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ГОРБУЛІНА

ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ 
ВІД КОРОНАВІРУСУ

Щороку, 16 липня, всі бухгалтери та 
аудитори в Україні відзначають своє 
професійне свято – День бухгалтера. 
Саме цього дня у 1999 
році Верховна Рада 
ухвалила закон «Про 
бухгалтерський облік 
та фінансову звітність 
в Україні». До 2004 
року в Україні День 
бухгалтера відзначали 
неофіційно. Але з ча-
сом влада глянула на 
нього по-новому і День 
бухгалтера був офіцій-
но заснований. А від 

16 липня 2020 року, четвер
День бухгалтера України

минулого року це свято в Україні нази-
вається – День бухгалтера та аудитора. 
У 2018-му його було перейменовано 
указом президента. Яка ж історія про-
фесії? Професія бухгалтера є давньою, 
за різними оцінками їй налічується 
близько 6 тисяч років. Перші бухгалте-
ри з’явилися ще в стародавньому Єгип-
ті, тоді вони займалися рахівництвом та 
збором податків.

Водночас батьком бухгалтерського 
обліку вважається італійський мате-
матик Лука Пачолі. Ще в XV столітті в 
його праці «Все про арифметику» були 
порушені основні принципи бухгалтерії 
як науки. Книгу Пачолі опублікували 10 
листопада 1494 року. До цієї дати при-
урочили Міжнародний день бухгалтера.

Бухгалтери мають свій міжнародний 
герб. На ньому зображено сонце (натяк 
на те, що облік – це світоч господар-

ської діяльності), ваги (мають на увазі 
баланс), крива Бернуллі (безперерв-
ність і нескінченність обліку). Автор 
герба бухгалтерів французький вчений 
Жан Батист Дюмарше. Девіз бухгалтер-
ської справи звучить так: «Наука, дові-
ра, незалежність!». 

Отож, шановні колеги-бухгалтери! 
  Щиро вітаю вас з професійним свя-

том!  Бажаю усім міцного здоров’я, 
професійних здобутків, наснаги та реа-
лізації особистих планів. Нехай у ваших 
домівках завжди панують мир, любов, 
злагода та порозуміння.

З повагою – 
головний бухгалтер ДП 

«Красилівський агрегатний завод» 
Мисик В. С.
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НОВИНИ УКРОБОРОНПРОМУ

Володимир Горбулін увійшов до Наглядової Ради Укроборонпрому
Президент Володимир Зеленський призначив першого віцепрезидента Національної академії наук Володимира Горбуліна членом 

наглядової ради ДК «Укроборонпром» (за згодою).
Відповідний указ з №242/2020 оприлюднено на сайті глави держави.
Водночас, цим указом припинено повноваження члена наглядової ради «Укроборонпрому» Андрія Єрмака, який зараз очолює Офіс 

Президента і був призначений членом наглядової ради у жовтні 2019 року.
«Для мене це не фомальність, а велика відповідальність. Майбутнє України – у демократії та незалежності, заснованих на глибоко 

продуманій політиці військово-промислового будівництва та високих технологій, які – я вірю і знаю – Україна все ще здатна виробля-
ти», – прокоментував рішення Президента Володимир Горбулін.

«Це надзвичайно гарна та своєчасна новина! Підсилення наглядової ради Укроборонпрому Володимиром Горбуліним особливо 
важливо під час трансформації Конценру та напередодні великої реформи всього оборонно-промислового сектору. Його досвід та 
візіонерство, глибоке розуміння галузі та сучасних безпекових викликів вкрай важливі та корисні для команди Укроборонпрому, яка 
сьогодні перетворює концерн на високотехнологічну та конкурентоздатну компанію міжнародного зразка. Також згода такої принци-
пової та непохитної у своїх поглядах людини приєднатися до наглядової ради та посилити нашу команду свідчить про довіру до нас 
та тих змін, які ми розпочали в Укроборонпромі. Вітаю Володимира Горбуліна on board – це велика честь для нас!», – прокоментував 

зміни у наглядовій раді Айварас Абромавичус, генеральний директор ДК «Укроборонпром».
Команда Концерну висловлює Андрію Єрмаку подяку за роботу в наглядовій раді «Укроборонпрому». За цей час найвищий керівний орган Концерну ухвалив низку важ-

ливих рішень, які дали старт трансформації та реформі корпоративного управління в УОП та на підприємствах-учасниках.
Нагадаємо, наглядова рада, відповідно до п. 34 Статуту ДК «Укроборонпром», складається з п’яти членів, три з яких призначаються Президентом України, а два – упов-

новаженим органом управління. Члени наглядової ради Концерну, відповідно до п. 35 Статуту ДК «Укроборонпром», затвердженого поставною Кабінету Міністрів України 
від 31.08.2011 р. № 993 «Про деякі питання Державного концерну «Укроборонпром» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4.10.2018 р. № 849), працюють на 
безоплатній основі і не перебувають з Концерном у трудових відносинах.

Від редактора

Чому я розмістив інформацію про Володимира Горбуліна? Вважаю, що його призначення є добрим знаком для нашого підприємства. Під час 15-ї Міжнародної спеціалі-
зованої виставки «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА – 2018» я особисто зустрічався з Володимиром Горбуліним, про це я згадував у №25 газети за листопад 2018 року. Нагадаю, що 
Володимир Горбулін – український політик і вчений, академік Національної академії наук України, екс-секретар РНБО, колишній радник президента України Петра По-
рошенка, а сьогодні – член наглядової ради ДК «Укроборонпром». Як я з ним зустрівся, запитають читачі? Цілком випадково. Побачив його у фойє виставкового центру, 
підійшов до нього, представився, і, на моє здивування, Володимир Павлович відповів, що добре пам’ятає Красилівський агрегатний завод. Інтерв’ю дати не погодився, 
бо, мовляв, не готовий, але натомість щиро побажав нашому підприємству всіляких успіхів та процвітання, на що я, так само – щиро подякував йому у відповідь. 

Що це означає для підприємства? А те, що на мою думку, якщо такі відомі люди пам’ятають про Красилівський агрегатний завод, то про нас не будуть забувати і в 
майбутньому. Володимир Горбулін прекрасно знає потенціал та технічні можливості ДП «Красилівський агрегатний завод», а тому, цілком можливо, у нашого підпри-
ємства можуть з’явитися нові перспективи.

 
Іван Длужневський

Укроборонпром та ДП «Антонов» розпочали 
розробку ПРОГРАМИ ВІДРОДЖЕННЯ 

АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Державний концерн «Укроборонпром» спільно з ДП «Антонов», підприємствами 

авіаційної галузі та урядовцями розпочали роботу над підготовкою пропозицій до 
проєкту Програми відродження авіаційної галузі на середньострокову перспективу.

Відповідна робоча група під головуванням Романа Бондаря, заступника генераль-
ного директора з трансформації Концерну, та  Олександра Лося, в.о. президента ДП 
«Антонов», розпочала свою роботу 26 червня.

До Робочої групи увійшли також представники «Українського науково-дослідного ін-
ституту авіаційних технологій», державного підприємства «Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро «Прогрес», державного підприємства «Завод 410 ЦА», «Харків-
ський машинобудівний завод «ФЕД», Харківського державного авіаційного виробни-
чого підприємства, представники Концерну з питань авіабудування та стратегічних 
проєктів.

У першому засіданні Робочої групи також взяла участь заступник міністра розвитку 
економіки та сільського господарства України Юлія Свириденко. Вона координувати-
ме підготовку та подання Концепції розвитку авіаційної галузі на розгляд урядового 
комітету для подальшого формування бюджетної декларації на 2021 рік.

Запропонована Концепція розвитку складається з п’яти основних програм, які ви-
рішують стратегічні напрямки фінансування галузі. Метою програм є створення умов 
для реалізації проєктів інноваційних досліджень і розроблення нових конкурентоздат-
них авіаційних технологій, матеріалів, виробничих процесів та обладнання, проведен-
ня випробувань, реалізація і впровадження яких дозволить розробити зразки нових 
конкурентоспроможних моделей серійних, модернізованих пасажирських і транспорт-
них літаків, вертольотів, двигунів до них, іншої авіаційної техніки, а також сприятиме її 
експорту на зовнішні ринки.

Як зазначив Роман Бондар, «Розробка та затвердження урядової Програми – довго-
очікувана подія для авіапрому. Це дасть змогу забезпечити фінансуванням вітчизня-
не літакобудування, дозволить нашим замовникам – Міноборони та МВС – задоволь-
нити власний попит на літаки АН, а для «Антонова» – отримати стартовий імпульс для 
розвитку вітчизняного літакобудування».

За словами в.о. президента ДП «Антонов» Олександра Лося: «Результатом спільних 
зусиль має стати державна підтримка стратегії і програм розвитку авіаційної галузі 
вже на 2021 рік».

Перше засідання Робочої групи проходило на підприємстві «Антонов».

Приватизації не буде, 
це фейк: генеральний 

директор ДК 
«Укроборонпром» 
Абромавичус про 

зміни, які чекають на 
Укроборонпром

Реформа управління держпідприєм-
ствами почалася 5 років тому. Спеціаль-

ним законом, на жаль, підприємства оборонно-промислового комплексу 
були з неї вилучені. Як результат реформи Укрпошта, Нафтогаз, Укрзалізни-
ця та інші підприємства змогли залучити фінансовий ресурс для розвитку за 
дуже привабливими низькими ставками. Ми ж цей шлях лише починаємо.

Тому все, що робилося до цього в Укроборонпромі щодо корпоративного 
управління, підконтрольності, прозорості, світових стандартів – все це тіль-
ки зараз починається в нас. Ми напрацювали всі ці стандарти, процедури, 
політики, правила. І чекаємо, аби Верховна Рада ухвалила закон про корпо-
ратизацію підприємств оборонно-промислового комплексу.

   Буде надано більше повноважень для так званих галузевих корпорацій.
Їх буде приблизно 6, а також ще 1 – 2 спецекспортера. Під ними вже будуть 

галузеві підприємства. При цьому, за останній час зробили так званий 3H 
аналіз. Розділили всі підприємства на 3 групи – розвитку, реструктуризації 
та групу, яка повинна бути перед Фондом держмайна, тому що в приватних 
руках вони будуть успішнішими. Не дивлячись на державну позицію щодо 
нового центрального органу виконавчої влади, ми повинні рухатися пара-
лельно вперед. Тому ми разом з профільним комітетом Ради та Міністер-
ством економіки розробили закон про корпоратизацію Укроборонпрому.

Хочу нагадати, що 20 червня 2018 року була ухвалена єдина дієва стра-
тегія щодо розвитку сектору ОПК до 2028 року. Там дуже чітко прописано, 
в якому напрямку ми рухаємося. Це насамперед стандарт НАТО. А ще там 
дуже чітко написано, що Укроборонпром повинен трансформуватися в га-
лузеві корпорації, тобто має бути кластеризація. Те, що ми зараз і робимо.
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З архіву Казимира 
Меленчука

Історія нашого краю надзвичайно багата, цікава, а місцями й загадкова. Нещодавно натрапив на книгу О. О. Тимо-
щука «Ліси Хмельниччини», де досить професійно висвітлено багатство лісів нашої області та їхні ресурси, зокрема і 

Красилівського району, а також окремі факти з далекого минулого, що варті уваги наших земляків. 
Деякі з них друкуватиме «Красилівський замок» мовою оригіналу.

Член Національної спілки журналістів України Казимир Меленчук

СЕЛА ФЕНІКСИ
Один із найбільш спустошливіших нападів вчинили татари 1593 року. Скориставшись відсутністю поль-

ського короля Сигизмунда III, який поїхав до Швеції, вони розбили польське військо, яке прикривало кор-
дони Волині, і дощенту поруйнували міста і села. До Кременецького міського правління службовець князя 
Острозького подав заяву про розорення татарами декількох волостей: у володіннях князя Острозького спа-
лено 115 сіл у Старокостянтинівській, Красилівській, Остропільській та Любарській волостях і взято в полон 
17 103 людини. Зокрема у Старокостянтинівській волості були спустошені 67 сіл, розорено і спалено місто 
Старокостянтинів, а в полон забрано 11 110 чоловік. 

Найбільших людських втрат зазнали села Сковородки — 1 500 та Губин — 1 005. Від 500 до 1 000 людей за-
хопили у полон татари в Чернелівці, Волиці, Староко-
стянтинові, Лажевій, Мотовилівці, Новосілці, близько 
півтисячі селян стали бранцями у Калинівці, близько 
400 — Самчинцях, від 200 до 300 людей — у 15 селах, 
від 100 до 200 — у 29 селах, від 50 до 100 — у 27 се-
лах, та від 20 до 50 чоловік — у 18 селах. А такі села 
як Пашківці, Чернятин, Сковородки, Новоселиця, По-
горіла, Жеребки, Самчинці, Самчики (Замчики), Се-
мереньки, Демківці, Баглаї, Лажева, Свинна, Красно-
сілка, Остриківці, Писарівка, Жабче, Попівці, Старий 
і Новий Капустини, Бутівці навіть через вісім років 
виявилися незаселеними. Викликає подив чисель-
ність населення спустошених сіл. Напевно, багато з 
них і нині не мають стільки жителів, скільки у кінці ХVІ 
століття татари захопили у полон і продали в рабство.

ПРАДІД ЛЕНІНА ТОРГУВАВ ГОРІЛКОЮ 
У СТАРОКОСТЯНТИНОВІ   

Багато лісів у нашому краї пішли за димом на ґуральнях та у шинках, власники яких примножували свої 
статки на сльозах, горі й прокльонах людських. Одним із таких шинкарів з 1795 року був у Старокостянтино-
ві Мойша Бланк, котрий пошлюбив заможну молодичку Мар’ям, з якою вирощував цибулю на п’яти моргах 
землі, а в її будинку утримував шинок, де незаконно приторговував низькоякісною «простою» горілкою, і 
тому час від часу мав серйозні проблеми з законом. 

Цікаво, що навіть в архівних документах, які в 
часи СРСР не зуміли відшукати й вилучити завба-
чливі та запопадливі «вірні ленінці», цей одіозний 
персонаж постійно фігурує у кримінальних справах 
про шахрайство, вимагання, шантаж, підпал ним 
23 будинків у місті, або в скаргах на нього міщан та 
його власних доносах на сусідів. Після неодноразо-
вих звинувачень у суді за крадіжки сіна, незаконну 
торгівлю «простою» горілкою замість «фруктової», 
образ єврейської громади і небезпечних конфліктів 
з місцевими жителями, Мойша Іцкович, рятуючи 
себе й сім’ю, кинув свій горе-бізнес та майно, нажи-
те родиною Мар’ям, і 1809 року чкурнув у Житомир. 
Там згодом вихристився і став уже Дмитром Івано-
вичем Бланком. Його сини Абель та Ізраїль (Сруль) 
також вихристилися й стали, відповідно, Дмитром 
і Олександром Дмитровичами Бланками та й подалися до столиці російської імперії здобувати лікарську 
освіту в медико-хірургічній академії. Абель (він же — Олександр) одружився з купецькою донькою Анною 
Гросшопф, яка народила доньку Марію — майбутню фрейліну царської сім’ї та матір ворога роду Романових 
і світового капіталізму — Володимира Ілліча (Ульянова) Леніна. 

В Росії доля звела майбутнього «вождя пролетарів усього світу» з Надією Костянтинівною Крупською, ро-
динне коріння якої теж з-під Старокостянтинова, бо ж дідусь її — уродженець села Великі Пузирки, що на Ізяс-
лавщині. Дітей цим революціонерам Бог не дав. Може, так і на краще… Бо хто ж його знає, у що б це вилилося 
згодом... А що ж до нинішніх гуралень — великих та малих, законних і незаконних, та рік, джерел і потічків 
їхньої оковитої «продукції», що з них щодня витікають та вливаються в горлянки пересічних і непересічних 
українців, якби злити їх воєдино — то, мабуть, турбіну Дніпрогесу змогла б ця потужна вітчизняна ріка щодня 
крутити та ще й мегавати електрики Україні давати.

Щоб уберегти себе та своїх близьких, необхідно чітко 
дотримуватися відповідних рекомендацій. Не займайтеся 
самолікуванням і одразу звертайтеся до сімейного лікаря, 
якщо відчули симптоми захворювання. У цьому розділі 
ми розкажемо вам про основні засоби профілактики 
від COVID-19, а також алгоритм дій у разі підозри на 
коронавірусну хворобу. 

1. Онлайн-обстеження на Сovid-19

Ви можете пройти онлайн-тест на уточнення наявних 
або вірогідних симптомів захворювання. Будьте 
поінформовані. 

2. Дії людей з симптомами

    Залишайтеся вдома.
    Зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
    Опишіть йому симптоми, історію подорожей. Розкажіть 

про те, чи були ви в контакті з людьми, які потенційно 
можуть бути інфіковані. Розкажіть про результати 
опитування, а також уточніть, на які саме запитання Ви 
дали стверджувальну відповідь. 

    Виконуйте інструкції свого лікаря.
  У невідкладних станах — температура вище 38, яка 

не збивається, та ускладнене дихання — терміново 
викликайте «швидку» за номером 103.

У разі виникнення запитань — звертайтеся за 
телефонами:

    Урядова гаряча лінія: 15-45
    Гаряча лінія МОЗ: 0 800 505 201
    Гаряча лінія ЦГЗ: 0 800 505 840

3. Рекомендації щодо профілактики 
COVID-19

    - мити руки з милом понад 20 секунд;
    - не торкатися руками очей, носа, рота;
    - чхати й кашляти —  у згин ліктя або прикриваючи рот 

і ніс серветками;
    - регулярно провітрювати приміщення;
    - дезінфікувати поверхні;
    - дотримуватися дистанції у 1,5 метри з людьми;
    - уникати рукостискань, поцілунків, обіймів.

4. Засоби індивідуального захисту

Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона 
прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину.

- Маску слід змінювати, щойно вона стала вологою.
- Маску слід змінювати щочотири години.

Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. 
Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть 
спиртовмісним антисептиком.

- Не можна використовувати маску повторно.
- Не можна використовувати марлеві маски, вони не 

забезпечують належного рівня захисту.

ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ТА 
РІДНИХ ВІД КОРОНАВІРУСУ
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Городники, засіваючи й засаджуючи 
власні присадибні чи дачні ділянки, що-
разу переймаються тим, як запобігти 
втратам врожаю та полегшити працю на 
городі. Надивившись рекламних роли-
ків, у яких тітоньки й дядечки обіцяють 
стовідсотковий захист від всіх шкідників 
і хвороб та ще й щедрий урожай, чимало 
людей поспішають туди, де продаються 
різні хімічні засоби захисту рослин. Ча-
сто, не дослухаючись до рекомендацій 
продавця, купуємо розрекламовані пре-
парати. А що маємо в результаті?

Якось одна жіночка запитала мене 
про шкідливість широко відомого й роз-
рекламованого препарату. Її цікавило, 
чи справді він такий безпечний для лю-
дей, як в тому запевняє реклама. Я по-
чав розповідати про цей препарат все, 
що знаю: про вміст у ньому діючих речо-
вин, про власний досвід використання, 
про те, що безпечність препарату – це 
насамперед дотримання регламентів 
застосування пестицидів, які склада-
ються не лише із техніки безпеки, сані-
тарно-гігієнічних норм та правил, а й із 
норм внесення всіх хімічних препара-
тів, допуску людей на оброблені площі. 
Пояснив своїй співрозмовниці й те, що 
споживати оброблену продукцію після 
обробки можна тільки через певний час.

Я запитав у жінки, чому вона розпи-
тує саме про цей препарат, і у відповідь 
почув таке: «Минулого року чоловік, ви-
тягнувши посадкову картоплю з льоху, 
поквапився обробити її. Тож перебирати 
бульби довелося вже під час садіння, 
вибраковуючи попсовану, дрібну й іншу 
«некондицію». Так у нас назбиралось 
близько п’яти відер картоплі. Викидати 
вибракувану бульбу було шкода, то ми й 
зварили її та згодували свиням. Ось так, 
пошкодувавши кілька відер картоплі, 
втратили трьох вгодованих свиней…»

Виявляється, люди довірились ре-
кламним запевнянням в тому, що цей 
препарат цілком безпечний. Насправді 
ж після обробки до безпечного вживан-
ня картоплі має минути не менше, ніж 60 
діб! Саме за цей час препарат повністю 
виводиться з рослин.

Слід зважати на те, що, скажімо, при 
обприскуванні тієї ж картоплі «хімією» 
господар дихає парами отрути близько 
одної години, в той же час при садінні 
обробленої картоплі вдихають шкідли-
ві випари всі члени родини, що беруть 
участь в цій роботі, та ще й не одну годи-

ну. Мало хто з городників знає, що дітям, 
вагітним жінкам, а також людям, які ма-
ють хронічні захворювання, категорично 
забороняється контактувати з обробле-
ною фунгіцидами картоплею.

Не можна також протруювати кар-
топлю на подвір’ї, якщо там зазвичай 
пасеться свійська птиця або перебуває 
худоба. Навіть одна краплина протрую-
ючого розчину, потрапивши на траву чи 
в грунт (а таке нерідко трапляється!), 
може спричинити загибель худоби.

Якщо порівнювати доцільність різних 

видів обробки картоплі фунгіцидами, то, 
безперечно, більш ефективною виявля-
ється передпосівна обробка бульб. Осо-
бливо ефективним цей метод захисту є 
у випадках, коли городня ділянка знахо-
диться далеко від помешкання і немає 
можливості вловити момент найбіль-
шої активності шкідників, щоб в цей же 
момент їх і обробити отрутохімікатами. 
В іншому випадку доводиться декілька 
разів обробляти картопляне поле, а кож-
на нова порція отрути – це додаткове 
навантаження на рослини й підвищення 
небезпеки для людини.

Деякі городники скаржаться на те, 
що в минулі роки картоплю доводилося 
обробляти проти колорадського жука 
по декілька разів. Причинами низької 
ефективності хімічних засобів є насам-

перед помилки в їх застосуванні, а не 
фальсифікат чи звикання жука до отру-
ти, хоча це теж не виключено. По-перше, 
порушення температурного режиму: в 
умовах спекотного літа, коли стовпчик 
термометра піднімається до +30°С і 
вище, препарати стрімко випаровують-
ся, не даючи бажаного ефекту. Саме 
тому рекомендується обробляти пести-
цидами грядки при температурі +20-25°С. 
Це можливо лише рано-вранці чи пізно 
ввечері. При вищих температурах відбу-
вається таке інтенсивне випаровування 

препарату, що коли городник закінчує 
обробку грядки, йому вже треба виклика-
ти «швидку допомогу», щоб рятувати від 
отруєння шкідливими випарами. Ознака-
ми цього небезпечного стану є головний 
біль, нудота, запаморочення, гіркота в 
роті, біль у ділянці печінки, підшлункової 
залози, шлунку, нирок, знепритомнення. 
Ще раз треба наголосити: причина тако-
го тяжкого стану – зовсім не тепловий 
удар, а саме отруєння. Щоб запобігти 
цьому, слід дотримуватись таких про-
стих правил:

– не здійснювати хімобробку на голод-
ний шлунок;

– перед проведенням хімобробки ро-
біт слід вживати їжу з високим вмістом 
крохмалю;

– не курити і не вживати спиртні напої 

як під час хімобробки, так і одразу після 
неї;

– завершивши роботу, бажано вжити 
молочні продукти, заварити й випити 
відвар суданської троянди (каркаде), 
чай з імбиром;

– можна прискорити виведення з ор-
ганізму шкідливих речовин активова-
ним вугіллям – вживати з розрахунку 1 
таблетка на 10 кг ваги тіла людини.

Та все ж, найкращий захист від отру-
єння фунгіцидами – профілактика, тоб-
то дотримання техніки безпеки. Напри-
клад, треба суворо додержуватись реко-
мендацій виробників щодо використан-
ня під час роботи гумових рукавичок 
та респіраторів, пам’ятати про правила 
особистої гігієни.

І ще дещо про гербіцидну обробку. Ра-
ніше вона застосовувалась переважно 
в промислових масштабах – на вели-
ких посівних площах, а в останні часи 
почав зростати інтерес до неї і серед 
населення. І знову ж таки, заговорити 
про це мене змусила випадково почута 
розмова. Один чоловік хвалився знайо-
мій, як він жаліє свою хвору маму: «Оце 
купив такий гербіцид, що ніякого бур’я-
ну на городі не буде!». Враховуючи те, 
що це був початок травня, і те, що з та-
ких гербіцидів «від усіх бур’янів» відомі 
лише препарати так званої суцільної дії, 
здатні знищувати всю рослинність, на 
яку потрапляють, я вжахнувся. Попро-
сивши вибачення, втрутився в розмову, 
запитавши про назву препарату і про те, 
чи встигли обробити ним грядку. Дізна-
лася, що йшлося про Раундап. На щастя, 
молодий чоловік ще не встиг обробити 
ним мамині грядки, бо довелося б їх усі 
пересаджувати…

Отже, треба ще раз наголосити: купую-
чи препарати, зокрема гербіциди, не слід 
соромитись запитувати про те, проти 
якого саме бур’яну вони призначені, яка 
норма його внесення, а також про те, які 
існують особливості застосування – в 
якій фазі розвитку рослин (кількох зеле-
них листків, цвітіння тощо) треба прово-
дити обробку. Не рекламна інформація, а 
саме ці відомості допоможуть отримати 
найбільший ефект від застосування того 
чи іншого препарату і при цьому не заш-
кодити собі, худобі й навколишньому се-
редовищу.

Василь Порончук, 
агроном

«Оце купив такий гербіцид, 
що ніякого бур’яну на городі не буде…»

У жовтні минулого року на перехресті 
вулиць Грушевського і Ярослава Мудрого 
в Красилові сталася дорожньо-транспорт-
на пригода за участі автомобіля «Renault» 
та мопеда «Yamaha Vino». У результаті 
зіткнення водій мопеда отримав відкриту 
черепно-мозкову травму, від якої помер у 
лікарні. 

У ході судового розгляду в суді Староко-
стянтинівською місцевою прокуратурою 
доведено винуватість водійки автомобіля, 
яка також свою вину у скоєному визнала 
та щиро розкаялася. Погодилася, що вона 
зобов’язана була надати перевагу в русі 
водієві мопеда, що їхав головною доро-
гою, але не подивилася у його бік. Водно-
час дружина загиблого в ДТП розповіла, 
що того дня її чоловік поїхав мопедом в 
ліс по дрова, а невдовзі подзвонили сини 
й сказали, що він загинув в ДТП.

Потерпілі просили суд винуватиці автоа-
варії призначити покарання, не пов’язане 
з реальним ув’язненням, запевнили, що 
вона повністю відшкодувала завдану мо-
ральну шкоду.

При призначенні покарання суд враху-

вав, що обвинувачена вчинила тяжкий 
злочин, але щиро розкаялася, жінка пра-
цює, має сім’ю, утримує одну неповно-
літню дитину, немає обставин, які обтя-
жували б покарання, а також те, що вона 
добровільно відшкодувала моральну 
шкоду, завдану злочином, думку потерпі-
лих, які просили призначити обвинуваче-
ній покарання, не пов’язане із реальним 
його відбуванням.

З огляду на викладене, вироком Краси-
лівського районного суду визнано водій-
ку автомобіля винною у вчинені ДТП та 
призначено їй основне покарання у виді 
позбавлення волі строком на п’ять років 
та додаткове покарання – позбавлення 
права керувати транспортними засобами 
строком на три роки. Також суд звільнив 
останню від відбування основного пока-
рання з випробуванням з іспитовим тер-
міном на 3 роки.

Заступник керівника 
Старокостянтинівської місцевої 

прокуратури С. Комонюк

Засуджено винуватицю 
смертельної ДТП у Красилові
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 Присадибна       ділянка
Підживлення помідорів з кропиви

Якось до мене звернулися рибалки та 
жалілися, що деякі орендарі порушують 
закон та не дозволяють ловити рибу на 
орендованих ставках.

Я трохи вивчив це питання, і от що діз-
нався. 

Дійсно, органи місцевої виконавчої 
влади або місцевого самоврядування мо-
жуть здати в оренду озера, водосховища 
для рибогосподарських потреб, культур-
но-оздоровчих, рекреаційних, спортивних 
і туристичних цілей. Якщо ж ідеться про 
ставки, що знаходяться в басейнах річок 
загальнодержавного значення, то їх мо-
жуть надавати водокористувачам лише 
для риборозведення, виробництва сіль-
ськогосподарської і промислової продук-
ції, у лікувальних та оздоровчих цілях.

А за табличку про те, що ставок знахо-
диться у приватній власності, орендаря 
можуть притягнути до адміністративної 
відповідальності.

АДЖЕ НІ СТАВОК, НІ ІНШІ ВОДНІ 
ОБ’ЄКТИ ПРИВАТИЗУВАТИ НЕ МОЖНА, 
їх можна тільки взяти в оренду. А за та-
бличку про те, що ставок знаходиться у 
приватній власності, орендаря можуть 
притягнути до адміністративної відпові-
дальності.

Але притягнуть чи ні – це вже питання!
А поки в нас до влади будуть продов-

жувати пертися аморальні особи з під-
моченими репутаціями, які використову-
ватимуть посади для набивання власних 
кишень, доти й існуватимуть договорня-
ки, доти й будуть ганяти рибалок недобро-
совісні орендарі.

Дивно, але українське законодавство 
передбачає можливість проведення аук-
ціону щодо оренди водойм місцевого зна-
чення й за участі лише одного учасника.

Без аукціону ставок та земельна ділян-
ка надаються в оренду для ведення осо-
бистого селянського господарства, або 
коли людина вже має спеціальний дозвіл 

чи ліцензію, або є фермером.
Прикладом може бути випадок, коли 

громадянин вже має дозвіл та ліцензію, 
наприклад, на розведення риби. Отже, 
ставок йому мають надати в оренду без 
аукціону. У такому випадку юридична або 
фізична особа звертається із заявою до 
сільської або селищної ради (якщо ставок 
знаходиться в межах населеного пункту) 
чи райдержадміністрації (якщо поза ме-
жами) з проханням погодити надання в 
оренду ставка. Основою для договору 
оренди є документація із землеустрою. 
Якщо не була сформована ділянка під во-
доохоронними смугами, то розробляєть-
ся проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки. Проєкт пройде по-
годження в комісії із землеустрою, і тоді 
рада або держадміністрація приймають 
рішення про надання в оренду земельної 
ділянки. Далі укладається договір орен-
ди, передбачений заявою.

Договір оренди підписує орендар та 
відповідний орган виконавчої влади чи 
місцевого самоврядування. 

А тепер виникає головне питання!
А якщо ставок був громадським, а по-

тім на правах оренди відійшов якомусь 
громадянину, чи означає це, що громада 
села чи туристи вже обмежені в користу-
ванні цією водоймою? 

Як вони можуть дізнатися що їм доз-
волено, а що — ні?

По-перше!!! 
Умови договору оренди мають бути 

оприлюднені. Відповідно до українсько-
го законодавства, рішення органів міс-
цевого самоврядування, що стосуються 
обмеження прав громадян, повинні бути 
публічними, тобто опубліковані в пресі та 
вивішені (проілюстровані) в доступному 
для жителів села місці. Випадок оренди 
ставка — саме такий. Орендар може зро-
бити витяг з договору, повісити його на 

дошці оголошень, яка є біля кожної сіль-
ради,і обов’язково (будьте уважні) — біля 
самого ставка. 

Скажіть будь-ласка, а чи хоч хто-небудь, 
хоч один раз бачив витяг біля озера?

Словом, якщо орендарі ховають дого-
вір оренди, то місцеві мешканці мають 
повне право проігнорувати усні заяви 
орендарів про якісь обмеження чи забо-
рони.

Ще одне питання хвилює людей.
Чи може бути записано в договорі 

оренди, що до ставка немає вільного до-
ступу? 

Чи може орендар, для прикладу, обго-
родити ставок парканом і впускати на 
прибережну територію тільки на власний 
розсуд? 

Ні! Однозначно має зберігатися віль-
ний доступ до водойми для купання та 
напування худоби. Отже, ніякого паркану 
не може бути. Зазвичай органи місцевого 
самоврядування зобов’язують орендарів 
визначити на водоймі місця для відпо-
чинку і купання людей та любительського 
лову риби, закріпити їх відповідними зна-
ками, організувати безпечний відпочинок 
людей на водоймі, провести обстеження 
територій відпочинку із залученням від-
повідних служб МНС, облаштувати та 
створити сезонні рятувальні пости, вести 
догляд та утримання місць відпочинку 
людей в належному санітарному стані, 
забезпечити доступ громадян з обмеже-
ними фізичними можливостями. Усе це 
відображається у договорі.

Отож, коли вас женуть від ставка та ві-
шають локшину на вуха – вимагайте по-
казати вам договір оренди.

А коли вам вперто відмовляють – мо-
жете сміливо посилати пана з претензія-
ми лісом, лісом і ще раз лісом…

Редактор газети «Красилівський 
замок» Іван Длужневський

КОЛИ ВАС ЖЕНУТЬ З ОРЕНДОВАНОГО СТАВКА
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День 

рибалки

Кропива вже зібрана, отже мож-
на приступати до приготування на-
стою.

Траву подрібнюють, поміщають в 
глибоку ємність до половини, потім 
злегка приминають.

Тару з сировиною наповнюють 
теплою водою, залишивши 10 см 
до краю. Щоб вся трава переброди-
ла і віддала свої корисні речовини, 
вміст бочки потрібно перемішувати 
не менше 3 разів на тиждень.

Настоюється суміш приблизно 2 
тижні. Готове підживлення набуває 
коричневого забарвлення і пере-
стає пінитися.

Не рекомендується настоювати 
кропиву в ємності з металу. Такий 
матеріал провокує хімічні реакції, в 
ході яких руйнуються поживні речо-
вини. Підійде дерев’яна бочка або 
пластиковий контейнер об’ємом 
більше 10 л.

Добриво з кропиви багате на 

азот, кальцій і калій. Такий склад 
грає важливу роль в нарощуванні 
бадилля, формуванні якісних пло-
дів у томатів. Помідори дозрівають 
великими і солодкими, рослини рід-
ше вражаються хворобами. Під час 
застосування кропив’яного піджив-
лення слід дотримуватися таких 
правил:

Для внесення під корінь настій 
розводять чистою водою у співвід-
ношенні 1:10, а для обприскування 
томатів – 1:20.

Добриво, отримане в результаті 
метанового бродіння, для поливу 
томатів розводять водою в пропо-
рції 1: 2, а для обробки по листу – 1: 
5.

За 2-3 години до процедури тома-
ти слід рясно полити.

Розсаду підживлюють з розра-
хунку 0,5 л на паросток, а під кожен 
дорослий кущ ллють 1 л добрива. 
Не слід перевищувати рекомендо-

вану дозу і частоту підживлень, щоб 
рослини не жирували.

Кропив’яним добривом томати 
підживлюють 1 раз на місяць, а під 
корінь його вносять 1 раз на 2 тиж-
ні.

Через великий вміст азоту настій 
застосовують в період активного 
росту кущів. Під час плодоношення 
частоту підживлень скорочують.

Кропив’яне добриво рекоменду-
ється чергувати з мінеральними 
комплексами.

Настій з кропиви – натуральне і 
універсальне добриво, яке зможе 
приготувати навіть новачок. До-
бриво з жалючої трави дозріває 
швидко. Воно містить речовини, 
необхідні для активного зростання 
пасльонових і хорошого імунітету. 
Правильне застосування кропив’я-
ного підживлення захистить тома-
ти від шкідників, підвищить вро-
жайність.
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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

ІНФОРМАЦІЙНО-
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

листопад 1982
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Бути здоровим i жити довго

Дві подруги в магазині:
– Як думаєш, яку листівку краще купи-

ти: «Моєму зайчику» чи «Моєму котику»?
– А що сталось?
– Та у мого козла завтра День народ-

ження.

– Я вчора ледь з дружиною не розлу-
чився!

– А чому «ледь»?
– Ми посварились, і вона сказала, що 

йде назавжди. Почала фарбуватись, а 
поки фарбувалась, то й забула, куди зби-
ралась.

– Любий, маю для тебе дві новини. Одна 
хороша і одна погана. З якої почати?

– Давай з поганої.
– Я розбила твою машину.
– А хороша?
– Я більше так не буду.

Дівчина, що виросла у великому місті, 
приїхала в село, погостювати у бабусі. 
Побродила, походила по місцевості, за-
скучала і питає у бабусі:

– Ну й куди тут можна сходити після 10 
вечора?

Бабуся відповідає:
– У відро!

Дружина каже чоловікові:
– Бачиш цю людину на фотографії?
– Бачу.
– О 6 вечора забереш її з дитячого са-

дочка!

Дівчина запитує у хлопця:
– Ким будеш одягатись на Новий рік?
– Чудовиськом.
– Маску купив?
– Ще ні, а ти ким будеш?
– Красунею!
– Маску купила?

Дружина приходить додому і, посміх-
нувшись, каже чоловікові:

– А мене з роботи звільнили!
– Тю, а чого це ти радісна така?
– Бо мене звільнили, а інших посадили!

Змінив сигнал в машині на звук пострі-
лів з кулемета. Тепер пішоходи значно 
швидше переходять дорогу.

Хлопчик приходить в магазин:
– Дайте пляшку горілки.
– Не дам – малий ще.
– Ну мене ж тато послав.
– Ну послав, то й що – напиватись че-

рез це?!

– Алло, це бордель?
– Ні, це сауна...
– А як мені подзвонити в бордель?
– Передзвоніть через дві години.

Дружина телефонує чоловікові:
– Любий, напевно в карбюратор потра-

пила вода.
– А ти хоч знаєш, де він – той карбюра-

тор?
– В машині...
– А машина де?
– В озері...

Щоб проблеми з утворенням піску і 
каменів в нирках і в жовчному міхурі 
не виникали, важливо пам’ятати, що 
такі камені і пісок – це наслідок спроб 
організму вивести природним шляхом 
неорганічний кальцій, який утворюється 
через надмірне вживання в їжу концен-
трованих крохмалів і цукрів.

Жовчний міхур безпосередньо пов’я-
заний з печінкою кров’яним потоком – 
через жовчний проток і проток печінки. 
Вся їжа, яку ми вживаємо, розщеплю-
ється в кишково-шлунковому тракті, а 
поживні речовини, які містяться в ній, 
переносяться потоком крові в печінку 
для того, щоб там пройшла їх обробка 
і очищення від токсинів. До прикладу, 
концентровані зернові або борошняні 
продукти не здатні брати участь в про-
цесах відновлення клітин і тканин. Це ж 
стосується і всіх продуктів, які пройшли 
термообробку при приготуванні, бо ви-
сокі температури різко зменшують ко-
рисні властивості їжі.

Але й речовини з цих продуктів та-
кож проходять через печінку, зокрема й 
кальцій, який не розчиняється у воді.

Зрозуміло, що живий органічний каль-
цій потрібен нашому організму. А такий 
кальцій – корисний саме водорозчин-
ний, і його наш організм одержує тільки 
з сирих, свіжих фруктів і овочів, а також 

з їхніх соків.
Живий органічний кальцій легко про-

ходить через печінку і повністю засво-
юється організмом. При цьому кальцій, 

який міститься в будь-якому концен-
трованому крохмалі і цукрі та обробле-
ний високою температурою – є неор-
ганічним. Він не розчиняється у воді, а 
накопичується в організмі. І щоб пере-
шкодити цьому накопиченню, організм 
намагається вивести такі відкладення 
кальцієвого піску та каменів за допомо-
гою потоків крові і лімфи. Першим найі-

Очистити нирки і жовчний міхур від піску 
допоможе цей напій

мовірнішим місцем для накопичення не-
органічного кальцію є жовчний протік, 
а звідти ці відкладення переносяться в 
жовчний міхур.

Частинки неорганічного кальцію до-
ходять і до нирок. І якщо хтось постійно 
вживає у їжу хлібобулочні, круп’яні та бо-
рошняні продукти, то в організмі таких 
людей постійно зростає кількість нако-
пиченого неорганічного кальцію. Ось 
так і утворюється пісок і камені в цих 
органах.

Вирішувати цю проблему хірургічним 
способом – і до́рого, а буває й небезпеч-
но. Тому хірургічне втручання не може 
бути рекомендоване всім. Зате застосу-
вання природних речовин при лікуван-
ні часто приносить хороші результати, 
коли є потреба очистити нирки і жовч-
ний міхур від піску та каменів.

Слід випивати сік одного лимона з по-
ловиною склянки гарячої води по кілька 
разів на день, а також половину склянки 
суміші з морквяного, бурякового і огір-
кового соків. Цю суміш слід пити по 3-4 
рази на день. Таке домашнє лікування 
допоможе вивести з організму всі зайві 
камені і пісок протягом декількох днів 
або тижнів – залежно від кількості та 
розміру каменів.

Квас добре втамовує спрагу. Завдяки 
вмісту органічних кислот цей напій має 
здатність затримувати вологу в орга-
нізмі. Квас містить чимало вітамінів і 
мікроелементів, корисних для нашого 
організму. Особливо корисний той квас, 
який приготований в домашніх умовах.

Продукти:
– Житній хліб – половина хлібини
– Цукор – 200-300 грамів
– Сухі дріжджі – половина чайної лож-

ки
– Родзинки доброякісні, промиті – 1 

столова ложка
– Вода джерельна
Приготування:
Хліб порізати невеличкими скибочка-

Як приготувати смачний хлібний квас?

ми, підсушити їх у духовці так, щоб ски-
бочки набули насиченого коричневого 
кольору, але щоб не підгоріли, бо інакше 
квас матиме запах підгорілого хліба.

Насипати в літрову банку до полови-
ни підсушені житні сухарики, додати 
2-3 ложки цукру, залити окропом. Коли 

вміст банки трохи охолоне і стане те-
плим, всипати дріжджі і поставити у 
тепле місце на 2 доби. Суміш має забро-
дити. У трилітрову банку насипати 4-5 
столових ложок решти сухариків, дода-
ти 100 грамів цукру, залити окропом на 
три четвертих об’єму банки. Після цього 
долити закваскою з літрової банки так, 
щоб трилітрова банка стала повною. 
Знову поставити банку з квасом на 1-2 
доби в тепле місце. Через 1-2 доби ріди-
ну відцідити, додати родзинки, можна 
ще трохи цукру, а тоді ще добу настоюва-
ти в теплому місці. Після цього готовий 
квас розлити в скляний посуд і постави-
ти в холодильник. Вживати охолодже-
ним. Смачного!

Напередодні всеукраїнського каранти-
ну українці кинулися в магазини і згребли 
з прилавків гречку і макарони. Проте, як 
стверджують медики, треба було купу-
вати перлову крупу. Лікарі і дієтологи 
постійно твердять, що наше здоров’я 
безпосередньо залежить від харчування. 
Але один простий продукт допоможе збе-
регти ваше серце від хвороб. Правда, від 
коронавірусу він не допоможе. Цим про-
дуктом є перлова каша. Чому фахівці ра-
дять частіше вживати перловку? Все дуже 
просто. Перлова каша регулює рівень хо-
лестерину в крові. Також в ній міститься 
багато вітамінів К і В, які позитивно впли-
вають на судини і серце. У цій каші багато 
заліза і магнію, білку і клітковини. За сло-

Додайте до раціону найкориснішу для серця кашу
вами фахівців, щоденне вживання перло-
вої каші усуне утворення бляшок і появу 
тромбів.

Багатьом перлова каша не подобається, 
більшість людей вважають її несмачною. 

Звичайно, якщо просто відварити перлову 
крупу та їсти, це не дуже смачно. Але існує 
безліч рецептів страв з перлової крупи, 
які дійсно апетитні. Експерти рекомен-
дують звернути на них увагу. Ще фахівці 
радять врахувати, що у перлової каші, як 
і у будь-якого іншого продукту, є проти-
показання. Її не можна вживати людям, 
що страждають на захворювання шлун-
ково-кишкового тракту. У перловій каші 
міститься білок злакових, небезпечний 
для людей з непереносимістю глютену. 
Її вживання може викликати здуття жи-
вота, болі в суглобах, ломоту, дискомфорт 
в кишечнику. Отже, такі люди повинні про-
консультуватися з лікарем, перш ніж вво-
дити у свій раціон цей продукт.
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