвідува-
ти заняття з української мови, 
української літератури та історії 
України. Ці предмети не вивчають-
ся, і коли наші діти повернуться, 
ми не зможемо їх автоматично 
перезарахувати. Усі інші предмети 
будуть автоматично перезарахо-
вані», – сказав Андрій Вітренко.

Проблеми українських 
школярів за кордоном

Служба освітнього омбудсмена 
провела опитування, яке показало, 
що мовний бар'єр – найпоширені-
ша проблема, з якою стикаються 
українські школярі за кордоном. 
Про неї повідомили майже 70% 
опитаних. Із проблемами освіт-
нього процесу зіштовхнулись 
27% батьків. Вони зазначили, що 
дитина отримувала подвійне на-
вантаження через навчання в укра-
їнському та закордонному закладі 
освіти. Понад 8% опитаних батьків 
вважають проблемою різновікові 
класи у школах.

35% батьків вбачають пробле-
му у відмінностях освітніх про-
грам в українських та закордонних 
закладах. Майже 6% підкреслили, 
що дитині довелось відвідувати 
уроки, які вона ніколи не вивчала 
в українській школі. А ще 6,7% 
батьків зіштовхнулись з тим, що 
викладання історії відрізняється 
від того, як її подають в Україні. 
3,5% опитаних повідомили про 
необхідність оплати підручників 
у країні перебування.

4 січня у миропіль-
ській амбулаторії від-
булася робоча нарада з 
організації та проведен-
ня поточного ремонту 
внутрішніх примі-
щень закладу охорони 
здоров’я.

У ній взяли участь селищний 
голова Світлана Власюк, заступ-
ники голови Віктор Стельмах 
та Ірина Яцкова, начальник від-
ділу містобудування Ігор Янко, 
начальник фінансового відділу 
Олена Гончарук, директор КП 
«Миропількомсервіс» Олександр 
Данилюк, виконуюча обов’язки 
директора Миропільської АЗПСМ 
Олена Мельник, завідувач госпо-
дарством закладу Віктор Кри-
шталь.

В результаті робочої зу-
стрічі були визначені об’єми 
та види робіт зі створення 
комфортних умов для надання 
якісних медичних послуг на-
селенню громади. Також було 
обговорено терміни і механізм 
оплати необхідних будматері-
алів та виконаних робіт.

Плануємо, працюємо, набли-
жаємо Перемогу!
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О 04:31 24.02.2022 р. ми розпочали новий 
відлік восьмирічної війни з росією. Гортали 
календар і зустрічали кожен новий день 
завдяки ЗСУ. Вистояти, витримати удар, 
зробити максимум, не зупинятись та 
продовжувати боротись – з таким настроєм 
завершуємо 2022-й.

Депутатська, благодійна, підприємницька 
діяльність були скеровані в єдиному 
напрямі – всебічна підтримка Збройних 
сил, підрозділів територіальної оборони, 
забезпечення першочергових потреб жителів 
громад. Такого ж вектору дотримувалась 
і команда однодумців. У підсумках 2022 
року ключовими є проєкти автомобільного 
забезпечення військових, облаштування 
укриттів, підтримка громад у щоденних 
викликах в умовах війни.

РIК БОРОТЬБИ ТА СИЛИ 
продовжимо перемогою!
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* * *
Літу поставивши свічку
Сплачуться верби над річкою
Дощ у молитві одвічній
Буслів у вирій покличе
Грім Отче Наш прочитає
                      І літа немає

14.08.2019

 * * * 
Життя на прискорення
…
Гальма 
            зайва педаль
Падаєш стомлений
…
День до дня в магістраль                

*  *  *
“Прощай, немытая Россия!”

М. Ю. Лермонтов 1840.
сліпих овець занедбана кошара
нечесана немита глупота
ти суміш солов’їв і перегару
іконами за безцінь на базарі
жнивуючи несіяні жита

* * * 
Коли душа навиворіт
Коли вона горбата
Хай руки навиворіт
Але зброю на брата
                   Не брати

* * * 
Намагаюся бути щасливим!
Ріжу в кров свої ночі безсонням...
Телемило – статеве безсилля - 
Залишу на вчорашнім пероні!

Порновлада не оре й не сіє!
Ще чесніші нові обіцянки
Роздають не порочні повії...

Я не вірю в цноту куртизанки!
Намагаюся бути щасливим!

* * *
Повернути смак меду 
                                  і сонця!
Повернути смак кави
                                 й дощу!
Повернути смак яблук 
                                 і хліба!
Повернути сміх дітям
                                 на вулицях!
ДО БОЮ!!!

* * * 

Навіть якщо поміж віруючих  
 залишишся один –
   ти будеш вірити
Навіть якщо поміж тих хто молиться
 залишишся один – 
   ти будеш молитись
Навіть якщо поміж тих хто живе
 залишишся один –
   ти будеш  жити
Ти – не злочинець
Ти – Українець!

Кондратюк Юрій Павлович
Народився 1961 р. у місті Чуднові на Житомирщині. 
Поет і прозаїк, різьбяр по дереву, фотохудожник, музикант.
Заслужений працівник культури України, член НСПУ, лауреат премії ім. Б. Тена (2022 р.).
Автор чотирьох збірок поезії.  
Друкувався у періодиці, українських і міжнародних збірках та альманахах. 
Нині працює директором краєзнавчого музею Романівщини на Житомирщині.
Адреса: Житомирська обл. Житомирський район, селище Романів, вул. Ількова, 20а кв. 3, 13001;  
тел.: 097-667-1345. 

* * *
Багнетно виглядає зимове віття
Проколюючи небо наскрізь
До витоків

* * *
Мовчать в мені вірші
хвилинами мовчання
вночі сичать сичі         
й щоденно не світає

Мовчать в мені вірші
в віршованім мовчанні
новини-торгаші
про нові наші рани

Мовчать в мені вірші
віршовано-гортанно
лягли у спориші
мовчазними рядками

Мовчать в мені вірші
І плачуть з небесами 
війни звучать марші

так пусто на душі
і виє ніч з вовками

* * * 
Пресвята Богородиця 
бруківкою вулиць 
рушників 
               настелила
червоно-чорним 
               вишивала  
кіптявою і кров'ю
проводжаючи 
               нам співала 
“Пливе кача”
щоб не боялись діти наші 
на повні груди 
“Ще не вмерла...”

московським попам
політруки кривавих душ
це ви з хрестом батийські раті
ведете ордами на брата
хоча який з вас в біса брат

політруки кривавих душ
чекіська наволоч іуди
вам руський мір здається чудом
дзвіниці без хрестів усюди
зате з кремльовською звіздой

політруки кривавих душ
чужі попи – московська святість
на тризні п’янка як на святість
у вас душа така горбата
...
і ще не вилізла з калюж!

19:33
голодний ранок
на сліпім вікні
знов пам'ять свічку роз'ятрила
там ніби рана
всі в одній труні   
і смерть з портрета на стіні    
медовий пряник     

голодний ранок
на сліпім вікні
сон розуму Сатурн з вусами
зжирає п'яно
дітей в худеньких гробовинах    
з молитóв німих
впаде зернина

Олександру Ількову
Він пішов на війну
і з війни тепер сниться
у степу в полинах
мамі краща столиця
Він пішов на війну
кращі там де не тепло
ледь помітно зітхнув
бо не місце в вертепах
бо не “цирк”
                   не “га-га”
не базікать з екранів
а кістлява карга
не гламурним баранам
все листів 
                 вже нема 
скринька завжди порожня                 
тільки пам’ять тюрма
ніби торба дорожня
розірвати
               втекти
і забути навіки
пам’ять і самота
закривають повіки
Він пішов на війну
не прощався в надії
вітерцем промайнув  
тільки мрії розвіяв
хлопці мовчки труну
з містом прощу просили
Він пішов на війну
і блакить розітнули
наче янгола 
                   крила

22.07.2021

Костянтину Кулікову
Я на всіх перехрестях
Тільки тисну на газ!
Гальма знов, слово честі,
Забуваю щораз.

Я на всіх перехрестях
Тільки тисну на газ!
Крізь нашестя й пришестя,
Педалюючи джаз...

Я на всіх перехрестях,
Зневажаючи смерть,
Хочу небом понести
Це життя в круговерь.

Я на всіх перехрестях
Тільки тисну на газ!
Якщо небо не скресне
І забуде про нас,
Оглядатись не стану
і не вмру від образ.
Через роки і весни
Я на всіх перехрестях
Тільки тисну на газ! 

* * *
Нога врослась в акселератор
я гальма втратив десь на старті
про спокій мріяти неварто
життя – не жарти!

вже аутсайдер криє матом
колесом гравій днів розвію
дрифтую пристрастно події
нога врослась в акселератор

чи вітром можна вкерувати?

***
ніхто мені не пише з давніх снів
забулися юнацькі обіцянки
і навіть погляд той що заблудив
мене колись в хітливих забаганках

тепер мені вже не знаходить слів

*  *  *
Я дякую тобі за те, що завжди поряд
Зі мною ти в моїй журбі.
За те, що всі мої вбираєш зради й болі,
Не залишаючи мене в юрбі.
Рятуєш від глумливого злослів’я,
Стаєш розрадою, лікуєш від безсонь.
Від холоду, самотності, хвороб і 

безгрошів’я –
Найкращий захист – це тепло твоїх 

долонь.

* * *
Уже на захід повернуло літо 
І тихо в лісі слів і спить душа
А я тримаю свій блокнот відкритим
Чекаю не листка
Вірша

* * * 
Почекай мене трохи за рогом
Я вже раз обманув свою долю
Розгадав таємницю паролю
І утік  
        не постав перед Богом

Почекай мене ще ненажився
Незгорлався неспивсь ненаніживсь
До намолених місць сам ідучи 
Перерізав горлянку гордині

Почекай мене трохи за рогом
Скільки сонць в цьому небі найближчих
Обійму їх подякую півчих
І зітхнувши впаду перед Богом
Отче Наш прочитаю як личить…

Почекай мене трохи за рогом

* * *
Світом керує Батько
Навіть коли ти ще дочка
Навіть коли ти ще син
Навіть коли ти вже батько
Навіть коли на образі батькові риси
Батько не Бог і Бог не батько
Навіть коли за батьком всі плачуть
Навіть коли могилу прибрати
Світом керує Батько
Щоденний батьківський жезл

Синові.
Піде в твої найкращі сни,
Бунтарство переплавить в мудрість…
Вартніша справжньої ціни
Патлато-горлохвата юність!

Піде в твої найкращі сни!..
І вже не повернеться юність . 
Твоя нестримна шестиструнність,
З моєї, каючись, весни,
З найкращих оглянеться снів
Хіповим поглядом ясним!

03.05.15
Батькові.

Ти, батьку, закуси губу й мовчи! 
Ти, батьку, просто витримай наругу! 
Бо наші кроки перші й недолугі. 
Бо розум буде, після бугі-вугі, 
На батьковій могилі плачучи.

...а поки – вітер плутає думки, 
дороги, патли, струни безоглядно
і манить світ незвіданний і знадний, 
і та що наче древня Аріадна... 
Ти, батьку, закуси губу й мовчи!

* * *
цією грою не захоплюйся
колись все починалося й закінчиться
в колоді мічені всі масті
перехворій життям мов коклюшем
і сповідайся

30.11.2017
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Гороскоп на тиждень 11 січня - 17 січня Куточок ГОРОДНИКА

Смачного!

Різне

ОВЕН
Тиждень перевіря-

тиме вас на стійкість і 
чесність. Тож візьміть 

себе в руки і мисліть раціональ-
но – уникнете багатьох проблем. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваша дипломатич-

ність вражатиме усіх 
без винятку. Але дрібних сварок 
і конфліктів все ж уникнути не 
вдасться. 

БЛИЗНЮКИ
На вас очікує 2 

стани на цьому тиж-
ні – активність на його 

початку і спад ближче до кінця. 
Приділіть час коханій людині.

РАК
Досить напружений 

тиждень, який випро-
буватиме ваші нерви. 

У будь-якій ситуації зберігайте 
оптимізм – все владнається. 

ЛЕВ
Вдалий період за-

лишити всі негаразди 
і людей, які тягнуть вас назад, 
у минулому. Не занурюйтеся в 
себе – не на часі. 

ДІВА
Вдалий період у всіх 

сферах вашого життя. 
Отримаєте величезне задово-
лення, дивлячись на результати 
своєї діяльності. 

ТЕРЕЗИ
На представників 

творчих професій очі-
кують нові цікаві про-

єкти. Успіх супроводжуватиме 
Терезів у всіх починаннях. 

СКОРПІОН
Фінансове стано-

вище покращиться. 
Це дасть можливість 

нарешті зосередитися на осо-
бистому житті. 

СТРІЛЕЦЬ
Запасіться терпін-

ням – досить напруже-
ний період попереду. В умовах 
інтенсивної роботи не забувайте 
про відпочинок. 

КОЗЕРІГ
Початок  т и ж н я 

трохи засмутить, але 
починаючи з середини усе ви-
рівняється. На вихідних при-
святіть час рідним. 

ВОДОЛІЙ
На Водоліїв чекає 

сімейний тиждень: ба-
гато спілкування і посиденьок 
з рідними. На роботі можливі 
нові проєкти. 

РИБИ 
Святковий настрій 

Риб не закінчується. Це 
допоможе привернути 

удачу і везіння у всі сфери їх-
нього життя.

Пуансетія  
не червоніє:  
чому це відбувається і 
що робити у такому разі

Основні причини, 
чому у квітки немає 
червоного листя.

У магазинах пуансетія за-
вжди стоїть красива і ошатна 
– з червоним листям, воно і є 
головною прикрасою рослини. 
Якщо ви придбали або отри-
мали в подарунок квітку цього 
року, для вас жодної проблеми 
може не існувати. А ось ті, у 
кого пуансетія живе не пер-
шу зиму, можуть зіткнутися 
з таким неприємним явищем: 
різдвяна квітка не хоче черво-
ніти. Що в цьому разі зробити 
і як змусити квітку стати ново-
річною, як в магазині?

До речі, багато хто, хто не 
розглядав пуансетію ближче, 
думають, що червоні – це квіти. 
Але це не так. Цвіте різдвяна 
квітка непоказними дрібними 
світлими квітками. А червоні 
– це саме листя. Воно змінює 
відтінок в певних умовах. Про 
них ми і поговоримо.

Отже, чому не червоніє 
пуансетія і що зробити?

Перша і найголовніша 
причина – це неправиль-
не освітлення. Пуансетія 
червоніє лише тоді, коли 
скорочується світловий 
день. В ідеалі він пови-
нен становити не більше 
10 годин. Весь інший час 
квітка повинна перебу-
вати в повній темряві. 
Тож ще восени потрібно 
починати накривати рос-
лину паперовим пакетом 
або прибирати її в темне 
приміщення з 6-7 вечора і 
до ранку. Якщо не почали 
робити це восени, можна 
спробувати і зараз. З ча-
сом ви помітите, як листя 
почне набувати червоного 
відтінку.

Пуансетії також може не 
сподобатися занадто сухе 
повіт ря в п ри м і щен н і . 
Рослину потрібно регулярно 
обприскувати. В іншому разі 
листя буде починати сохнути і 
опадати. Червоніти в принципі 
буде нічому. Тож не забувайте її 
регулярно обприскувати.

Разом зі скороченням світ-
лового дня пуансетії бажа-
но забезпечити і знижену 
температуру повітря. Вона 
не любить задуху і спеку. Тож 
треба постаратися закрити 
квітку від гарячої батареї, при 
цьому не позбавляючи її до-
статку світла вдень.

Зараз не завадить дати 
пуансетії комплексну під-
годівлю, щоб у неї були сили 
жити далі і цвісти. А навесні 
не забудьте обрізати квітку і 
прибрати її в прохолодне за-
темнене приміщення на період 
спокою.

Джерело: Ukr.Media
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Теляча печінка в сметані
Інгредієнти: 500 г телячої печінки, 200 г смета-

ни 15%, 2 цибулини, 1 зубчик часнику, 2 ст. л. борошна, 
50 мл соняшникової олії (для смаження), 1 ч. л. меленого 
коріандру, сіль та перець до смаку.

• Поріжте 500 г очищеної від плівок телячої 
печінки на однакові шматочки завтовшки 1,5 см.

• Кожен трохи відбийте кулінарним молотком. 
Це зробить печінку ще м’якішою. Посоліть та по-
перчіть з обох боків.

• Беріть велику пательню, щоб одночасно смажи-
ти всю печінку. Розігрійте її з 50 мл соняшниковою 
олії. Висипте у миску 2 ст. л. борошна та запаніруйте 
шматочки. Підсмажте на пательні з обох боків, при-
близно по 2 хвилини.

• Очистьте 2 цибулини та поріжте півкільцями, 
а зубчик часнику – слайсами. Викладіть їх на обсма-
жену печінку. Тушкуйте 5 хвилин під кришкою на 
середньому вогні. Овочі мають лишитися трішки 
хрумкими.

• Потім додайте 200 мл сметани 15%, перемі-
шайте і тушкуйте ще 5 хвилин під кришкою на 
повільному вогні. 

• Подавайте страву тепленькою до столу 
та за бажанням посипте дрібно посіченою 
зеленню. 

Пиріг з хліба з карамелізованими яблуками
Інгредієнти: 4 яйця, 100 г вершкового масла (+20 г 

для змащування форми), 3 ст. л. цукру (+ 1 ст. л. для 
скоринки), 10 г ванільного цукру, 50 мл молока, 1 на-
різний батон. Для начинки: 3 яблука, 20 г вершкового 
масла (для смаження яблук), 2 ст. л. цукру. 

• Розтопіть у невеликій каструлі 100 г вершкового 
масла. У миску вбийте 4 яйця і збийте виделкою разом 
з 3 ст. л. цукру та 10 г ванільного цукру. Влийте роз-
топлене вершкове масло, 50 мл молока і перемішайте.

• Помийте 3 яблука і наріжте невеличкими тон-
кими скибками, видаливши серцевину. Розігрійте 
духовку до 180 градусів.

• Розтопіть на пательні 20 г вершкового масла і 
викладіть яблука. Всипте 2 ст. л. цукру та тушкуйте 
10 хвилин на невеликому вогні.

• Змастіть форму 20 г вершкового масла. Ми ви-
користовували круглу керамічну форму діаметром 
24 см. Кожну скибочку хліба вмочуйте в яєчну суміш 
та викладайте на дно форми.

• На шар хліба викладіть карамелізовані яблука.
• Зверху покладіть ще шар хліба у яєчній суміші 

та посипте 1 ст. л. цукру для золотавої скоринки. 
Поставте форму запікатися на 20 хвилин за темпе-
ратури 180 градусів.

Джерело: klopotenko.com
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Споживачу

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ УЧАСНИКА БО-
ЙОВИХ ДIЙ, СЕРIЯ МВ №061087, ВИДАНЕ 
НА IМ`Я КРУТОГIНА АНТОНА ОЛЕКСАН-
ДРОВИЧА, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ. 

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ БАГАТОДIТНОЇ 
СIМ'Ї ВИДАНЕ НА IМ'Я ДЕГТЯР ДМИТРО 
ПАВЛОВИЧ ТА НА IМ'Я ДЕГТЯР АНАСТАСIЯ 
ПАВЛIВНА, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

Цікаві факти  
про країни і міста
• У відомому всім Лас-Вегасі 

в казино немає годинни-
ків.

• Жителі США на день 
з'їдають приблизно 18 
гектарів піци.

• Екватор проходить через 
13 різних країн світу.

• Абсолютно у всіх країнах 
військова честь віддається 
правою рукою.

• У Бельгії виробляється 
понад 400 сортів різного 
пива.

• Китай населяють 55 на-
родностей, які спілкують-
ся на 206 мовах.

• В Ірані є спеціальне жі-
ноче таксі.

• Четвіркою великих вина-
ходів Китаю вважаються 
папір, порох, компас і 
друкарська машинка.

• Крутити пальцем біля 
скроні в Перу та Арген-
тині значить «я думаю». 
В інших державах той же 
жест означає «божевіль-
ний».

• Станція «Арсенальна» ки-
ївського метро є найглиб-
шою у світі (105 метрів).

• Перше морозиво було ви-
готовлено в Китаї. Сталося 
це приблизно 4000 років 
тому.

• У Канаді розташована 
найдовша вулиця у світі, 
яка простягається на 1 
896 км.

• Австралія є єдиним кон-
тинентом, на якому немає 
активних вулканів.

• В Україні найбільші запа-
си марганцевої руди – 2.3 
млрд тонн, або близько 11% 
від всього світового запасу.

• На сьогодні в Ірані про-
живає більше мільйона 
християн.

Джерело: tut-cikavo.com

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ УБД СЕРIЯ 
N160419, ВИДАНЕ НА IМ'Я ЧИСТIКОВА 
ЄВГЕНА ВАЛЕРIЙОВИЧА, ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ СЛУЖБОВЕ ПОСВIДЧЕННЯ, 
ВИДАНЕ НА IМ'Я ЧИСТIКОВА ЄВГЕНА 
ВАЛЕРIЙОВИЧА, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ.


