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У Карпівцях на рівні 
первинки з’явився і 
новий медичний центр

Віктор Радчук

Тиждень тому, 14 
липня 2022-го року, 
у селі Карпівцях 
відбулася цікава, 
повчальна і знакова 
подія. Йдеться про 
відкриття у центрі 
найбільшого старо-
стинського округу 
Вільшанської гро-
мади нової лікар-
ської амбулаторії.

Цього дня біля при-
міщення амбулаторії, яке 
давно відоме місцевому 
народу, зібралося чимало 
людей. Відкрив урочис-
тост і Ві л ьша нськ и й 
сільський голова Сергій 
Мельник, який зауважив, 
що церемонія офіційного 
відкриття амбулаторії у 
Карпівцях мала відбутися 
ще у березні 2022-го року. 

Проте події в країні і новий 
етап війни з росією завади-
ли планам, нині через три 
місяці вдалося здійснити 
заплановане. Про медичне 
обслуговування жителів 
Вільшанської громади на 
первинному рівні медико-
санітарної допомоги варто 
розповісти  більш детально.

Як зазначалося вище, 
лікарська амбулаторія іс-
нувала у Карпівцях і ра-
ніше. Однак відтепер вона 
працюватиме в системі 
мережі приватних медич-
них центрів. Так, приватна 
структура, однак вона так 
само, як і державна меди-
цина, що працює на пер-
винному рівні (так звана 
сімейна медицина), надає 
населенню такий самий 
спектр послуг. Підкрес-
лимо, надає безкоштовно 
послуги сімейного лікаря 
для тих людей, що уклали 
відповідні декларації, а 
якщо точніше – отримує 
від держави компенсацію за 
надані населенню послуги 
сімейних лікарів. 

В амбулаторії, що від-
тепер працює у Карпівцях, 
таких сімейних лікарів 
буде два: Оксана Мель-
ничук, яка водночас ви-
кон у ватиме т у т  роль 
медичного директора 
амбулаторії, і ї ї колега 
Василь Дячук – лікар 
загальної практики – сі-
мейний лікар із потужним 
стажем роботи у медичних 
закладах. Щодо амбулато-
рії у Карпівцях, то тут для 
потреб лікарів і медсестер 
є все необхідне для обслу-
говування пацієнтів навіть 
в умовах денного стаціона-
ру. Кардіограф найновішо-
го покоління, пункт забору 
аналізів (вже за тиждень 
– другий тут повинен 
з’явитися лабораторний 
центр), партнерська угода 
із аптекою щодо доставки 
ліків та виробів медичного 
призначення – все це вхо-
дить до переліку сервісів, 
які надаються пацієнтам 
безкоштовно. 

Таким чином, мережа 
медичних центрів, яку 

знають жителі містечка 
Васильків (Київщина), а 
на Житомирщині вона 
вже має клініку у Чудно-
ві, відтепер опановує на 
Житомирщині і первин-
ну ланку медико-санітар-
ної допомоги населенню. 
Це означає, що поряд із 
державними та муніци-
пально-комунальними 
медичними установами в 
сімейну медицину прихо-
дить приватна медицина. 
І працює вона зазвичай 
якісно і професійно. 

Але підемо далі. Якщо 
детально з’ясувати ситу-
ацію стосовно надання 
населенню Вільшанської 
сільської ради первинної 
медико-санітарної допо-
моги, то поява тут мед-
центру суттєво покращує 
рівень такого обслугову-
вання. Медичний центр 
зацікавлений у тому, аби 
до амбулаторії у Карпів-
цях у перспективі при-
єдналась ціла мережа 
медзакладів Вільшанської 
громади. Вільшанський 
сільський голова Сергій 

Мельник наголосив, що 
вже найближчим часом 
відкриваються ФАПи у 
Волосівці та Трощі. При 
цьому жодних фінансу-
вань сільська рада на ці 
потреби не витрачає, а у 
Вільшанського сільського 
голови не болить голова 
стосовно оптимізації чи за-
ощадження коштів на нові 
чи на реанімовані медичні 
заклади. 

Варто зауважити, що 
така модель співпраці між 
місцевою владою і приват-
ною мережею медичних 
центрів взаємовигідна, і 
найголовніше – вона забез-
печує надійну допомогу та 
обслуговування місцевого 
населення на рівні первин-
ної ланки. У всякому разі 
сьогодні тих проблем, які 
відчувають розташовані 

поруч із Вільшанською 
інші територіальні гро-
мади, які шукають кошти 
на збереження хоча б мі-
німальної мережі ФАПів 
у селах, Вільшанська сіль-
ська рада просто не має. 
Натомість тут існують вже 
налагоджені партнерські 
стосунки, де кожна сто-
рона чітко знає свої за-
вдання і обов’язки. Втім, 
ми обов’язково відстежимо 
характер і сам процес по-
дальшої роботи мережі 
амбулаторій та ФАПів у 
селах Вільшанської гро-
мади і розповімо нашим 
читачам про досягнення 
(чи мінуси, якщо такі бу-
дуть) медико-санітарного 
обслуговування на рівні 
первинної ланки у цій 
громаді. 
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Депутати Миропільської 
селищної ради проголосували  
за  перейменування вулиць

Вірш «Мамо, я убитий в 
Ірпені» став символом 
воєнної весни 2022-го року

У Житомирі на початку 
липня 2022-го року побачила 
світ надрукована у видав-
ництві «Рута» збірка поезій 
житомирського поета Василя 
Головецького «Мамо, я убитий 
в Ірпені».

До неї увійшли 160 поезій Василя Мико-
лайовича, які він написав у березні – травні 
2022-го року. Так вийшло, що вже із першо-
го дня підлого, раптового і неочікуваного 
вторгнення в Україну жорстокого агресо-
ра – путінської росії, Василь Головецький 
пише вірші про війну. Про інше у нього 
не виходить.

«24 лютого ворог, вдаривши у ранкову 
тишу мирного українського життя ракета-
ми і бомбами, розтоптав мою душу, роз-
кидав по світах мою рідню, розчавив мої 
радості, плекання і надії, – пише Василь 
Головецький про те, як і чому щодня, а 
іноді й частіше з-під його пера виринають 
рядки оголених відчуттів, гіркої правди і 
велетенського болю.

Вірш «Мамо, я убитий в Ірпені», який 
виявився знаковим і став яскравим сим-
волом нової поетичної збірки, був напи-
саний у березні 2022-го року, після того, 
як стали відомі деталі і перші подробиці 
боїв українських воїнів із жорстокими за-
гарбниками-рашистами у містах Ірпені, 
Бучі, Бородянці. Вірш швидко здобув по-
пулярність у читачів, а сторінка Василя 
Головецького у мережі «Facebook», де вірші 
автора з’являлися фактично миттєво після 
їхнього написання, стала дуже популяр-
ною. Вже невдовзі режисер Житомирського 
академічного музично-драматичного теа-
тру Петро Авраменко відзняв відеокліп із 
сюжетом вірша В. М. Головецького. Сьо-
годні його переглянули вже більше двох 
мільйонів читачів мережі YouTube. Ну а 
сама збірка поезій Василя Головецького, 
видана друком із накладом всього кількох 
сотень примірників (автор видав збірку за 
свої кошти від пенсії), вже розлетілась по 
світу, і її дуже потребують і хочуть читати 
навіть за кордонами нашої країни.

Мамо, я убитий в Ірпені
У бою під обстрілом ворожим,
І тому прости, прости мені,
Що уже приїхати не зможу!

Я б тобі картоплю посадив
І малинку у садку хорошу,
Хату б із тобою нарядив
На Великдень – але вже не зможу!

Жаль, додому привести не встиг
Дівчину мою, на тебе схожу,
Щоб онуків мала ти малих…
Ти пробач – тепер уже не зможу!

Тут, в могилі братській, – всі свої,
Я лежу скраєчку насторожі.
Якщо вийде, мамо, то приїдь,
Бо до тебе я уже – не зможу!

План відновлення України: скільки грошей 
очікувати від світу та на що їх спрямують

Майже $2 млрд отри-
має Україна на від-
новлення після війни. 
Про це домовилися 
учасники конференції 
з питань відновлення 
України після збройної 
агресії російської феде-
рації в Лугано. 

На що підуть ці кошти, якими 
є умови світу, які країни долу-
чаться до програми – розбирався 
Центр громадського моніторингу 
і контролю.

Скільки грошей треба
У Лугано було досягнено до-

мовленостей про те, що Світовий 
банк надасть $1,2 млрд на фінан-
сову допомогу бюджету, підтрим-
ку агросектору та на підготовку 
до нового опалювального сезону, 
розповів прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль за результатом 
конференції. З Європейським 
банком реконструкції та розви-
тку сформовані домовленості про 
підтримку на 300 млн євро для 
стабільного проходження зими. 
Європейський інвестиційний 
банк виділить 120 млн євро на 
проєкти цифрової трансформа-
ції. Уряди Швейцариї, Швеції, 
Великої Британії нададуть кошти 
для фінансування потреб бюдже-
ту, підтримки аграріїв, діджи-
талізації, ремонту енергетичної 

інфраструктури, відновлення 
українського малого та середньо-
го бізнесу.

За даними уряду, план від-
новлення України вже зараз оці-
нюється у $750 млрд. Тимофій 
Милованов, президент Київської 
школи економіки, міністр розви-
тку економіки (2019-2020) та рад-
ник керівника Офісу Президента, 
під час брифінгу у Медіацентрі 
Україна заявив, що втрати України 
від російської агресії вже сягнули 
$100 млрд. 

«Сума, потрібна для відновлен-
ня, буде ще більшою, бо відновлення 
прямих втрат передбачає покра-
щення. І тут необхідно близько 
165 млрд. А загальні втрати, тобто 
недоотримані прибутки, ВВП, люд-
ський капітал – це 500-750 млрд»,  
– пояснив Милованов.

Як це працюватиме
Уряд України пропонує ство-

рити декілька офісів відновлення 
держави: у Вашингтоні, Брюсселі, 
Лондоні та інших містах. Але голо-
вний офіс має бути у Києві, впев-
нений прем’єр-міністр України. 

Платформа відновлення Укра-
їни складатиметься з трьох рівнів. 
Перший – це high level, де будуть 
представлені лідери держав. Дру-
гий – це спільна координаційна 
група, яка включатиме керівників 
виконавчої влади та decision makers 
з України, США, ЄС, Британії, 
Польщі та інших країн-партне-
рів. Третій – це тематичні групи 
за галузевими напрямами: 24 групи 
Національної ради відновлення 
України. 

Також Україна ініціює створен-
ня Advisory group, куди увійдуть 

європейські політики, американ-
ські та європейські економісти зі 
світовими іменами. Тобто профе-
сіонали, які допоможуть не лише 
сформувати стратегію, але і про-
демонструвати рівень відкритості 
України.

Денис Шмигаль підкреслив, що 
план відновлення України писався 
на основі ключових принципів – 
наскрізних векторів, дотримання 
яких дозволить ефективно зміню-
вати та відбудовувати країну. 

«Відновлення краще, ніж було. 
Build back better. Наша мета – не 
просто відновити скло і бетон, а 
збудувати нову країну», – сказав він.

Так, серед ключових принци-
пів: максимально можлива безпека 
для людей та бізнесу, верховенство 
права, євроінтеграція та відповід-
ність критеріям кандидатства, про-
зорість і підзвітність у відновленні, 
відбудова України з максимальним 
залученням зелених технологій, 
digital інструменти під час віднов-
лення та загальна діджиталізація, 
залучення приватного капіталу до 
процесу відбудови.

Перспектива міжнародних 
інвестицій

Денис Шмигаль впевнений, що 
Україні буде достатньо двох років, 
аби імплементувати основні пра-
вила Євросоюзу. Для міжнародних 
компаній це відкриває нові можли-
вості і є важливим сигналом для 
перспективних інвестицій у різні 
галузі економіки країни.

«Відновлення інфраструктури, 
зелений перехід, будівництво нової 
генерації, збільшення видобутку 
газу, глибинна переробка в агросек-
торі та металургії, ІТ-сектор. Все 
це проєкти з мільярдним потенціа-
лом, і ми запрошуємо міжнародний 
бізнес інвестувати в ці галузі», – від-
значив прем’єр-міністр.

Закордонні інвестори співчува-
ють українцям та мають величезне 
бажання підтримати країну. Однак 
нині їм бракує гарантій безпеки, 
наголосила виконавча директорка 
Європейської Бізнес Асоціації Анна 
Дерев’янко під час брифінгу у Меді-
ацентрі Україна. За її словами, нині 
інвестори не вкладають в Україну 
серйозну кількість грошей. Тож тре-
ба зробити так, щоб вони довіряли 
державі та почувались комфортно.

«Треба зробити належну систе-
му правосуддя, треба зробити так, 
щоб інвестор почувався комфортно 
і довіряв державі, в якій він працює. 
Якщо це станеться, все буде добре, 
інвестор прийде. Звісно, треба ще 
державні гарантії. Це, чесно кажучи, 
не завадило б, адже в багатьох ви-
падках потрібні гарантії безпеки 
і взагалі страхування військових 
ризиків», – вважає Анна Дерев’янко.

Вона додала, що ключовим пи-
танням для іноземних партнерів 
є відсутність корупції під час ви-
трати коштів на відбудову.

«Якщо іноземці побачать, що є 
хоча б натяк на корупцію, буде важ-
ко збирати кошти на відновлення 
нашої держави», – пояснила Анна 
Дерев’янко.

У Миропільській громаді під голо-
вуванням селищного голови Світлани 
Власюк відбулося засідання 21 сесії 8 
скликання. 

У роботі взяли участь 17 депутатів. На порядок денний 
винесено 16 питань. Під час сесії  було внесено зміни до 
бюджету громади та затверджено звіт про виконання 
селищного бюджету Миропільської селищної ради за 
І півріччя 2022 року. На пленарному засіданні було за-
слухано ще два звіти: про результати діяльності Чуднів-
ської окружної прокуратури  на території Миропільської 
громади, доповідачем якого був її представник Сивак  
Сергій Васильович, та звіт про результати діяльності 
Комунальної лісоміліративної установи,  озвучив звіт  
директор Назарук Олександр Євгенович.

Також депутати підтримали рішення щодо перейменування вулиць  
в громаді, а саме:
  Нова назва
вул. Гагаріна вул. Дружна
вул. Нахімова вул. Західна
вул. Лермонтова вул. Рудка
провулок Лермонтова провулок Лагідний
вул. Ломоносова вул. Берегова
провулок Добросусідський провулок Віталія Бабія
провулок Руський Вал провулок Старий Вал
вул. О. Кошового вул. Захисників України
вул. З. Космодем’янської вул. Затишна

Після завершення 
роботи сесії  депутати 
віддали шану Митні-
ку Владиславу Вікто-
ровичу, життя якого 
обірвалось 28 червня. 
Владислав Вікторович 
був депутатом селищної 
ради 8-го скликання від 
3 округу. 
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Куди звернутись у разі потрапляння  
в ситуацію торгівлі людьми

Міністерство соці-
альної політики Укра-
їни як національний 
координатор у сфері 
протидії торгівлі людь-
ми звертає увагу, що 
торгівля людьми – це 
сучасне рабство.

Свобода людини є однією з 
головних цінностей сучасного 
цивілізованого суспільства, а за-
безпечення недоторканності сво-
боди особи – однією з головних 
функцій держави.

Ви стали жертвою торгівлі 
людьми, якщо:

• Вас силою примушували 
працювати;

• Вам не виплатили обіцяної 
заробітної плати;

• У вас відібрали паспорт чи 
інші документи;

• Вас насильно утримували, 
контролювали;

• Вам погрожували, шантажу-
вали;

• Вас змушували до жебрацтва;
• Вас втягнули у проституцію, 

порнобізнес;
• Ви стикнулись з обманом, на-

сильством.

У такому разі необхідно звер-
нутися за місцем перебування 
до місцевої держадміністрації 
та правоохоронних органів або 
зателефонувати на цілодобову 
гарячу лінію за телефонним но-
мером 15-47.

Національна соціальна сер-
вісна служба України опікується 
питанням запобігання та протидії 
торгівлі людьми: приймає рішен-
ня про встановлення / відмову у 
встановленні, продовження / від-
мову у продовженні, позбавлення 
статусу особи, яка постраждала 
від торгівлі людьми; проводить 
аналіз діяльності суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері про-

тидії торгівлі людьми; координує 
та контролює діяльність закладів, 
що надають допомогу особам, які 
постраждали від торгівлі людь-
ми, в тому числі направляє до 
закладу осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми за кордоном 
та повертаються в Україну, в разі 
необхідності надання їм тимчасо-
вого притулку; проводить заходи, 
спрямовані на усунення переду-
мов торгівлі людьми.

Що потрібно знати про роботу 
Укрпошти в умовах воєнного стану

Як і під час карантину, Ук-
рпошта продовжує працювати 
і під час війни. 

Всі 4 місяці компанія виплачувала 
пенсії, соціальну допомогу та субсидії в 
усіх областях, здійснювала торгівлю про-
дуктами харчування та товарами першої 
необхідності, приймала комунальні та інші 
види платежів і навіть оформлювала пе-
редплату на улюблені видання. 

Велике навантаження лягло на сусідні 
з фронтовими області. Наприклад, Укрпо-
шта організовувала роботу пересувних від-
ділень у Сумській та Харківській областях 
через Полтавську дирекцію, а у Микола-
ївській в час, коли велика частина області 
була окупована, через Кіровоградську. Така 
взаємозаміна неможлива, коли є лише 
стаціонарні відділення. А саме завдяки 
пересувним відділенням Укрпошта – чи 
не єдина компанія, яка змогла надавати 
послуги на всій території України з по-
чатку війни.

Пересувні відділення – це можливість 
жителям за місцем проживання отримати 
ширший спектр послуг у майбутньому 
(цифрові та банківські послуги у кожному 
населеному пункті країни). А ще – викону-
вати соціально важливу функцію доставки 
пенсій та соціальних допомог. Це не так 
відчутно у більш спокійних областях, про-
те в тих регіонах, де відбуваються активні 
бойові дії, роль пересувних відділень без-
цінна. На щойно звільнених територіях, 
де відсутній інтернет та світло, завдяки 
пересувним відділенням Укрпошта могла 
буквально на наступний день після до-
зволу військової адміністрації доставляти 
виплати пенсіонерам, продукти, ліки чи 
гуманітарну допомогу. 

Хоч війна, на щастя, прямо не торкну-
лася всіх областей, її наслідки відчули всі. 
Через внутрішню міграцію відділення Ук-
рпошти на Заході стали приймати більше 
клієнтів. І хоч Укрпошта по всій Україні 
надає однакові послуги, опиняючись у 
новому місті, клієнти часто зверталися 
до операторів та листонош з проханням 
роз’яснити, як працює пошта і які послуги 
можна отримати. 

«Ми бачимо, що у людей є багато за-
питань, особливо у тих, хто змінив місце 
проживання і, відповідно, відділення, в якому 
обслуговувався раніше. Пенсіонери цікав-
ляться, чи можна отримувати пенсію через 
відділення Укрпошти, чи з доставкою лис-
тоношею. Багато запитують про фінансові 
послуги. Щоб наші клієнти могли все почути 
з перших уст, Укрпошта у червні почала 
проводити Дні Укрпошти в громаді, де на-
чальники відділень разом із працівниками 
обласних дирекцій Укрпошти відповідають 
на всі запитання клієнтів» – розповіла на-
чальниця ВПЗ Червоне Юлія Савіцька. 

День Укрпошти – це cвоєрідний день 
відкритих дверей, де всі клієнти Укрпо-
шти – як існуючі, так і потенційні – змо-
жуть отримати відповіді на всі запитання 
щодо послуг, які зараз надає Укрпошта. На 
01.07.2022 р. у Житомирській області Дні 
Укрпошти вже пройшли у двох громадах.  
Особливо клієнтам сподобалась можли-
вість подати документи для переходу на 
отримання пенсії в Укрпошті прямо під 
час таких заходів – не завжди знаходиться 
час і можливість для цього. І тепер вони 
отримають пенсію у себе вдома або на від-
діленні, зекономивши кошти на поїздку 
до банкомату або на комісію за зняття цих 
самих коштів з карт через термінали або 
банкомати інших фінансових установ.

День Укрпошти в громаді проходить 
регулярно, про що заздалегідь ви можете 
дізнатися з об’яв, які будуть розміщені у 
ваших населених пунктах, повідомленнях 
у соціальних групах ваших громад.

А поки винесемо найважливіші запи-
тання, які найчастіше ставлять клієнти. 

Чи займається Укрпошта доставкою 
пенсій, бо до війни говорили, що 
відділення будуть закриватися 

Укрпошта надає всі необхідні жителям 
послуги у пересувних та стаціонарних від-
діленнях. Всього у Житомирській області 

працюють 404 відділення: 312 стаціонарних 
та 92 пересувних. І у стаціонарному, і у пе-
ресувному відділенні пенсіонери зможуть 
отримати пенсії. Тим, кому пенсії додому 
приносила листоноша, так само будуть 
отримувати свої гроші з доставкою додо-
му. Доставка пенсії – це не просто рядова 
послуга Укрпошти. Компанія несе відпові-
дальність перед кожним клієнтом і мусить 
доставити соціальні виплати, субсидії та 
пенсії всім адресатам. Зокрема за червень 
по Житомирській області Укрпошта вже 
виплатила 99% пенсій. 

Якщо пенсіонер раніше отримував 
пенсію на банківську картку, а зараз хоче 
перейти на обслуговування до Укрпошти, 
потрібно звернутися із відповідною за-
явою до Пенсійного Фонду України. Зараз 
навіть не потрібно їхати до Пенсійного 
фонду – все можна оформити на місці. 
Що і як зробити, підкаже листоноша або 
оператор найближчого до вас відділення 
поштового зв’язку. 

Чи можна отримувати пенсію 
в Укрпошті, якщо у селі немає 
відділення? 

Навіть якщо у вашому селі немає ста-
ціонарного відділення, це не впливає на 
роботу Укрпошти. У ті населені пункти, 
де немає стаціонарних відділень, приїж-
джають пересувні. 

Із початку воєнних дій вже 266 пере-
сувних відділень Укрпошти почали пра-
цювати у 9 областях України. 25 точок 
базування у Вінницькій, Дніпропетров-
ській, Житомирській, Івано-Франківській, 
Львівській, Полтавській, Тернопільській, 
Хмельницькій та Харківській областях 
вже обслуговують 2600 населених пунк-
тів. Тепер 1,3 млн жителів відділених сіл 
отримують всі необхідні послуги компанії.

У Житомирській області працюють 
92 ПВПЗ. У пересувних відділеннях 
можна отримати всі послуги, що і у 
стаціонарних: оплатити комунальні 
та інші види платежів, оформити пе-
редплату, відправити або отримати 
посилку, придбати продукти харчу-
вання та товари першої необхідності. 
Графік роботи пересувного відділен-
ня у вашому селі можна уточнити у 
листоноші або у старости. 

Як отримати пенсію на новому місці? 
Для тих українців, які змінили місце 

проживання у зв’язку з війною або з інших 
причин та хочуть продовжувати обслуго-
вуватися в Укрпошті, зокрема отримувати 
пенсійні чи інші виплати, потрібно офор-
мити переадресацію.   

Якщо ви виїхали з місця фактичного 
проживання, ви можете отримати свої 
виплати наступним чином:

1 Зателефонуйте:
або до Контакт-центру Укрпошти 

за номером телефону 0 800 300 545 та обе-
ріть кнопку 2 – розділ «Пенсії, соціальні 
виплати та субсидії» (усі дзвінки безко-
штовні), або заповнивши онлайн-форму 
(https://www.ukrposhta.ua/ua/zaiavka-na-
pereadresatsiiu-pensii%20/t%20_blank);

або до Пенсійного фонду України за 
номерами телефонів, які розміщені за по-
силанням https://www.facebook.com/pfu.
gov.ua, або передайте інформацію через 
електронний кабінет.

2 Повідомте про необхідність 
отримання пенсії, грошової до-

помоги за іншою адресою та передайте 
наступну інформацію:

• прізвище, ім’я та по батькові одер-
жувача пенсії та/або грошової допомоги;

• адресу отримання пенсії/грошової 
допомоги до березня 2022 року;

• паспортні дані (серія та номер пас-
порту);

• номер телефону одержувача пенсії/
грошової допомоги;

• спосіб отримання виплати (на відді-
лення або за домашньою адресою)

• нову адресу доставки: індекс відді-
лення Укрпошти або адресу тимчасового 
проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або грошову 
допомогу поштовим переказом, повідомте 
оператору додатково код переказу, який 
отримали в смс-повідомленні.

Ваші кошти будуть виплачені за за-
явленою адресою проживання протягом 
декількох днів.

Якщо ви поки не визначилися з місцем 
отримання виплати та бажаєте її отримати 
у будь-якому автоматизованому відділенні 
Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте 
про це оператору.
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Нова техніка для комунальників
Надія Рисіч

Новий спеціалізований 
автомобіль-сміттєвоз вироб-
ництва фірми DAF з’явився у 
Романові завдяки генерально-
му директору ТОВ «ВІВАД 09» 
Ігорю Ходаку, саме він про-
фінансував техніку, яка відте-
пер буде у роботі і на балансі 
комунального підприємства 
«Сервіс». 

На заміну стареньким «газонам», 
які раніше збирали сміття на вулицях і 
провулках селища Романова, прийшла 
справді сучасна техніка, яка, безумовно, 
стане важливим чинником якісних змін 
комунального господарства селища. Ска-
жемо більше – подібних автомобілів у 
Житомирській області є всього кілька 
одиниць, і працюють вони у Житомирі, 
Коростені та Бердичеві. 

Відтепер для нормального, впоряд-
ковано-цивілізованого процесу зби-
рання сміття у Романові доведеться 
обладнати відповідні майданчики, де 
будуть зберігатися контейнери трьох 
типів. Саме на такі контейнери і роз-
рахований новий сміттєвоз, який в авто-
матизованому режимі завантажує сміття 
і вивозить його на сміттєзвалище. Поки 
що таких контейнерів у Романові мало, 
але відтепер і підприємці, і торговельні 
заклади мали б подбати про закупівлю 
саме таких контейнерів, які може обслу-
говувати новопридбаний сміттєвоз. Така 
співпраця комунальників і представни-
ків малого та середнього бізнесу була б 
проявом сучасного ставлення до потреби 
наведення порядку та чистоти у селищі.

Така ж ситуація і у секторі приватної 
забудови. Тут, як відомо, сміття та відходів 
нітрохи не менше, аніж у багатоквартир-
них будинках, які мають майданчики із 
контейнерами для сміття. Але зачасту де-
які жителі приватного сектору вважають, 
що своє сміття спроможні утилізувати 
самотужки або ж користуються пункта-
ми збору сміття біля багатоквартирних 
будинків, використовують самовільне 
спалювання або ж вивозять у лісосмуги, 
яри чи водойми. І така ситуація не лише 
у Романові, Насправді процес такої само-
діяльної утилізації невдовзі перетворю-
ється на стихійні сміттєзвалища. Те, що 
така традиція є дикою і нічого спільного 
не має із нашими намаганнями жити за 
сучасними стандартами, багатьох людей 

просто не обходить. Проте час невпинно 
рухається, і наші звички стосовно зби-
рання та утилізації побутового сміття та 
відходів необхідно змінювати. 

Після того, як у Романові відбуло-
ся оновлення у парку комунального 
підприємства «Сервіс», наступна «ре-
волюція» має відбутися у свідомості 
жителів селища, які мають розуміти 
і відповідально ставитись до давно 
відомої процедури збирання і ути-
лізації сміття, побутових відходів та 
залишків наслідків життєдіяльності. 
Зрештою, хіба ми – дикуни, аби не 
розуміти таких, здавалося б, простих 
і очевидних речей?

Йдеться не про вивіски  
і не про таблички, а про пам’ять

Віктор Першко

Сьогодні відомо, що 
процес топонімічних 
змін на території Рома-
нівської селищної ради 
пройшов на рівні за-
сідань заздалегідь утво-
реної комісії та про-
ведення громадських 
слухань, які мали від-
бутися у сесійному залі 
Романівської селищної 
ради 5 липня 2022-го 
року. Проте слухання як 
такі відбутися не змо-
гли через низьку явку 
жителів Романівської 
громади. 

Отже, для того, аби закрити 
топонімічне питання і завершити 
чергову хвилю топонімічних змін 
та перейменувань у Романівській 
селищній раді, слід належним 
чином розглянути це питання 
на черговій сесії, аби ухвалити 
правильне, вірне або ж навіть 
компромісне рішення. Для того, 
щоб топонімічне питання вре-
гулювати максимально уважно, 
ретельно, варто підійти до під-
готовки його розгляду під час сесії 

дуже відповідально. З огляду на 
те, як відбувалося обговорення 
топонімічних новацій у народі, 
слід врахувати кілька серйозних 
зауважень та обставин.

По-перше, як не намагалися 
очільники Романівської селищної 
ради максимально публічно, все-
бічно і уважно поставитись до збо-
ру пропозицій від громадськості, 
все ж таки процес топонімічних 
змін відбувався доволі пасивно. 
Нинішня аргументація щодо того, 
що люди не підтримали ініційо-
вані зміни щодо перейменувань 
вулиць та провулків, є щонай-
менше некоректною, оскільки 
люди у більшості своїй і громада 

загалом насправді не володіють 
(або ж слабко володіють) науко-
вою інформацією краєзнавчого 
характеру. 

Якщо простіше – громада 
й досі перебуває у полоні 
стереотипів та міфів ще із 
радянських часів, які вияви-
лись напрочуд живучими. 
Сподівання на нове поколін-
ня українців (у тому числі й 
жителів Романівської грома-
ди), яке із 1991-го року ви-
вчало сучасний курс історії 
України, досі не спрацьовує 
належним чином із кількох 
причин. 

Дивно, але ті поодинокі про-
позиції, що звучали із середови-
ща краєзнавців, які мали слу-
гувати аргументами винятково 
важливого порядку, в обговорен-
ні участі не брали. Усім відомо, 
що рік тому у Романові було 
створено доволі представниць-
ку молодіжну раду, яка також 
могла б висловити свою позицію 
і (можливо) конкретні пропо-
зиції стосовно запропонованих 
топонімічних змін і назв. Про-
те поки що голосу молодіжної 
ради не чути. Зрештою, Романів 
потенційно спроможний про-
вести один або ж навіть декілька 
заходів з приводу запропонова-
них топонімічних змін за участі 
краєзнавців, педагогів, медиків та 
працівників культосвітніх уста-
нов Романівської селищної ради. 
Топонімічні зміни – це не проста 
зміна вивісок чи табличок! Озна-
кою цивілізованого громадян-
ського суспільства є виважені, 
всебічно обгрунтовані і  навіть 
узгоджені питання топонімічних 
змін чи реформ.

Звісно, говорити про зразкову 
організацію чи грунтовну інфор-
маційну кампанію в умовах ві-
йни сьогодні не доводиться, хоча 
ми просто змушені будемо про 
це і про таке говорити. Інакше 
сам задум топонімічного вдоско-
налення життєвого ландшафту 
Романівської громади виконати 
хоча б на задовільному рівні ми 
просто не зможемо. 

Втім, у будь-якій ситуації, яку 
можна вважати непростою або 
ж і зовсім складною, вихід за-
вжди є і його варто віднаходити. 
У нашому випадку остаточного 
затвердження топонімічних змін, 
ухвалення яких очікується під 
час найближчої сесії Романів-
ської селищної ради 29 липня, 
слід докласти максимальних зу-
силь, аби запропоновані новації 
були грунтовно і всебічно підкрі-
плені науковою аргументацією і 
відповідали вимогам часу. Адже 
вимога часу – категорія дуже 
важлива, на яку слід звертати  
особливу увагу, і найважливіше, 
що її змістовне наповнення ма-
ють розуміти люди, що живуть в 
епоху динамічних подій, драма-
тичних змін справді епохального 
характеру. Тому на сесії Романів-
ської селищної ради питання про 
топонімічні зміни мають бути 
всебічно і глибоко обговорені, 
аби рішення, ухвалені депута-
тами, відповідали вимогам часу 
і сприймалися людьми як на-
лежна і життєво необхідна 
зміна не просто побутового, 
а навіть світоглядного рівня. 
Не секрет, що у сесійному залі 
іноді можна надолужити про-
гаяне чи недовиконане упро-
довж тривалого часу. І рішен-
ня, яке ухвалять депутати, може 
бути абсолютно прийнятним для 
більшості громадян. До цього 
варто прагнути і цього принай-
мні хотілося б.
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Подяка!

Акцент тижня

Надзвичайно важливо в умовах ві-
йни відчувати підтримку у вирішенні 
щоденних проблем у громаді. Свою 
активну меценатську позицію вкотре 
проявив генеральний директор ТОВ 
«ВІВАД 09» Ігор Ходак. Він профінансу-
вав відновлення дорожнього покриття 
в одному з сіл Врублівського старо-
стинського округу. На місці ям і вибоїн 
– новий асфальт. Це ті зміни, на які 
годі було й сподіватись без меценат-
ської підтримки. Свою щиру вдячність 
Ігорю Євгеновичу Ходаку висловлюють 
жителі с. Корчівка й уся громада Вру-
блівського старостинського округу за 
виконаний ремонт дорожнього по-
криття на вулиці Миколи Касянчука 
у с.Корчівка. Дякуємо за розуміння, 
фінансування, організацію й відпові-
дальність.

Виважені рішення задля якісних змін
11-та сесія Жито-

мирської обласної 
ради поклала початок 
суттєвим змінам у 
комунальних закладах 
Житомирщини. 

Кожне рішення, прийняте 
шляхом голосування, – це кро-
пітка аналітична робота про-
тягом підготовчого процесу. 43 
питання порядку денного були 
розглянуті і отримали підтримку 
більшості депутатів. На початку 
засідання хвилиною мовчання у 
сесійній залі вшанували пам’ять 
українських воїнів, які загинули, 
захищаючи державу від ворога. 
До порядку денного і розгляду 
питань депутати повернулись 
після тривалої перерви, яку було 
оголошено після сигналу про по-
вітряну тривогу. Саме у цей день 
російська армія завдала ракетних 
ударів по мирному населенню у 
центрі Вінниці. 

В умовах воєнного стану, 
зважаючи на загрози ракетних 
обстрілів, депутати Житомир-
ської обласної ради прийняли 
рішення до регламенту роботи 
сесії і погодили внести зміни 
до місця і часу проведення за-
сідань. 

Під час роботи у сесійній 
залі погоджено важливі топо-
німічні зміни на рівні області, 
зокрема історичну назву Звягель 
буде повернено місту Новогра-
ду-Волинському, віднині про-
цес перейменування офіційно 
розпочато. 

Згідно з порядком денним де-
путати розглянули блок питань 
про зміни у роботі комунальних 
установ. Це стосувалось реорга-
нізації закладів медичної сфери, 
кількох музеїв, спеціалізованих 
закладів інтернатного типу для 
дітей, а також спортивної школи, 
освітніх та культурних органі-
зацій. Такі питання і рішення 
завжди даються непросто і ма-
ють двояке сприйняття серед 
працівників закладів. Проте 
голосування у сесійній залі – це 
як результат роботи, детально-
го вивчення і пошуку шляхів 
оптимальних змін. Процес ре-
організації кожної комунальної 
установи має на меті покра-
щення шляхом змін. Депутати 
неодноразово наголошували, що 

шукати у цих рішеннях зради 
не варто, жодним чином не йде 
мова про ліквідацію здобутків і 
напрацювань колективів чи то-
тального звільнення працівників.

Позицію більшості в облас-
ній раді прокоментував депутат 
Ігор Ходак: «Для повноцінно-
го функціонування, сучасної 
роботи та невпинного розви-

тку потрібно бути готовим 
до змін. І сьогодні у сесійній 
залі депутати Житомирської 
обласної ради голосували за 
стратегічні рішення. Одразу 
декілька комунальних уста-
нов у медичній, культурній 
та освітній сферах розпочи-
нають шлях реорганізації і 
об‘єднання. Це НЕ ліквідація, 

НЕ закриття, НЕ звільнен-
н я працівник ів… Ш л я хом 
об‘єднання колективи укруп-
нюватимуться, а заклади ви-
ходять на новий, в рази якісні-
ший рівень надання послуг. Це 
ті зміни, які мають відбутися, 
аби відповідати новітнім ви-
могам і запитам суспільства. 
Впевнений, що мудрі керівники 
зуміють максимально профе-

сійно запровадити інновації. 
Кожне рішення, яке сьогодні 
підтримали, – це виважені кро-
ки, опрацьовані і аргументова-
ні. Це не популістичні наміри 
завоювати прихильність і спо-
добатись громаді області, а 
вимоги сьогодення з проекцією 
на подальшу якісну роботу. 
Виборюємо перемогу, відсто-
юємо свободу і незалежність, 
щоб розвиватись, удосконалю-
ватись, покращувати життя в 
нашій Україні!» – зазначив Ігор 
Ходак. 

Мета таких змін – якісна ро-
бота в умовах оптимізації витрат-
ної частини бюджету області. 
Окрім змін у роботі в деяких 
комунальних установах області, 
рішенням депутатів затверджено 
керівників, зокрема переукла-
дення контрактів відбулося з 
Юрієм Довгополим, директором 
Житомирської обласної дитячої 
клінічної лікарні. Усі нинішні 
керівники, з якими продовжила 
співпрацю Житомирська обласна 
рада, – це професійні управлінці, 
які довели це якісною роботою. 

Завершивши засідан-
ня сесії, депутати повер-
нулись до своєї основної 
роботи в громадах, нині 
кожен зорієнтований на 
єдину мету – підтримку 
Збройних сил України і 
усіх тих, хто боронить 
державу у запеклих боях 
з ворогом. 
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10 продуктів, якими можна заїдати стрес
На жаль, не існує 

секретної страви, яка б 
могла, наче рукою, зня-
ти стрес. Але їжа точно 
може допомогти з ним 
боротися. 

Забігаючи наперед, 
скажемо, що це жодним 
чином не пов’язано з 
піцею, бутербродами 
з лікарською ковбасою, 
відерцем пломбіру чи 
будь-якої іншої «ком-
фортної» їжі, якою ми 
(іноді) вгамовуємо не-
рви. У цьому матеріалі 
– лише здорові продук-
ти, які здатні позитивно 
впливати на нашу не-
рвову систему.

Субпродукти
Розуміємо, чим вам можуть 

не подобатися субпродукти на 
кшталт печінки, сердець, нирок 
та інших органів, але вони є ба-
гатим джерелом вітамінів групи 
В – особливо В12, В6, рибофлавіну 
(В2) та фолієвої кислоти (В9), які 
необхідні для контролю стресу.

Вітаміни групи В беруть актив-
ну участь у виробництві нейроме-
діаторів – дофаміну й серотоніну, 
які допомагають регулювати на-
стрій і покращувати його. Всього 
один шматочок (85 грамів) яло-
вичої печінки забезпечує понад 
50% добової норми вітаміну B6 
і фолієвої кислоти, понад 200% 

рибофлавіну й понад 2000% ві-
таміну B12.

Яйця
Яйця мають вражаючий спи-

сок поживних речовин, які по-
трібні нам для здорової реакції 
на стрес: вітаміни, мінерали, амі-
нокислоти та антиоксиданти. Осо-
бливо цінний в їхньому складі – 
холін, також відомий як вітамін В4. 
Він відповідає за здоров’я мозку в 
цілому і, як кажуть дослідження, 
захищає від стресу.

До речі, В4 також міститься 
у субпродуктах, капусті, сої та 
шпинаті.

Жирна риба
Жирна риба (наприклад ло-

сось, скумбрія, сардини, форель 

та оселедець) багата ненасиченою 
жирною кислотою омега-3, яка 
підтримує гарні стосунки з когні-
тивними функціями й психічним 
здоров’ям. 

Такі продукти містять аль-
фа-ліноленову кислоту (ALA), в 
процесі метаболізму якої можуть 
утворюватися дві інші жирні кис-
лоти – EPA та DHA. Вони регулю-
ють нейромедіатори, зменшують 
запалення і сприяють здоровій 
роботі мозку.

Рекомендується вживати 2-3 
порції жирної риби на тиждень, 
але не більше, адже дисбаланс 
омега-3-6-9 може збільшити ри-
зик розвитку розладів настрою та 
підвищення тривожності.

Петрушка 
Петрушка – просто фантас-

тичний локальний суперфуд. 
Вона насичена каротиноїдами, 
флавоноїдами та фітонцидами. 
Це – антиоксиданти, сполуки, які 
нейтралізують вільні радикали 
(нестабільні молекули) й захища-
ють наші клітини від окисного 
стресу.

Окислювальний стрес вчені 
пов’язують з багатьма захворюван-
нями, зокрема з психічним роз-
ладами – депресією та тривогою. 
Дослідження показують, що дієта, 
багата антиоксидантами, може 
допомогти запобігти стресу та 
тривожності, а також зменшити 
запалення в організмі, які часто 
зустрічаються в людей із хроніч-
ним стресом. 

Часник 
Часник містить багато сполук 

сірки, які сприяють підвищенню 
рівня глутатіону. Цей антиокси-
дант стоїть у першій ліній захисту 
організму від стресу. Дослідження 
доводять, що він зменшує симп-
томи тривоги та депресії.  

Тахіні 
Тахіні – це кунжутна паста, яка 

є чудовим джерелом амінокисло-
ти L-триптофану. Вона бере участь 
у синтезі нейромедіатора серото-
ніну, який покращує настрій. 

Насіння соняшнику 
Окрім того, що соняшникове 

насіння ефективно вбиває ба-
жання щось погризти, воно є ще 
й класним джерелом вітаміну Е, 
магнію, марганцю, селену, цинку, 
вітамінів групи В і міді. А ці по-

живні речовини гарно показують 
себе в боротьбі зі стресом.

Броколі 
Дієта, багата хрестоцвітними 

овочами (наприклад броколі чи 
цвітною капустою), може знизити 
ризик розвитку деяких видів раку, 
серцевих захворювань та психіч-
них розладів, зокрема депресії. 

Хрестоцвітні овочі містять 
велику кількість магнію, вітамі-
ну С і фолату, які, як показують 
деякі дослідження, ефективно 
борються з симптомами депресії. 
Броколі також багата сульфора-
фаном – сполукою сірки, яка має 
нейрозахисні властивості й може 
надавати заспокійливий та анти-
депресивний ефект. 

Ромашка 
Ще з давніх часів ромашку 

використовували як головний 
природний антистрес. І наші 
пращури мали рацію: сучасні 
дослідження показують, що чай 
з ромашки та ромашковий екс-
тракт сприяють спокійному сну 
та зменшують симптоми тривоги 
й депресії. 

Чорниця 
Ці ягоди мають високий вміст 

флавоноїдних антиоксидантів, які 
надають потужну протизапальну 
та нейропротекторну дію. Вони 
можуть допомогти зменшити 
запалення, пов’язане зі стресом, 
і захистити від пошкодження 
клітин нервової системи. Ба біль-
ше, вживання продуктів, багатих 
флавоноїдами, може захистити 
від депресії та підвищити настрій.

Пресслужба МОЗ України

Звуки війни: як допомогти дитині  
не боятися сирени й гучного гуркоту

Вже п'ятий місяць чимало 
українських дітей замість за-
спокійливої колискової чують 
гучні звуки сирени або дзво-
нів, що сповіщають про пові-
тряну тривогу. 

МОЗ запитало у дитячої та сімейної 
психологині, авторки книг з дитячої пси-
хології Світлани Ройз про те, як заспокоїти 
дитину та навчити її правильно реагувати 
на звуки повітряної тривоги.

Боятися того, що насправді лякає, – нор-
мально. При цьому діти орієнтуються на 
нашу реакцію і на те, як ми їм пояснюємо 
те, що відбувається, які дії пропонуємо. 
Тому маємо знати, як діяти у подібних си-
туаціях. Тож нижче – поради від Світлани 
Ройз.

Як заспокоїти дитину під час гучних 
звуків сирени чи вибухів

Щоб допомогти дитині впоратися зі 
страхом і навчити її реагувати на гучні зву-
ки, як-то сирена чи гуркіт, психологиня 
радить діяти за таким алгоритмом:

1. Нормалізація
Дорослий фіксує і пояснює дитині 

ситуацію: я бачу, що ти боїшся. Так, це ж 
дуже гучний і неприємний звук, який на-
справді лякає. Але коли ми чуємо сирену 
– це значить, що наші ЗСУ зафіксували 
загрозу і зараз її знешкоджують. Цей звук 
сповіщає, що про нашу безпеку дбають. І 
нам потрібно подбати про себе – тому ми 
йдемо в безпечне місце.

2. Підтримка
Важливо дати дитині сигнал про під-

тримку: я з тобою і буду з тобою весь час. А 
далі – запропонувати дію: хочеш, я візьму 
тебе на руки/обійму, а ти візьмеш свою 
іграшку? Безпорадність – травматична, тому 
дитина має відчувати, що може вплинути 
на щось: тримати іграшку, піклуватись про 

тварину, взяти воду, рахувати кроки – це 
надаватиме їй відчуття своєї сили.

3. Завершення
Після того, як загроза минула, слід 

обов’язково наголосити на цьому. Скажіть 
дитині: «Все минулося. Ми в безпеці. Спа-
сибі, ти був (була) таким сміливим, міцним. 
Ми чули так багато гучних звуків (їх можна 
назвати), але ми впорались». 

Закцентуйте увагу дитини на її силі. 
Можна сказати, що пишаєтесь її стійкістю і 
тим, як вона піклувалася про свою іграшку, 
молодшого брата чи сестру, про себе саму, 
чітко виконувала ваші вказівки тощо. 

Можна пограти в терапевтичну гру: роз-
терти вуха і уявити, що з них «висипається» 
в долоню чи на землю те, що їм заважає. 
Можна уявити себе собакою, який щойно 
вийшов з води і струшує з себе всю воду.

Далі будуємо місток до наступних дій: 
для цього запитуємо у дитини про те, 
що будемо робити далі, коли вийдемо з 
укриття.

Прості практики, щоб зняти напругу 
аудіального каналу

Світлана Ройз також порадила кілька 
прийомів, які допоможуть відволіктися 
та знизити напругу, пов'язану з гучними 
звуками. Використовуйте їх відповідно до 
ситуації, можливостей та уподобань ди-
тини. Тож ви можете запропонувати 
дитині:

• Співати пісні.
• Послухати аудіоказку в навушниках.
• На кожну сирену промовляти драж-

нилки на російську армію – знеціню-
вання і прояви вербальної агресії (до-
зволені батьками) допомагають дітям 
відреагувати емоції.

• Помасажувати вуха (наче ми робимо 
масаж вух слонику) та простукати зону 
за вухами.

• Застосувати дихальні практики з 
гучним видихом (можна робити видих 
з відкритим ротом).

• Пограти в слоника, який обмаху-
ється вухами: прикладаємо долоні до 
вух – відкриваємо – закриваємо.

• Пограти в «комахи» – одну з «псев-
доагресивних» ігор: уявляємо, що в 
приміщенні багато комарів і ловимо 
їх, плескаючи гучно в долоні, але не тор-
каючись інших гравців, а поруч із ними.

• Викликати позіхання: проводимо 
пальцями від козелка вуха до щелепного 
суглоба і пропонуємо дитині позіхати.

• Смоктати льодяник, сухофрукт або 
жувати жувальну цукерку чи гумку.

• Якщо дозволяють обставини – пускати 
мильні бульбашки, щоб стимулювати 
потужний видих.

Щоб допомогти дітям та їхнім 
батькам пережити війну, навчитися 
правильно реагувати на стресові си-
туації та залишатися сильними, було 
розроблено онлайн-курс «Як під-
тримати дитину під час війни?». 
Психологиня Світлана Ройз, яка вес-
тиме його, порадить, як говорити з 
дитиною про війну, долати її страхи 
та тривоги, боротися з панічними 
атаками та реагувати на істерики. 

За попередніми прогнозами МОЗ, через 
вплив війни психологічної підтримки по-
требуватимуть близько 15 млн українців, 
серед яких і діти. Щоб допомогти українцям 
подолати стрес і тривожність, пов'язані з 
війною, пережити наслідки травматичних 
подій перша леді України Олена Зеленська, 
Міністерство охорони здоров’я України 
разом із партнерами працюють над На-
ціональною програмою психічного здоров’я 
та психосоціальної підтримки. 

Про те, як заспокоїти дитину, яка ляка-
ється звичайних гучних звуків повсякден-
ного життя (звук трамвая, машини, літака, 
грому), перебуваючи на безпечній території, 
МОЗ розкаже у наступному матеріалі.

Пресслужба МОЗ України
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ОВЕН
На вас чекає легкий 

тиждень, тож можете 
сміливо присвятити час 

тим проєктам, які давно відкла-
дали на потім. 

ТЕЛЕЦЬ 
Дуже інтенсивний 

тиждень. Ви не лише ви-
рішите велику кількість справ, а 
й зможете непогано відпочити на 
лоні природи. 

БЛИЗНЮКИ
Негативні емоції мо-

жуть оволодіти вами і 
дуже вплинути на працездат-
ність. Хобі допоможе вам від-
воліктися.

РАК
Зорі допомагатимуть 

вам на цьому тижні – 
відкиньте лінь і скорис-

тайтеся нагодою втілити у життя 
найсміливіші ідеї. 

ЛЕВ
Новий тиждень лип-

ня принесе вам масу сві-
жих емоцій. Не відмовляйтеся від 
пропозицій, навіть якщо у них 
сумніваєтеся. 

ДІВА
Намагаючись усім 

допомогти, ви втрача-
єте найцінніше – час. 

Зосередьтеся на своїх мріях і 
планах. 

ТЕРЕЗИ
Для представників 

цього знаку настав період 
натхнення. Спрямуйте 

сили у потрібне русло – і насо-
лоджуйтеся результатом. 

СКОРПІОН
Присвятіть цей тиж-

день навчанню і само-
розвитку. У майбутньому це 
принесе вам досить непогані 
дивіденди. 

СТРІЛЕЦЬ 
На вас чекає удача, 

але не прогавте її, на-
магаючись довести усім, що ви 
кращий. Мисліть раціонально.

КОЗЕРІГ
Відмовтеся від при-

таманного вам життя у 
скаженому ритмі. По-

шукайте баланс між роботою і 
відпочинком.

ВОДОЛІЙ
Відкиньте невпевне-

ність у собі і опануйте 
якийсь новий напрям 

діяльності. Зараз сприятливий 
період для нового. 

РИБИ 
Припиніть прики-

датися і вдавати, що усе 
в порядку. Поділіться 

переживаннями і отримайте 
підтримку.

Коли збирати озимий 
часник з грядки

Не забуваємо 
зав'язувати пір'я у вузли 
для отримання макси-
мального результату. 

Зазвичай прибирання ози-
мого часнику в середній смузі 
випадає приблизно на 20-ті чис-
ла липня, але якщо тривалий 
час (наприклад, у червні) стояла 
спекотна суха погода, то строки 
можуть зміщуватися на більш 
ранні дати, інформує Ukr.Media.

Як не помилитися й не 
проґавити оптимальний 
момент? 

Головний орієнтир – часни-
кові стрілки (хоча б парочку їх 
ви мали залишити для оздоров-
лення посадкового матеріалу і з 
метою контролю). Як тільки їхні 
покриви самі почнуть тріскатися, 
отже, повітряні цибулинки все-
редині них остаточно визріли, 
а разом з ними і основна цибу-
лина, яка перебуває під землею.

Якщо стрілки не поспіша-
ють лопатися, зверніть увагу 
на їхню форму –  на початку 
вони сильно скручені, а до 
моменту остаточного визрі-
вання поступово розпрям-
ляються. Інший важливий 
сигнал – забарвлення листя. 

Про дозрівання сигналізують 
кінчики, які починають жов-
тіти і грубіти, самі пір'я при 
цьому хиляться до землі.

З метою додаткової перевірки 
приблизно за 3 тижні до перед-
бачуваної дати прибирання по-
чинайте вибірково підкопувати 
окремі цибулини в різних час-
тинах грядки. Зверніть увагу на 
луску навколо зубчиків – у дозрі-
лих примірників вона повинна 
легко відходити.

Інша справа, що остання 
декада липня почнеться зо-
всім скоро, тому прийшла пора 
зав'язувати часникові пір'я у вуз-
ли. Після цього близько тижня 
поживні речовини, накопичені в 
пір'ї, будуть переходити в цибу-
лини, що додатково посприяє їх-
ньому остаточному визріванню.

Тримати зимник в землі до 
серпня теж не варто. Такі цибу-
лини втратять частину накопи-
чених поживних речовин і, що 
більш важливо, будуть набагато 
гірше зберігатися взимку.

Збір основного врожаю про-
ведіть у сухий погожий день, в 
ранкові або вечірні години, коли 
сонячна активність не макси-
мальна. Акуратно очистіть їх від 
основної землі і покладіть під 
навіс для просушування.

ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ

Коли потрібно 
збирати цибулю

Варто пам'ятати, що 
правильно зібрана цибу-
ля збережеться до нового 
врожаю.

Ближче до середини липня 
дозріла до цього часу цибуля 
більше не потребує вологи. До 
кінця місяця її обов'язково слід 
прибрати, оскільки строк збері-
гання овочу в результаті затрим-
ки збору значно скорочується. 
Зібраний урожай дуже важливо 
добре висушити. 

Не можна сказати, що цибу-
лю збирати потрібно конкретно 
в середині, в кінці липня або на 
початку серпня. Все залежить від 
часу висадки, а також від клімату 
і погоди саме у вашому регіоні.

Головне знати, що приблиз-
ний термін дозрівання цибулі 
– близько 80 днів з моменту 

посадки. Природно, якщо ви 
посадили цибулю на початку 
червня, в середині липня вона 
до збирання буде ще не готова, 
а якщо посадка була у квітні, 
можливо, варто зібрати цибулю 
і в перші липневі дні. Далі готов-
ність цибулі потрібно визначати 
за станом грядки.

Ознаки зрілості цибулі:
• перо цибулі пожовтіло част-
ково або повністю полягло;

• шийка цибулини стала тон-
кою і підсохла;

• шкірка на верхівці цибулини, 
яка виступає з землі, суха і 
починає лущитися;

• головки цибулі повністю 
сформовані і придбали ха-
рактерне для конкретного 
сорту забарвлення.

Джерело: Ukr.Media

Кабачки на зиму за пів години: 
консервуємо з морквою та часником
Поради з консервації 

кабачків на зиму
Наш рецепт кабачків 

на зиму доволі простий. 
Всі інгредієнти ми вказа-
ли для банки об’ємом 1 
л. Але ви можете збіль-
шувати їхню кількість за-
лежно від того, скільки 
заготовки з кабачків ви 
хочете зробити. Для цього 
рецепта краще обирати 
молоді овочі, вони мають 
тоншу та ніжнішу шкірку. 
Якщо ж у вас є лише 
більш зрілі кабачки, тоді 
потрібно очистити їх від 
шкірки, а під час нарізання 
видалити насіння. Також 
будьте обережними, коли 
будете заливати кабачки 
гарячим маринадом. Аби 
банки не тріснули, краще 
вливати тонкою цівкою. 
Тож робіть ці смачні заго-
тівлі на зиму з кабачків та 
насолоджуйтеся смаком 
овочів увесь рік.

• На банку об’є мом 1 л : 
1,5-2 молодих невеликих ка-
бачки (залежно від розміру), ½ 
морквини, 2 зубчики часнику, 3 
горошини чорного перцю, 3 го-
рошини духмяного перцю. Для 
маринаду: 400 мл води, ½ ст. 
л. солі, 60 г цукру, 60 мл оцту 
9%, 40 мл соняшникової олії. 

• Ретельно помийте 1,5-2 
молодих кабачки. Зріжте пло-
доніжку та кінчик з іншого боку, 
наріжте кабачки брусочками до-
вжиною приблизно 6-8 см.

• Очистьте ½ великої морк-

вини на натріть на тертці для 
моркви по-корейськи, мають 
бути довгі смужки.

•  Ст е ри л і з у й т е  б а н к у 
об’ємом 1 л. На дно викладіть 
моркву, 2 зубчики часнику, 3 го-
рошини чорного перцю і 3 горо-
шини духмяного перцю. Зверху 
викладіть брусочки кабачків.

• Приготуйте маринад. Для 
цього налийте у каструлю 400 мл 
води, всипте ½ ст. л. солі та 60 г 
цукру. Доведіть до кипіння на 
середньому вогні, сіль та цукор 
мають розчинитися.

• Наприкінці влийте до ма-
ринаду 60 мл оцту 9% та 40 мл 
соняшникової олії. Зніміть з 
вогню та перемішайте. Залийте 

маринадом банки з кабачками.

• Простерилізуйте банки з 
кабачками. Візьміть каструлю, в 
яку входить банка з кабачками. 
Дно застеліть рушником або пе-
реверніть глибоку керамічну та-
рілку догори дном. Це потрібно 
для того, щоб банка не тріснула 
в процесі стерилізації. Вставте 
банку з кабачками в каструлю та 
налийте на дно води. Рідина має 
досягати приблизно 1/3 висоти 
банки. Поставте на вогонь, дайте 
воді закипіти та стерилізуйте 
приблизно 10-15 хвилин. Після 
цього закупорте стерильними 
кришками та залиште, аби вона 
охолола. Переставте у прохолод-
не місце для зберігання.

Джерело: klopotenko.com
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Споживачу

ОГОЛОШЕННЯ
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ 

будь-яких марок у будь-
якому стані. ДОРОГО,  

067-971-95-76, 063-791-92-89.

Продам ДРОВА колоті,  
порід дуб, граб, вільха,  
береза. Моя доставка.  
067-84-95-140 Віталій

Оголошення
Про проведення процедури громадських слухань щодо врахування

громадських інтересів під час розроблення детального плану території
«Детальний план території земельної ділянки,  

розташованої за межами населених пунктів на території  
Романівської селищної ради Житомирського району»

Мета розробки ДПТ - Визначення можливості розміщення виробничих, склад-
ських, адміністративно-побутових та господарських будівель і споруд. Визначення 
можливості зміни цільового призначення земельної ділянки.

Підстава для розробки ДПТ - Розпорядження голови житомирської районної 
державної адміністрації  №314 від 14.05.2021 р.

Замовник розроблення ДПТ – Житомирська районна державна адміністрація..
Розробник детального плану території - ФОП Молодико Ю.В.
Строки проведення процедури - з «20» липня 2022 р. по «19» серпня 2022 р.
Оприлюднення матеріалів ДПТ та прийом пропозицій буде здійснюватись з  

«20» липня 2022 р. по «19» серпня 2022 р. за адресою: Житомирський район,  
смт.Романів, вул.С.Лялевича,2, приміщення селищної ради.

Громадські слухання відбудуться 22 серпня 2022 р. о 10.00 год. за адресою:
Житомирський район, смт.Романів, вул.С.Лялевича,2, приміщення селищної ради.
Зауваження та пропозиції мають бути обґрунтованими та не суперечити чинному 

законодавству, будівельним нормам, правилам та стандартам.
Відповідальна особа селищної ради за прийом пропозицій – спеціаліст 

відділу  житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, благоустрою 
та комунальної власності Фещенко Віктор Григорович.

Віктор Радчук

У селі Жовтий Брід, 
що належить до Пру-
тівського старостин-
ського округу, понеді-
лок, 18 липня 2022-го 
року, став святковим 
днем. Саме цього лип-
невого дня жителька 
села, вчителька почат-
кової школи Валенти-
на Радзіховська відзна-
чала свій поважний і 
знаковий півстолітній 
ювілей. 

Валентина Вацлавівна – не 
просто іменинниця-ювілярка, 
вона – мати-героїня і має деся-
тьох дітей. Семеро синів і троє 
донечок народила, виростила і 
виховала родина Радзіховських. 
Жителі Жовтого Броду ледь не в 
один голос кажуть, що Радзіхов-
ські – надзвичайно дружна сім’я, 
напрочуд працьовита, завзята і 
згуртована. 

Пані Валентина і її чоловік 
Віктор виросли тут же – у Жов-
тому Броді. Лише на кілька років 
Валентина і Віктор покидали рід-
не село для того, щоб отримати 
освіту. Валентина Вацлавівна 
пішла освітянською стежкою і 
завершила Коростишівське пе-
дагогічне училище, отримавши 
професію вчительки початкових 
класів, а Віктор Валерійович завер-
шив навчання у Верхівнянському 
сільськогосподарському технікумі. 
Повернувшись до села, одружи-
лися, народились діти, виникла 
потреба у власному житлі. Так роз-
почали будувати власний будинок. 
Нині це бездоганно і дбайливо 
доглянуте обійстя, яке гармонійно 
поєднує суто сільські особливості 
та атрибути із сучасними кому-
нальними зручностями міського 
типу. Як і годиться у справжніх 
господарів, у Радзіховських є чу-

дово доглянутий сад, прекрасна 
клумба-плантація із дивовижним 
розмаїттям квіткових рослин. Ще 
одна особливість садиби Радзіхов-
ських – пасіка у кількох куточках 
розкішного саду, яку, наймовір-
ніше, можна вважати символом 
працьовитої і згуртованої сім`ї 
Радзіховських. 

«Пасіка, як і вся домашня жив-
ність, без якої у селі не обійдешся, 
вимагає догляду, системної уваги 
і звички до повсякденного клопо-
ту, – каже Віктор Валерійович 
Радзіховський. – Адже на своєму 
віку нам довелося бачити всіляко-
го. Завжди допомагало домашнє 
господарство, присадибна ділян-

ка, ліс і його дари. Але просто так 
допомога не приходить. Бо біля 
цього всього треба ходити, дбати, 
розвивати, а бувало, що доводи-
лось навіть і щось втрачати. Але 
сім’я, діти – це те, що мотивує 
жити ефективно, розумно 
і навіть мудро. Тут все, як у 
бджілок».

На запитання про те, чи не 
було бажання у подружжя Радзі-
ховських покинути Жовтий Брід, і 
Валентина, і Віктор ледь не в один 
голос відповіли, що питання про 
переїзд кудись ближче до міста все 
ж таки виникало. Однак прихиль-
ність до своєї рідної землі таки 
перемогла. «Кожен чоловік має 

жити там, де йому випала доля, 
де Богом визначене його місце, 
– говорить Віктор Радзіховський. – 
Свого часу нам пропонували наші 
родичі переїхати до Маріуполя. 
Мовляв, чудове місто, завжди є ви-
бір місця роботи, ну і поряд – мор-
ський курорт». «Але ми просто не 
посміли покинути свій Жовтий 
Брід, і сьогодні милішого і кращо-
го місця на землі, ніж моє рідне 
село, немає і не може бути», – каже 
Валентина Вацлавівна. 

І справді, оглядаючи обійстя 
Радзіховських, споглядаючи за 
зграйками сільської дітвори, лік 
якої у Жовтому Броді сягає біль-
ше пів сотні, дивлячись на роз-
кіш довколишніх місць, на лісову 
звабу, неважко дійти висновку, що 
кращого й не треба. Воно, звісно, 
не рай, і дороги між тутешніми 
селами вимагають не лише грей-
дера для наведення порядку, але 
й асфальтування. Але з огляду на 

нинішні реалії, на проблеми у дер-
жаві сьогодні про це тут згадують 
нечасто. Зате часто говорять про 
мир, про спокій, про можливість 
жити у злагоді між собою і поро-
зумінні із усім світом. Валентина 
Вацлавівна і Віктор Валерійович, 
мабуть, таки знають той рецепт 
чи то формулу щастя, яку дехто 
шукає все життя і ніяк не може 
вдовольнитися результатом такого 
пошуку. У затишному будинку 
сім’ї сільської вчительки і завзято 
тямущого сільського господаря із 
села Жовтий Брід вже давно ді-
йшли висновку, що лише праця і 
взаємоповага між людьми можуть 
бути тим спільним знаменником, 
що дозволяє жити у мирі із Богом, 
із природою і зрештою – із самим 
собою. Ось такі вони, враження 
від, здавалося б, звичайного юві-
лею у незвичайної людини, що 
змогла збудувати гарну і щасливу 
сім’ю.

Рецепт сімейного щастя  
родини Радзіховських!

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДIЙ СЕРIЯ МВ №005616 ВIД 07.04.2015Р., 
ВИДАНЕ НА IМ'Я БУЛЬБИ АРТЕМА ВАЛЕРIЙОВИЧА, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ


