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ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО! ПЕРЕМАГАЄМО!
Восьмого травня Україна відзначала 

День пам’яті та примирення, 9 травня – 
День перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні.

Сімдесят п’ять років тому, 8 травня 
1945 року, о 22-43 годині за центрально-
європейським часом (9 травня о 00-43 
годині за московським часом), у перед-
місті Берліна – Карлсхорсті було підпи-
сано Акт про беззастережну капітуляцію 
Німеччини. Друга світова війна в Європі 
завершилася. 

Ця страшна війна стала трагедією для 
українського народу. Після вторгнення 
військ Німеччини та її союзників на тери-

торію СРСР уся територія України стала 
ареною запеклих бойових дій. Загальна 
кількість осіб, мобілізованих за роки 
війни з України до радянських збройних 
сил, перевищує 6 мільйонів осіб. 

Україна заплатила велику ціну за пе-
ремогу над нацизмом. За твердженням 
Ярослава Грицака, доктора історичних 
наук, професора, директора Інституту 
історичних досліджень Львівського на-
ціонального університету імені Івана 
Франка: «Україну в Другій світовій об’єд-
нують передусім не герої, а жертви. Го-
ловний урок тих подій полягає в тому, 
що Україна не може бути територією, яку 

використовують інші. За цей урок наша 
країна заплатила дуже велику ціну: з по-
чатку Першої світової до кінця Другої в 
Україні загинув кожен другий чоловік і 
кожна четверта жінка».

Спільні демографічні втрати українців 
і громадян України інших національнос-
тей упродовж 1939-1945 років оцінюють 
у 8-10 мільйонів осіб. Для поповнен-
ня демографічних втрат знадобилося 
близько 25 років. 

Важко оцінити матеріальні втрати 
України. За твердженнями науковців, 

Архівні фото

(Закінчення на 4-й сторінці)
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1 проти 787
На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від 

туберкульозу, четверо – від грипу і 220 померлих від хвороб серця.
Коронавірус в Україні поки залишається значно більш рідкісною причиною 

смертей, ніж звичайний грип, алкогольні отруєння або самогубства, і мізерно 
малим показником порівняно зі смертністю від серцево-судинних захворювань 
або раку. До такого висновку приходиш, порівнюючи статистику смертності від 
COVID-19 з офіційними даними Держкомстату щодо смертності від інших причин.

Так, за період з 13 березня по 28 квітня 2020 року (46 днів) в Україні зареєстро-
вано 239 смертей, причиною яких названо COVID-19. Середня смертність за цей 
період склала близько 5 чоловік в день. Правда, в період з 1 квітня реєстрували-
ся лише поодинокі випадки смертності, а піковими виявилися 19-22 квітня, коли 
щодня фіксувалося по 10-13 смертей.

У той же час, згідно з опублікованими Державним комітетом статистики Укра-
їни даними за січень-лютий 2020 року (60 днів), смертність від грипу і пневмонії 

виявилася в чотири рази 
вищою і склала 1 326 ви-
падків, або в середньому 
22 випадки на день.

В середньому 10 осіб 
на добу помирають від 
туберкульозу. Стільки ж – 
від хвороб, спричинених 
вірусом імунодефіциту 
людини. 11 осіб поми-
рають від алкогольної 
кардіоміопатії, плюс ще 5 
чоловік на добу – від ал-
когольної хвороби печін-
ки, і ще 7 людей на день 

потрапляють до розділу «отруїлися», у тому числі – алкоголем.
Щодня 11 людей гинуть в ДТП, 14 осіб накладають на себе руки і ще 4 людини 

стають жертвами вбивств і нападів.
Найбільш частою причиною смерті українців залишається ішемічна хвороба 

серця (ІХС). Щоденно від неї помирають 787 українців. Щоправда, заради спра-
ведливості, варто відзначити, що в цей розділ статистики зазвичай включають 
всіх померлих з «природних причин» і від старості. 222 людини на добу помира-
ють від раку. Ще 225 осіб помирають від цереброваскулярних хвороб кровонос-
ної системи. 

ukranews.com

Шмигаль 
пообіцяв 

українцям 
карантинні 

обмеження до 
2022 року

Коронавірус нав’яже громадя-
нам України примусову санацію.

В Україні не повинно бути ілю-
зій, що в травні карантин у зв’яз-

ку з коронавірусом закінчиться, і все забудеться. Як прогнозує Всесвітня орга-
нізація охорони здоров’я, жити в умовах тих чи інших карантинних змін всьому 
світу доведеться принаймні два роки. Про це сказав прем’єр-міністр України Де-
нис Шмигаль в інтерв’ю одному з українських видань, передає Укрінформ. 

– ВООЗ припускає, і ми з цим згодні, що наступні два роки ми будемо жити в 
умовах протистояння цій хворобі та збереження життя і здоров’я наших людей. 
Тому тут не повинно бути ілюзій, що в травні закінчиться карантин, і ми всі вийш-
ли і все забули, – підкреслив прем’єр. 

За його словами, усі повинні будуть дотримуватися масочного режиму, дотри-
муватися певних правил дезінфекції, соціальної дистанції, визначених правил по-
ведінки в транспорті, в громадських місцях, в магазинах і так далі. 

– Тобто це цілий ряд речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня. Так як, 
наприклад, ми чистимо зуби щодня, ми повинні навчитися жити з цим, – гово-
рить Шмигаль. 

Він додав, що всі країни, які успішно подолали перший пік захворюваності, сьо-
годні стоять на порозі наступних піків, зокрема в Китаї є повторні хвилі. І в інших 
країнах, які ніби першу хвилю пройшли і начебто вже її подолали, сьогодні вже 
спостерігають за початком другої хвилі захворюваності. 

– Тому ілюзії, що Україні вдалося утримати першу хвилю і що все в порядку, 
немає. Потрібно вчитися жити в нових умовах, – ще раз підкреслив Шмигаль.

Медики встановили, чого боїться 
коронавірус

Загадковий китайський вірус застав весь світ зненацька. 31 грудня 2019 року 
Китай направив в ВООЗ інформацію про спалах невідомої пневмонії, яку викли-
кав новий коронавірус. Йому було дано назву COVID-19. З кожним днем кількість 
хворих збільшувалася на десятки, а потім сотні і тисячі людей. Але вірусу вдалося 
вийти з-під контролю. Країну за країною охопила пандемія.

Вчені всього світу намагаються зрозуміти його слабкі сторони. Ґрунтуючись на 
дослідженнях, вдалося зробити висновки, чого коронавірус боїться.

Сухих кліматичних умов, які створюють складності для його виживання.
Дезінфікуючих засобів. 
Висока концентрація хлору, перекису водню, спирту згубні для нього. Необхід-

но якомога частіше мити руки, промивати ніс, горло дезинфікуючими розчина-
ми. Обов’язково провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, ретельно 
мити продукти, куплені в 
магазинах, і уникати кон-
такту з людьми з ознака-
ми зараження. У місцях 
масового скупчення лю-
дей необхідно надягати 
маску і рукавички. Нама-
гатися не торкатися очей, 
рота, обличчя. Періодич-
но обробляти санітайзе-
ром поверхні і предмети, 
з якими доводиться ча-
сто контактувати – ручки, 
стіл, телефон, кермо.

Вважається, що коро-
навіруси чутливі до термічної обробки. 

Слід уникати сирих і недоварених продуктів. Час приготування їжі в період пан-
демії має бути повноцінним. Біфштекс з кров’ю або непастеризоване молоко кра-
ще відкласти на потім. А от заморозка на вірус абсолютно не діє, він здатний 
чудово зберігатися при мінусових температурах.

Лікарі вважають, що необхідно якомога частіше пити рідину. 
Вода буде змивати віруси в шлунок, де з ними розправляться шлункові кислоти. 
В цілому ж, ця коронавірусна інфекція протікає в легкій формі і її можна по-

рівняти з ГРВІ. Але такий перебіг хвороби притаманний молодим і здоровим, а 
ось у літніх і людей з хронічними захворюваннями велика ймовірність розвитку 
ускладнень, які можуть призвести до летального результату.

З цього всього можна зробити наступний висновок: головне, не потрібно пані-
кувати. Дотримуйтесь звичайних профілактичних заходів, уникайте місць скуп-
чення людей і захистіть своїх близьких, що знаходяться в групі ризику, від усіля-
ких сторонніх контактів.

Що найкраще захищає 
від коронавирусу?

Якщо не дотримуватися дистанції і не мити руки, то людина захворіє навіть при 
використанні маски.

Фізична дистанція захищає від коронавирусу краще, ніж маска. Про це заявила 
представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Меліта Вуйнович. 

Так, за її словами, використання масок марне, якщо ігнорувати інші методи за-
хисту.

– Але, якщо тільки носити маску, а не дотримуватися дистанції, не мити руки – 
людина точно захворіє. Тоді маска тільки завдасть шкоди, – сказала Вуйнович.

Вона уточнила, що якщо здорова людина не перебуває в одному приміщенні з 
хворим, то маска їй не потрібна.

– Якщо вона знаходиться в натовпі, тоді так, я б рекомендувала носити маску. 
Однак фізична дистанція більше захищає від зараження, ніж маска, – сказала 
Вуйнович.
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Про наймасштабніші пандемії, з яки-
ми стикалося людство протягом всієї 
історії, способи боротьби з недугами та 
наслідки в ефірі радіо Культура розповів 
асистент кафедри історичного факульте-
ту КНУ Олег Магдич.

Нині увесь світ і Україна на карантині 
через епідемію коронавірусу. Генераль-
ний директор ВООЗ Тедрос Адганом 
Гебреєсус зазначив, що це буде перша 
пандемія в історії, яку можна буде взя-
ти під контроль. За всю історію людства 
епідемій була неймовірна кількість. Про-
те пандемій можна виділити лише де-
кілька.

Найбільші пандемії в історії людства

Чума Антонінів – вирувала у другому 
столітті нашої ери. Названа на честь ди-
настії, яка правила у цей період в імпе-
раторському Римі. Достеменно невідо-
мо, що це була за хвороба. За описами 
Галена вона була схожа на натуральну 
віспу або кір. Гален описує, що на тілах 
заражених була чорна висипка. Від неї 
померло близько 5 мільйонів осіб. Чума 
Антонінів поширилися на територію усієї 
Римської імперії, а це все Середземно-
мор’я, і дійшла навіть до Галії. За деяки-
ми даними, вона розпочалася у Китаї. 

Юстиніанова чума тривала з шостого 

до початку восьмого століття. Названа 
на честь імператора Юстиніана, який 
правив у цей період у Візантії, і який за 
деякими даними заразився і вилікував-
ся. Від неї померло близько 10-15 міль-
йонів осіб.

Чорна смерть – тривала з 1347 до 
середини 50-х років 14 століття. Одна 
з версій істориків стверджує, що поча-
лася вона на території України. Коли 
монголи брали в облогу Кафу в Криму, 
вони почали закидати фортецю тілами 
померлих коней і трупами власних сол-
дат. Таким чином вірус поширився. Вони 
так і не взяли фортецю, але потім на ко-
раблях ця хвороба пішла в Європу. Від 
цієї пандемії померло орієнтовно 25-30 
мільйонів осіб. В Європі було лише дві 
країни, які не зачепила ця чума. Це Фін-
ляндія і Чехія.

Віспа – вирувала в 18 столітті. Епіде-
мія віспи повторювалася кожні два-три 
роки, особливо в Російській імперії, па-

Суспільство має бути готове до епідемії, навіть 
коли про неї не йдеться

ралельно з епідеміями чуми. В загаль-
ноєвропейських масштабах невідома 
кількість загиблих. У Прусії, наприклад, 
в 1743-45 роках від цієї недуги померло 
близько 100 тисяч людей.

19 століття – це століття холери. Цю 
пандемію поділяють на сім хвиль. Пер-
ша почалася в 1827 році, а остання за-
кінчилася в 1923. Кожне десятиліття в 
19 столітті спалахувала масштабна пан-
демія холери.

Іспанка – 1918-1920 роки. Перші про-
яви були зафіксовані в Іспанії. Це була 
надзвичайно масштабна пандемія. Її 
порівнюють із теперішньою пандемією, 
тому що іспанка була першою пандемі-
єю, коли уже була розроблена і впрова-
джена система громадського здоров’я 
– тобто система вакцинацій, захисту, 
запобігання. Багато в чому її виникнен-
ню посприяв технічний прогрес – заліз-
ниці, кораблі, звідси масові подорожі, а 
ще війна. У Першій світовій війні брали 
участь мільйони людей. Епідемії най-

частіше спалахують під час військових 
походів і кампаній. Із дезінфекцією та 
індивідуальним захистом у ті часи було 
скрутно. На території колишньої Росій-
ської імперії іспанка завдала найпотуж-
нішого удару. Це було пов’язано з тим, 
що після революції та війни було знище-
но централізовану систему охорони здо-
ров’я. Хорошого лікаря, як і ліки, знайти 
було дуже складно. Крім того, тоді люди 
багато мандрували у пошуках їжі, щоб 
якось вижити. І таким чином поширюва-
ли цю заразу. 

Епідемії на території України

Перша епідемія на території України 
згадується у 1092 році в «Повісті вре-
менних літ». Хоча складно зрозуміти, чи 
то була епідемія, чи голод, бо все позна-
чалося єдиним словом «мор». Іноді йш-

лося про морову язву, себто чуму. Далі, 
в середині 14 століття, сталася епідемія 
«чорної смерті». Чума була в Києві та 
Чернігові. У 18 столітті в Україні зафік-
совано 15 масштабних епідемій, пере-
важно чуми і віспи. Тривали вони від 2 
до 5 років. У 1830 році в Україну прихо-
дить холера. Пізніше, на початку 20 сто-
ліття – епідемія іспанки. Цікаво, що під 
час епідемії іспанки у Києві працювали 
театри та магазини. Лише у 1919 році 
скасували проведення масових заходів. 
1920 рік – пік кризи для Києва, оскільки 
післявоєнна і постреволюційна розруха 
досягла тотальних масштабів. Громад-
ські місця закривали через відсутність 
електрики, ресурсів та епідемію.

Профілактика та лікування

У всі часи люди захищалися від за-
раження традиційним методом – ка-
рантином. Причому вперше цей процес 
описується ще в Біблії. А взагалі пер-

ший карантин з’являється в Європі в 14 
столітті, коли почалася «чорна смерть». 
Тоді інфікованих тримали на острові 40 
днів, за які вони або одужували, або по-
мирали. Звідси і слово «карантин».

Закриття сполучення і спроба вина-
ходу ліків – ще два методи боротьби із 
поширенням інфекції у всі часи.

Приховування інформації. У всіх кра-
їнах приховували інформацію про іс-
панку. Це пояснювалося військовою 
цензурою. Тобто, по суті методи не міня-
ються.

Симптоматичне лікування. Антибіоти-
ків тоді не було. Лікували загальнозміц-
нюючими препаратами. Це була систе-
ма очікування. Людину підтримували і 
чекали, доки вона або подолає сама цю 
хворобу, або помре.

Уроки з історії пандемій

1. Ніколи не можна приховувати ін-
формацію.

2. Потрібна масова вакцинація.
3. Тотальна пропаганда здоров’я. Здо-

ров’я має стати пріоритетом у всіх сфе-
рах життя людей.

4. Завжди потрібно мати запасний ва-
ріант, як суспільство має діяти в таких 
випадках. Під час пандемій було дуже 
багато втрат через те, що люди не мали 
чіткого плану дій.

Довідково:
Первинне слово «карантин» означа-

ло «час, що триває сорок днів» (італ. 
quarantena, від італ. quaranta giorni — со-
рок днів). 

1368 року 60-й венеціанський дож 
Андреа Контаріні видав указ про необ-
хідність примусового поселення тих лю-
дей, що прибували до Венеції, на окраїні 
міста в спеціально відведених будинках 

протягом 40 днів з постійним спостере-
женням за ними. Існує також думка, що 
вперше карантинні закони були видані 
тільки у 1374 році, в італійському місті 
Реджія (італ. Rhegium — місто, яке було 
того часу резиденцією герцогів Модени) 
(провінція Модена). 

Але лише в кінці XVIII століття закрі-
пилося і друге значення цього слова — 
«власне будинок, в якому приїжджі із 
заражених місць мусять проводити своє 
перебування». Карантин при багатьох ін-
фекційних хворобах, передусім при віспі 
і чумі, до XX століття, як тепер зрозуміло, 
зовсім невиправдано тривав сорок днів, 
адже при найбільш заразних хворобах 
інкубаційний період триває значно мен-
ше.

Ліжка з пацієнтами в таборі «Кемп Фанстон» (США) в період пандемії грипу «іспанки», 
близько 1918 року

Пандемія іспанського грипу, який заразив третину світу в 1918 році

Маски чумних лікарів в середньовічній 
Європі. (В дзьоб закладались квіти 

і трави для захисту від чумних 
випаровувань)

Холера — чума XIX століття
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ЗАВОД ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО! ПЕРЕМАГАЄМО!

День Перемоги
було зруйновано майже 700 україн-

ських міст і 28 тисяч сіл, спалено близько 
320 тисяч господарств. Значна кількість 
підприємств була евакуйована, і після 
війни їх не повернули. Загалом Україна 
зазнала матеріальних втрат у розмірі по-
над 45 % від збитку всього СРСР. 

Наслідки Другої світової війни доте-

пер відчутні в Україні. Ми маємо зберег-
ти пам’ять про тих, хто загинув у горни-
лі цієї страшної війни. Саме історична 
пам’ять залишається засобом переда-
вання генетичного коду нації, її життєст-
вердним чинником, що оптимізує сучас-
не буття та перспективи на майбутнє.

Двадцять другого листопада 2004 
року на 59-ій сесії Генеральної Асамблеї 
ООН 8 і 9 травня було проголошено Дня-

ми пам’яті і примирення й 
запропоновано відзначати 
їх як данину пам’яті всім 
жертвам Другої світової 
війни. Згідно із Законом 
України «Про увічнення пе-
ремоги над нацизмом у Другій світовій 
війні 1939-1945 років» в Україні з 2015 
року встановлено День пам’яті та при-
мирення, який відзначають щороку 8 
травня, а 9 травня відзначають держав-
не свято – День перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні (День перемоги). 
Отже, Україна приєдналася до європей-
ської традиції вшанування 8 та 9 травня 
в контексті пам’яті й примирення.

Символом відзначення Дня пам’я-
ті та примирення і Дня Перемоги став 
червоний мак. Саме він є міжнародним 
символом пам’яті жертв військових та 
цивільних збройних конфліктів, почина-
ючи з 1914 року. Ідея його використання 
як символу пам’яті з’явилася під впли-
вом вірша військового лікаря й поета, 
учасника Першої світової війни Джона 
Мак-Крея «У полях Фландрії». Вірш по-
чинався рядками (в перекладі Оксани 
Самари):

«В полях фламандських квітне мак
Поміж хрестів – скорботний знак»

Друга світова війни торкнулася кожної 
української родини. Це була національна 
трагедія українського народу. Вшануймо 
всіх тих, хто не повернувся з війни!

Справою честі для працівників ДП 
«Красилівський агрегатний завод» стало 
щорічно 9 травня вшановувати полеглих 
у Другій світовій війні. Цьому не змогла 
перешкодити навіть пандемія корона-
вірусу. Дотримуючись усіх застережних 
заходів, 8 травня 2020 року працівники 
підприємства вшанували пам’ять полег-
лих у наймасштабнішій трагедії ХХ сто-
ліття – Другій світовій війні.

Дев’ятого травня начальник господар-
ського відділу Мазур С. Т., підполковник 
у відставці, ветеран збройних сил поклав 
квіти до Вічного вогню на Площі Слави 
та вшанував пам’ять загиблих воїнів.

Шануємо! 
Пам’ятаємо! 
Перемагаємо!

(Закінчення)

Пандемія коронавірусу COVID-19 за-
грожує не тільки здоров’ю українців, але 
й економіці країни. Суттєве гальмування 
світового зростання і загострення про-
блем в країнах – основних торговель-
них партнерах України відчутно вплине 
на вітчизняний ВВП. А карантин змен-
шить внутрішнє споживання і вдарить 
не лише по бізнесу, але й по бюджетним 
надходженням. Наслідки для економіки 
України можуть виявитися більш сер-
йозними, ніж експерти поки що уявля-
ють.

Вжиті країнами карантинні заходи 
завдають шкоди національним економі-
кам. Однак поки що ніхто не придумав, 
як мінімізувати вплив нинішньої панде-
мії на господарську діяльність. Україна і 
світ уперше зіткнулися із завданням та-
кого масштабу.

Не треба втрачати пільність і під час 
послаблення карантину. Карантинні за-
ходи на ДП «Красилівський агрегатний 
завод» є вимушеними та спрямовани-
ми перш за все на збереження життя та 
здоров’я працівників. Але і сьогодні, під 
час карантину, робота на підприємстві 
не зупиняється.

В попередньому номері я розповідав 
про роботу підрозділів підприємства, 

які продовжують працювати. 
Розмовляю з головним тех-
нологом  ДП «Красилівський 
агрегатний завод» Артуром По-
бережним: 

– Артуре Володимировичу, 
перш ніж поставити запитання 
про роботу колективу техніч-
ного відділу під час пандемії, 
хочу поінформувати читачів га-
зети про відділ. 

Що ж таке технічний відділ, 
які підрозділи входять до його 
складу, які завдання стоять пе-
ред ним?

– Технічний відділ складаєть-
ся з технологічного бюро, конструктор-
ського бюро з підготовки виробництва, 
конструкторського бюро з розробки но-
вих виробів. 

Технічний відділ є одним із основних 
підрозділів підприємства, який займа-
ється розробкою конструкторської та 
технологічної документації, проводить 
впровадження нових технологій, осво-
єння нової техніки військового призна-
чення та народного вжитку.

– В якій мірі робота технічного відділу 
впливає на процес виробництва? 

Робота відділу відповідальна, тому 
що кожна помилка тягне за собою ве-
ликі наслідки та великі втрати, а щоб 
цього не сталося, кожен із працівників 
має самовдосконалюватися та черпати 
світовий досвід роботи вітчизняних та 
іноземних компаній та інших виробників 
для подальшого запровадження різних 
методик на підприємстві.

Працівникам завжди потрібно працю-
вати на перспективу – розробляти нові 
вироби, слідкувати за новими техноло-
гіями та максимально використовувати 
їх при проектуванні та розробці техноло-
гічних процесів, впроваджувати це все 
для виготовлення продукції на підпри-
ємстві..

– Навіть під час карантину я чую від 

керівників підприємства, що працівни-
ки технічного відділу не тільки не зупи-
нили роботу, але й активізували її?

– Це є правда. Під час карантину було 
організовано дистанційну роботу пра-
цівників технічного відділу загалом над 
розробкою конструкторської докумен-
тації на товари народного вжитку з  роз-
ширення типоряду опалювальної техні-
ки твердопаливних та електрокотлів, а 
також розпочата розробка конструктор-
ської документації на оновлений типо-
ряд побутових стелажів. 

Конструкторами проводиться аналіз 
та вдосконалення виробів серійного ви-
робництва з метою зниження трудоміст-
кості, підвищення продуктивності праці 
та покращення технічних характеристик 
виробів.

Технологами відділу проводяться ро-
боти із вдосконалення технологічних 
процесів, які в подальшому запроваджу-
ються на підприємстві, зокрема техно-
логічна підготовка виробництва при ви-
користанні верстатів з ЧПК. Основним 
напрямком є покращення та вдоскона-
лення виготовлення деталей підвищеної 
складності, що потребують великої точ-
ності, відповідної якості та надійності. 
Особливо це стосується деталей на ви-
роби військової техніки, чим якісніше ви-
готовлена деталь, тим вона надійніша.

– Ви згадали про верстати з числовим 

програмним керуванням?
– Так. Одним з головних завдань робо-

ти технічного відділу є технологічна під-
готовка виробництва при використанні 
верстатів з ЧПК.

Вважаю, що основним напрямком в 
механічній обробці деталей є макси-
мальне використання верстатів з ЧПК 
(числовим програмним керуванням), 
що в свою чергу дає можливість швид-
ко та якісно виготовляти деталі без до-
даткового виготовлення допоміжного 
оснащення, а це, в свою чергу, дає змогу 
виконувати разові замовлення без до-
даткових витрат.

За допомогою впровадження виготов-
лення деталей на ЧПК ми зменшуємо 
трудомісткість, а в деяких випадках ско-
рочуємо час механічної обробки в два, а 
то й більше разів.

– Дякую за інтерв’ю. Успіхів у вашій 
роботі!

– Дякую! Будемо старатися!

Брав інтерв’ю редактор газети 
«Агрегатний» Іван Длужневський
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 Присадибна       ділянка
Коли та як пасинкувати помідори

Пасинкування томатів викликає без-
ліч питань у новачків в городній справі. 
Коли пасинкувати томати? Де шукати ці 
пасинки? Як правильно їх обривати? А 
чи потрібно взагалі це робити?

Пасинки – це пагони-конкуренти го-
ловного стебла, які, як правило, з’явля-
ються з початком цвітіння і ростуть із 
листяних пазух. На них так само росте 
листя, з’являються квіти, зав’язуються 
плоди. Здавалося б, а навіщо їх обрива-
ти? Більше пасинків = більше зав’язей = 
більше плодів. Однак це не зовсім так.

При відсутності необхідного пасин-
кування теплиця або помідорна гряд-
ка може перетворитися на справжні 
«джунглі», а всім відомо, що загущеність 
посадок – це фактор ризику грибкових 
хвороб. Також збільшення кількості пло-
дів за рахунок зав’язі на пасинках ком-
пенсується зменшенням їхнього розміру 
– томати дрібнішають. А деякі сорти без 
пасинкування можуть взагалі запізнити-
ся із плодоносінням і не розкрити весь 
свій потенціал. Тому до пасинкування 
потрібно ставиться серйозно і формува-
ти помідорові кущі правильно.

Зазвичай перші пасинки з’являються 
з першою квітковою кистю. Безпосеред-
ньо під першою квітковою кистю розви-
вається найперший (і найпотужніший) 
пасинок. Усі пасинки, розташовані ниж-
че цього найбільш потужного, однознач-
но підлягають видаленню, особливо це 
стосується томатів з відкритого ґрунту.

Щоб знати, як пасинкувати помідо-
ри, необхідно знати деякі тонкощі. При 
пасинкуванні дуже важливо знати сорт 
помідорів. Виділяють кілька сортів помі-
дорів: детермінантні та індетермінантні 
сорти томатів. Від того, до якого саме 
різновиду належить ваш сорт, і зале-
жить необхідність наступного пасинку-
вання.

Які томати пасинкувати?
Ми вже знаємо, що детермінантні (і 

в тому числі штамбові) томати припи-
няють свій ріст після певної кількості 
квіткових кистей і віддають усі сили на 

визрівання плодів. На таких рослинах 
деякі пасинки залишають. Детермінант-
ні помідори краще формувати в 3-4 сте-
бла.

Середньорослі детермінантні томати 
(їх ще називають полудетермінантни-
ми) рекомендується формувати у два 
стебла, тобто залишити необхідно тіль-
ки один найкращий пасинок, а всі інші 
видалити. Якщо дуже шкода обривати, 
можна залишити ще один пасинок як 
третій стовбур. Наприклад той, що утво-
рюється над другою квітковою кистю.

Індетермінантні томати, які ростуть і 
продовжують закладати квіткові кисті 

навіть коли досягнуть даху теплиці, зви-
чайно формують в один стовбур, а отже 
видаляють усі пасинки без розбору. У 
крайньому випадку (наприклад, коли 
мало розсади) можна залишити найпер-
ший пасинок і пустити його другим стов-
буром.

Як пасинкувати томати?
Є два варіанти видалення пасинків: 

обривати руками або зрізати. Руками 
(можна в гумових рукавичках) пасин-
ки обламують убік. Як правило, вони 

без проблем виламуються, але навіть 
якщо залишився невеликий пеньок, ні-
чого страшного в цьому немає. Зрізати 
пасинки можна гострими садовими но-
жицями, які бажано дезінфікувати в роз-
чині марганцівки після кожної обрізаної 
рослини, щоб не дай боже не рознести 
можливі інфекції.

Коли обривати пасинки?
Процедури з видалення пасинків 

бажано проводити один-два рази на 
тиждень, щоб конкуренти не встигали 
«відтягнути на себе» велику кількість 
поживних речовин. Не шкодуйте, не за-
пускайте грядки до стану непрохідних 

заростей. Однаково потім доведеться 
видаляти зайве, а коли рослину «обди-
рають» за один раз, вона зазнає стресу, 
починає відставати в розвитку, може за-
недужати.

Рекомендується видаляти пасинки 
рано вранці, бажано – у сонячний день, 
щоб зріз або ранка на місці обриву за 
день встигали затягнутися. Якщо все-та-
ки довелося пасинкувати в похмуру по-
году, для підстрахування можна всі зрізи 
(обриви) присипати попелом.

У першу чергу обривайте пасинки 
на найбільш цінних і здорових кущах. 
Сумнівні рослини (з пожовтілим або 
побурілим листям, наприклад) пасин-
куйте наступного дня. Таким чином 
знижується ризик рознести хворобу по 
теплиці (якщо вона є).

Нерідко буває так, що на місці ви-
лученого пасинка зі сплячої бруньки 
в пазусі листа починає утворюватися 
ще один. Значить доведеться повтор-
но видаляти. Іноді пасинки починають 
рости в нижній частині рослини, коли 
вже давно сформувалося кілька грон. 
Так буває, коли томат отримує надлиш-
кове живлення. Тому при видаленні па-
синків краще оглядати весь кущ.

Деякі пасинки ростуть прямо із квіт-
кової кисті, будучи її продовженням. 
Такі пасинки теж треба видаляти, щоб 
уникнути затримки плодоносіння ос-
новного врожаю.

Крім пасинків не забувайте з кінця 
травня-початку червня обривати у то-
матів нижнє листя. Під кистю з вели-
кими, але ще не дозрілими помідорами 
не повинно бути жодного листка. Ре-
комендується видаляти по 1-3 нижніх 
листка на тиждень, а якщо ні, то рос-
лині гарантований сильний стрес, що 
приводить до затримки росту, а, мож-
ливо, і втрати частини врожаю. Листя 
виламуємо вбік, а не вниз, щоб випад-
ково не зняти зі стовбура шматок шкі-
рочки.

10 червня 2020 року колеги та керівництво ДП «Красилівський агрегатний завод» вшану-
вали ветерана підприємства Петра Климовича Сологуба зі славним 70-річчям від Дня народ-
ження, яке він нещодавно відсвяткував. 

Петро Климович працював на заводі з 5 березня 1974 року слюсарем зі збирання метало-
конструкцій в інструментальному цеху № 75. Просто в цеху ветерану, в присутності колег та 
керівників підприємства,  вручили почесну грамоту, цінний подарунок та квіти.

Дякуємо Петру Климовичу Сологубу за багаторічну самовіддану працю, доброту і мудрість!
Ви, люди старшого покоління, – джерело народної мудрості, і ваш практичний життєвий 

досвід, невичерпна енергія, оптимізм та активна громадська позиція повинні стати взірцем 
для підростаючого покоління. Ви передаєте у спадок все найцінніше, що накопичили за все 
життя.

Дорогий наш ветеране! У цей святковий день прийміть щирі вітання і глибоку вдячність за все, що зроблено Вами за-
ради нашого підприємства! Бажаємо Вам міцного здоров’я, довгих років життя, наповнених яскравими і щасливими поді-
ями! Нехай близькі люди завжди оточують вас турботою і теплом!

ВШАНУВАЛИ ВЕТЕРАНА ЗАВОДУ



АГРЕГАТНИЙ№ 42 червень6
З ІСТОРІЇ ЗАВОДУ. ЛЮДИ ТА ПОДІЇ

Приносьте старі фотографії – 10-ти, 20-ти, 30-ти, 40-річної давності – опублікуємо. 
Фото можна залишити в профспілковій бібліотеці. Після копіювання фотографії 

повертаються

Заводська санітарна дружина. Травень 1976 року

Екскурсійна поїздка
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Бути здоровим i жити довго

Очищення судин
без медикаментів

Якщо є розлади 
кишечника

Якщо є потреба позбутись розладів у роботі кишечника, 
пропонуємо простий рецепт приготування настою з вівса. 
Вживання цього настою допоможе нормалізувати травну 
і всмоктувальну функції шлунково-кишкового тракту. Для 
приготування настою потрібно:

– зерно вівса – 2 столові ложки;
– окріп – 0,5 літра.
Перед приготуванням настою овес промити, просушити, 

змолоти в кавомолці. Залити подрібнений овес окропом, на-
стоювати в термосі 3-4 години.

Вживати по 3-4 столові ложки протягом всього дня.
Такий настій допоможе при дисфункціях кишечника, осо-

бливо у дітей. Його можна давати дітям, замінивши на 1-2 
дні штучне дитяче харчування, або доповнивши цим насто-
єм. Можливе застосування настою і в післяпологовий або 

післяопераційний 
період – замість 
шкідливих м’ясних 
бульйонів. Також 
корисним буде цей 
настій при алер-
гічних реакціях та 
при діабеті. Прийом 
цього настою спри-
яє й зміцненню 
імунної системи.

– Куме, ви знаєте різницю між бідою і 
катастрофою?
– Ну звісно ж, знаю!
– А можете сформулювати?
– Ну ось, уявіть, що захворів хтось з ва-
шої родини. Біда?
– Біда...
– Але ж не катастрофа?
– Ні.
– А тепер, уявіть, летів би Путін кудись, а 
літак впав та розбився. Катастрофа?
– Катастрофа.
– Але ж не біда?

– Мамо, наш тато зі сходів впав!
– Справді?! І що він сказав?
– Матюки казати чи ні?
– Матюків не кажи!
– Ну тоді – впав і промовчав.

– Ну що, помирився зі своєю дівчиною?
– Аякже, приповзла до мене на колінах!
– Справді?! І що сказала?
– Сказала, що вона вже не сердита і щоб 
я вилазив з-під ліжка.

– Доцю, ти заміж виходити збираєшся?
– Заміж?! Та ви що?! У мене навіть хом’як 
здох, а це ж чоловік – це ж така відпові-
дальність! Ні, не збираюсь!

– Лікарю, коли я одержую зарплату, то 
сміюсь безперестанку!
– От і добре! Сміх продовжує життя!
– То до пенсії я доживу?
– Доживете! А коли одержите пенсію – 
буде ще смішніше!

– Ти так схудла! Це нова дієта?
– Так, морква, буряк і картопля.
– А що ти з ними робила – варила чи 
смажила?
– Копала!

– Тату, хто такі алкоголіки?
– Ну, синку, бачиш – он там стоять два 
дерева? А алкоголікові здається, що там 
чотири дерева.
– Тату, там одне дерево.

Розмовляють мами двох школяриків:
– Ти всі домашні завдання зробила?
– Так, всі.
– Дай списати.

– Любий, тобі подобається моє нове 
плаття?
– Подобається.
– Але ж ти на нього навіть не поглянув!
– І все ж, на твоє запитання я дав пра-
вильну відповідь!

– У тебе є мрія?
– Є.
– Яка?
– Мрію покинути пити.
– Ну то візьми та покинь.
– І що ж я тоді, – без мрії маю жити?!

– Хто вчора дивився фільм жахів?
– Я.
– Ну тоді йди та прибери за собою.

Цілюща сила яєчної шкаралупи 
«Не варте виїденого яйця» – гово-

рить народна приказка. Однак, як по-
казали наукові дослідження, виїдене 
яйце, тобто шкаралупа, для організму 
не менш корисна, аніж жовток і білок. 
І навіть дитяче харчування до року по-
винно її включати.

Чим багата?
Шкаралупа на 90 % складається з 

карбонату кальцію (вуглекислий каль-
цій), легко засвоюваного організмом. 
Містить мідь, фтор, залізо, марганець, 
фосфор, сірку, цинк, а також кремній 
і молібден, якими так бідна наша по-
всякденна їжа.

Чим корисна?
Російський вчений В. В. Караваєв, 

який розробив ефективну систему оз-
доровлення організму, рекомендує 
приймати товчену шкаралупу для збе-
реження кислотно-лужної рівноваги в 
організмі.

– Шкаралупа виводить радіонуклі-
ди. Підсилює життєдіяльність клітин, 
сприяє зміцненню серцевого м’яза, а 
також скелетних і очних м’язів.

– Корисна при болю в шлунку, астмі, 
артритах, остеопорозі, кісткових трав-
мах, ревматизмі, кропивниці, запорах, 
безсонні і для усунення алергічних ре-
акцій.

– Склад шкаралупи збігається зі 
складом кісток і зубів, тому її слід при-
ймати при крихкості і ламкості нігтів, 
кровоточивості ясен, чутливості зубів 
до холодної або гарячої їжі, зубного 
болю.

– Пудра зі шкаралупи може служити 
присипкою при опіках.

– У старовинних лікарських порадни-
ках стверджується, що пудра зі шкара-
лупи, яка приймається з натуральним 
виноградним вином, зупиняє пронос, а 
також дробить камені в нирках і сечо-
вому міхурі.

– Особливо важливо додавати в їжу 
шкаралупу жінкам, які очікують народ-

ження дитини, а також дітям, почина-
ючи від року і до 6 років, оскільки в їх 
організмах процеси утворення кістко-
вої тканини йдуть найінтенсивніше і 
вимагають безперебійного надходжен-
ня кальцію. Шкаралупа, включена в 
дитяче харчування до року, вкрай бла-
готворно діє при рахіті й анемії (про-
консультуйтесь з лікарем!).

– Шкаралупу бажано вживати також 
в підлітковому і юнацькому віці. До-
рослим (для профілактики захворю-
вань хребта, остеопорозу та карієсу зу-
бів) шкаралупу бажано застосовувати 
двічі на рік, оздоровчими курсами по 
15–20 днів.

Як готувати?
Лікувальним ефектом володіє тільки 

шкаралупа сирих яєць. Яйця ретельно 
вимийте в теплій воді з милом, гар-
ненько обполосніть, вилийте білок і 
жовток, видаліть плівку, що вистилає 
зсередини шкаралупу, і ще раз її обпо-
лосніть. Підсушіть шкаралупу протя-
гом 2-3 годин (але не в жаркому місці і 
не під прямими сонячними променями, 
бо кальцій на світлі розкладається).

Для маленьких дітей шкаралупу 
можна продезінфікувати протягом 5 
хвилин у киплячій воді (або в гарячій 
духовці). Шкаралупа таких яєць тро-
хи менш активна, зате практично сте-
рильна.

Розтирати шкаралупу на пудру (а не 
на дрібний порошок) краще у фарфоро-
вій ступці, але цілком припустимо роз-
молоти її в кавомолці, хоча при цьому 
шкаралупа стає менш активною. Роз-
тирайте шкаралупу ретельно, щоб не 
залишалося навіть найдрібніших час-
тинок, здатних поранити слизову.

Зберігайте отриману пудру у флаконі 
з темного скла під ваткою, щоб шкара-
лупа не задихнулася і не запліснявіла.

Приймайте пудру з сиром, кашею та 
іншими стравами. І не бійтесь, що на 
кістках і суглобах відкладуться над-

лишки кальцію – вони ідеально виво-
дяться з організму.

Дозування
Приймайте 1,5-5 грамів пудри на 

день залежно від віку (вага одної 
шкарлупки – 3,5-5 грамів).

Дитині від 6 місяців до 1 року давай-
те пудру в кількості, що поміститься на 
кінчику ножа, від 1 до 3 років – удвічі 
більше.

Поради
– Перед тим, як приймати порошок, 

видавіть в нього декілька крапель ли-
монного соку, при цьому хімічні реакції 
переведуть кальцій та інші речовини, 
що містяться в шкаралупі, в добре за-
своювані організмом форми.

– Як пише професор Ю. І. Москальов 
у своїй книзі «Мінеральний обмін», 
«лимонна кислота утворює з кальцієм 
міцний, добре розчинний комплекс, 
здатний легко всмоктуватися в ки-
шечнику. Підвищення вмісту кальцію в 
кісткових тканинах курчат відбувалося 
лише в тому випадку, якщо лимонну 
кислоту і кальцій вводили в організм 
одночасно».

– Вживати порошок шкаралупи ко-
рисно також, попередньо «погасивши» 
його соком (сиропом) ягід калини або 
журавлини.

– Можна запивати пудру з шкара-
лупи цитрусовими і яблучним соками, 
журавлинним морсом, кефіром або 
риб’ячим жиром, де багато вітаміну D 
і йоду.

– Краще приймати цей засіб перед 
сном, оскільки саме вночі кальцій за-
своюється найповніше.

Лікарі стверджують, що сьогодні причиною смерті бага-
тьох людей у всьому світі є серцево-судинні захворювання. 
Саме тому важливо знати хоча б один-два прості способи 
очищення судин. Зрозуміло, що запобігти виникненню хво-
роби набагато легше, аніж вилікувати її у вже запущеному 
стані.

Отже, ось декілька простих рецептів для очищення судин:
1. Щоб судини були еластичними, змішати по 1 чайній лож-

ці лимонного соку, меду та соняшникової олії і випити нат-
щесерце. Курс лікування – 10 днів.

2. Змішати 1 чайну ложку меду і сік половини лимона в 
склянці теплої кип’яченої води. Пити перед сном 10 днів.

3. Щоб очистити судини, пропустити через м’ясорубку 2 
лимони середнього 
розміру, додати 2 
столові ложки меду, 
перемішати, пере-
класти в скляну бан-
ку і витримати 24 го-
дини при кімнатній 
температурі. Вжи-
вати по 2-3 чайних 
ложки на день пе-
ред їжею або з чаєм.
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