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Захищені та впевнені: як у ГК 
«Нові Продукти» дбають про 
своїх співробітників
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БФ «Нова Громада» передав 
Жашківській лікарні 3 апарати для   
лікування дихальних патологій
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Життя після коронавірусу: чого  
варто сподіватися людству по 
закінченню пандемії?

ДАТА 

З кожним роком людей, котрі постраж-
дали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, стає все менше. За статисти-

кою, у 2019 році у порівнянні з 2015 їх кіль-
кість зменшилася на понад 200 тисяч осіб. 
Саме тому для держави справа честі – під-
тримати ліквідаторів, які ще залишилися у 
живих, а також – їхні родини. 

Cтаном на кінець 2019 року на обліку в 
регіональних органах соціального захисту 
населення перебувало 1 816 838 осіб, які ма-
ють статус постраждалих внаслідок Чорно-
бильської катастрофи. Це і самі ліквідатори, 
і члени їхніх родин, і ті, хто проживав неда-
леко від місця аварії і отримав захворюван-
ня, пов’язані з радіацією.

У 2020 році уряд збільшив соціальні ви-
плати на дітей з інвалідністю віком до 18 ро-
ків, захворювання яких пов’язані з Чорно-
бильською катастрофою. Так, з 1 січня во-
ни становлять  1719,9 грн, з 1 липня збіль-
шаться до 1797,60 грн, з 1 грудня досягнуть 
1857,45 грн.

Черкаська область також виділяє зна-
чні кошти на підтримку громадян, котрі по-
страждали від Чорнобильської катастрофи. 
Зокрема, впроваджено бюджетну програ-
му під назвою «Пільги на медичне обслу-
говування громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи». 
На це з обласного бюджету було виділено 
14,9 млн грн. 

Як повідомляють у Черкаській обласній 
державній адміністрації, станом на кінець 
2019 року в області проживало понад 99 тис. 
осіб, які мають статус громадян, постражда-
лих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Із них осіб з інвалідністю – понад 6,5 тисяч 
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС – біль-

ше 7,8 тисяч дітей, потерпілих внаслідок 
катастрофи – майже 13 тисяч, 30 з яких з 
інвалідністю.

Як згадують ліквідатори аварії, Чорно-
биль продемонстрував могутність і, вод-
ночас, безсилля людини, ще раз доводячи, 
що можливості людського розуму безмеж-
ні, але за умови повної відповідальності за 
дії і вчинки. За словами Василя Білецького, 
керівника ГО  Жашківська районна органі-
зація інвалідів «Ветерани Чорнобиля», треба 
схилитися у пошані перед тими, хто ціною 
власного життя відвернув ядерну чуму. На 
думку Василя Білецького, сьогодні усі, кого 
травмував Чорнобиль, щоденно пожинають 
наслідки трагедії. «Їм потрібна особлива тур-
бота держави та громади, дієва підтримка 
у боротьбі з недугами та іншими життєви-
ми негараздами. Тому ми дуже вдячні Фон-
ду «Нова Громада», який постійно турбу-
ється про колишніх ліквідаторів наслідків 
Чорнобильської АЕС, їхніх вдів. Ми постійно 
відчуваємо їх турботу та допомогу, а щонай-
менше двічі на рік – у грудні, на День лікві-
датора та у квітні, в чергову річницю аварії, 
отримуємо продуктові набори», - розповів 
нашій газеті Василь Білецький.

У ніч з 25 на 26 квітня традиційно 
проходить богослужіння у «чорно-
бильському» храмі, коли церковні 
дзвони б’ють стільки разів, скільки 
років нас  відділяє від трагедії. 
Цьогоріч дзвін вдарить 34 рази. І хоча
через обмеження у зв’язку з карантином
люди не матимуть можливості прийти
до церкві особисто, вони зможуть
 вшанувати пам’ять 
загиблих лікві-
даторів вдома. 

НОВИНИ ЖАШКІВЩИНИ

ДЗВОНИ ЧОРНОБИЛЯ

З метою зниження ризику 
інфікування та попередження 

розповсюдження гострої рес-
піраторної інфекції, спричине-
ної коронавірусом COVID-19, 
призупинено проведення особистих 
прийомів громадян посадовими 
особами адміністрації. За 
нагальної потреби мешканці 

Жашкова можуть звернутися 
до посадовців письмово за 
адресою: вулиця Захисників 
України, 19, або на офіційну 
електронну адресу: ira_admin@ukr.
net . Можна скористатись номерами 
телефонів: 6-11-74, 6-11-73. На 
час карантину можна звертатися 
на так звані гарячі лінії: 

Черкаський обласний 
контактний центр -  
36-11-13,  урядова гаряча лінія - 
1545З. 

Адміністрація просить із 
розумінням поставитися до 
вимушених заходів, зумовлених 
виключно необхідністю збереження 
життя та здоров’я мешканців району.

26 квітня відзначаємо 34 річницю аварії на Чорнобильській 
АЕС. Потрібно пам’ятати про це, щоб ніколи не допустити 
повторення трагедії. 

ЗМІНИ У РЕЖИМІ РОБОТИ ЖАШКІВСЬКОЇ РДА

У ЖАШКОВІ ПРОВЕЛИ АКЦІЮ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»

На стадіоні імені Юрія Гагаріна днями висадили понад 500 дерев. 
Паркова зона тут потребує оновлення, тому керівництвом 

стадіону та відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму 
Жашківської міської ради проводяться роботи з санації аварійних 
дерев та озеленення. Акцію “Посади дерево” підтримав міський голова 
Ігор Цибровський, а до проведення робіт долучилися не тільки активісти, 
а й звичайні перехожі.

У МЕДЗАКЛАДАХ ЖАШКІВЩИНИ ВІДКРИТО ЛІНІЮ 
«БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ» 

Усі заклади охорони здоров’я Жашківського району готові приймати 
благодійні внески. Відкрито спеціальну лінію «Благодійна допомога 

(Коронавірус)». Кошти підуть на закупівлю медичного обладнання, 
виробів медичного призначення, індивідуального захисту, 
дезінфікуючих засобів. У такий спосіб місцева влада реалізує заходи 
щодо запобігання COVID-19. Девізом ідеї обрали гасло «Кожна гривня 
може врятувати життя». 

ПРИВІТАННЯ З ВЕЛИКОДНЕМ

Віктор  
Погорілий,  
керівник 
соціальних 
проектів 
БФ «Нова Громада»

ЖАШКІВСЬКІ ШКОЛИ 
НАДАЮТЬ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОЇ 
ОСВІТИ

Педколективи жашківських 
навчальних закладів 

заохочують батьків та дітей серйозно 
поставитися до дистанційної освіти 
під час вимушеної зупинки у навчанні. 
«Карантин – це не канікули», - 
наголошують вчителі. Вони розробили 

низку рекомендацій щодо того, 
в який спосіб краще побудувати 
графік навчання вдома. Зокрема, 
потрібно щоденно читати бодай один 
параграф підручника, відповідати 
на запитання та виконувати 
практичні вправи. Робити домашнє 
завдання – або у зошиті, або в 
електронному кабінеті, та надсилати 
на перевірку вчителю. При цьому 
варто підтримувати постійний 
зв’язок із класним керівником та 
вчителями-предметниками. Також 
не слід забувати про творчий та 
інтелектуальний розвиток під час 
карантину. Вчителі рекомендують 
читати книжки, малювати, 
створювати поробки та допомагати 
по господарству.

ЦЕНТР ПМСД ЖАШКОВА 
ОГОЛОШУЄ ПРО 
ОБМЕЖЕННЯ ПРИЙОМУ

Центр первинної медико-
санітарної допомоги міста 

Жашків закликає пацієнтів 
максимально обмежити 
відвідання медичних установ 
та консультуватися зі своїми 
сімейними лікарями в телефонному 
режимі. 

«Шановні Жашківчани! В умовах 
карантину пацієнтів із хронічними 
захворюваннями просимо 
утримуватись від відвідування 
лікаря. Отримайте консультацію за 
телефоном 6-40-98 або телефонуйте 
своєму сімейному лікарю. 
За появи симптомів ГРВІ та 
підвищенні температури тіла 
проконсультуйтесь зі своїм 
сімейним лікарем телефоном 
(або за номером 6-40-98) та 
чітко виконуйте рекомендації, 
які надав лікар», - йдеться 
у повідомленні Центру.

Наголошується, що профілактичні 
огляди та планова вакцинація 
дітей зараз не проводяться 
і будуть продовжені після 
зняття карантинних заходів. 
Співробітники Центру 
ПМСД Жашкова просять 
мешканців міста та району з 
розумінням поставитися до 
обмежувальних заходів та не 
ризикувати здоров’ям. 

Віктор  
Погорілий, 
керівник 
соціальних 
проектів 
БФ «Нова Громада»

У   квітні християни всього сві-
ту відзначають найбіль-
ше релігійне свято - Велик-

день або Воскресіння Христове. Це 
особлива дата, пов’язана із духовним 

очищенням, думками про найголо-
вніше та найцінніше, спілкуванням 
зі своїми родинами. У цей світлий 
прекрасний день бажаю, 
щоб ваші домівки були затишни-
ми, сповненими теплом, благопо-
луччям, дитячим сміхом, надією на 
краще та любов’ю. А на столах щоб 
були традиційні великодні страви – 
і паски, і ковбаски, і писанки, і смач-
ний кагор. Цього року нам дове-

деться відмовитися від традиційної 
посвяти пасок у церкві. Але вірю, 
що кожен з нас може створити 
особливий дух свята, залишаючись 
удома зі своїми близькими. Нехай цей 
святий день принесе вам спокій
та благі вісті. Нехай ваші серця
наповняться радістю, а ваша віра
та позитивне налаштування допо-
магають подолати труднощі та 
пережити складні часи.  

 вшанувати пам’ять 
загиблих лікві-
даторів вдома. 

До Христового воскре-
сіння готові: пропо-
нуємо найкращі рецеп-
ти святкових пасок
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ДОБРІ СПРАВИ 
У зв’язку із карантинними за-
ходами Фонд «Нова Грома-
да» мусив обмежити контак-
ти із громадянами, зокрема,  
скасувавши особистий  
прийом. Проте співро-
бітники Фонду постій-
но тримають зв’язок 
із громадою Жашкова,  
знають про їхні нагальні про-
блеми та життєві складно-
щі. І продовжують допома-
гати усім, хто приходить із 
проханням про допомогу. 

ВИЙШЛА  
КНИГА «ШЛЯХ 
ДО ДЖЕРЕЛА» 
Наприкінці минулого року Тетяна 

Альмужна звернулася до Фонду по 
допомогу. Вона написала твір про долю 
українських жінок - «Шлях до джерела» і 
шукала гроші на видавництво.  БФ «Нова 
Громада» відгукнувся на це прохання, 
адже завдяки таким активним творчим 
людям прославляється весь край. На 
видавництво було виділено 2 тисячі 
гривень, і нарешті книга побачила світ. 
Фонд і редакція газети «Нова Громада» 
вітає Тетяну Альмужну із видавництвом 
її твору та бажає нових творчих успіхів. 

ДОПОМОГА НА 
ЛІКУВАННЯ 
ЖАШКІВЧАН         

НАЙБЛИЖЧІ 
ПЛАНИ

Пандемія коронавірусу внесла 
корективи у звичне життя мільйонів 

людей по всьому світу. Але ті, хто раніше 
мав або хронічні, або онкологічні 
хвороби, не можуть їх «зупинити» лише 
тому, що на планеті вирує страшний 
вірус. Їм, як і раніше, потрібно лікуватися, 
продовжувати терапевтичні або 
реабілітаційні заходи. Тому Благодійний 
Фонд «Нова Громада» постійно перебуває 
у контакті із жашківчанами, котрі 
потребують допомоги на лікування. І якщо 
інші проекти через карантинні обмеження 
можна призупинити, то здоров’я та життя 
людей – завжди у пріоритеті. 

Життя продовжується, рано чи 
пізно карантинні заходи будуть 

припинені, і всі повернуться до звичного 
життя. У БФ «Нова громада» безліч 
планів на найближчий час. Зокрема, 
продовжувати співпрацю із освітніми 
закладами Жашківщини. Так само 
продовжиться допомога громадським 
організаціям Жашківщини, зокрема, ГО 
«Спілка учасників АТО Жашківщини» та 
Жашківська районна організація інвалідів 
«Ветерани Чорнобиля». Як і раніше, фонд 
допомагатиме українським військовим 
на Сході країни. Туди регулярно 
спрямовується обладнання, медикаменти 
та напої для наших бійців.      

АКТУАЛЬНО

ЖАШКІВСЬКА ЛІКАРНЯ ОТРИМАЛА 3 АПАРАТИ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЛЕГЕНЕВИХ ПАТОЛОГІЙ
Благодійний фонд «Нова Громада» передав Жашківській районній лікарні 3 апарати для відсмоктування рідини з 
легень. Це медичне обладнання стане незамінним для лікування ускладнень коронавірусної інфекції.

Головний лікар Жашківської 
районної лікарні Юрій Левченко 
не приховує емоцій: завдяки 

цим апаратам можна буде врятувати  
не одне життя. Адже вони 
призначені для полегшення  
стану здоров’я пацієнтів, котрі  
мають легеневі проблеми. 
Зокрема, його використовують  
для відсмоктування повітря  
і рідини з ран і порожнин  
при проведенні хірургічних  
операцій і в післяопераційний  
період в медичних закладах. 

За словами головного лікаря,  
цей апарат виготовлений за 
сучасними технологіями. Він  
працює майже безшумно, без 
використання мастильних  
матеріалів, простий та зручний  
у застосуванні та обладнаний  
колесами і педаллю дистанційного 
керування. 

Ще 12 апаратів передали до КМКЛ 
№4 міста Києва, яка зараз є однією з 
опорних лікарень міста та країни з 
рятування людей із важкими формами 
коронавірусу. Ціна одного такого 
приладу – понад 4 тисячі гривень.

Співпраця Фонду з медичними 
закладами району відбувається на 
постійній основі.  Зокрема, Фонд 
допомагає Центру первинної медико-

санітарної допомоги Жашкова. Для 
ЦПМСД було придбано медичне 
обладнання, проведені ремонтні 
роботи у приміщенні центру. А 
наприкінці минулого року фонд 
оплатив ремонт автомобіля Швидкої 

допомоги, яка обслуговує Жашківський 
район. 

Медикаменти та медичне 
обладнання постійно отримують 
і українські бійці, котрі ризикують 
своїм життям на Сході України.  

У тісній співпраці з іншими 
волонтерськими організаціями 
України Благодійний Фонд «Нова 
 Громада», починаючи з перших місяців 
загострення конфлікту, допомагає армії 
із медичним забезпеченням. 

БІЗНЕС

Група компаній «Нові Продукти» відома не лише як одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Черкащини. 
Але й як соціально спрямована компанія, де турбота про працівників – не порожній звук.

ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ – НА ПЕРШОМУ МІСЦІ

У країні вирує коронавірус, тому 
на виробництві дуже серйозно 
поставилися до заходів безпеки. 

Загалом, на підприємстві регулярно 
здійснюються дезінфікуючі заходи, але 
з кінця 2019 року вони посилилися. 
«Ми користуємося дезінфекторами, 
працівники мають рукавички, 
проводиться моніторинг темпера- 
тури при виході на роботу, виїзді 
автотранспорту сторонніх осіб. 
Кожні 2-3 години офісні та виробничі 
приміщення обробляються дезінфі- 
куючими розчинами. Нещодавно 
ввели обробку поверхні транспорту, 
який заїжджає на територію та 
обробку поверхонь біля прохідної», - 
розповідає керівник соціальних 
проектів Благодійного Фонду «Нова 
Громада», директор з виробництва  
ТОВ «Напої Плюс» Віктор Погорілий. 

Також  всі працівники забезпечені 
захисними масками (марлевими 
8-шаровими) багаторазового 
використання, із розрахунку по три на 
кожну особу.  Цього вистачає на зміну.

Крім того, всі їдальні, кімнати гігієни, 
виробничі приміщення оснащені 
сучасними сенсорними диспенсерами.

Нещодавно на підприємство 
було закуплено нові промислові 
ультрафіолетові дезінфектори, які 
можуть працювати навіть при наявності 
людей. Принцип роботи такий – 
забирається повітря, проганяється через 
ультрафіолетову лампу, і скидається вже 
чисте, продезінфіковане повітря. 

Також на виробництві є 
обладнаний медпункт із постійно 

працюючим фельдшером. У зв’язку 
з розповсюдженням коронавірусу у 
нього збільшилося навантаження, адже 
роботи справді багато. Але у «мирний» 
час тут планують обладнати повноцінний 
медпункт, з усіма необхідними апаратами 
– кардіографом, тонометром тощо, 
щоб у працівників не було необхідності 
звертатися до поліклінік. 

Турбота про комфорт 
Як розповідає Віктор Погорілий, 
підприємство постійно вдосконалює 
соціальну складову – дбає про те, 

щоб співробітники були нагодовані 
та одягнені. Тому працівники Групи 
Компаній «Нові Продукти» мають 
можливість обідати за кошт підприємства, 
а також отримують безкоштовний 
спецодяг. Після зміни кожен співробітник 
знімає одяг та віддає до пральні, а якщо 
є необхідність дрібного ремонту, то це 
можна зробити на місці – у компанії є 
власна швейна майстерня. 

Багато працівників, котрі віддали 
підприємству не один рік, забезпечені 
соціальним пакетом. В нього, зокрема, 
входить медична страховка, яка дає 

право на безкоштовні ліки та безоплатне 
надання медичної допомоги у лікарських 
закладах. 

І головне - керівництво завжди 
намагається увійти в положення 
працівників. Якщо виникають якісь 
форс-мажорні обставини, наприклад, 
хвороба, кожен співробітник може 
бути впевненим: тут його почують і 
допоможуть.

Турбота про 
завтрашній день
Життя постійно дорожчає, відбувається 
інфляція, тому зарплати, які здавалися 
досить пристойними ще рік тому, 
буквально знецінюються. Керівники 
підприємства це добре розуміють, 
тому регулярно переглядають заробітні 
плати працівників, проводячи індексацію 
зарплат. За словами Віктора Погорілого, 
кожного року вона збільшується.  

«Ми розуміємо, що все дорожчає, 
людям все важче жити. Але як 
приклад наводжу: подивіться, перед 
територією підприємства нема де 
поставити машину, бо люди, котрі   
тут працюють, мають змогу купити 
власний автомобіль. І це не може не 
тішити. Значить, наші зусилля, спрямовані 
на те, щоб покращити та полегшити життя 
людям, котрі працюють у нас, недаремні», -  
підсумував Віктор Погорілий. 

На підприємстві переконані: най- 
кращі працівники - це люди, котрі 
мають комфортні та зручні умови для 
життя та роботи, які постійно відчува- 
ють турботу керівництва, з упевне- 
ністю дивляться у завтрашній день. 

Головний лікар Жашківської 
районної лікарні Юрій 
Левченко вдячний Фонду за 
допомогу: завдяки новому 
обладнанню можна буде 
врятувати сотні життів
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НОВИНИ ОБЛАСТІ

Черкаська ОДА оголосила 
про старт нового проекту 
для боротьби з COVID-19. 

ВЛАДА І 
БІЗНЕС РАЗОМ 
БОРЮТЬСЯ З 
ВІРУСОМ

Цей проект повинен об’єднати 
зусилля влади, бізнесу та 

громадського сектору для допомоги 
медичним закладам. Очільник області 
Роман Боднар зазначив, що на 
Черкащині  достатньо відповідального 
бізнесу, який готовий підставити 
плече у важкий для області момент. 
А щоб співпраця велась на прозорих 
і зрозумілих правилах під контролем 
громадськості, створено платформу 
«Спільнодія Черкащини». Наразі 
головне завдання платформи - 
акумулювати благодійні внески на 
окремому рахунку та спрямовувати 
їх на фінансування першочергових 
потреб. У перші тижні на рахунок 
проекту  надійшло 3 млн. 250 тис. грн. 
Ініціатори щотижня звітуватимуть про 
надходження і витрати.

У Золотоніському районі за-
вершили всі роботи зі ство-
рення лісових культур. 

БІЛЯ 
ЗОЛОТОНОШІ 
ВИСАДИЛИ ЛІС

Загалом на території державного 
лісового фонду було створено 60 

гектарів лісових насаджень. Окрім 
цього, заплановано провести сприяння 
природному поновленню на площі 
36 гектарів.  Відтак лісовідновлення 
становитиме 96 гектарів. Окрім 
традиційної сосни, висадили сіянці дуба 
звичайного, дуба кореального, горіха 
чорного, берези повислої. Щоб сіянці 
стовідсотково прижилися на нових 
ділянках, їх обробили спеціальними 
сорбентами і стимуляторами росту. 
А лісоводи вже готують посадковий 
матеріал для майбутньої лісокультурної 
кампанії. 

ДОПОМОГА НА 
ЛІКУВАННЯ 
ЖАШКІВЧАН         

НАЙБЛИЖЧІ 
ПЛАНИ

Вдові відомого волонтера 
Ігоря Іванченкова – Ніні вру-
чили  іменний прапор із пор-
третом чоловіка. 

ВШАНУВАЛИ 
ПАМ’ЯТЬ 
ГЕРОЯ-
ЧЕРКАЩАНИНА 

Так вшанували героя – волонтера, 
громадського активіста і 

справжнього патріота, життя якого 
обірвалося п’ять років тому. Від перших 
днів війни разом з іншими тальнівськими 
волонтерами він організував збір 
коштів, одягу та продовольства для 
бійців нашої армії на Сході України. За 
активну громадянську позицію Ігоря 
Іванченкова нагороджено медаллю 
волонтера «За гідність та патріотизм», 
церковною грамотою «За розвиток 
волонтерського руху», медаллю 
«Волонтер України за покликом серця», 
медаллю Президента України «За 
гуманітарну участь в антитерористичній 
операції» (посмертно).

Віддаючи шану пам’яті волонтеру, 
керівники району, колеги та друзі 
поклали квіти до меморіальної дошки 
на пам’ятному знаку Героям Небесної 
Сотні та захисникам України.

І В САДУ, І НА ГОРОДІ
ВЕСНЯНІ РОБОТИ 

Насамперед, не поспішати з ви-
садкою в ґрунт ані розсади, ані 
насіння чи картопляних бульб. 

Бо саме у квітні погода зазвичай може 
дарувати сюрпризи – зранку «грудень», 
по обіді «травень», а під вечір сніг з до-
щем, як у листопаді. Відтак, розпочина-
ючи роботи на городі, орієнтуйтесь на 
стан землі на присадибних ділянках і 
коригуйте свої плани. Подбайте про те, 

щоб утримати вологу, якої й так було 
замало протягом зими.

Для початку достатньо злегка розпу-
шити граблями або спеціальними ви-
лами ґрунт, а далі обов’язково зазир-
нути до так званого місячного кален-
даря городника й садівника. Він підкаже 
точний день, коли і що висаджувати. Усе, 
що росте над землею, слід висаджувати 
і розмножувати під час місяця, що зрос-
тає. Навіть прополку і підживлення кра-
ще здійснювати в цей період. Тож огірки, 
гарбузи, кавуни, кабачки, перець, помі-
дори висаджуємо й підживлюємо з 1 по 
6 число, а також із 27 квітня і до травня. 
У цей час місяць росте. 

Яблуню, грушу, аґрус, смородину та 

інші плодово-ягідні культури висаджує-
мо, прищеплюємо, живцюємо також у ці 
дні. Усе, що росте під землею, треба ви-
саджувати на місяць, що убуває. 21 квіт-
ня – сприятливий день для посадки се-
лери, картоплі, редиски, моркви. Ріпчас-
ту цибулю висаджуємо 12 й 13 квітня, а 
також 17-18. Усі види буряку агротехні-
ки радять сіяти 12-18 квітня.

Ділянки картоплі й томатів, а також 
інших пасльонових культур постарай-
тесь відділити одну від іншої, аби захис-
тити рослини від фітофторозу. Для цього 
можна використовувати летючу квасо-
лю  і горох. Альтернативний варіант – так 
звана карликова кукурудза. Дрібненькі 
зернята цієї культури взимку згодяться 

для приготування поп-корну. 
Недосвідчені городники часто нарі-

кають на те, що цибуля-сіянка погано 
родить. І взагалі – це викинуті на вітер 
гроші. А от знавці цієї культури переко-
нують, що коли підійти до цибулі з розу-
мом, можна отримати чудовий врожай. 
Для цього треба небагато зусиль. Ци-
бульку треба просушувати впродовж 
тижня при стабільній температурі від 
20 до 25 градусів. Вже перед тим, як ви-
садити, замочіть цибулю на три години 
у сольовий розчин. Концентрація така: 1 
столова ложка солі на літр води кімнатної 
температури. Промийте, а потім на 2 го-
дини замочіть у марганцівці. Знову про-
мийте, підсушіть і сміливо висаджуйте 
в ґрунт, попередньо зволоживши і по-
сипавши піском борозенку. Хтось, на-
певне, знає ще якісь агротехнічні прийо-
ми. Головне – знайти ключ до них. І тоді 
рослини виростуть великими, здорови-
ми, дадуть гарні плоди.

Не забувайте про сад. Обприскуйте 
дерева 0,1% залізного купоросу. Під-
живлювати садові рослини і паралель-
но знищити шкідників можна простим 
попелом, розведеним у кількох літрах 
кип’ятку. До такої кашки не зайве дода-
ти кілька кристаликів марганцівки, ло-
жечку борної кислоти і столову ложку 
йоду. Коктейль перемішати, процідити 
і обприскати дерева в саду.

І насамкінець: якими тільки способа-
ми не користувалися люди, щоб визна-
чити, чи варто чекати врожаю в той чи 
інший рік? Але найефективнішим вияви-
лося відстеження місячних циклів. Не ві-
рите – спробуйте.

ПРОГНОЗ

Після спалаху коронавірусної інфекції світ зміниться. Як змінився після пандемії чуми, свинячого грипу, революцій, 
двох світових воєн минулого століття. Але такі глобальні повороти дають потужний розвиток людства, 
пробудження свідомості людей. 

ЧИ Є ЖИТТЯ ПІСЛЯ КОРОНАВІРУСУ?

Найголовніше: медицина й нау-
ка точно виграють, отримавши 
потужний досвід у реагуванні 

на подібні виклики. Вони однозначно 
об’єднають свої зусилля задля подолан-
ня хвороби. Серед позитиву – «узаконен-
ня» нових трудових відносин та нових 
форм спілкування між людьми. Відси-
джувати в офісі по 8 годин стане зовсім не 
обов’язковим і небажаним. Концертні за-
ли та стадіони, скоріш за все, поступлять-
ся віртуальним формам сприйняття 
мистецтва та уболівання. І ще од-
не не може не тішити: інформа-
ційні маніпулятори залишать-
ся без роботи.                                                                    

Інформація та емоції пе-
редаються набагато швид-
ше, ніж фізично сам коро-
навірус. Тож ця епідемія 
навіть у самому її епіцен-
трі передусім інформацій-
но-емоційна, і для суспільства 
є потужнішою за  медичну. Тож 
якщо панічні настрої допоможуть 
бодай частині співвітчизників позбу-
тися байдужого ставлення до власного 
здоров’я і до здоров’я інших – це вже по-
зитив. Хтось нарешті усвідомить, що, за-
хворівши, краще залишитися вдома, а 
не за будь-яку ціну бігти на роботу і тим 
самим наражати на небезпеку себе та 
інших. Якщо нинішня епідемія допомо-
же комусь почати поводитись, як чем-
на й вихована людина – це вже позитив.

У житті без коронавірусу буде 
цінуватися не тільки високий рівень 
життя, соціальні гарантії,  а й сучасна 

та гнучка система охорони здоров’я. 
Реформа медицини буде здійснюватись 
не з примусу, а виходячи з протидії 
сучасним викликам глобального 
масштабу.

Це якщо говорити про 
загальнодержавний рівень.    А що 
може зробити кожен із нас? Психологи 

радять намагатися поменше коментувати 
і розповсюджувати інформацію про 
пандемію. Бо чим більше ви втягуєтесь 
у теми, що нагнітають ситуацію, тим 
страшніші картинки малює мозок. А 
значить, променю раціональності важче 
достукатись до свідомості. Тож замість 
того, аби вивчати інформацію в Інтернеті, 
краще витрачайте цей час на спілкування 
з рідними. 

Або скористайтесь «вільним» від 
роботи часом і займіться справами, 
які відкладали довгий час. Приміром, 

навчіться готувати нову страву. Таке 
заняття допоможе психіці перепочити 
та дозволить спокійно й раціонально 
сприймати інформацію. Це дасть вам 
відчуття контролю, а головне – розуміння, 
що ви можете впоратись з будь-якою 
ситуацією.  Адже хвилювання і тривога 
– це проекція себе у завтрашньому дні. 
Якщо є реальні, а не надумані причини, 
що загрожують вашому здоров’ю 
чи здоров’ю близьких вам людей, 
подумайте, як можна їх уникнути або 
хоча б мінімізувати. 

джувати в офісі по 8 годин стане зовсім не 
обов’язковим і небажаним. Концертні за-
ли та стадіони, скоріш за все, поступлять-
ся віртуальним формам сприйняття 
мистецтва та уболівання. І ще од-
не не може не тішити: інформа-
ційні маніпулятори залишать-
ся без роботи.                                                                    

навіть у самому її епіцен-
трі передусім інформацій-
но-емоційна, і для суспільства 
є потужнішою за  медичну. Тож 
якщо панічні настрої допоможуть 
бодай частині співвітчизників позбу-
тися байдужого ставлення до власного 
здоров’я і до здоров’я інших – це вже по-

краще витрачайте цей час на спілкування 
з рідними. 

Або скористайтесь «вільним» від 
роботи часом і займіться справами, 
які відкладали довгий час. Приміром, 

Незвично тепла й безсніж-
на зима вносить свої корек-
тиви у план весняних робіт 
на городі і в саду. Що радять 
агрономи через аномальні 
погодні умови? 
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СВЯТКОВІ 
РЕЦЕПТИ

Випічка великодньої паски 
вимагає не лише вміння чи 
кулінарного хисту, а й до-
брого настрою. Як ствер-
джують старожили, вдала 
паска символізує гармонію 
в житті. Можна скориста-
тись традиційним рецеп-
том, який дістався від ба-
бусі чи прабабусі. А можна 
й проекспериментувати.

ПАСКИ Й 
ПАСОЧКИ НА 
БУДЬ-ЯКИЙ 
СМАК

Паска «Царська». 
Треба взяти такі інгредієнти (обов’язково 
свіжі): 2 кг сиру, 10 яєць, 400 г вершкового 
масла, 800 г сметани, 600-700 г цукру, 
1/2 склянки мигдалю, 1/2 склянки 
родзинок, ванілін. Протерти через сито 
сир і вершкове масло, додати сметану, 
ретельно перемішати, поставити посуд 
на плиту і довести масу до кипіння 
при безперервному помішуванні 
дерев’яною лопаткою, щоб маса не 
пригоріла. Негайно зняти з вогню і по 
можливості швидше охолодити, також 
безперервно помішуючи. У застиглу 
масу додати цукор, родзинки, мигдаль, 
ванілін, все перемішати, покласти у 
форму, щільно притискаючи масу, 
зверху покласти блюдце, невеликий 
гніт і на добу відправити «шедевр» до 
холодильника.
«Вершкова паска по-польськи» 
Саме вершки, стверджують кондитери, 
роблять смак випічки неймовірно 
ніжним. Для такої паски знадобиться 1,5 
кг борошна, 1 склянка молока, 2 склянки 
вершків, 50 г свіжих дріжджів або 10-15 
г сухих, 10 яєць, 800 г цукру.

Склянку гарячого молока, розігріті 
вершки і борошно ретельно розмішати, 
дати масі охолонути до 36-37 градусів. 
Додати розведені в невеликій кількості 
молока дріжджі і два яйця, ретельно 
перемішати, прикрити тісто рушником 
або пергаментним папером і поставити 
в тепле місце для бродіння. Коли тісто 
підніметься, додати решту жовтків, 
збитих до світлого кольору з однією 
половиною цукру, і білки, збиті з 
іншою половиною цукру в густу піну. 
Масу акуратно перемішати дерев’яною 
лопаткою зверху вниз, додати борошно, 
що залишилося, і дати тісту піднятися 
вдруге. 

Потім ще раз тісто ретельно вимісити, 
помістити в змащену маслом і посипану 
борошном форму, заповнивши її до 
половини. Дати тісту ще раз підійти. 
Випікати за температури 180-200 
градусів до готовності.

Великдень, Воскресіння Христове 
або Пасха – одне з найбільших 
свят християн, найдавніше, 

найбільш урочисте й радісне. 
Нинішнього року воно припадає на 
19 квітня. Християни західного обряду 
відзначатимуть Великдень на тиждень 
раніше. 

Традиційно цим світлим святом 
завершується Великий піст, який 
тривав з 2 березня по 18 квітня. 
Впродовж 7 тижнів православні 
християни дотримувались суворих 
обмежень у харчуванні, приділяли 
багато часу молитві й покаянню.
А коли настає саме свято - Світле 
Христове Воскресіння - люди вітають 
один одного радісним вигуком 
“Христос Воскрес!”, на що у відповідь 
чують – “Воістину Воскрес!”. Давньої 
традиції великоднього привітання 
суворо дотримувалися віруючі і 
передавали з покоління в покоління, 
розділяючи велику радість, а також 
посвячують інших людей у віру в 
Христа. 

З особливим трепетом кожна 
господиня добирає продукти та страви 
до великоднього кошика. На столі у 
цей день обов’язково має бути паска, 

писанки, шинка, ковбаса, сир, масло, 
хрін і сіль. Можна викласти святкові 
страви на рушничок із написом 
«Христос Воскрес!». Чому саме такий 
асортимент продуктів? Споконвіку 
прийнято вважати, що писанки 
символізують нове життя. Масло і сир – 
символ ніжності й жертовності Господа. 
Ковбаса й шинка – символ жертовного 
ягняти, а ще – ознака душевної радості. 
Хрін – символ людської могутності й 
незламного людського духу. А власне 
сама паска – символ Воскресіння й 
Небесного Царства.

Традиційно у ніч світлого Христового 
Воскресіння всі віряни йдуть до церкви 
на великоднє Богослужіння. Проте 
цього року доведеться обмежитися 
домашнім святкуванням. Головне 
- зберегти той особливий настрій 
Воскресіння Христового, адже для 
християн Великдень – це символ 
перемоги над смертю та очищення від 
гріхів. 

Цього дня можна помолитися усією 
родиною вдома, прославляючи Господа. 
А потім сісти з рідними за святковий стіл 
і розговітися. Традиційно великодня 
трапеза починається із крашанок і 
пасок, ковбас та вина. 

У    перше це свято організували ще 
1970 року в Нью-Йорку. Квітне- 
вого дня студенти, школярі та їхні 

викладачі провели національний День 
Землі. Це був своєрідний заклик до всіх 
небайдужих не лише зазирнути вглиб 
екологічних проблем, а й запропонувати 
дієві шляхи їх вирішення. Як казав відомий 
американський політик і активіст сенатор 
Нельсон, “День Землі організовував себе 
сам”, коли на вулиці вийшли святкувати 
20 мільйонів студентів. З 1990 року цей 
день проголошено міжнародним, а 
Україна приєдналась до святкування 

1992 року. У цей день кожен мешканець 
планети може зробити свій маленький 
внесок у справу захисту навколишнього 
середовища: очистити від сміття прилеглі 
території, висадити хоча б одне дерево, 
відмовитися бодай на один день від 
використання автомобіля тощо. 

У День Землі в різних куточках 
планети лунає Дзвін Миру, закликаючи 
людей всього світу відчути глобальну 
спільність і докласти зусиль до захисту 
миру на планеті та збереження краси та 
багатства нашого спільного дому. Цей 
Дзвін є символом спокою, мирного 

життя та дружби, вічного братерства і 
солідарності народів та заклик до дії в 
ім’я збереження миру і життя на Землі.
У цей день світова спільнота підтверджує 
свої зобов’язання, прийняті на 
Конференції ООН з навколишнього 
середовища і розвитку в Ріо-де-
Жанейро в 1992 році. Справа захисту 
навколишнього середовища і 
збереження тих багатств і природних 
ресурсів, якими наділила нас природа, 
має стати пріоритетом для кожної без 
винятку країни. І, без перебільшення, 
кожного з нас.  Особливо у цей день 

– 22 квітня, коли кожна людина має 
задуматися над тим, що вона може 
зробити у вирішенні екологічних 
проблем, поборовши байдужість у собі.
Карантинні обмеженні внесли 
свої корективи у наше життя, тому 
доведеться перенести вшанування 
Дня Землі на інший день. Вийти на 
символічний суботник і взяти участь 
у благоустрої та озелененні своїх 
дворів і вулиць. Відродити традиції 
українців щодо шанобливого 
ставлення до навколишнього 
природного середовища. Посадити 
вербичку на березі річки, розчистити 
струмочок, пройтись із граблями по 
піщаному пляжу, прибрати сміття, що 
лишилося після зими. І обов’язково 
залучати до цього дітей, бо саме 
їм жити й господарювати на землі.  
Їх треба переконувати, що наша 
держава прагне стати повноцінним 
учасником передових світових 
процесів і реформування економіки 
з урахуванням екологічних аспектів. 
Дбайливе ставлення до природи, 
навколишнього природного середо- 
вища – важливий крок на цьому шляху.

Так, це свято планетарного масштабу. 
Але ж ліси та річки - це теж частина 
планети, за яку ми маємо нести 
відповідальність. Якщо кожен подбає 
про окремий, хай дуже маленький,  
шматочок планети, вона  – однозначно - 
служитиме нам в майбутньому  
краще, довше і здоровіше.  
Лишень спробуйте!

ТРАДИЦІЇ

КАЛЕНДАР

ХАЙ ВЕЛИКДЕНЬ  
НАПОВНИТЬ ДОБРОМ СЕРЦЯ!

В ІМ’Я ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ 

19 квітня українці святкуватимуть Великдень. І хоча 
цього року ми святкуватимемо його вдома, це не озна-
чає, що потрібно відмовитися від духу і традицій свя-
та, які так шанували й берегли наші предки.

Щороку 22 
квітня уся 

планета 
відзначає 
День Зем-

лі. Що кожен 
з нас зро-

бив для то-
го, щоб пла-

нета була 
здорова та 

щаслива? 




