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вирішують батьки,  
але правила встановлює школа

Наталка Рисіч

За тиждень до початку 
нового навчального року у 
навчальних закладах Романів-
ської селищної ради підготов-
лено (або ж перебувають на 
завершальній стадії підготов-
ки) десять тимчасових укрит-
тів і одна споруда цивільного 
захисту.

Про це 19 серпня 2022-го року розповіла 
у своєму виступі під час засідання виконко-
му Романівської селищної ради начальник 
відділу освіти Оксана Гаврилова. Звісно, сьо-
годні триває і відбувається чимало розмов, 
дискусій та обговорень питань стосовно 
надійності вищезгаданих укриттів у плані 
захисту дітей від наслідків ракетних чи авіа-
ційних ударів з боку російського агресора. 
Зрозуміло, що усі зазначені об’єкти укрит-
тя та захисту школярів у різних школах, 
гімназіях та ліцеях мають різний ступінь 
комфорту, забезпечення найтиповішими 
комунальними зручностями (освітлення, 
водозабезпечення, туалети та ін.). Проте 
процес підготовки об’єктів укриття та за-
хисту у межах Романівської селищної ради 
продемонстрував чимало цікавих і знакових 
явищ, тенденцій, які існують у середовищі 
батьків, вчителів та учнів. 

Найпершим чином напередодні 
нового 2022/2023 навчального 
року чітко простежується загальне 
устремління переважної частини 
батьківської громади проводити 
навчальний процес у новому на-
вчальному році в офлайн-режимі. 

Отже, йдеться про повноцінні заняття 
(уроки), коли учень безпосередньо кон-
тактує (спілкується) із педагогом. Звісно 
ж, навчальний процес буде проходити 
із врахуванням думки тієї частини бать-
ківської громади, яка вважає за краще 
навчатися в онлайн-режимі. Їхні аргу-
менти також зрозумілі, бо онлайн-режим 
запроваджується лише через причини 
дотримання надійних умов безпеки жит-
тя учнів. Тож дорікати батькам за їхнє 
право та можливість навчати дітей у 
так званому дистанційному режимі не 
можна, але зважати на те, що поєднання 
двох режимів (очного та дистанційного) 
навчання у школах, гімназіях та ліцеях 
призводить до нових умов у діяльності 
перш за все педагогічних працівників, 
однозначно треба. 

Мова йде про те, що одні й ті ж самі 
педагоги змушені будуть проводити 
навчання як в офлайн-режимі (у класі 
і на уроці), так і в онлайн (дистанційно-
му) варіанті. Отже, навчальний процес 
проходитиме у такий спосіб, коли один 
день діти ходитимуть до школи (гімна-
зії чи ліцею), а наступного дня педагог 
навчатиме тих дітей, які займаються в 
онлайн-режимі. Не варто говорити, яким 
складним виявиться новий навчальний 
рік для керівництва окремих навчальних 
закладів, які змушені будуть органічно 
поєднати і вміло організувати навчаль-
ний процес в обох режимах (онлайн та 
офлайн). Тому й зрозумілі устремління 
та бажання батьків окремих навчальних 
закладів Романівської селищної ради за 
будь-яку ціну облаштувати безпекові 
укриття для школярів, аби більша час-
тина навчання проходила саме в умовах 
очного навчання на уроках і у класах. 

Продовження на стор. 2.



2 Середа, 24 серпня 2022WWW.ZT.20MINUT.UA Події 

Онлайн чи офлайн – вирішують батьки,  
але правила встановлює школа

Початок на стор. 1.

У минулому виході нашої газети ми роз-
повідали про самовіддану працю батьків-
ського колективу гімназії у селі Ольшанка, 
де для укриття школярів пристосували і 
підготували приміщення погребів, роз-
ташованих поряд із навчальним закладом. 
Сьогодні можна говорити про не мен-
шу самовідданість, солідарність і колек-
тивізм батьків та педагогічного колек-
тиву Вільшанської гімназії, де силами 
громади було обладнано приміщення 
укриття для школярів та педагогів. Ба 
більше, у Вільшанці використали мож-
ливості проєкту Міністерства освіти та 
Міністерства цифрової трансформації, 
згідно з яким є підключення до швид-
кісного оптово-волоконного інтерне-
ту приміщення (у тому числі й ново-
облаштоване укриття) Вільшанської 
гімназії. Все це, звісно ж, для громади 
зроблено коштом держави. 

Слід зазначити, що до Романова, а також 
до Мирополя минулого тижня приїздила 
делегація представників із Житомирської 
військової адміністрації. Зокрема укриття та 
приміщення Романівського ліцею оглянув 
заступник начальника Житомирської облас-
ної військової адміністрації Віктор Градів-
ський, який висловив схвальну оцінку стану 
готовності укриття для учнів у найбіль-
шому освітянському закладі Романівської 
селищної ради. Віктор Михайлович відвідав 
приміщення із облаштованим укриттям 
для дошкільнят у центрі дитячого розви-
тку «Берізка», де також побачив зразкову 
облаштованість і бездоганний порядок.

Жителям Романівської се-
лищної ради і особливо батькам 
учнів, що мають піти до школи із 
1 вересня 2022 року, важливо зна-
ти про певні новації, які стосува-
тимуться і режиму транспортного 
забезпечення (підвозу) дітей. 

Парк шкільних автобусів Романівської 
селищної ради сьогодні поменшав аж на 
сім автобусів, які залучені до перевезення 
військовослужбовців. Відтепер підвезення 
школярів мають забезпечувати ті вісім ав-
тобусів, які залишилися у розпорядженні 

освітян. Зрозуміло, відтепер вся увага буде 
зосереджена на тих селах, звідкіля дітям 
треба долати значні відстані (більше 4-х 
кілометрів). У Романові дітей з окраїн се-
лища до приміщення ліцею у новому на-
вчальному році не підвозитимуть. 

Про інші новини та зміни у житті 
навчальних закладів Романівщини ми 
розповімо одразу ж, як тільки з‘явиться 
нова чи додаткова інформація.

Україною крокує  
«Кіно заради перемоги!»
I на Житомирщині – також!

Національний тур «Кіно 
заради перемоги» стартував 
в Україні ще 6 серпня 2022-го 
року і триватиме у 15-ти регі-
онах нашої держави до кінця 
вересня нинішнього року. 

У ході туру проводяться покази фільмів 
різних жанрів українських кіновиробників. 
У Житомирі, у приміщенні кінотеатру імені 
Івана Франка, вже відбулися два перегляди 
кінофільмів, представлених для показу у 
межах туру «Кіно заради перемоги». За-
галом у житомирському кінотеатрі імені 
І. Франка заплановано перегляд 16-ти філь-
мів, які демонструватимуться із 12 серпня 

до 30 вересня 2022-го року. Головну мету, 
яку визначили перед початком організатори 
національного туру (Держкіно України, 
асоціація «Дивись українське»), – підтримка 
військовослужбовців ЗСУ та Національної 
гвардії України, а також – духовна підтрим-
ка внутрішньо переміщених осіб. Програма 
національного туру не передбачає про-
ведення окремих кінопоказів у громадах 
на території областей, оскільки більшість 
кінопоказів заплановані для проведення у 
кінотеатрах обласних центрів. Однак про-
водити кінопокази у межах національно-
го туру «Кіно заради перемоги» можуть і 
місцеві органи  влади, які мають необхідне 
кінопроекційне обладнання та приміщен-
ня, пристосоване для показу кінофільмів.

Тривалість страхового 
стажу визначає 
пенсійний вік

Пенсія за віком призначається за наявності у громадян 
необхідного страхового стажу після досягнення віку 60  
або 63, або 65 років.

Тривалість необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення 
відповідного віку. Таким чином, продовжуючи працювати, людина може набути 
необхідний страховий стаж та вийти на пенсію.

Право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2022 році виповнилось:
- 60 років за наявності не менше 29 років страхового стажу,
- 63 роки – за наявності 22 років страхового стажу,
- 65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Довідково
Право на призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 

09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».



3 Середа, 24 серпня 2022WWW.ZT.20MINUT.UA Новини

Уряд прийняв постанову, 
яка дозволить підприєм-
цям виїжджати за кордон 
у робочі відрядження

Задля мобільності бізнесу в умовах воєнного 
стану з 1 вересня запускається єВідрядження. 
Сьогодні уряд ухвалив постанову, яка дозволяє 
впровадити цю послугу в експериментальному 
форматі. 

Захворюваність на COVID-19 
в Житомирській області 
зросла втричі

За повідомленням об-
ласного лабораторного 
центру, захворюваність 
на COVID-19 в Жито-
мирській області що-
тижня зростає. 

Всього з початку пандемії 
зареєстровано 199 306 випадків, 
показник на 100 тисяч населення 
становить 16589,2. 

За минулий тиждень зареє-
стровано 463 випадки захворю-
вання, показник – 38,5 на 100 тис. 
населення, тобто відбувся ріст 
захворюваності майже в 3 рази.

Зростає кількість зразків 
біоматеріалу, що достав-
ляється до вірусологічної 
лабораторії обласного 
центру для проведення 
ПЛР-досліджень та під-
твердження діагнозу. 
Показник позитивних ре-
зультатів ПЛР-досліджень 
за минулий тиждень зріс 
до 45% проти 20% в по-
заминулий тиждень.
Зростання кількості пози-
тивних результатів також 
свідчить про поступове 
ускладнення епідемічної 
ситуації.

Випадки реєструвались прак-
тично по всій території області. 
Високий рівень захворюваності в 
Коростишівському районі, показ-
ник становить 360 на 100 тис. на-
селення. Рівні захворюваності, що 
перевищують середньообласний 
показник, залишаються в містах 
Бердичеві та Малині. Перевищен-
ня середньообласного показника 
також відмічається в Попільнян-
ському районі та м. Житомирі. 

За даними ДУ «ЦГЗ МОЗ Укра-
їни», в середньому по Україні та-
кож спостерігається ріст захворю-
ваності в порівнянні з попереднім 
тижнем на 65%. 

Повідомляється, що за мину-
лий тиждень у світі відбулось за-
гальне зниження захворюваності 
на 14%. 

Продовжився ріст захворю-
ваності в африканських, цен-
тральноамериканських країнах 
та країнах південно-східної Азії 
а також Китаї, Тайвані та Японії. 
В Європі відбувається процес по-
стійного зниження захворюваності 
(найбільше в Швейцарії, Ісландії, 
Бельгії, Фінляндії, Ірландії, Вели-
кобританії), крім Чехії та Литви, 
де є незначний ріст у 2%. В Греції 
два тижні поспіль не реєструють-
ся випадки COVID-19.

СБУ закликає українців бути 
пильними і дотримуватися 
безпекових рекомендацій

Під час важливих для 
українців свят – Дня 
Державного прапора 
і Дня Незалежності – 
кожен із нас повинен 
з особливою увагою 
поставитися до громад-
ської та власної безпеки.

Адже за шість місяців повно-
цінної війни ворог продемон-
стрував свою цинічну політику 
щодо мирного населення. Майже 
щодня з боку рф відбуваються за-
пуски ракет, удари по цивільній 
і житловій інфраструктурі, що 
спричиняють загибель людей, 
руйнування та пожежі.

Від них потерпають міста і 
села у будь-якому куточку Укра-
їни.

Ворога особливо зачіпає 
незламність українських захис-
ників та наш патріотизм. Тож, 
зважаючи на дії країни-терорис-
та та її тяжіння до символізму, 
провокацій можна очікувати і в 
найближчі святкові дні.

Сили безпеки та оборони 
України, як завжди, роблять 
все задля безпеки громадян. 
Але нині важливі пильність і 
обачність кожного громадянина.

Тож закликаємо українців:
• дотримуватися комендант-

ської години, встановленої для 
вашого регіону;

• не ігнорувати сигнали по-
вітряної тривоги і перебувати в 
укриттях;

• обмежити відвідування 
масових заходів у публічних і 
громадських місцях;

• повідомляти правоохоронні 
органи про підозрілі предмети 
та осіб, які перебувають у нена-
лежних місцях.

Та головне у будь-який час 
– допомагати українським за-
хисникам наближати нашу пе-
ремогу! Все буде Україна!

Нагадуємо, що у СБУ пра-
цює спеціальна гаряча лінія 
(0412) 47 21 52, а також від-
повідна електронна пошта: 
usbu_zhr@ssu.gov.ua

Інформація, отримана через 
телефон довіри СБУ, є конфіден-
ційною і буде ретельно переві-
рена.

Служба безпеки України

З 10 серпня діє закон  
про звільнення бізнесу 
від штрафів за порушення 
строків оприлюднення 
фінзвітності

Головне управління ДПС у Житомирській об-
ласті нагадує, що Закон України від19 липня 2022 
року № 2436-IX «Про захист інтересів суб’єктів 
подання звітності та інших документів у період 
дії воєнного стану або стану війни», підписаний 
Президентом України 5 серпня та чинний від 10 
серпня, тимчасово звільняє бізнес від відпові-
дальності за несвоєчасне оприлюднення фінан-
сової звітності.

Виїхати в робочу поїздку за 
кордон можна на строк до 7 днів. 
Дозвіл можна буде оформити 
на порталі Дія. Послуга буде 
доступна фізичним особам-
підприємцям та юридичним 
особам, які відповідають таким 
умовам:

• подали податкову звітність;
• відсутня заборгованість зі 

сплати єдиного внеску на дер-
жавне соціальне страхування;

• середня заробітна плата в 
компанії становить не менше 20 
тисяч гривень;

• внесли гарантований пла-
тіж у 200 тисяч гривень;

• кількість застрахованих 
осіб за останній місяць звітно-
го кварталу має бути не менше 
10 осіб.

Отримати дозвіл на виїзд 
одночасно зможуть не більше 
10% від кількості застрахова-
них осіб. Але при цьому не 
більше 10 людей із компанії 
одночасно. 

Міністерство цифрової  
трансформації України

Бізнес не штрафуватимуть 
за зазначене вище порушення 
протягом всього терміну дії 
воєнного стану, а також ще 3 
місяці після його припинен-
ня чи скасування. Підприємці 
зможуть оприлюднити фінан-
сову звітність за весь період на 

своїй вебсторінці або своєму 
вебсайті протягом 3 місяців 
після припинення чи скасу-
вання воєнного стану.

Нововведення стосується 
як юридичних осіб, так і при-
ватних підприємців.



4 Середа, 24 серпня 2022WWW.ZT.20MINUT.UA Акцент тижня

Податкова знижка за переобладнання авто на біопаливо
Зокрема, можна повернути 

частину коштів, витрачених 
на переобладнання тран-
спортного засобу з викорис-
танням у вигляді палива мото-
рного сумішевого, біоетанолу, 
біодизелю, стиснутого або 
скрапленого газу, інших видів 
біопалива. 

Транспортний засіб, що переобладнано, 
має бути перереєстрований у відповідних 
органах.

Податкова знижка для фізичних осіб, 
які не є суб'єктами господарювання, – це 
документально підтверджена сума (вартість) 
витрат платника податку – резидента у 
зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) 
у резидентів – фізичних або юридичних 
осіб протягом звітного року, на яку дозво-
ляється зменшення його загального річного 
оподатковуваного доходу, одержаного за 
наслідками такого звітного року у вигляді 
заробітної плати, у випадках, визначених 
Податковим кодексом України.

Заробітна плата – це основна та до-
даткова винагорода, інші заохочувальні 
та компенсаційні кошти, які виплачують 
платнику податку на підставі відносин 
трудового найму.

До податкової знижки включаються 
фактично здійснені протягом звітного по-

даткового року платником податку витрати, 
підтверджені відповідними платіжними 
та розрахунковими документами, зокрема 
квитанціями, фіскальними або товарними 
чеками, прибутковими касовими ордера-
ми, копіями договорів, що ідентифікують 
продавця товарів (робіт, послуг) і їхнього 
покупця (отримувача). У зазначених доку-
ментах обов’язково має бути відображено 
вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк 
їхнього продажу (виконання, надання) (пп. 
166.2.1 ПКУ).

Копії зазначених документів (крім елек-
тронних розрахункових документів) нада-
ються разом із податковою декларацією, у 
тому числі при поданні декларації засобами 
електронного зв'язку в електронній формі, а 
оригінали цих документів не надсилаються 
контролюючому органу, але підлягають 
зберіганню платником податку протягом 
строку давності, встановленого ПКУ.

ОБМЕЖЕННЯ:
- сума податкової знижки, нарахована плат-

нику податку у звітному податковому році, 
не може перевищувати суми річного за-
гального оподатковуваного доходу плат-
ника податку, нарахованого як заробітна 
плата, зменшена з урахуванням положень 
п. 164.6 ст. 164 ПКУ;

- якщо платник податку до кінця податково-
го року, наступного за звітним, не скорис-
тався правом на нарахування податкової 
знижки за наслідками звітного податкового 
року, таке право на наступні податкові роки 
не переноситься (пп. 166.4.3 ПКУ).

Підстави для нарахування податкової 
знижки із зазначенням конкретних сум ві-
дображаються платником податку у річній 
податковій декларації, яка подається по 
31 грудня включно наступного за звітним 
податкового року.

Головне управління ДПС  
у Житомирській області

Якщо восени засіваємо –  
весною буде толк 

Віктор Єрофєєв 

У калейдоскопі тепе-
рішніх проблем, зде-
більшого породжених 
і спричинених війною, 
ціла низка питань, які 
стосуються мирного 
життя, опинилися поза 
межами суспільної 
уваги.

Однак про такі питання за-
бувати не годиться. Наприклад, 
про стадіон у селищі Биківка. 
Ще торік у Биківці вирішили, що 
відродити колишню футбольну 
славу селища і його футбольної 
команди вже давно настала пора. 
Зрозуміло, що про футбол, як і за-
галом про спорт, у селищі можна 
всерйоз говорити тоді, коли міс-
цевий стадіон стане місцем для 
занять та тренувань футболістів. 
За словами голови Биківського 
старостинського округу Олексан-
дра Романчука, стадіон у селищі 
вже давно потребував значної 
реконструкції. Йдеться насам-
перед про футбольне поле, яке 
давно поросло не стільки травою, 
скільки бур’янами. Після того, як 
у Биківці не стало склозаводу, а 
з ним – і заводської футбольної  
команди, до стадіону у місцевої 

влади руки, як то кажуть, не дохо-
дили. Є спортмайданчик у школі, 
а тому тривалий час на колишній 
стадіон ніхто не звертав уваги. 

Але коли весною 2022-го року 
у Биківці взялися за благоустрій 
кількох вулиць, які почали ремон-
тувати за допомогою грейдеру-
вання, мова зайшла і про стадіон, 
який на той час місцевий люд 
вже почав використовувати під 
пасовище. Грейдер, надісланий до 
Биківки генеральним директором 
ТОВ «ВІВАД 09» Ігорем Ходаком, 
зробив свою справу на відмінно, і 
дорога до стадіону набула більш-
менш цивілізованого вигляду. Але 
Ігор Ходак запропонував людям 
впорядкувати стадіон, аби на 
футбольному полі знову грали 
футболісти. Відтак було вирішено 
відновити покрив стадіону, для 
чого треба було вирівняти його 
територію, засіяти спеціальною 
травою з таким розрахунком, щоб 
вже навесні 2023-го року футболь-
ний стадіон був готовий до про-
ведення футбольних поєдинків.

Літо 2022-го року виявилося 
дощовим, а тому з̀ ясувалося, що 
для впорядкування футбольного 
поля дуже важко застосувати тех-
ніку. Якщо простіше – трактор, 
який мав вирівняти територію ста-
діону, грузнув у грунті, а тому було 
вирішено почекати, коли поле і 
довколишня територія підсохне 
і буде придатна для обробітку за 
допомогою спеціальної техніки. 
Водночас виявилося, що для обла-

штування стадіону слід виконати 
цілий комплекс робіт із водовід-
ведення та осушування терито-
рії навколо стадіону. Олександр 
Романчук – биківський староста, 
каже, що стадіон став не тільки 
місцем, де час від часу ведуться 
певні роботи, а певним символом 
відродження спортивного життя 
у Биківці. Звісно, без підтримки 
із Романова, від Ігоря Ходака на 
стадіоні важко було б змінити си-
туацію на краще. Проте якраз у ці 
дні, якраз на фініші серпня 2022-го 
року, у Биківці розпочинаються 
важливі і масштабні роботи із 
впорядкування території навколо 
стадіону, коли зайва волога, яка 
раніше скупчувалася посередині 
футбольного майданчика, тепер 
буде відводитися за допомогою 
спеціальних водовідводів (каналу 
і труб). Після цього дійде черга і 
до самого покриття футбольного 
поля. Все це має бути зроблене 
упродовж вересня 2022-го року, 
оскільки восени засіяне травою 
футбольне поле матиме можли-
вість зміцнити своє покриття, а 
навесні вже 2023-го року тут мож-
на буде проводити футбольні по-
єдинки. Щоправда, для цього слід 
буде встановити нові футбольні 
ворота, обладнати стадіон лавками 
для футболістів та вболівальників. 
Але роботу розпочато, Ігор Ходак 
пообіцяв спортсменам із Биківки 
свою допомогу у процесі віднов-
лення стадіону, а це означає. що 
стадіон у Биківці точно буде.
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Який вигляд має фініш  
першого кола з футболу

Віктор Єрофєєв

Черговий тур чемпіонату 
та першості Житомирщини з 
футболу відбувся у суботу, 20 
серпня. Романівська «Зоря» 
приймала минулорічного чем-
піона Житомирської області – 
«Полісся-2» зі Ставків, що біля 
Радомишля. 

Романівська команда займає лідируючу 
сходинку у турнірній таблиці нинішнього 
COMSPEC-чемпіонату. Футболісти «Зорі» 
грають цього року у доволі цікавій манері, 
часто застосовуючи так звану футбольну 
аритмію, чергуючи високий темп своїх 
швидких атак із кволими відрізками не-
квапливого пересування на футбольному 
полі. Менше з тим, «Зоря» грає впевнено, 
хоча не так результативно, як того хотіли б 
уболівальники-романівчани. І цього разу, 
20 серпня 2022-го року, на своєму полі 
«Зоря» забила лише один м’яч у ворота 
суперників зі Ставків, залишивши свої во-
рота недоторканими. Таким чином, «Зоря» 
здобуває чергову перемогу і залишається 
одноосібним лідером чемпіонату, не за-
знавши у першому колі жодної поразки. 
Вслід за «Зорею» у турнірній таблиці йде 
ФК «Бердичів», який має у запасі один матч 
і потенційно може наздогнати романівчан. 
Додамо чи нагадаємо тим нашим читачам, 
хто стежить за виступами «Зорі», що на-
ступний матч перша романівська команда 
проводить у Яруні, де зіграє із головною 
командою місцевого ФК «Ярунь». Аби від-
чувати себе лідером за підсумками ігор 

першого кола чемпіонату, «Зоря» має пе-
ремогти господарів стадіону із будь-яким 
рахунком. Тоді романівські  футболісти за-
лишаться у лідерах, оскільки бердичівляни 
у найкращому для себе варіанті зможуть 
лише зрівнятися із «Зорею». Втім, про це 
можна буде говорити ввечері 27 серпня, вже 
після завершення матчу в Яруні.

Стосовно іншої команди із Романова 
«Зорі-2», то підопічні Юрія Стріхарчука 
минулий тур грали у гостях із дебютан-
том першості – любарським «Технокомом». 
Любарські футболісти сьогодні займають 
другу сходинку футбольної першості Жи-
томирщини у групі «Південь», а тому по-

ступатися футболістам «Зорі-2» не хотіли. 
У романівських хлопців не вистачило сил 
привезти із Любара хоча б нічию, бо на 
два м’ячі, забитих «Технокомом», «Зоря-2» 
відповіла лише одним.

До речі, «Зоря-2» займає сьогодні за 
підсумками шести турів першості Жито-
мирщини зразка 2022-го року третє місце 
у турнірній таблиці. Наступний, вже за-
вершальний тур першого кола COMSPEС-
першості Житомирщини футболісти «Зорі-
2» проведуть у себе вдома. У Романові вони 
прийматимуть лідера групи «Південь» 
– чуднівський «Тетерів». Нагадаємо, що 
головним спонсором обох клубів, які зустрі-

нуться між собою 27 серпня 2022-го року, є 
генеральний директор ТОВ «ВІВАД 09» Ігор 
Ходак, а тому матч заключного, сьомого, 
туру у Романові буде мати надзвичайний 
інтерес. «Зоря-2», перебуваючи сьогодні на 
третьому місці у турнірній таблиці першо-
сті, має абсолютно реальний шанс вийти у 
лідери за підсумками першого кола. Для 
цього романівчанам обовязково треба пе-
ремогти чуднівську команду, а любарська 
команда (яка нині на другому місці турнір-
ної  таблиці) заключний тур проводить на 
виїзді із досить незручним суперником у 
селі Іванків. 

Ну і наостанок слід зауважити, що 
чуднівський «Тетерів», підтриманий 
Ігорем Ходаком, у цьому році грає просто 
блискуче, долаючи суперників як на своєму 
стадіоні у присутності багатьох вболіваль-
ників, так і на полях своїх суперників. Не 
зазнавши жодної поразки, «Тетерів» має 
просто феноменальну різницю між заби-
тими і пропущеними м̀ ячами – 15:1. Тож 
романівська «Зоря-2» матиме клопоту із 
«Тетеревом» і вдома. Але ж недарма кажуть, 
що вдома якраз і стіни допомагають. 

Тож чекаємо на суботній 
поєдинок на стадіоні Ро-
манівської ДЮСШ. Фініш 
першого кола як у чемпіо-
наті вищої ліги, так і серед 
учасників першості першої 
ліги видався справді дра-
матичним. Тому той, хто 
прийде на стадіон у Рома-
нові 27 серпня 2022-го року, 
побачить багато цікавого. І 
точно – не пожалкує!

Благодійний турнір  
з пляжного волейболу відбувся!

У час війни кожен 
старається зробити від 
себе усе можливе для 
наближення перемоги. 

У Мирополі молоді активісти 
20 серпня провели благодійний 
турнір з пляжного волейболу. 
Турнір спершу був запланований 
на 13 серпня, але через погодні 
умови був перенесений на тиж-
день пізніше. 

У ньому взяли участь 6 ко-
манд: Гордіївка, Романів, При-
случ, Миропіль, Понінка та Мікс 
(Булдичів+Мала Козара). Кожен 
учасник старався гарно представи-
ти свій населений пункт. Умовами 
турніру було зазначено здійснення 
благодійного внеску з команди, 
який складав 400 грн. Ніхто цьому 
не заперечував. 

Для додаткового збору ко-
штів дівчата з молодіжної ради 
та місцеві майстрині влаштува-
ли ярмарок. Продавали пироги з 
маком, рогалики, кекси, горішки, 
безе, зефір, бельгійські вафлі та 
чебуреки. Майстрині пропону-
вали мило ручної роботи, різні 
магніти, заколочки для дівчаток, 
ляльки ручної роботи. В кінці тур-
ніру всіх учасників турніру при-
гостили домашніми пирогами від 
Тетяни. Загалом з ярмарку вдалось 
зібрати більше 3 тис. грн. Варто за-
уважити, що 100% виручки пішло 
на потреби ЗСУ. 

У фінальній боротьбі за перше 
та друге місце змагались команди 
Прислуча та Понінки. Виграла 
команда Прислуча. Загальні ре-
зультати турніру:

• 1 місце – Прислуч;
• 2 місце – Понінка;
• 3 місце – Мікс (Мала Козара 

+ Булдичів).
Всі призери отримали пере-

можні кубки та медалі. Інші коман-
ди – грамоти за участь. За призи 
висловлюємо вдячність місцевому 
підприємцю Вадиму Цибулі. 

Загальна сума, зібрана на тур-
нірі та ярмарку, склала 6050 грн.

Минулого року у Мирополі 
проходив перший турнір з пляж-
ного волейболу. Таке дійство хоті-
ли зробити традиційним, та по-
вномасштабне вторгнення змінило 
плани. Радує те, що зараз такими 
заходами можна допомогти ЗСУ, 
адже всі кошти будуть йти саме 
для їхнії потреб.
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Не чіпайте язик та не зупиняйте 
судоми: як правильно діяти у разі 
епілептичного нападу

Марія Медловська

Епілепсія – це хро-
нічний розлад мозкової 
діяльності, для якого 
характерні напади, що 
повторюються. Частіше 
за все вони проявляють-
ся у вигляді неконтр-
ольованих судом різної 
інтенсивності, іноді – 
втрати свідомості.

Якщо ви опинилися поруч 
з людиною, у якої стався напад 
епілепсії, пам’ятайте, що ваша 
головна задача – не панікувати, 
а полегшити стан потерпілого/
ої, залишатися поруч та подбати 
про його/її безпеку.

Алгоритм дій при епілеп-
тичному нападі дуже простий:

• переверніть людину на бік;
• послабте тугий одяг;
• підкладіть щось м’яке під го-

лову (куртку, светр, рюкзак тощо), 
щоб уникнути травм.

Але є ще кілька досить важ-
ливих порад щодо того, чого 
робити не можна:

• Не кладіть нічого у рот 
потерпілого. Тверді предмети 
можуть травмувати ротову по-
рожнину чи навіть призвести до 
переломів щелепи. Проковтнути 
язик фізично неможливо, про-
те він може перекрити дихальні 
шляхи – і тому радять повернути 
потерпілого на бік.

• Дозвольте нападу пройти 
самостійно – не намагайтеся його 
зупинити. Ви все одно не зможете 
припинити судоми – вони будуть 

продовжуватися. Більшість на-
падів тривають менше 2 хвилин, 
тому не зволікайте, якщо стан 
людини не покращується довше 
5 хвилин – телефонуйте 103.

Що ще треба знати про 
епілепсію

Іноді епілептичні напади 
супроводжуються незначними 
провалами в пам’яті, втратою 
свідомості або контролю за функ-

ціями кишківника чи сечового 
міхура. Вони також різняться за 
частотою: від декількох випадків 
на день (інтенсивні) до декількох 
епізодів на рік чи рідше. Загалом 
більше 70% людей з епілепсією 
контролюють напади за допо-
могою ліків.

Якщо напад стався лише один 
раз, це ще не свідчить про епі-
лепсію: 5-10% людей переживали 
це одноразово протягом життя.

Причини виникнення в лю-
дей епілепсії, на жаль, не завжди 
вдається встановити. Але серед 
відомих визначають пошкоджен-
ня мозку в передпологовий та 
післяпологовий періоди вна-
слідок травми, генетичні стани, 
важкі травми голови, пухлини 
та інфекції мозку та мозкових 
оболонок.

Пам’ятка: йодна профілактика  
у разі радіаційної аварії
Яку небезпеку несуть аварії на 
атомних станціях

У разі аварії на ядерних установках 
атомної станції може відбутися викид 
радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та 
інших радіонуклідів. В результаті викиду 
може утворитися радіаційна хмара, яка 
по своїй протяжності може забруднювати 
ґрунт, поверхні, їжу та воду. Крім того, 
опади з хмари можуть осідати на шкірі 
та одязі людини. Так виникає зовнішнє 
опромінення, а при споживанні забруд-
нених харчових продуктів – внутрішнє. 
Значна частина викидів містить радіак-
тивний йод, або так звані радіоактивні 
ізотопи йоду («поганий йод»). Якщо не 
вживати заходів захисту, то в такому разі 
радіоактивний йод дуже легко і швидко 
поглинається щитоподібною залозою 
(особливо у дітей) і може призвести до 
її захворювань.

Значний ризик для здоров’я має вну-
трішнє опромінення – коли радіоізотопи 
потрапляють в організм людини через 
вдихання повітря чи споживання забруд-
нених продуктів. 

Що таке  
йодна профілактика

Щоби зменшити негативний вплив 
радіоактивного йоду на щитоподібну за-
лозу, використовується калій йодид. Такий 
захід називають йодною профілактикою. 
Після прийому препарату відбувається 
блокування щитоподібної залози, що 
перешкоджає накопиченню в ній раді-
оізотопів йоду.

Прийом йодиду калію – офіційне 
оповіщення

Приймати профілактичну дозу йодиду 
калію потрібно тільки після офіційного 
оповіщення про загрозу викиду та необ-
хідність проведення йодної профілактики! 
Таке оповіщення проводиться місцевими 
органами виконавчої влади всіма доступ-
ними  засобами масової інформації.

Оптимальний ефект йодної профі-
лактики досягається при завчасному 
прийомі препарату за 6 і менше годин 
до надходження радіоактивної хмари. 
Прийом препарату залишається ефектив-
ним одночасно з надходженням «хмари» 

та через 6 годин після. Не рекомендуємо 
прийом препарату через 24 годин після 
надходження хмари.

Де брати йодид калію у разі 
потреби

Держава закупила необхідну кількість 
йодиду калію. Кожен регіон отримав необ-
хідну кількість з розрахунку чисельності 
населення. У разі аварії будуть оперативно 
визначені пункти його видачі, найближчі 
до місця проживання людей. 

Якщо аварія вже сталася, категорично не 
рекомендовано залишати місце укриття до 
офіційних повідомлень місцевої влади. Так 

можна наразитися на ще більшу небезпеку. 
У будь-якому разі варто чекати сповіщень 
від місцевої влади. 

Кому і в яких дозах потрібно 
приймати йодид калію

• діти до 1 місяця (немовлята й діти, які 
перебувають на грудному вигодовуванні) 
– 16 мг, 

• діти від 1 л 13 до 18 років, дорослі 
до 40 років, вагітні та матері, які годують 
грудьми – 125 мг.

Людям старшим за 40 років йодид 
калію не призначають! 

Які наслідки прийому  
йодиду калію

Тимчасова блокада функції щитоподіб-
ної залози та одноразове введення йодовміс-
них препаратів практично не позначається 
на стані здоров'я дітей та дорослих. Але якщо 
приймати такі препарати протягом три-
валого часу і у неправильному дозуванні, 
підвищується ризик зниження функції щи-
топодібної залози. Отже, приймати йодов-
місні препарати для профілактики не варто.

Використання спиртового розчину 
йоду чи розчину люголя є неефектив-
ним та завдасть лише шкоду!

Пам’ятайте також про інші заходи за-
хисту у разі радіаційної аварії: перейдіть 
в укриття, щільно закрийте вікна і двері 
(не здійснюйте провітрювання), упакуйте 
харчові продукти або помістіть їх в закриті 
ємності, накопичте запас чистої води.

Пресслужба  
Міністерства охорони здоров'я

Чек-лист: 6 випадків,  
коли потрібно терміново 
викликати швидку під час нападу:

1. це перший напад у житті людини;
2. напади трапляються надто часто: коли людина 

навіть не встигає прийти до тями у проміжку;
3. через напад людина травмувалася;
4. напад стався у воді;
5. жінка – вагітна;
6. людина має цукровий діабет.
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Гороскоп на тиждень 24 серпня - 30 серпня Куточок ГОРОДНИКА

Різне

24
серпня
середа

25
серпня
четвер

26
серпня
п’ятниця

27
серпня
субота

28
серпня
неділя

29
серпня

понеділок

30
серпня
вівторок

+ 17°
+ 30°

+ 18°
+ 30°

+ 19°
+ 30°

+ 18°
+ 29°

+ 18°
+ 28°

+ 17°
+ 29°

+ 17°
+ 27°

743 743 741 740 740 742 743

ОВЕН
Підіть на мирову з 

людьми, сварка з якими 
сталася через вас. Мак-

симальних результатів досягнете, 
працюючи в команді. 

ТЕЛЕЦЬ 
Дрібні труднощі не 

злякають Тельців, адже 
їхня рішучість відкриває будь-які 
двері. У кінці тижня – грошові 
надходження. 

БЛИЗНЮКИ
Перед вами від-

криється багато нових 
можливостей. Зорі ра-

дять увімкнути режим економії 
і зробити подушку безпеки. 

РАК
Подбайте про до-

даткові джерела фінан-
сування. У відносинах з 

коханою людиною пануватимуть 
мир і гармонія. 

ЛЕВ
Пам`ятайте, що здо-

ровий егоїзм – непогана 
якість, тому балуйте себе. В осо-
бистому житті на вас чекають 
зміни. 

ДІВА
Зацикленість Дів на 

власних потребах на цьо-
му тижні може спрово-

кувати конфлікти. Не забувайте 
про потреби оточуючих!

ТЕРЕЗИ 
Сприятливий період 

для змін – як професій-
них, так і особистих. 

Фінансова сфера порадує ста-
більністю.

СКОРПІОН
Вдалий час подумати 

про майбутнє і зайня-
тися плануванням. До-

звольте собі щось, про що давно 
мріяли. 

СТРІЛЕЦЬ 
Зверніть увагу на 

спілкування з близьки-
ми людьми – максимум тактов-
ності. Фінансові проблеми скоро 
вирішаться. 

КОЗЕРІГ
Прислухайтеся до 

своєї інтуїції – вона вас 
не підведе. Сприятли-

вий період для вирішення фінан-
сових питань. 

ВОДОЛІЙ
Не зупиняйтеся на 

досягнутому – вико-
ристайте шанс укласти 

вигідну угоду. Можливе нове 
романтичне знайомство.

РИБИ 
Оптимізм і упевне-

ність у власних силах 
зростуть, що дасть змо-

гу успішно реалізувати новий 
важливий проєкт. 

10 найбільш 
важливих справ  
в саду у вересні

Продовжуйте збір врожаю 
фруктів та ягід

У вересні прибирають пізні 
сорти яблук і груш, обривають 
горобину, осінні сливи і тернину. 
Збирати врожай потрібно, почи-
наючи з нижніх гілок, поступово 
переходячи до верхніх. Фрукти 
пізніх (зимових) сортів зазвичай 
добре зберігаються, а значить, 
варто заздалегідь подбати і про 
місце для них.

Внесіть добрива під кущі  
та дерева

Великі (особливо плодоносні) 
рослини і ґрунт під ними висна-
жилися за сезон, а значить, запас 
поживних речовин потрібно тер-
міново поповнювати. Восени в 
ґрунт не вносять азотні добрива, 
щоб не провокувати зростання 
листя і пагонів, а роблять упор 
на калійні та фосфорні. Вам 
підійдуть мінеральні комплек-
си з позначкою «осіннє», зола, 
суперфосфат, сірчанокислий і 
хлористий калій.

Обробіть сад від шкідників
До того, як листя опаде з де-

рев і кущів, а зимуючі комахи 
сховаються в ґрунт, сад потрібно 
обробити інсектицидами. Не 
варто відкладати обробку на 
жовтень – шкідники вже під-
уть глибоко в землю. Крім того, 
після листопаду обприскувати 
дерева потрібно буде вже інши-
ми засобами.

Очистіть пристовбурні кола
Не слід залишати пристов-

бурні круги і міжряддя малини, 
полуниці та інших ягідників 
не прополеними на зиму. За 
час, що залишився до холодів, 
бур'яни встигнуть розростися, 
розмножитися і ще щільніше 
захопити відвойовану територію. 
Позбавтеся від них, підкопавши 
коріння або змастивши листя 
гербіцидом. Після видалення 
рослинних залишків прорихліть 
землю і замульчуйте її торфом, 
перепрівшою тирсою, перегноєм 
або іншим доступним матері-
алом.

Проведіть вологозарядкові 
поливи

Після спекотного і сухого 
літа деревам потрібен рясний 
вологозарядковий полив. Ґрунт 
під ними повинен промокнути 
на 1-1,5 м. Для цього молодим 
деревцям потрібно 40 л води, 
дорослим деревам – 50-70 л, а 
крупномірам – понад 100 л. Важ-
ливо пам'ятати, що такий полив 
можна здійснювати тільки після 
того, як з дерев облетіла велика 
частина листя.

Зробіть санітарну обрізку
Уважно огляньте кущі, дере-

ва, ягідники і видаліть всі засохлі, 
хворі, пошкоджені пагони. Після 
цього можете відразу здійснити 
формуючу обрізку саду, а мо-
жете відкласти її до кінця зими 
– початку весни. Не забудьте про 
кущі суниці – востаннє видаліть 
вуса й хворе листя.

Посадіть молоді дерева  
і кущі

Поки в пам'яті свіжі всі цікаві 
сорти і незвичайні види дерев і 
чагарників, прикрасьте свій сад 
новими зразками. На початку 
осені молоді саджанці прода-
ються в розплідниках в достатку, 
а якщо ви посадите їх у вересні, 
то у них буде час вкоренитися. 

Заздалегідь (за 2 тижні) 
приготуйте для саджанців 
ями і поживну ґрунтосу-
міш, щоб не довелося 
поспіхом прикопувати їх 
куди попало.

Побілити стовбури дерев
Якщо не впевнені, що зможе-

те потрапити в сад в кінці зими, 
коли перші сонячні промені, 
відбиваючись від білосніжного 
покриву, стають небезпечними 
для дерев, краще проведіть по-
білку восени. Використовуйте 
для цього водоемульсійну фар-
бу, яка перенесе осінні дощі і не 
злізе. Також можна обмотати 
стовбури і скелетні гілки дерев 
білою мішковиною, спанбондом 
або іншим матеріалом, що не 
пропускає світло.

Обріжте малину
Після збору останніх ягід 

ремонтантної малини присту-
пайте до обрізання всіх кущів, 
зокрема і літніх сортів. У літньої 
малини видаліть пагони, гілки 
(вони коричневого кольору), а 
молоді укоротіть. Ремонтантну 
малину зріжте до основи або, 
якщо хочете отримати частину 
ягід у першій половині літа, за-
лиште на кущі 3-5 сильних гілок 
і укрийте їх на зиму так само, як 
звичайну малину.

Зніміть ловчі пояси з дерев
Якщо на літо ви розставляли 

в саду феромонні і ароматичні 
пастки, кріпили до дерев ловчі 
пояси або ліхтарики, пора їх 
зняти. Очистіть їх від шкідників 
і спаліть або знезаражте і при-
беріть у сухе місце до наступного 
року. Потім очистіть стовбури 
щіткою від моху, лишайника, 
наростів, які могли утворитися 
під ловчим поясом за літо.ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ

Неймовірно смачний та простий 
рецепт салату а-ля Цезар
Інгредієнти для салату: 150 г 

курячого філе, 150 г міксу салатного 
листя, 80 г томатів чері або 2 то-
мати, 2 шматки білого хліба, 20 г 
сиру пармезан, 1-2 дрібки паприки, 
сіль до смаку. 

Для соусу: 100 г сметани 20% 
жирності, 5-6 консервованих анчоу-
сів, 1 зубчик часнику (за бажанням), 
20 г петрушки, сіль та перець до 
смаку. 

• Підготуйте всі інгредієнти 
для приготування салату «Цезар». 
Якщо у вас заморожене куряче 
філе, перекладіть його з морозил-
ки в холодильник, щоб повністю 
розморозилося. Ще один варі-
ант розморозки – складіть філе в 
зіп-пакет і занурте в каструлю з 
холодною водою. Змінюйте воду 
раз на 40 хвилин. Духовку розі-
грійте до 180 градусів. Візьміть 
150 г курячого філе, помийте, 
зачистьте від жиру та плівок і 
поріжте брусочками завтовшки 
не більше 5 мм.

• Деко застеліть пергамент-
ним папером і викладіть на нього 
шматочки курячого філе. Посо-
літь до смаку, додайте 1-2 дрібки 
паприки. За бажанням викорис-
товуйте копчену паприку. Постав-
те куряче філе запікатися на 10 
хвилин у розігріту до 180 градусів 
духовку. За потреби можете трохи 
збільшити час приготування, але 
будьте уважні: курка не повинна 
бути сухою.

• Зробіть грінки із хліба. Ві-
зьміть 2 шматочки білого хліба, 
зріжте білі скоринки і наріжте 
великими кубиками. Викладіть 
на деко та поставте в духовку за-
пікатися на 5 хвилин одночасно з 
курячим філе.

• Готові шматочки курки діс-
таньте з духовки та дайте їм охо-
лонути до кімнатної температури.

• Приготуйте заправку салату. 
Візьміть 20 г петрушки, помийте, 
обірвіть листочки та дрібно по-
рубайте. Перекладіть їх у глибоку 
миску. До петрушки додайте 5-6 
дрібно нарізаних анчоусів, але 
спробуйте їх. Якщо дуже солоні, 
то зменште кількість до 4-5 штук.

• Додайте 100 г сметани 20% 
та добре перемішайте віничком 
до отримання однорідної консис-
тенції. Додайте сіль та перець до 
смаку. За бажанням додайте в 
соус 1 зубчик часнику, порубаний 
ножем. Або ж натріть часником 

тарілку, в якій подаватимете салат.
• У салатник або глибоку та-

рілку викладіть 150 г листя салату. 
Використовуйте або мікс салатів, 
або ромен та айсберг. Додайте 
шматочки курки, яка вже остигла.

• Томати чері помийте та 
розріжте на дві частини. Якщо 
використовуєте звичайні томати, 
поріжте їх на 4-6 частин, видалив-
ши плодоніжку.

• Додайте сухарі та порізані 
томати. Заправте салат соусом і 
добре перемішайте. За бажанням 
можете посипати відразу тертим 
сиром пармезан або зробити це 
порційно в кожну тарілку.

 Джерело: klopotenko.com

Листя хрусткого салату, грінки, тертий пармезан та заправка 
на основі з анчоусів, вустерського соусу та яєць некруто – це і 
є оригінальний рецепт знаменитого на весь світ салату Цезар, 
якому вже понад 95 років. Згодом класичний рецепт зазнавав 
змін та доповнень. Так і з’явилися різні рецепти Цезаря – з 
куркою, беконом, сьомгою, тунцем та креветками. 
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Споживачу

ОГОЛОШЕННЯ
Робота ОХОРОННИК.  

Вахтовий метод 14/14 діб. 
Заробітна плата ВИСОКА.  
Робота в Житомирі та об-

ласті, Києві та області.  
067-217-30-81, 067-462-70-16, 

097-67-85-162

КАРТКУ ВОДIЯ, ВИДАНУ НА ШАРГIНА ДМИТРА ПЕТРОВИЧА, НОМЕР UAD0000123437000, 
В ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАТОЮ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНОЮ.

Майбутнє телеканалів, газет і онлайн-видань 
після війни: вистоять тільки сильні та гнучкі 

Ринок ЗМІ в Україні суттєво 
скорочується через війну.

Деякі медіа на тимчасово захоплених 
росіянами територіях закриваються, не 
бажаючи працювати на окупанта. Деякі 
– не виживають економічно, через втрату 
інвесторів і рекламодавців. Найбільшим 
ударом стало закриття «Медіа Групи Украї-
на» (телеканали «Україна», «Україна 24», сайт 
segodnya.ua та інші медіамайданчики), яка 
належала Рінату Ахметову. 

Гравці ринку переконані: українські ЗМІ 
чекають скрутні часи, а пережити війну 
зможуть лише ті, хто зможе бути гнучким 
і зможе змінити бізнес-процеси. Про це 
вони говорили під час заходу «Редколегія. 
Офлайн», організованому Медіацентром 
Україна, який пройшов у приміщенні 
інноваційного парку Unit.city. Центр гро-

мадського моніторингу і контролю, за ре-
зультатами заходу, розбирався, що очікує 
українське телебачення, онлайн-ЗМІ та 
пресу в найближчому майбутньому.

Що буде з телебаченням
В Україні відбувається повна зміна медіа-

ландшафту. До цього ринок був перенасиче-
ний телеканалами, існували олігархічні ЗМІ. 

«Це негативна сторона медалі, – наго-
лосив міністр культури та інформаційної 
політики України Олександр Ткаченко. – По-
зитивна сторона медалі полягає в тому, що 
за цей час було створено величезну кількість 
дуже якісного контенту. Без перебільшення, 
український телевізійний ринок за якістю 
був на голову вищий від більшості східно-
європейських ринків, де існувало по два-три 
телеканали, один public broadcaster і два при-
ватних телеканали».

Але після війни залишиться меншість 
телеканалів, впевнений міністр.

А працівникам каналів треба звикати 
до того, що їхні зарплати будуть вдвічі мен-
шими.

«Коли я спитав нещодавно керівників 
деяких медіагруп, що ви думаєте робити 
після війни, вони сказали: «Ми ще не думали». 
Я думаю, що в цьому є ознака страху перед 
тим, що зміни, які всіх чекають, будуть 
надзвичайно суттєвими», – сказав Олександр 
Ткаченко. 

За його словами, наприклад, рекламний 
телевізійний ринок після 24 лютого впав на 

90%, тож очевидним є висновок, що навіть 
після завершення бойових дій та перемоги 
потрібно буде щонайменше 3-4 роки, аби 
він оговтався.

Що буде з друкованими  
і онлайн-ЗМI

Головний редактор Forbes Ukraine Бо-
рис Давиденко зазначив, що з точки зору 
комерції, на ринку друкованих і онлайн-
медіа склалася дуже погана ситуація. Ще 
нема зведених даних, наскільки зменшився 
рекламний ринок. Але ґрунтуючись на ре-
зультатах опитування великих рекламодав-
ців, зниження маркетингових та рекламних 
бюджетів компаній відбулося на 40-50%. І 
це дуже сильно відображається на медіа-
ринку, адже більшість ЗМІ живуть саме 
завдяки рекламі. 

«З іншої точки зору, таке спостережен-
ня, що хороші медіа стають сильнішими і 
кращими, погані медіа закриваються», – під-
креслив він.

Війна мобілізувала сили журналістів 
якісних медіа. Вони почали працювати по 
12 годин на день, адже вірили: те, що вони 
роблять, – важливо. 

«До 24 лютого ми не знали про свої мож-
ливості і про те, скільки ми можемо пра-
цювати, – каже головна редакторка сайту 
NV.UA Юлія Макгаффі. – І ми не знали з 
точки зору бізнесу, наскільки ми можемо 
бути гнучкими і все оптимізувати. Небагато 
людей, не з онлайну, довелось скоротити. 

А всіх інших ми перенаправили туди, де це 
приносить гроші». 

Вона додала, що інвестори видання з по-
чатку війни зазнали дуже великих збитків, 
і тепер редакція заробляє сама на себе. 

«У нас повністю змінилася структура 
доходів, і ми покладаємося тільки на себе», 
– сказала вона.

Чи очікувати ЗМI на підтримку?
Олександр Ткаченко переконаний, що 

без підтримки провідних українських медіа 
західними партнерами Україна ризикує до 
кінця року втратити величезну кількість 
медійних ресурсів. Але, за його словами, 
зараз із колегами він обговорює так зва-
ний маркетинговий рік інформаційного 
Рамштайну за двома напрямами. Зокрема, 
координація роботи колег із вільного світу в 
протидії російській дезінформації, а також 
створення незалежного фонду, який би 
реагував на запити українських медіа сто-
совно гарантій та фінансової допомоги ЗМІ. 

«Думаю, без цього кроку вижити фактич-
но буде неможливо. Розуміння з боку наших 
колег, міністрів з ЄС та колег з Америки 
й Канади існує. Тепер варто усе це зібрати 
докупи для того, щоб найближчим часом 
(а ми плануємо десь у вересні) реалізувати 
такий проєкт. Бо іншого варіанту вберегти 
кадри, вберегти інформаційний фронт, тих 
людей, які воюють зараз тут, в Україні, а не 
там десь, створюючи контент, буде дуже 
важко», – сказав міністр.

Цікаві факти про День Незалежності
• Вперше День Незалежності України святкували 

не 24 серпня, а 16 липня ‒ у день, коли Верховна Рада 
ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. 
Саме цей документ, ухвалений у 1990-му, дав змогу через 
рік проголосити незалежність. І вже після цього свято 
вирішили відзначати 24 серпня.

• Рішення про проголошення незалежності не було 
простою забаганкою політиків. Його ухвалювали за 
допомогою всенародного референдуму, на який вине-
сли лише одне запитання – «Чи підтверджуєте Ви Акт 
проголошення незалежності України?». Понад 90% 
українців в усіх областях країни висловили схвальну 
думку. Найбільша підтримка була в Тернопільській 
(98,67%), Івано-Франківській (98,42%), Львівській (97,46%), 
Черкаській (96,93%), Рівненській (95,96%) та Київській 
(95,52%) областях.

• 24 серпня 1991-го скликали надзвичайне позачергове 
засідання Верховної Ради УРСР. Це сталося через три дні 
після подавлення путчу консервативних сил Радянського 
Союзу, які прагнули повернути СРСР без демократичних 
перетворень і «перебудови».

• Чернетку Акту про проголошення незалежності 
України Левко Лук’яненко і Леонтій Сандуляк на-
писали у шкільному зошиті за півтори години вранці 23 
серпня. Для документа обрали визначення «акт», бо слово 
закон здавалось надто буденним і натякало на багаторазову 

дію. А, наприклад, універсал – пов’язували з Петлюрою, 
це могло відлякати комуністів. 

• За незалежність України проголосували 346 депу-
татів, і навіть комуністи. Ба більше, представник компартії 
Олександр Мороз у своїй доповіді запропонував серед 
перших кроків реформувати армію і ввести власну валюту.

• Одразу після завершення позачергового засідання, 24 
серпня 1991 року, опозиціонери виконали гімн українських 
січових стрільців біля трибуни. Пісню підхопили навіть 
мітингувальники на вулицях.

• На історичному документі про державний суверенітет 
України депутати залишають написи: «Слава Україні», 
«Ще не вмерла і не вмре», «Від сьогодні – будьмо».

• В’ячеслав Чорновіл запропонував внести до зали 
Верховної Ради синьо-жовтий прапор – з ним українці 
стояли на барикадах біля російського Білого дому, а також 
підняти національний прапор над куполом парламенту.

• Прапор піднято на офіційному флагштоку біля Київ-
ської міськради. Це вперше з червня 1920 року український 
прапор замайорів над Києвом. 24 липня жовто-блакитні 
стяги заповнили весь Хрещатик.

• Державний прапор України офіційно затвердили 
як державний символ України 28 січня 1992-го. У серпні 
2004 року Президент підписав Указ про встановлення Дня 
Державного Прапора України, який святкують 23 серпня.

• Золотий, жовтий колір стяга символізує Творця, 
Бога-Отця і взагалі Вищу Духовність. Синій – це усе земне, 
а також свобода вибору, якою Творець наділив свої тво-
ріння у надії, що вони нею не зловживатимуть. Значення 
синього і жовтого кольорів на прапорі традиційно теж 
трактують як поєднання чистого, мирного безхмарного 
неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного 
лану – символу мирної праці й достатку. Також синій і 
жовтий ‒ це вогонь і вода, чоловіче й жіноче єство. І все ж 
головна ідея синьо-жовтого ‒ це велика гармонія космосу, 
сонця, землі та всього на землі сущого.

• 24 серпня 1994-го у Києві на Хрещатику відбувся 
перший військовий парад, присвячений дню проголо-
шення Незалежності України. Джерело: armyinform.com.ua


