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Відповідь надійшла,  
але запитання залишаються

Топоніміка – це витримка, 
зваженість і мудрість.  
Бо це – надовго

У бригаді «Лють» служитиме  
лікарка з Романова  
Дар‘я Волощук
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Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно

Взаємодопомога 
і солідарність 
понад усе! 

Віктор Першко

Не так давно у 
Романові розпочав 
свою подвижниць-
ку роботу  благо-
дійний фонд «Світ-
лиця добра».

Не секрет, що ворог, 
з яким Україна змушена 
зійтися у смертельному 
двобої, дуже потужний. 
Ворог, який упродовж що-
найменше пяти-шести років 
вів спеціальну і методично 
налаштовану підготовку 
до війни із Україною, зумів 
накопичити просто гранді-
озні потенціали та запаси. 
І нашим воїнам, які стали 
до бою із загарбниками, 
сьогодні дуже важко. Як би 
нам не допомагали, скільки 
не надходило б до України 
гуманітарної допомоги, ледь 
не щодня то тут, то там ши-
риться клич про потребу 
допомоги тому чи іншому 
підрозділу ЗСУ. І благодій-
ний фонд «Світлиця добра» 
лише за перший місяць сво-
єї діяльності зумів об є̀днати  
зусилля вже сотень, якщо не 
тисяч громадян. 

Вийшло так, що як тіль-
ки про появу і реєстрацію 
фонду стало відомо у Рома-
нові, звістка про нову благо-
дійну структуру полинула, 
здається, по всіх куточках 
України. Вже за тиждень 
після реєстрації фонду до 
його організаторів зверну-
лися воїни інженерно-са-
перної роти 48-ї бригади 
ЗСУ. Про потребу в авто-
мобілі підвищеної прохід-
ності сповістив воїн-сапер 
Роман Гумінський, який 
довідався про «Світлицю 
добра» від романівчан, що 
сьогодні служать і боронять 
Україну у підрозділах 48-ї 
бригади. Для купівлі авто-
мобіля потрібного класу і 
типу волонтерам потрібно 
було зібрати щонайменше 
160 тисяч гривень. Але не-
дарма кажуть про те, що 
головне – розпочати. Слід 
зауважити, що організа-
тори і головні двигуни на-
родно-солідарної допомоги 

у «Світлиці добра» (Ірина 
Топінко та Валентина Юш-
кевич) продемонстрували 
увесь арсенал своїх умінь, 
своїх здібностей перекона-
ти, підбадьорити, попро-
сити багатьох людей про 
те, щоб воїни, які воюють 
на «нулі», мали під рукою 
усе необхідне. А це не лише 
автомобіль, кошти на ку-
півлю якого назбиралися 
доволі швидко (всього за 
місяць). Поряд із автомо-
білем для саперів, який 
мали купити за місяць, у 
підрозділі зовсім іншої час-
тини виринула проблема 
закупівлі шин для ремонту 
автомобіля, який потрапив 
під обстріл і вимагав ремон-
ту. За тиждень кошти на 
шини були зібрані (все це 
відбувається паралельно 
із процесом збору коштів 

на автівку для саперів), і 
вантаж одразу ж відправив-
ся на фронт. А звідти ледь 
не щодня лунають прохан-
ня про допомогу тепловізо-
рами. І ціна потрібного для 
чергування на передньому 
краї «теплика» починається 
на відмітці 50 тисяч гри-
вень. І все ж у «Світлиці 
добра» за півтора місяці 
після старту своєї робо-
ти вже назбирали кошти 
на два тепловізори. На-
збирали, вже купили і вже 
доправили. Тут знову ж 
таки, як завжди, трохи не-
сподівано виринає потреба 
у коштах на купівлю кевла-
рового шолома для бійця 
на передовій. Ось зараз, 
через тиждень, як у «Світ-
лиці добра» по-серйозному 
взялися за те, аби купити 
шолом для бійця і на до-

дачу спорядити шолом ще 
й навушниками, необхідні 
для закупівлі шоломів ко-
шти вже майже надійшли. 

Ірина Топінко як лідерка 
благодійного фонду каже, 
що лише обов̀ язкова ад-
міністраторська діяльність 
займає щодня по 6-8 годин. 
Щонайперше треба відпо-
вісти на будь-який контакт, 
який зголосився відреагува-
ти на заклик ініціаторів зби-
рати кошти, поширювати 
прохання далі – до сусідів, 
родичів, односельчан. Кому-
нікація – головна складова 
кампанії із будь-якої благо-
дійності. І тут закони прості, 
але суворі. Друга складова 
діяльності благодійного 
фонду – репутація його 
засновників. Чіткість, пу-
блічність і сувора звітність. 

Ірина Топінко каже, що досі 
ніхто навіть не заїкнувся і 
не засумнівався у тому, що 
кошти і будь-яка допомога, 
зібрана на умовах благо-
дійності, пішла кудись не 
туди. Бо за цим найдорожче 
– чесне ім̀я і незаплямована 
репутація.

Про ще одну складову 
благодійності варто ска-
зати окремо. Про те, яких 
фізичних сил, часу, енергії 
потребує уся робота із залу-
чення допомоги. Далі – ще 
важче, бо люди приносять, 
надсилають і передають ор-
ганізаторам фонду, буває, 
не кілограми, а вже цент-
нери продуктів, консервації, 
приготовлених домашніх 
страв. Про те, як Валентина 
Юшкевич дає усьому цьо-
му раду, знає лиш вона. 

Але поки що результати 
роботи «Світлиці до-
бра» – феноменально 
вражаючі. Фактично 
тиждень–два «Світлиця 
добра» витрачає на мо-
білізацію зусиль, коштів 
та ресурсів для закупів-
лі будь-якого предмету, 
який замовляють бійці із 
«передка». Іноді здається, 
що все – люди знесилені і, 
що казати, – збіднілі та на-
віть виснажені цілим роком 
війни, де немає вихідних, 
святкових днів чи відпусток. 
Але ж все таки надходить 
нова інформація, а з нею 
– прохання про допомогу. 
Люди знову відгукуються, 
розуміють, реагують і до-
помагають. Бо так треба. 
Задля нашої України і для 
її перемоги.
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У бригаді «Лють» служитиме  
лікарка з Романова Дар‘я Волощук

Ще 13 лютого вона була на 
роботі. На звичному для себе 
місці – виконувала обов’язки 
директора центру ПМСД Ро-
манівської селищної ради. 

А вже 17  лютого 2023 року Дар’я Воло-
щук пройшла співбесіди, тестування та 
інші процедури, які запроваджені у ході 
мобілізаційного процесу частин та форму-
вань «Гвардії наступу». Дар’я Валентинівна 
вирішила піти на військову службу у шта-
ті однієї із бригад, які на початку лютого 
2023-го року розпочали формуватися під 
егідою МВС України. Окрім співбесід та 

тестування, Дар’я Волощук склала належні 
нормативні вправи із фізичної готовності і 
тепер чекає остаточного рішення (виклику) 
для подальшого проходження військової 
служби у складі штурмової бригади «Лють» 
МВС України. Щодо вражень після процесу 
відбору на службу у бригаді «Лють», то, на 
думку Д. Волощук, нічого унікального чи 
незвичайного під час проведення співбесід 

та тестування не було. Звичайні і цілком 
логічні запитання про склад родини, про 
те, чи немає родичів або ж близьких на 
території росії чи білорусі. Ну і, звісно ж, 
традиційно обов’язкове запитання про 
те, чому вирішила йти на службу у складі 
штурмової бригади. Дар‘я зізнається, що 
хоче разом з побратимами захищати нашу 
землю. Стосовно тих, хто проходив і прой-

шов випробування та відбір конкурсної 
комісії, то в основному про своє бажання 
служити у складі бригади «Лють» вислов-
лювали люди, які мали досвід служби у 
правоохоронних органах, прикордонних 
військах, службі воєнізованої охорони, ви-
конавчої служби. Основна маса кандида-
тів – люди до 35-37 років. Разом із Дар‘єю 
Волощук успішно пройшли співбесіди та 
вступне тестування ще шість жінок.

Відтепер у кандидатів на проходження 
служби у складі бригади «Лють» – невелич-
ка перерва, а вже із перших березневих днів 
вони приступають до посиленого навчання 
і спеціалізованої підготовки. Триватиме 
вона від двох до чотирьох місяців (залежно 
від функціонального призначення певних 
категорій військовослужбовців). Водночас 
МВС України повідомляє, що перші три 
тижні мобілізаційно-організаційної кам-
панії з набору кандидатів до складу штур-
мових бригад «Гвардії наступу» засвідчили, 
що потік бажаючих вступити на службу до 
восьми штурмових бригад МВС України 
виявився значно більшим від очікуваного. 
Відповідно, вже за місяць розпочнеться 
формування (як мінімум, 3–4-х) штурмо-
вих бригад другої хвилі, які постануть на 
лінійку готовності до виконання бойових 
завдань вже влітку нинішнього року.

Відповідь надійшла,  
але запитання залишаються

Віктор Першко 

У ході проведення 
недавньої сесії Романів-
ської селищної ради де-
путати (і разом із ними 
усі присутні у сесійно-
му залі романівчани) 
почули зміст відповіді, 
що надійшла на адресу 
Романівської селищної 
ради від Державного 
агентства лісових ре-
сурсів України.

Нагадаємо, що 30 грудня 2022-
го року депутати Романівської 
селищної ради ухвалили звер-
нення, яке адресували Держав-
ному агентству лісових ресурсів 
України. У цьому зверненні Рома-
нівська селищна рада висловила 
стурбованість стосовно проєкту 
Закону України «Про особливості 
управління об’єктами державної 
власності в лісовій галузі та по-
рядок утворення та діяльності 
спеціалізованого державного лі-
согосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України». Якщо 
конкретніше, то стурбованість 
депутатів Романівської селищної 
ради була викликана тим, що під 
ніж чергової реформи в Україні 
потрапляло КП «Житомирагро-
ліс» і його виробничий підрозділ 
у Романові. Сесія Романівської 
селищної ради прагнула (і досі 
прагне) отримати відповідь від 
Держагентства лісових ресурсів 
України стосовно майбутньої 
долі виробничого підрозділу, 
який надає робочі місця чима-
лому загалу жителів Романівської 

селищної ради. У цьому ж руслі 
зміст звернення романівських 
депутатів на адресу столичного 
лісового відомства стосувався і 
питання надходження податків, 
адже Романівський лісгосп АПК 
упродовж багатьох років входив 
(і нині входить) до чільної трійки 
найбільших платників податків до 
бюджету Романівської громади.

У відповіді Держагентства лі-
сових ресурсів України, яку опри-
люднив секретар Романівської 
селищної ради Юрій Чумаченко, 
зазначалося: «Ліси, де проводять 
свою діяльність комунальні 
лісогосподарські підприємства 
(у тому числі й підрозділи КП 
«Житомирапгроліс»), мають 
гірші показники, ніж у держав-
них лісогосподарських підпри-
ємствах. Це стосується так-
саційних показників, ситуації 
із бонітетом деревостанів, 
темпів та обсягів відтворення 
лісових насаджень. Зрештою, як 
зазначається у  відповіді Дер-
жагентства лісових ресурсів на 
адресу Романівської селищної 

ради, комунальні підприєм-
ства, які досі працюють у лі-
совій  галузі України, недоотри-
мують значні обсяги доходів, 
і,  як наслідок такої ситуації, 
державний і місцеві бюджети 
недоотримують значні обсяги 
податкових надходжень». У під-
сумку своєї відповіді Держліса-
гентство зазначає: «Зміна під-
ходів до управління об’єктами 
державної власності надасть 
можливість підвищити ефек-
тивність управління для госпо-
дарюючого суб’єкта державного 
сектора економіки, збільшить 
і покращить економічні показ-
ники діяльності лісової галузі 
та створить ефективні умови 
для забезпечення охорони та 
захисту лісів від пожеж, не-
законних рубок, шкідників і 
хвороб». Далі у листі-відповіді 
Державного агентства лісових 
ресурсів йдеться про діяльність 
над доопрацюванням проєкту 
Закону України «Про особли-
вості управління об’єктами 
державної власності у лісовій 

галузі та порядок утворення 
та  діяльності спеціалізованого 
державного лісогосподарського 
товариства «Ліси України».

З приводу отриманої відпо-
віді, яка надійшла на адресу Ро-
манівської селищної ради, слід 
зауважити, що ні депутати, ні гро-
мадськість Романівської селищної 
ради загалом досі не знають, не 
уявляють і не можуть прогнозува-
ти ситуацію стосовно перспективи 
діяльності Романівського лісгоспу 
АПК як виробничої структури, 
яка надає сотню робочих місць і 
мільйони (3,6 млн грн) податко-
вих коштів щороку. У відповіді 
Держагентства лісових ресурсів 
України про такі перспективи і 
наслідки реформування лісової 
галузі України для місцевих гро-
мад і їхніх бюджетів не сказано 
нічого. Звісно ж, перспектива 
реформування лісової галузі у 
напрямі поглинання ресурсів та 
потенціалу комунальних підпри-
ємств лісового господарства АПК 
залишається досі незрозумілою 
у тих регіонах держави, де такі 

комунальні підприємства все ще 
працюють. Однак реформаторські 
очікування в умовах невизначе-
ності вже сьогодні призводять 
до суттєвого зниження показ-
ників діяльності лісгоспів АПК 
на Житомирщині. Ця тенденція 
однаковою мірою стосується і Ро-
манівського лісгоспу АПК, який 
упродовж двох місяців (січень-лю-
тий) 2023-го року суттєво знизив 
(погіршив) показники своєї ви-
робничо-господарської діяльності. 
Що буде далі і яким чином розви-
ватимуться події у ході реформу-
вання лісової галузі України, поки 
що незрозуміло. І лист-відповідь 
від Державного агентства лісових 
ресурсів України на адресу Ро-
манівської селищної ради певної 
чіткості на висловлене 30 грудня 
2022-го року занепокоєння не 
вніс, не надав, не спричинив. За 
словами виконуючого обов’язки 
Романівського селищного голови 
Юрія Чумаченка, ситуація має 
відверто прикрий вигляд. Ви-
йшло так, що реформа лісового 
господарства суттєво шкодить 
раніше проведеній реформі із 
децентралізації влади в Україні. 
Знову ж таки швидкість такого 
реформування мала б бути мак-
симальною, аби неузгодженості, 
так звані вузькі місця реформи 
лісової галузі, принесли грома-
дам на місцях найменші збитки 
чи незручності. А у тому, що такі 
недоліки будуть, можна навіть не 
сумніватися. Щодо позиції Рома-
нівської селищної ради, то вона, 
отримавши відповідь зі столиці, 
змушена буде ще раз звертатися 
до реформаторського відомства 
лісової галузі України. Аби отри-
мати відповіді щодо конкретних 
наслідків вищезазначеного ре-
формування для Романівської 
селищної ради.
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76% підприємців готують розширення у 2023 році: 
як український бізнес адаптувався до умов війни 

Повномасштабна війна 
завдала рекордних збитків 
усім галузям української 
економіки, зокрема, й 
бізнесу.

Втрати інфраструктури через 
бойові дії, відтік та зниження плато-
спроможності населення, розрив та 
подекуди блокування логістичних 
ланцюжків – через все це довелось 
пройти українським підприємцям. 
Попри це, за даними Міністерства 
цифрової політики, 76% опитаних 
підприємців планують розширюва-
ти свій бізнес у 2023 році. Як війна 
вплинула на український бізнес та як 
йому, врешті, вдалось адаптуватись – 
розбирались у Центрі громадського 
моніторингу та контролю. 

ВИКЛИКИ ВІЙНИ 
2022 рік став найтяжчим роком 

для бізнесу за весь час незалежності 
України. За даними Київської школи 
економіки, станом на кінець січня 
2023 від початку повномасштабного 
наступу росії прямих збитків зазнали 
щонайменше 109 середніх та великих 
підприємств різних форм власності. 
Загалом, лише прямі збитки україн-
ського бізнесу склали $13 млрд. При 
цьому загальні непрямі втрати сяга-
ють понад $33 млрд. Для відновлення 
підприємств, за підрахунками екс-
пертів проєкту KSE «росія заплатить», 
знадобиться $24,9 млрд.

Ускладнили життя українському 
бізнесу не лише безпосередньо бойові 
дії. За даними Європейської бізнес 
асоціації, 89% опитаних підприємців 
відчули вплив ракетних атак рф на 
українську енергосистему. 

«Наслідком російських обстрілів 
стає переривання робочих процесів, 

скорочення кількості продуктивних 
годин, складнощі у плануванні, нако-
пичення втоми співробітників, зрос-
тання витрат через використання 
генераторів та інші негативні наслідки 
для операційної роботи компаній», – 
зазначили у ЄБА. 

АДАПТУВАЛИСЬ ТА ЗБЕРІГА-
ЮТЬ ОПТИМІЗМ

Попри перебої зі світлом та збіль-
шення витрат на утримання бізнесу 
– підприємцям все ж вдалось адапту-
ватись до нових реалій. Як повідомив 
співзасновник Центру економічного 
відновлення Андрій Длігач під час 
брифінгу у Медіацентрі Україна – 
Укрінформ, якщо у березні 2022 року 
не працювали 85% українських бізне-
сів, то на кінець року лише 26% під-
приємців залишалися непрацюючи-
ми. А вже у середині лютого 2023, за 
результатами опитування Мінцифри, 
76% власників малого та середнього 
бізнесу планують розширення. 

«Попри труднощі, спричинені ві-
йною, 76% планують розширення біз-
несу у 2023 році. З них 28% планують 
розширювати географію присутності, 
26% – відкриття нових напрямів, 25% 
– вихід на зовнішні ринки, 21% – зміну 
кількості співробітників», – йдеться 
в результатах дослідження. 

Примітно, що індекс настроїв 
малого та середнього бізнесу, який 
вимірюють у Міністерстві цифрової 
трансформації, хоч і знизився, по-
рівняно з довоєнним 2021 роком (2,4 
бала із можливих 5 – проти 2,6 бала), 
але все ще вищий за результат коро-
накризового 2020 року (тоді індекс 
настроїв МСБ становив 2,2 бала). 

Нині 42% підприємців вважають 
економічну ситуацію несприятливою, 
тоді як у 2020 році такі настрої мали 
44% бізнесменів. 

ДОПОМОГЛА Й ДЕРЖАВА 
Від самого початку повномасштаб-

ного вторгнення рф в Україну держава 
започаткувала нові заходи для під-
тримки бізнесу. Зокрема, вже у берез-
ні парламентарі ухвалили закон про 
пільгове оподаткування підприємств 
та тимчасово – до червня – скасували 
мито та ПДВ на весь імпорт. 

Також уряд запровадив грантову 
програму «єРобота», яка передбачає 
видачу грантів на започаткування 
власної справи та створення нових 
робочих місць. Також понад 700 під-
приємців скористались програмою 
релокації від Міністерства економіки 
та перевезли свої компанії у безпеч-
ніші місця. 

За статистикою Мінфіну, від 24 
лютого 2022 р. в межах державної 
програми «Доступні кредити 5-7-9%» 
підприємства отримали майже 20 
тис. пільгових кредитів на загальну 
суму понад 82 млрд грн. 

ПРОГНОЗИ НА РОЗВИТОК
Прогнози на відновлення бізнесу, 

зважаючи на продовження війни, до-
сить оптимістичні. За прогнозами го-
лови Advanter Group, співзасновника 
Центру економічного відновлення Ан-
дрія Длігача, обсяги бізнесу в Україні 
можуть зрости в середньому на 10% 
протягом 2023 року. Це, як наслідок, 
може додати 2–3% ВВП державі. 

Водночас міжнародні органі-
зації виражають більш стрима-
ний оптимізм щодо загальних 
показників економіки цього 
року. Приміром, Європейський 
банк реконструкції та розвитку 
нещодавно погіршив прогноз 
зростання української еконо-
міки у 2023 році від 8% до 1%.

«Пам'ятаємо!  
Не пробачимо!»

23 лютого 2023 року 
Нацбанк презентував 
нову пам’ятну банкноту 
«Пам’ятаємо! Не проба-
чимо!», присвячену бо-
ротьбі України проти 
російських загарбників 
та увічненню сили духу 
українського народу, 
його стійкості, незлам-
ності та героїзму.

«Ми не могли не відзна-
чити цю дату, роковини 
повномасштабного втор-
гнення, цей драматичний, 
шокуючий та розстріляний 
рік нашого життя. Війну, 
яка триває для нас не рік і 
не десять, а сторіччя. Тож 
ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на 
грошах. Сьогодні Нацбанк презентує пам'ятну бан-
кноту, яку ми створили як нагадування про війну за 
незалежність і суверенітет України!» – повідомив 
голова НБУ Андрій Пишний.

Пам'ятна банкнота «Пам'ятаємо! Не пробачимо!» 
номіналом 20 гривень вводиться в обіг 23 лютого 
2023 року.

Зазначається, що вона має унікальний дизайн, 
виконаний вертикально. Створив дизайн цієї 
пам'ятної банкноти заслужений художник України 
Володимир Таран.

Тираж обмежений – 300 тисяч штук (з яких: 
200 000 шт. – у сувенірній упаковці; 99,9 тис. 
шт. – у конвертах).

Пам'ятна банкнота є законним платіжним засо-
бом та обов'язкова до приймання усіма фізичними 
і юридичними особами без будь-яких обмежень на 
всій території України за всіма видами платежів.

Придбати пам'ятну банкноту «Пам'ятаємо! Не 
пробачимо!» можна буде в інтернет-магазині ну-
мізматичної продукції НБУ. Банкноти з першої 
частини тиражу будуть доступні для купівлі, по-
чинаючи з 24 лютого 2023 року. Крім того, напри-
кінці березня банкнота надійде для реалізації до 
банків-дистриб'юторів.

Навчання у бомбосховищах під час ракетних атак: 
як російські окупанти знищують українські школи

Увагу школярів те-
пер привертає не лише 
шкільний дзвінок, а й 
звук сирен.

Вони можуть вчитись не в 
класі, а у бомбосховищі, ховаю-
чись від ракет. Хвилюватись їм 
доводиться не через оцінки, а за 
життя своє і близьких. Життя 
українських школярів переверну-
ла з ніг на голову спершу пандемія 
COVID-19, а тепер руйнує війна. 
З початку повномасштабного 
вторгнення російські військові об-
стрілюють школи, перетворюють 
їх на свої госпіталі та бази. Багато 
учнів нині вимушено виїхали за 
кордон, і невідомо скільки з них 
повернуться згодом.

75% школярів мають 
прояви стресу, а 54% 
вчителів перебувають 
у стані професійного 
вигорання – такі ре-
зультати дослідження 
нещодавно  презенту-
вала освітня фундація 
GoGlobal. 

Скільки українських шкіл 
уже зруйнували та пошкодили 
окупанти та із якими ще викли-
ками нині зіштовхуються школярі 
– далі у матеріалі Центру громад-
ського моніторингу та контролю. 

Змушують писати листи 
вдячності загарбникам і 
знищують українські книги

905 закладів загальної серед-
ньої освіти нині розташовані на 
тимчасово окупованих територі-
ях. І там росіяни активно перекро-
юють освіту на свій окупаційний 
лад. Приміром, днями Генштаб 
повідомив про випадок, коли у 
школах на тимчасово окупованій 
території учнів примушували спі-
вати гімн країни-агресора перед 
початком уроків. Також школярів 
змушували оформлювати листів-
ки до річниці широкомасштаб-
ного вторгнення зі словами під-
тримки та вдячності російським 
загарбникам.

Окрім цього, відомі випадки, 
коли окупанти перетворюють 
школи у польові шпиталі для сво-
їх поранених або ж відправляють 
учнів на дистанційне навчання, 
щоб було куди розмістити ново-
прибулих бойовиків. 

Окупанти вишукують сім’ї, де 
батьки навчають дітей за україн-
ською програмою. Загарбники 
знищують українські підручники 
– ті, за якими діти ще донедавна 
навчались. 

Навчання за кордоном 
Через повномасштабне втор-

гнення рф мільйони українців 
виїхали за кордон. За даними 

МОН, нині там продовжують 
перебувати понад пів мільйона 
учнів та більше 12 тис. педагогів. 

Щоби діти, які живуть у 
різних куточках планети, не 
втрачали зв'язок з українською 
освітою, батьки можуть обра-
ти комфортні форми навчан-
ня. Можна, наприклад, про-

довжити навчання у власній 
школі онлайн, долучитись до 
дистанційного навчання в ін-
шій школі, здобувати освіту 
за індивідуальною формою – 
екстернатною або домашньою, 
приєднатися до Міжнародної 
української школи (МУШ) або 
ж до очного навчання у класах 

або закладах для переселенців 
в країні перебування.

Ракети, що летять у школи
Через ракетні атаки окупантів 

українським школярам нерідко 
доводиться навчатися у бом-
босховищах. А через обстріли 
критичної інфраструктури во-
рогом школярі залишались без 
світла – уроки проводили навіть 
у пунктах незламності. 

Сучасному українському 
школяреві, окрім підручників у 
своєму рюкзаку, рекомендують 
носити те, що може знадобитись 
в укритті. Серед іншого у такому 
списку – нотатка від батьків, у 
якій вказано ПІБ дитини, кон-
тактні дані батьків та ближніх 
родичів; телефон (за можливості), 
зарядний пристрій, павербанк; 
індивідуальний набір необхідних 
ліків (запас на кілька днів); комп-
лект змінної білизни та одягу. 

Такі перестороги не зайві, 
адже російські військові цілять-
ся в освітні заклади з початку 
повномасштабного вторгнення. 
Наприклад у Гуляйполі на За-
поріжжі окупанти зруйнували 
вщент дві школи. Загалом, за да-
ними Міністерства освіти і науки 
України, станом на 20 січня 2023 
року пошкоджено 2631 заклад 
загальної середньої, позашкільної 
та спеціалізованої освіти, зруй-
новано – 420. 
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Петро ГорбатюкОлег Камза

• У Польщі планують передати Україні решту танків Leopard 2 
упродовж кількох тижнів. 

• Болгарія відновила виробництво снарядів радянського зразка 
для України – NYT.

• Зеленський зняв Москальова з посади командувача ООС.
• Навесні українська армія може перейти до контрнаступу – ГУР.
• Понад 60% українських ветеранів планують відкрити свій 
бізнес – опитування.

• В Україні 41 компанію продовжують контролювати росіяни, – 
Opendatabot.

• Херсонська ТЕЦ відновила роботу.
• Євросоюз розширив і продовжив на рік санкції проти білорусі.
• Військовий завод у Болгарії після 35 років простою почав ви-
готовляти боєприпаси для ЗСУ.

• Майже 90% матерів в Україні вважають, що їхнім дітям не 
потрібна психологічна допомога.

• Стартував сезон тепличного огірка.
• Українці зможуть перебувати у Грузії без віз упродовж двох 
років.

• За рік попит на українські книжки у світі виріс вдвічі.
• Волонтери зібрали мільйон гривень на підтримку ЗСУ на про-
дажі сувенірів з підбитого російського танка.

• Біженці з України зможуть потрапити на конкурс Євробачен-
ня-2023 безкоштовно.

• За тиждень продали понад 30 тисяч пачок «Артемсолі» й зі-
брали 14 млн грн. 

• Нові сорти бузини та шипшини вивели українські селекціонери.
• Новий землетрус у Туреччині: зруйновано 22 будівлі, постраж-
дали десятки людей.

• В Україні розроблять Містобудівний кодекс.
• У країнах G20 споживання пластику збільшиться майже вдвічі 
до 2050 року.

Коротко про головне
Навчання з протипожежної безпеки 
в Миропільській громаді 

Якісна підготовка з 
питань пожежної без-
пеки – один із чинників 
надійної та безпечної 
діяльності установ та 
організацій, за що не-
суть відповідальність 
керівники і засновники 
закладів.

23 лютого у селищній раді 
були проведені навчання з питань 
пожежної безпеки.

Технічний директор Жито-
мирського обласного спеціалі-

зованого ремонтно-будівельного 
підприємства протипожежних 
робіт Вікторія Поліщук провела 
практичний семінар з керівника-
ми та відповідальними за пожеж-
ну безпеку закладів освіти, куль-
тури, охорони здоров'я громади. 

Під час навчання обговорю-
вались заходи  пожежної без-
пеки, використання засобів по-
жежогасіння, протипожежного 
устаткування та інвентаря. Також 

наголошено на чіткому алгоритмі 
дій під час пожежі. 

Кожен охочий мав можли-
вість випробувати у роботі 
вуглекислотний вогнегасник. 
Закінчився захід підбиттям під-
сумків, слухачі отримали відповіді 
на поставлені запитання. 

За результатами усі, хто взяв 
участь у навчанні,  підвищили 
рівень своєї обізнаності щодо пра-
вил та норм пожежної безпеки.

Питання благоустрою 
завжди на часі

Щодня виника-
ють потреби серед 
жителів громад у 
покращенні умов 
проживання у своїх 
населених пунктах.

У Миропільській громаді 
роботи з благоустрою не при-
пиняються попри складний 
час. Минулого тижня праців-
никами комунальної установи 
«Миропількомсервіс» було від-
ремонтовано підвісну кладку в 
с. Колодяжне та зупинку для 
школярів, які під’їжджають 
шкільним автобусом з с. Па-
волочка до с. Печанівки. 

Жителі сіл вдячні за своє-
часне реагування Миропіль-
ській селищній раді та праців-
никам КУ «Миропількомсервіс» 
за якісну роботу.

Пам‘ятаємо  
наших захисників, 
шануємо їхній подвиг!

24 лютого – День пам’яті героїв-захисників. 
І у Миропільській громаді вшановували пам‘ять загиблих воїнів. 

Рік тому, у перший день 
повномасштабного вторгнен-
ня рашистських військ на те-
риторію України, захищаючи 
волю та незалежність Батьків-
щини, загинули двоє вірних її 
синів, жителів Миропільської  
громади. 

Від прямого попадання во-
рожої ракети загинув полков-
ник Збройних сил України, 
командир військової частини 
Петро Михайлович Горбатюк. 
Віддав своє життя у той пекель-
ний ранок і 22-річний сержант, 
воїн Держспецзв’язку Олег 
Андрійович Камза.

Тепер назавжди  
24 лютого залишиться 

днем пам’яті двох  
відважних героїв  
на Миропільщині!

Світлий спомин про захис-
ників назавжди залишиться у 
пам'яті рідних, друзів, бойових 
побратимів, усіх, хто знав їх, лю-
бив і шанував. Сумуємо разом із 
вами, низько схиляємо голови у 
скорботі.

 Подвиги Петра Горбатюка 
та Олега Камзи стануть нашою 
історією, що пишеться кров’ю 
героїв, але на твердому шляху 
до Перемоги. 

Вічна світла пам’ять і сла-
ва українським воїнам-захис-
никам, героям, які захищали 
рідну Україну і кожного з нас.

Не забудемо! Не пробачимо! 
Герої не вмирають!
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Топоніміка – це витримка,  
зваженість і мудрість. Бо це – надовго

Наталка Рисіч

Сьогодні ми знову 
маємо про це говорити. 
Йдеться про топонімі-
ку, про зміну назв ву-
лиць і провулків, селищ 
і сіл, зміну символів 
минулого, яке було 
комуністичним, тоталі-
тарним, колоніальним. 

Підкреслимо – не добрим 
чи поганим, а саме радянським, 
комуністичним і колоніальним. 
Хтось каже: ми довго жили й не 
помічали того тоталітаризму, ко-
лоніалізму. А тепер? Тепер – по-
мітили. Як  кажуть, життя приму-
сило. У 2014-му році, після подій 
на Євромайдані, в Україні почався 
могутній вал декомунізації. Біль-
шість українського суспільства її 
підтримувала, Верховна Рада на-
решті (за багато років) спромогла-
ся ухвалити доволі знаковий закон 
про декомунізацію. Не все йшло 
добре, не всюди декомунізація 
проходила вдумливо,  аргумен-
товано, або, як кажуть у народі 
– толково. Але вже за два–три 
роки українці відчули позитив-
ний вплив процесу заміни старих, 
радянсько-комуністичних симво-
лів, які насправді були символами 
неволі, гніту та колоніалізму. Але 
декомунізація в Україні виклика-
ла справжню лють нащадків та 
новітніх прихильників сталінізму, 
ревнивих поборників відновлення 
колишньої, так званої совєцької 
величі. 24 лютого 2022-го року, 
коли президент росії владімір 
путін оголошував про наступ на 
Україну, він згадав про знесення 
пам’ятників радянської доби і по-
обіцяв показати нам справжню 
декомунізацію. Навряд чи він роз-
раховував, що ці слова не тільки 
не залякають, а й дадуть новий 

поштовх процесу декомунізації, 
до якого доєднається також по-
літика дерусифікації.

Сьогодні цей процес триває. 
Незважаючи на важкі воєнні буд-
ні, незважаючи на життя в умовах 
постійних повітряних тривог, 
люди раз-по-раз звертають увагу 
на поки ще не вирішені топоніміч-
ні питання. У Романові упродовж 
тижня лунають розмови про те, 
що з’явилася ініціатива пере-
йменування села Разіне. Начебто 
активісти однієї із громадських 
організацій звернулися аж до 
керівництва Житомирської ОВА 
із пропозицією прибрати прізви-
ще Разіна із топонімічної карти 
Житомирщини. Ну й відповідна 
вказівка-рекомендація із приводу 
зміни назви «Разіне» із Житоми-
ра надійшла вже й до Романова. 
Тут же у народі заговорили й про 
ще одну ініціативу – про пере-
йменування у Романові вулиці 
Костельної, якій пропонується 
присвоїти ім’я одного із полеглих 
героїв нинішньої російсько-укра-
їнської війни.

Спочатку про Разіне. Чи, мож-
ливо, про Разіно. Різні варіанти, 
думки із цього приводу давно 

існують, але на них не звертали 
особливої уваги. Нинішня станція 
з’явилася у 1876-му році як полу-
станок. Називалася Малий Рома-
нів аж до 1933-го року, коли полу-
станок перетворився на станцію 
і паралельно (попутно) отримав  
назву Разіне. Чому Разіне? Чіткої 
відповіді чи аргументації із цього 
приводу ніде немає (поки що не 
знайдено). Найімовірніше, у 1933-
му році, коли в Україні вирував 
голодомор, розпочався відкат у 
процесах українізації, яка поча-
лися всередині 20-х років. Біль-
шовики змушені були проводити 
українізацію, бо інакше українці 
у більшості своїй ставилися б до 
керівної партії як до суто окупа-
ційної організації. Українізація 
в УРСР відбувалася дуже актив-
но і зачепила величезні пласти 
тодішнього життя. Це неабияк 
налякало сталінське керівництво 
ВКП(б), яке вдарило по Україні 
голодомором. Паралельно прохо-
дили репресії проти українських 
письменників, діячів культури і 
навіть державних чиновників най-
вищого рангу. Саме тоді раптово 
і зненацька покінчили із життям 
Микола Скрипник, Панас Люб-

ченко, Олександр Шумський. 
Натомість замість українізації 
в Україні почали з’являтися то-
поніми суто російського похо-
дження. Комуністична влада із 
пієтетом ставилася до ватажків 
народних повстань-бунтів. І осо-
бливою симпатією користувалися 
росіяни Степан Разін, Омелян 
Пугачов, Кіндратій Булавін. Ось 
звідси й з̀ явилося замість Мало-
го Романова селище залізничної 
станції із новою назвою «Разіне». 
До 1960 селище станції існувало 
як окремий населений пункт, а у 
червні 1960 воно було об’єднане 
із хутором Нова Зірка, але назва 
«Станція Разіне» збереглася. До 
1961 року цей населений пункт 
входив до складу Любарського 
району, а у грудні 1961-го Разіне 
отримало територіальну про-
писку у Дзержинському (у 2003-
2020 рр. Романівському) районі. З 
нині діючою станцією і селом 
Разіне прізвище ватажка по-
встання у росії двохсотлітньої 
давності НЕ ПОВ’ЯЗАНЕ. Від 
слова – зовсім. Тож ініціа-
тива щодо перейменування 
цього села цілком зрозуміла, 
а особливо – із огляду на те, що 

процеси дерусифікації в Украї-
ні сьогодні чітко і недвозначно 
сприймаються як деколонізація 
і як відповідь на агресію з боку 
держави-колонізатора.

Проте все має бути згідно з ви-
значеною законодавством проце-
дурою, яка передбачає вивчення 
та обговорення ситуації на рівні 
жителів громади села (станції) 
Разіне. Потім своє слово мають 
сказати депутати Романівської 
селищної ради. І далі – згідно з 
процедурою, Разіне має абсолют-
но переконливі шанси зникнути з 
топонімічної карти Романівської 
селищної ради. І жодних при-
страстей, окрім зауваження, чому 
цього не сталося раніше, виникати 
тут не може.

Ще одне питання – назва ву-
лиці Костельної у селищі Рома-
нові. Ті, хто рекомендує змінити 
назву недавно (торік) переймено-
ваної вулиці селища Романова, 
мають розуміти, що присвоєння 
назві вулиці прізвища загиблого 
героя не може відбуватися у блис-
кавично-автоматичному режимі. 
Є людська мораль, є християнські 
заповіді про упокій душі загибло-
го воїна, є час, упродовж якого 
відбувається народження певного 
змісту та висновку щодо спосо-
бу увічнення – меморіалізації 
пам`яті загиблих воїнів-героїв. 
Але якраз тут поспішати справді 
не слід. Тим паче, що нова ініці-
атива щодо ще однієї (чергової) 
зміни назви вулиці Костельної 
може неабияк збурити громад-
ську думку у середовищі самих 
жителів цієї вулиці. Адже дехто 
із жителів вулиці Костельної вже 
розпочав змінювати відповідну 
документацію (паспорт, технічну 
документацію на житло, будівлі 
і т. п.), а дехто вже її завершив. І 
що? Відтепер усе повторювати 
знову?

Ні, топоніміка – справа серйоз-
на, дуже тонка і навіть вразлива, 
тому вимагає зваженості, витрим-
ки і конче потребує мудрості. Бо 
це – надовго.

63,6% ветеранів хочуть мати власний бізнес – 
результати опитування Українського ветеранського фонду

6,2% опитаних ветеранів 
зараз мають власний бізнес, а 
63,6% хотіли б відкрити власну 
справу. 

Проте 15,1% висловились, що не хочуть 
займатися підприємницькою діяльністю, 
й ще 15,1% стверджують, що хотіли б бути 
найманими працівниками.

Про це свідчать дані опитування, 
проведеного Українським ветеранським 
фондом серед ветеранів у межах дослі-
дження «Портрет ветерана. Блок: “По-
треби ветеранів”».

«Результати онлайн-опитування пока-
зали, що для ветеранів проблема з пошуком 
роботи є, але не найвагоміша. Проте цифра, 
що 63,6% опитаних хочуть розвивати власну 
справу – свідчить про потенціал розвитку 
підприємницьких ініціатив. Український 
ветеранський фонд реалізовує програми із 
фінансування ветеранського бізнесу. Станом 
на сьогодні вже 190 ветеранських підпри-
ємницьких ініціатив отримали мікро- та 
макрофінансування. У квітні стартують 

нові програми фінансової підтримки для 
підприємців-ветеранів. Також фонд аналізує 
сфери діяльності та проблеми ветеранського 
бізнесу для впровадження відповідних змін. 
Адже ми працюємо для ветеранів і вся наша 

діяльність про ветеранів. Саме тому ми 
проводимо велику кількість аналітики, щоб 
розуміти потреби ветеранів», – каже Русла-
на Величко-Трифонюк, перша заступниця 
виконавчої директорки фонду.

Окрім планів на майбутнє, також за-
питували ветеранів, з якими проблемами 
вони зіштовхуються зараз.

«Це вже друге онлайн-опитування в меж-
ах серії досліджень “Портрет ветерана” (по-
переднє було в серпні 2022), де ми двомірно 
вивчаємо питання та спостерігаємо зміни: 
соціологія демонструє настрої суспільства, а 
опитування ветеранів – очікування, прагнен-
ня та структуру ветеранської спільноти. 
На базі цих даних ми будуємо свої програми, 
а також надаємо інформацію для створен-
ня ефективних рішень щодо ветеранських 
політик як у короткій перспективі, так і 
в стратегічному плануванні», – каже На-
талія Калмикова, виконавча директорка 
Українського ветеранського фонду.

Опитування було проведене з 6 по 12 
лютого 2023 року та передбачало збір пер-
винних даних про потреби теперішніх та 
майбутніх ветеранів і ветеранок. Інструмент 
– анонімне онлайн-анкетування, тому ви-
моги щодо вибірки не встановлювалися. В 
опитуванні взяли участь 1247 респондентів 
віком від 18 років.
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Що потрібно знати про е-рецепт – МОЗ 
відповідає на найбільш поширені питання українців

Із впровадженням 
електронного рецепта 
на всі рецептурні пре-
парати питань виникає 
все більше. Це цілком 
природно, адже тепер 
ця норма пошириться 
на велику групу ліків, 
які вживають українці.

Отже, відповідаємо на найпо-
ширеніші з них.

1. На які ліки буде потрібен 
електронний рецепт?

Електронний рецепт по-
шириться на всі зареєстровані 
в Україні лікарські засоби, що 
підлягають відпуску за рецеп-
том лікаря. При цьому перелік 
рецептурних ліків не розши-
рюється. Усі ліки, що й раніше 
підлягали відпуску за рецептом 
лікаря, можна буде отримати, 
зокрема, і за електронним ре-
цептом.

2. Чи будуть ще діяти па-
перові рецепти?

Так, е-рецепт буде впроваджу-
ватися поступово: за відсутності 
світла чи зв'язку у медичному за-
кладі лікар, як і раніше, зможе 
виписати вам рецепт на спеціаль-
ному паперовому бланку. 

3. Чи потрібно мати декла-
рацію з сімейним лікарем для 
того, щоб отримати рецепт?

Електронний рецепт можна 
буде отримати незалежно від 
наявності декларації з сімейним 
лікарем. Водночас пацієнт має 
бути обов’язково зареєстрований 
в електронній системі охорони 
здоров’я – це проста процедура, 
яку може швидко здійснити будь-
який лікар.

4. Які лікарі будуть випи-
сувати е-рецепти?

Виписати е-рецепт зможуть 
лікарі усіх спеціальностей держав-
них, комунальних чи приватних 
клінік або ж лікар-ФОП. 

5. Чи зможе лікар виписати 
рецепт на конкретну торгову 
назву ліків?

Е-рецепт не містить торгових 
назв препаратів, а лише міжна-
родну непатентовану назву, ін-
шими словами – діючу речовину. 
Так пацієнт самостійно приймає 
рішення щодо бренду лікарсько-
го засобу з відповідною діючою 
речовиною.

6. Чи можна придбати мен-
шу кількість ліків за рецептом, 
ніж призначив лікар?

Так, ви зможете погасити 
електронний рецепт частково, 
тобто придбати меншу кіль-
кість ліків, аніж вам призначив 
лікар. Ви зможете одноразово 
погасити рецепт на мінімальну 
кількість препарату (наприклад 
блістер чи ампулу). При цьому 
повторно отримувати рецепт 
для відпуску залишку ліків не 
потрібно. 

7. Як отримати рецепт на 
ліки в сільській місцевості, де 
обмежений доступ до медич-
них послуг?

Пацієнти у віддалених регіо-
нах зможуть придбати рецептурні 
ліки за паперовим рецептом від 
фельдшера. 

8. Чи обов'язково мати 
телефон, щоб отримати 
е-рецепт?

У разі, якщо ви чи ваші 
близькі не маєте мобільного 
телефону, лікар надрукує спе-
ціальну інформаційну пам’ятку з 
деталями призначення, номером 
та кодом для погашення рецепта 
в аптеці.

9. Чи будуть діяти виклю-
чення на відпуск ліків на тери-
торіях, де ведуться бойові дії?

Так, на період дії воєнного 
стану буде діяти виключення на 
придбання рецептурних ліків без 
рецепта лікаря в межах територі-
альних громад, які розташовані 
в районі проведення активних 
військових (бойових) дій.

МОЗ України

На Житомирщині зросла 
захворюваність на COVID-19

Епідемічна ситуація щодо поширення коро-
навірусної хвороби COVID-19 в Житомирській 
області за період з 17.02.2023 по 23.02.2023.

• Зареєстровано 486 випадків захворювання COVID-19, 
показник 40,4 на 100 тисяч населення, що на 44% вище 
показника попереднього тижня;

• серед дітей до 17 років виявлено 52 випадки (11%);
• госпіталізовані 90 захворілих осіб (19%);
• померло 2 особи;
• одужала 241 людина; 
• залишаються хворіти 724 чол., показник на 100 тисяч населен-

ня – 60,3.
З початку епідемії:

• зареєстровано 216345 випадків;
• захворіло 18188 дітей до 17 років (8%);
• перебували на стаціонарному лікуванні 32386 осіб (15%);
• померло 3664 чол.;
• одужало 211957 осіб.

За звітний тиждень відмічається перевищення середньооблас-
ного показника захворюваності в містах Малині та Звягелі, а також 
в Андрушівській, Коростенській, Коростишівській, Попільнянській 
і Романівській громадах. 

За тиждень вірусологічною лабораторією проведено 251 ПЛР-
дослідження для підтвердження діагнозу COVID-19, виявлено 66 
позитивних результати (26%). 

За даними ДУ «ЦГЗ МОЗ України», загалом по Україні за мину-
лий тиждень зареєстровано 9792 випадки захворювання, показник 
25,7, відбувся ріст захворюваності на 33%. 

Отже, на Житомирщині, як і в цілому по Україні, вже четвер-
тий тиждень поспіль відбувається зростання захворюваності на 
COVID-19. Випадки захворювання реєструються на всій території 
області. Зростає відсоток госпіталізованих осіб з діагнозом COVID-19 
та відсоток позитивних результатів серед ПЛР-обстежених осіб.

Обласним центром продовжується моніторинг за станом за-
хворюваності, проведення ПЛР-досліджень, епідеміологічне роз-
слідування випадків. 

ДУ «Житомирський обласний центр контролю
 та профілактики хвороб МОЗ України»

Як подолати  
зимову сонливість

У зимовий період від 
30 до 90% людей скар-
жаться на підвищену 
сонливість та млявість, 
від яких не рятує навіть 
довгий нічний відпо-
чинок. Багато хто також 
відчуває пригнічений 
настрій, дратівливість, 
зниження працездат-
ності.

Основні причини сезонної 
сонливості:

1. Загострення хронічних 
захворювань: гіпотиреозу, веге-
то-судинної дистонії, синдрому 
хронічної втоми, анемії тощо. За-
звичай сонливість доповнюється 
іншими симптомами.

2. Брак сонячного світла та 
спричинені цим коливання рівня 
гормонів. Насамперед збільшу-
ється вироблення мелатоніну, 
що відповідає за регуляцію до-
бових ритмів. Крім того, серотонін 
(«гормон щастя») перетворюється 
на той же мелатонін, а він діє як 
снодійне.

3. Нестача кисню (гіпоксія). 
У задушливій кімнаті та через 
рідкісні прогулянки на свіжому 
повітрі погіршується постачан-
ня головного мозку киснем, що 
спричиняє сонливість.

4. Гіповітаміноз. У купі з інши-
ми симптомами сонливість може 
свідчити про нестачу вітамінів, 
особливо групи B.

Як впоратися із сонливістю: 
10 порад 

1 Розробіть для себе комфорт-
ний режим сну, роботи та від-

починку. І головне – дотримуйтеся 
його.

2 Перегляньте свій раціон і ре-
жим харчування. У вашій їжі 

має бути оптимальне поєднання 
білків, жирів і вуглеводів, достатня 
кількість вітамінів, мікроелементів 
і клітковини. Вживання бананів, 
чорного шоколаду, молока, по-
мідорів та фініків допоможе вам 
почуватися набагато бадьоріше.

3 Якщо вам бракує вітамінів 
групи B – поповнити їх до-

поможуть м'ясо, печінка, м'ясні 
продукти та дріжджовий хліб, а 
також свіжі яйця, риба, сир, зелені 
овочі, крупи та інші продукти. 

4 Провітрюйте приміщення, 
в яких довго перебуваєте, і 

обов'язково – спальню. Це забез-
печить достатнє постачання мозку 
киснем. Також це допоможе відно-
вити нормальну вологість. Занадто 
сире або сухе повітря – найкращі 
друзі сонливості.

5 Слідкуйте за температурою 
в кімнаті, вона має бути у 

межах 19-21°C. Якщо вам буде 
спекотно чи холодно – неодмінно 
потягне в сон.

6 Регулярно гуляйте на свіжому 
повітрі.

7 Намагайтеся отримувати яко-
мога більше денного світла, 

працюйте при хорошому освіт-
ленні.

8 Робіть ранкову зарядку, біль-
ше гуляйте на свіжому пові-

трі. Регулярна фізична активність 
не тільки усуває фактори ризику 
розвитку хронічних неінфекцій-
них захворювань, а й бореться із 
сонливістю.

9 За можливості виділіть 15 хви-
лин на короткий денний сон. 

Але не спіть більше 30 хвилин: у 
цьому разі свідомість зануриться 
в глибший сон, з якого вибратися 
буде набагато складніше.

10 Відмовтеся від шкідливих 
звичок, даруйте собі пози-

тивні моменти, створюйте навколо 
себе радість і приємні емоції.

Не піддавайтеся се-
зонній сонливості, ведіть 
активний спосіб життя 
– і ви почуватиметеся 
бадьорими і здоровими!

Відділ комунікації, організаційної 
та інформаційно-роз’яснювальної 

роботи  ДУ «Житомирський облас-
ний центр контролю та профілак-

тики хвороб МОЗ України»
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Смачного!

Різне

ОВЕН
Уникайте суперечок 

будь з ким – результат 
вам взагалі не сподоба-

ється. Буде не вистачати енергії, 
але до вихідних все стабілізується. 

ТЕЛЕЦЬ 
Пощастить на нові 

цікаві зустрічі. Зараз 
вдалий період для здійснення 
мрії – активізуйте для цього все 
своє завзяття і енергію. 

БЛИЗНЮКИ
Страх щось пропус-

тити штовхатиме вас на 
необдумані вчинки. Тож 

краще абстрагуватися і побути 
трохи на самоті. 

РАК
Будні сприятливі – 

багато встигнете. А от 
вихідні краще пересидіти вдома, 
вкрившись пледом, і почитати 
книгу. 

ЛЕВ
Доля буде на вашій 

стороні: скористайтеся 
можливістю підвищити свій 
професійний рівень та просу-
нутися вгору.

ДІВА
На роботі – повний 

хаос, тому намагайтеся 
на усе спокійно реагу-

вати. Заспокойтеся – скоро все 
нормалізується. 

ТЕРЕЗИ 
Цей тиждень може 

стати поворотним у 
вашому житті. Якщо є 

можливість – присвятіть час хобі 
та пошуку гармонії.

СКОРПІОН
Відчуєте себе у цен-

трі уваги. Ваш ентузіазм 
неодмінно помітять на роботі. 
Позбавтеся усього, що не дає 
рухатися вперед. 

СТРІЛЕЦЬ
Уважно поставтеся 

до снів у цей період – 
можуть бути пророчими. Тиж-
день вдалий для налагодження 
різноманітних зв̀ язків.

КОЗЕРІГ
Зорі радять зосеред-

итися на матеріальних 
питаннях. А от ближче до вихід-
них можна зайнятися особистим 
життям. 

ВОДОЛІЙ
Найближчим часом 

у ваше життя увірвуть-
ся потужним потоком 

зміни. Поки є час, підготуйтеся 
і гарно відпочиньте. 

РИБИ
Почуття перепо -

внюватимуть вас. А от 
які саме – поки незрозуміло. 
Приділіть час здоров'ю і пошуку 
рівноваги. 

Флораріум:  
як облаштувати 
та доглядати

Закінчення.  
Початок у № 7 від 22 лютого

Як вибрати рослини для 
флораріуму за умовами 
їхнього утримання

Життєздатність будь-якої 
композиції з живих рослин за-
лежить від правильного їхнього 
підбору. Умови утримання по-
винні бути близькими для всіх 
видів. Якщо рівень освітленості 
ще якось можна регулювати, за-
тінюючи одну рослину іншою 
або повертаючи флораріум до 
сонця однією стороною, то тем-
пература буде однакова для всіх. 
Ось основні критерії вибору.

Температура. Всі рослини 
повинні бути стійкими до зви-
чайної кімнатної температури.

Вологість повітря і полив. 
Це найважливіші критерії, від 
них залежить, що буде населя-
ти флораріум – вологолюбні 
тропічні екзоти або кактуси і 
різноманітні сукуленти.

Склад і кислотність грун-
ту. Більшість кімнатних рослин 
добре ростуть в рихлому грун-
ті з нейтральною кислотністю. 
Але для фіалок, бромелієвих, 
багатьох папоротей більше під-
ходить слабокислий.

Для новачка цього цілком 
достатньо, а для досвідченого 
любителя квітів, який бажає ви-
ростити незвичайні рослини, є 
ще багато нюансів і особливос-
тей. Наприклад селагінелла не 
любить вапна в ґрунті. Епіфітні 
бромелієві не можуть ужитися з 
тропічними кактусами. Коріння 
деяких видів сімейства хресто-
цвітних виділяє речовини, що 
перешкоджають розростанню 
коренів сусідів. Квіти, яким по-
трібен сухий період спокою (рід-
кісний зимовий полив або від-
сутність поливу взагалі), влітку 
чудово уживаються з сусідами, 
а взимку згнивають.

Добре уживаються в тісному 
сусідстві наземні бромелієві з 
папоротями, епіфітні бромелієві 
з орхідними, марантові з драце-
новими.

Мініатюрні рослини для 
флораріуму

Найпростіший варіант ви-
бору – кактуси і сукуленти. 
Більшість з них росте повільно. 
Навіть якщо з часом вони мо-
жуть досягати дуже великих 
розмірів, то цей час настане не-

скоро. Якщо пустельний пейзаж 
не приваблює, то можна вибра-
ти з цього списку: солейролія 
(гелксіна), фіттонія, ломикамінь, 
нертера, пеперомія, пілея, офі-
опогон, арахніодес, аспленіум, 
сенполія. 

Вологолюбні рослини для 
флораріуму

Вологолюбні види вирощува-
ти складніше, вони часто досить 
примхливі. Корисно обладнати 
флораріум датчиком вологості. 
До них відносять селагінеллу, 
опунцію, криптантус, мініа-
тюрні орхідеї. Разом з ними 
непогано уживаються й інші 
мініатюрні кімнатні рослини. 
Вони легко пристосовуються до 
умов високої вологості.

Рослини для сухого 
флораріуму

Пустельний ландшафт – по-
пулярна тема для флораріуму. 
Таку композицію і зробити про-
стіше, і особливого догляду вона 
не вимагає.

Грунт використовується го-
товий (для кактусів і сукулентів), 
поверх нього насипається шар 
промитого грубозернистого 
піску, можна покласти два-три 
великих камені або шматок піс-
ковика, і ваш флораріум майже 
готовий. У нього висаджують 
кактуси і сукуленти: астрофі-
тум і мамміляріі, ехінопсіси і 
ребуцій в компанії з агавами та 
іншими толстянковими.

Субстрат для флораріуму
Грунтовий субстрат для фло-

раріуму підбирають за видами 
рослин. Його можна приготу-
вати самостійно, не забуваючи 
про два основні правила:

• субстрат не повинен бути 
дуже поживним, оскільки це 
призведе до швидкого зростання 
і втрати декоративності;

• субстрат повинен бути пух-
ким і повітропроникним, адже 
в умовах підвищеної вологості 
великий ризик загнивання ко-
ренів.

Основа для універсальної 
суміші: сфагновий торф, перліт 
і вермикуліт у співвідношенні 
1:1:1. Для пониження кислот-
ності додають столову ложку 
доломітового борошна, для 
кактусів і сукулентів – пісок та 
дрібний гравій.
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Бісквітний рулет з найніжнішим кремом
Інгредієнти: 5 яєць, 100 г 

цукру, 10 г ванільного цукру, 160 г 
борошна, 1 ч. л. соняшникової олії, 
400 г крему намелака, цукрова пу-
дра (для подачі). 

• 5 яєць, 100 г цукру та 10 г 
ванільного цукру збийте до побі-
ління маси та збільшення її вдвічі. 

• Поступово додавайте 160 

г борошна, обережно помішу-
ючи силіконовою лопаткою до 
об’єднання всіх інгредієнтів, щоб 
тісто вийшло повітряним.

• Деко застеліть пергаментом, 
щоб покривав і боки, змастіть 1 
ч. л. соняшникової олії за допо-
могою кулінарного пензлика. Тіс-
то вилийте в деко, розрівняйте 
силіконовою лопаткою та ставте 
випікатися на 20 хвилин за темпе-
ратури 180 градусів. Випічка має 
стати золотавого кольору.

Готовий бісквіт діставайте з 
духовки та надайте йому форму 
рулету. Для цього на стіл покла-
діть лист пергаменту за розміром 
бісквіта. Переверніть його на лист 
та обережно зніміть пергамент, на 
якому бісквіт випікався.

• Тепер не поспішаючи загор-
ніть бісквіт в рулет та обмотайте 
потім його в харчову плівку. За-
лиште остигати на 40 хвилин.

• Збийте блендером або мік-
сером 400 г вершкового крему 
намелака.

• Після того, як повністю 
охолоне, розкрутіть бісквіт та на-
мастіть всередині кремом. Знову 
скрутіть в рулет, загорніть в харчо-
ву плівку та поставте в холодиль-
ник на 1,5 години для стабілізації.

• Потім діставайте, приберіть 
харчову плівку, наріжте на кра-
сиві однакові шматочки гострим 
ножем, притрусіть цукровою 
пудрою та подавайте на стіл. За 
бажанням прикрасьте ягодами та 
листям м'яти.

Кавово-вершковий крем намелака
Інгредієнти: 100 мл молока 

2,5% , 10 г меленої кави, 150 г мо-
лочного шоколаду, 160 мл вершків 
30%, 20 мл води, 5 г желатину.

• Розріжте 5 г листів желатину, 
викладіть в маленьку, але глибо-

ку тарілку і залийте 20 мл води 
кімнатної температури. Залиште 
набухати.

• В сотейник влийте 100 мл 
молока 2,5%, всипте 10 г меленої 
кави та доведіть до кипіння. Потім 
відставте, щоб суміш настоялася 
10 хвилин. Процідіть через дріб-
не сито, щоб в рідину не попали 
крупинки кави.

• Збийте міксером 160 мл 
вершків 30% до стану крему. Пере-
кладіть у глибоку миску, в якій бу-
дете ставити крем в холодильник 
стабілізуватися, та поки відставте.

• Поверніть проціджену ка-
вово-молочну суміш у сотейник, 
поставте на середній вогонь та 

додайте 150 г молочного шоко-
ладу. Перемішуйте, щоб він роз-
чинився.

• Знімайте з вогню та дода-
вайте замочений у воді желатин. 
Мішайте, поки він не розійдеться.

• У вершковий крем введіть 
шоколадну суміш тонкою ців-
кою, перемішуючи силіконовою 
лопаткою до об’єднання всіх ін-
гредієнтів.

• Накрийте харчовою плівкою, 
щоб прилягала до крему. Ставте в 
холодильник щонайменше на 10 
годин, а краще – на ніч.

• Готовий кавово-вершковий 
крем збийте міксером.  

Джерело: klopotenko.com
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Споживачу

Цікаві факти про квіти
• Людина почала вирощу-

вати квіти більше 4000 років 
тому, і першими до цього доду-
малися древні єгиптяни.

• За старих часів закохані 
легко могли висловлюватися за 
допомогою мови квітів – вони 
були символами вираження 
відчуттів і думок.

• Для древніх греків фіалка 
була неодмінним атрибутом свят, 
а також прикрасою власних бу-
динків і статуй богів. Галли вва-

жали квітку символом невинності, 
скромності і посипали нею ложе 
наречених. Французи змагалися 
на тулузьких поетичних турнірах, 
де однією з вищих винагород була 
золота фіалка.

• Деякі квіти можна їсти. З 
кульбаб, наприклад, роблять са-
лати, головне – їх вимочити, щоб 
гіркота пішла. Цикорій прекрасно 
замінює каву. З квітів хризантеми 
роблять теж салати. З кореня ло-
тоса варять суп і роблять муку.

• Здатність квітів «орієнтува-
тися в часі» використовував Карл 
Лінней і створив у 1720 році у місті 
Упсала в Швеції перший в світі 
квітковий годинник. Циферб-
лат цього незвичайного годинника 
складався з декількох секторів, в 
кожному з яких зростали квіти 
певного вигляду. За допомогою та-
кого годинника удавалося досить 
точно (з різницею в пів години) 
визначати час. Ось тільки діяли 
вони лише в сонячну погоду – в 

похмурі дні віночки кольорів ін-
коли взагалі не розкриваються.

• Тюльпан – символ життя, 
любові і безсмертя. Про цю квітку 
відомо ще з часів Конфуція.

• Мак – символ родючості. Він 
присвячений богові сну. За пере-
казами, Морфей усипляє людей, 
торкаючись до них квіткою маку.

• Трояндова олія (здебіль-
шого синтетична) входить до 
складу 46% чоловічої і 98% жі-
ночої парфюмерії. Проте зі всієї 
різноманітності в парфюмерії ви-
користовується лише два види 
троянд – дамаська і центіфолія.

• Найменша квітуча рослина 
в світі – плавуча ряска волффіа 
аррхиза. Розмір її пелюстків всьо-
го 0,5-1,2 мм.

• У Японії цінують плодові де-
рева передусім за їхні квітки, а не 
за плоди. Велика частина квітів, 
які люблять японці, не мають аро-
мату, тому ними милуються, а не 
насолоджуються їхнім запахом.

• Гігантська водяна лілія з 
Амазонки є найбільшою водною 
рослиною. Її листя, що досягає 
2 м, здатне витримати на собі 
дитину. 

Джерело: cikavo-znaty.com/


