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Частина тиражу
розповсюджується
безкоштовно

СЕРЕДА

Пора вже рішуче братися
за благоустрій!

с. 4

У гостях почувалися,
як вдома!

с. 5

Романівчани – у лідерах!
Але підтримка вболівальників
їм не завадить!

с. 5

Запорука
нашої перемоги –

освіта і знання!
Віктор Радчук

Якщо простежити за процесом підготовки до нового начального року у
школах різних регіонів України, можна помітити, занотувати і запам’ятати
чимало варіантів пошуку виходу із
проблем, яких завдала Україні та українцям війна. Але якраз у процесі підготовки до нового навчального року
виявилася незвичайна згуртованість і
справжня громадянська солідарність
наших людей.

Ще з а т и ж де н ь до
старту нового навчального
року лунали палкі дискусії, який варіант навчання
має бути головним (основним) у школах тієї чи іншої
громади, але вже на старті
нового навчального року
можна було наочно і аргументовано переконатися у
тому, що більшість батьків
прагнуть, аби їхні діти навчалися у звичному режимі
безпосереднього контакту із
вчителями, вихователями та
педагогами. Наприклад,
свято першого дзвони-

ка, яке проходило у Старочуднівському ліцеї,
засвідчило абсолютну
перева гу та к зва ного
офлайн-навчання, альтернативи якому ні батьки, ні самі діти не бачать.
Вчителі так само чудово
розуміють, що через багато причин (відсутність
якісного інтернет-зв’язку
у більшості сіл, звідкіля
діти приїздять до школи,
така ж відсутність сучасних гаджетів – телефонів,
планшетів, ноутбуків)
так зване онлайн-навчання приречене на суто
формальне існування, що
не приносить належного результату. Інша справа – підготовка навчальних закладів
до навчання в офлайн-форматі. Ще із середини літа у
школах, гімназіях та ліцеях
Романівської громади розпочалася активна і всебічна робота із приготування
об’єктів укриття на випадок
оголошення сигналів «Повітряна тривога».
Про те, як проходила
така підготовка, ми кіль-

каразово розповідали на
шпальтах нашої газети. Сьогодні час сказати, наскільки
плідною і результативною
виявилися зусилля влади,
батьківської громади у
плані підготовки об’єктів
укриття до перебування
дітей на випадок оголошення тривожного сигналу.
Скажемо так – результати
такої роботи цілком задовільні, оскільки у більшості
начальних закладів Романівської селищної ради
сьогодні є всі підстави для
організації навчального
процесу у будь-якому форматі. Наприклад, у тому ж
Старочуднівськогутянському ліцеї є потужне укриття, здатне розмістити на
своїх площах усіх учнів і
педагогів навчального закладу, якщо раптом під
час уроку пролунає сигнал
«Повітряна тривога». Так,

ремонт і облаштування
укриття у Старочуднівській
Гуті ще триває, але на випадок тривоги навчальний
заклад має абсолютно пристосоване укриття. Так само
готовим для прийому та
перебування школярів
є укриття у школі села
Камінь. Ще у декількох
навчальних закладах Романівщини триває і продовжується облаштування
укриттів (Романівський
ліцей № 2 (село Романівка), Врублівський опорний
навчальний заклад, який
традиційно отримує підтримку та допомогу від
свого земляка – депутата
Ігоря Ходака. Биківський
ліцей також оснащений
надійним укриттям, здатним розмістити на випадок
тривоги усіх своїх 255 учнів
та 40 педагогів.
Продовження на стор. 2.
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Запорука нашої перемоги –
освіта і знання!
Початок на стор. 1.
Гостріше, аніж у минулі роки, стоїть питання про підвезення учнів до навчальних
закладів. У розпорядженні відділу освіти
Романівської селищної ради нині є лише вісім автобусів (торік було 15), які розподілені
таким чином, аби жоден учень із віддаленого села (4-17 км) не ходив до школи пішки.
Звісно ж, певний дискомфорт у цьому сенсі
відчувають молодші школярі та батьки селища Романова, оскільки звичний раніше
підвіз дітвори у межах селища у цьому році
неможливий через вищеозначену скруту із
шкільними автобусами.
Окремо слід сказати про батьківську,
а якщо правильніше – громадянську солідарність, яку проявили жителі більшості
сіл Романівської селищної ради. Звісно ж,
депутати та керівники Романівської селищної ради доклали неймовірних зусиль, аби
знайти у своєму скромному бюджеті військового часу кілька мільйонів на потреби
облаштування укриттів для шкільної дітвори. Можна ще раз зазначити, що вкотре на
потреби створення безпечного середовища
для школярів відгукнувся керівник ТОВ
«ВІВАД 09» Ігор Ходак, який допоміг не
лише школі у своєму рідному селі. Але не
слід забувати про ті прояви солідарності,
наполегливості і навіть трудової звитяги
з боку громади батьків. Ті 3,6 мільйона
гривень, які виділила для облаштування
укриттів у ліцеях та гімназіях Романівська
селищна рада, становили щонайменше
половину тих потреб, які власним коштом,
власною участю і власними руками вико-

нали батьки учнів, гімназистів та ліцеїстів.
Можна згадати про трудову вахту батьків
Романівського ліцею № 1, які виконали величезний обсяг робіт із очистки підвального
приміщення від потужного пласту землі.
Можна і треба сказати про трудову звитягу
батьків вихованців Биківського ліцею, які
допомагали будівельникам у виконанні
певних робіт, а потім проявили ініціативу із
облаштування сховища меблями. Виключно
своїми силами підготували укриття батьки
та громада села Камінь. Унікальні прояви
людської солідарності, взаємовиручки і
громадянської свідомості виявили батьки,
педколективи у Вільшанській та Ольшанській гімназіях. Їхній приклад мотивував
батьків в інших селах Романівської селищної
ради. Сьогодні активні приготування приміщень для укриття дітвори та педагогів
йдуть у Гордіївці, Булдичеві, де віднайдені
потенційні приміщення для облаштування
об`єктів укриття.

Таким чином, навчальний рік, що стартував кілька днів тому, виявився нелегким
вже із самого свого початку. Наприклад,
педагоги та керівництво Романівського
ліцею № 1 вже сьогодні продемонстрували
неабияку ерудицію, компетентність та
винахідливість, аби гармонійно поєднати форми і методи навчання (офлайн і
онлайн), а також узгодити можливості
та потенціал учнів та педагогів ліцею.
Однак ні труднощі, ні ті вимоги, які
існують для облаштування безпеко-

вих укриттів, не злякали Романівську
громаду, а потяг до знань і бажання
вчитися ще раз продемонстрували
конкретні люди та конкретні батьки. Звісно, таку країну, де навчання
і знання й надалі мають пріоритет і
перебувають в епіцентрі суспільної
(народної) уваги, ніхто ніколи не переможе. Як би хто цього не хотів і не
бажав. Адже освічена нація є нацією
свідомою, сучасною і модерновою, а
відтак – непереможною.

Увага! Тестування оперативного
інформування населення про загрози
На території Житомирської
та ще 16-ти областей абонентам «Київстар», «Лайфсел» та
«Водафон» надсилатимуться
тестові інформаційні повідомлення про можливі загрози.

Рекомендуємо перевірити, що отримання сповіщень увімкнено у налаштуваннях смартфона. В залежності від
виробника, налаштування отримання екстрених оповіщень можуть бути у розділі
«Сповіщення» (Samsung, iPhone, OnePlus),
«Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та
паролі» (Xiaomi).

За повідомленням Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, з 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській,
Київській, Львівській, Одеській, Полтавській,
Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій,
Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві розпочнеться тестування
нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за
допомогою операторів мобільного зв’язку
Київстар, Vodafone та lifecell.
Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології
Cell Broadcast, яка має значні переваги над
SMS-інформуванням: швидше отримання
сповіщень, гнучкість у виборі локацій для
інформування, наявність звукового сигналу
навіть якщо звук на смартфоні абонента
вимкнено.

Як керувати отриманням сповіщень
у телефоні?
Отриманням деяких сповіщень можна
керувати, вмикати та вимикати. В залежності від виробника пристрою, налаштування можуть бути у розділі «Сповіщення»
(Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та паролі» (Xiaomi).
Вони можуть називатися «Екстрені оповістки» для iPhone, «Надзвичайні загрози»
та «Серйозні загрози» для телефонів з ОС
Android.
ДСНС переконливо не рекомендує громадянам відключати отримання сповіщень
про загрозу або виникнення надзвичайної
ситуації, про повітряну тривогу, адже від
своєчасного отримання цієї інформації
може залежати життя людей.

Відповіді на розповсюджені
питання.
Які переваги нової системи оперативного інформування?
Нова система оперативного інформування використовує технологію Cell
Broadcast, яка має значні переваги над
SMS-інформуванням:
- повідомлення передаються набагато
швидше;
- повідомлення надходитимуть абонентам мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових
станцій мобільного зв’язку. Тобто ДСНС
може відправляти інформацію жителям

конкретного населеного пункту, області або
по всій Україні, в залежності від ситуації;
- звуковий сигнал про надходження
повідомлення буде навіть у тому випадку,
якщо звук на телефоні вимкнений, щоб
на сповіщення обов’язково звернули увагу
та реагували відповідно до інструкцій та
порад щодо дій у різних загрозах.
Попри всі вказані переваги, технологія
Cell Broadcast має деякі обмеження з боку
абонентського обладнання (телефонів) – старі моделі телефонів (до 2019 року випуску) з
великою ймовірністю не зможуть приймати
оповіщення Сell Broadcast».
Що робити у випадку отримання
екстреного сповіщення зараз?
На першому етапі, з 7 вересня, відбуваються розсилки лише тестових повідомлень
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській,
Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій,
Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській
областях та м. Києві для перевірки роботи

системи. Вони не пов’язані із виникненням
реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.
Які телефони підтримують ці сповіщення?
Приймати повідомлення від системи
Cell Broadcast можуть переважно мобільні
телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну
систему Android версії 11 та вище або iOS
від версії 14.5. У майбутньому ми разом з
виробниками смартфонів будемо розширювати перелік моделей смартфонів, які
зможуть отримувати такі повідомлення.
Як переконатися, що я точно отримуватиму ці сповіщення?
Спочатку перевірте, чи активна ваша
SIM-карта, та чи є мережа мобільного оператора. Якщо увімкнено режим «У літаку», то
вимкніть його, щоб отримувати сповіщення.
Зверніть увагу на версію операційної
системи. Для Android це має бути версія 11
або вище, а для iOS – від версії 14.5. Якщо можете, то оновіть версію операційної системи.

Якщо звук в налаштуваннях телефону вимкнено, то я почую звук сповіщення?
Так, це одна із ключових переваг технології Cell Broadcast над SMS-повідомленням.
Гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення
сповіщення людиною.
Що робити тим, хто не буде отримувати такі сповіщення?
Ми радимо стежити за іншими системами оповіщення, а саме: за сигналами
«Увага всім», які подаються за допомогою
електросирен і сигнально-гучномовних
пристроїв та отримувати інформацію про
надзвичайні ситуації через телебачення та
радіомовлення, інформаційні ресурси в
мережі Інтернет тощо.
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Як держава планує побороти корупцію і чому
це важливо для післявоєнної відбудови України
У червні цього року Європейська рада
надала Україні статус кандидата на вступ
до ЄС. Проте однією з головних вимог
до нашої країни є ефективна боротьба з
корупцією. Україна вже почала робити
впевнені кроки на цьому шляху.

Зі свого боку керівник Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури Олександр Клименко підкреслив, що треба
ухвалити низку законодавчих змін для посилення відповідальності за корупційні дії.
«Йдеться про виділення міжнародного хабарництва в
окремий вид злочину. Також важливим питанням є зміцнення можливості САП та НАБУ автономно здійснювати
міжнародне співробітництво, особливо в частині екстрадиції, оскільки нині ми повністю залежимо від генерального
прокурора, – сказав він. – Вже зараз ми повинні думати,
як реформувати антикорупційну інфраструктуру і як
посилювати відповідальність за корупційні прояви в період
післявоєнної відбудови».

Перші результати

Під час міжнародної конференції з питань відновлення
України у місті Лугано прем’єр-міністр України Денис
Шмигаль передав генеральному секретарю Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасу
Корманну заявку щодо набуття Україною членства в цій
організації. Також був направлений запит України на приєднання до Робочої групи з питань хабарництва. Якими є
наступні кроки у подоланні корупції задля повноправного
членства України в ЄС, розбирався Центр громадського
моніторингу і контролю.

Iз корупцією нема майбутнього

Корупція може сповільнити відбудову України, забрати дуже цінні кошти, підірвати довіру громадськості і
зашкодити конкуренції. Тож для економічного зростання
дуже важливо працювати над цим питанням, акцентував
генсек ОЕСР під час публічної дискусії «Співпраця з ОЕСР
та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного», яка відбулася за інформаційної підтримки
Медіацентру Україна.
Корманн наголосив на важливості зусиль щодо підвищення прозорості у бюджетній сфері та боротьбі з конфліктом інтересів у державному секторі.

Прем’єр-міністр України відзначив, що ОЕСР багато
років підтримувала нашу країну на шляху економічних
перетворень і модернізації державних інституцій та управління.
«Разом ми досягли неймовірних результатів у різних
сферах, таких як антикорупційна реформа, вдосконалення
податкової системи, інвестиції, зелена економіка, підприємництво та конкурентна політика, корпоративне та
державне управління, освіта, енергетика, децентралізація
тощо. Час рухатися далі», – наголосив глава уряду під час
онлайн-виступу в дискусії.
Денис Шмигаль сказав, що Україна вже розпочала
підготовку плану післявоєнної відбудови та бачить ОЕСР
важливим партнером у процесі відновлення, а приєднання до робочої групи організації – одним із заходів,
які уряд України включає в цей план відновлення. Адже,
за його словами, відбудова України має базуватися на надійних міжнародних стандартах і сприяти глобальному
процвітанню.

Мета – довіра інвесторів

Україна вже працює над розвитком комфортного середовища для іноземних інвесторів та докладає зусиль для
того, щоб довіра світу зростала, запевнив керівник Офісу
Президента України Андрій Єрмак під час дискусії.
«Прозорість – основа довіри. І ми робимо все, щоб довіра
до України зростала. Кожен українець бореться на своєму
фронті: Збройні сили України, волонтери, медики, рятувальники, держслужбовці, вся українська нація. Але довіра
– те, що весь час треба підживлювати. І ми працюємо над
цим», – сказав він.

За словами Андрія Єрмака, післявоєнна Україна має
стати привабливою для інвесторів. Країні важливі інвестиції, а інвестору важливо знати, що його законні права
та інтереси захищені.
«Наші державні інституції повинні викликати довіру
інвесторів. Нам важливо не просто відбудовувати Україну.
Наша мета – побудувати успішну та комфортну країну з
динамічною та розгалуженою економікою та найкращими
світовими стандартами, удосконаленим законодавством»,
– підкреслив керівник Офісу Президента України.

Наближення до стандартів ОЕСР

Генеральний секретар ОЕСР зазначив, що подання
Україною на участь у робочій групі організації наближає країну до стандартів ОЕСР і є першим кроком
до повної відповідності Конвенції ООН з боротьби з
корупцією.
«Боротьба з корупцією та інші ключові питання є дуже
важливими. Створений у Парижі новий офіс ОЕСР для підтримки України вже розпочав роботу над ними. Я думаю,
що дуже швидко ми будемо надавати допомогу безпосередньо
в Україні», – сказав Корманн.
Так, Рада ОЕСР 5 квітня цього року ухвалила рішення
про створення регіонального офісу організації в Україні.
Денис Шмигаль висловив сподівання, що офіс запрацює
в Києві вже дуже скоро.
Матіас Корманн також нагадав, що ОЕСР активно співпрацює з Україною у сфері боротьби з корупцією з 2014
року, і зазначив, що до початку російської агресії Україна
стала першопрохідцем у багатьох питаннях боротьби з
корупцією. За словами Корманна, в останньому моніторинговому звіті ОЕСР, який вийшов у травні, відзначено
значний поступ України у законодавчій та інших сферах.
Водночас, констатував він, там було також зазначено, що,
на жаль, українські антикорупційні інституції зазнають
різних нападок.
Він запевнив, що ОЕСР буде продовжувати надавати
допомогу Україні, захищати антикорупційні органи від
нападок, працювати в сфері боротьби з хабарництвом і
забезпечення доброчесності.
«ОЕСР стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми солідарні з
народом і демократично обраною українською владою. Ми
рішуче налаштовані підтримувати відбудову України в координації з іншими міжнародними партнерами відповідно
до пріоритетів, окреслених українською владою», – запевнив
Корманн.

Авто в телефоні: відтепер можна
призначити належного користувача у Дії
Якісний державний сервіс
у смартфоні. Це те, до чого
українці звикли і що хочуть
мати. Але під час дії воєнного стану з міркувань безпеки довелось обмежити деякі
онлайн-сервіси, у тому числі
онлайн-призначення належного користувача.
Команди Міністерства цифрової трансформації, ДП «Інфотех» та Головного сервісного центру МВС шукали та втілювали у
життя рішення, аби безпека та
зручність не суперечили одна
одній.
Відтепер користувачам Дії доступні нові сервіси: шеринг транспортного засобу, сплата штрафів
від патрульної поліції та документи англійською мовою. Варто
оновити застосунок для того, щоб
скористатися ними.

Шеринг
транспортного засобу
Відтепер можна поділитись
транспортним засобом, призначивши належного користувача за
допомогою двох смартфонів. Належний користувач – це фізична
особа, яка на законних підставах
користується транспортним засобом, що їй не належить.
Призначен н я на леж ного
користувача відбувається автоматично і одразу відображається
в Дії. Для початку власник транспортного засобу авторизується, обирає авто зі списку своїх,
вказує термін призначення на-

надається лише в територіальних
сервісних центрах МВС і за умови
присутності власника транспортного засобу та особи, яка планує
стати належним користувачем.

Сплата штрафів від
патрульної поліції
Із лютого функція сплати
штрафів також була призупинена.
Тепер знову можна одразу сплатити у декілька кліків, якщо порушили ПДР. Згодом відновиться
також сплата штрафів за фото- та
відеофіксацією.

Документи англійською
лежного користувача (1 місяць, 3
місяці, пів року, рік або власний
часовий проміжок), залишає номер телефону та e-mail і створює
запит на шеринг.
Потім авторизується водій,
відсканувавши QR-код з екрану
власника транспортного засобу, і підтверджує свою згоду на
шеринг. Після погодження з
боку майбутнього водія – заявку
підтверджує власник транспортного засобу і вона потрапляє на
обробку до сервісного центру
МВС.
Які документи потрібно
мати в Дії, щоб стати належним користувачем?
• паспорт громадянина України
(у формі ID-картки) або закордонний паспорт;
• посвідчення водія.

Які документи треба мати
в Дії, щоб призначити належного користувача?
• паспорт громадянина України
(у формі ID-картки) або закордонний паспорт;
• свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу.
Можливість зазначати належного користувача транспортного засобу стане в нагоді водіям у зв’язку з
включеною системою автоматичної
фото- та відеофіксації порушень
ПДР. Адже нести відповідальність
за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій транспортного
засобу, а не його власник (отримувати сповіщення про нові штрафи,
сплачувати їх тощо).
На один транспортний засіб
може бути призначений лише

один належний користувач. Видалення призначеного належного
користувача можливе власником
транспортного засобу – за поданою заявою до територіального
сервісного центру МВС або автоматично, у разі закінчення терміну, на який був призначений
належний користувач. Послуга
скасування належного користувача в застосунку Дія найближчим
часом з’явиться.
Стати належним користувачем
може лише фізична особа, яка має
національне посвідчення водія, що
відповідає вимогам Конвенції про
дорожній рух 1968 року. У випадках, якщо підставою належного
користування є оформлення на
особу тимчасового реєстраційного
талона або призначення працівника належним користувачем керівником юридичної особи, послуга

У застосунку Дія вперше стали
доступними англомовні версії закордонного паспорта, посвідчення
водія та свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу. Щоб документи відображалися англійською,
необхідно перемкнути мову.
Посвідчення водія та свідоцтво
про реєстрацію транспортного
засобу мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС,
США та Канаді. Тому дані з посвідчення або свідоцтва стає легко
зчитати англомовній людині.
Нагадуємо, що консультацію
щодо послуг сервісних центрів
МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці
Головного сервісного центру МВС
в фейсбуку. Відповіді на найпоширеніші запитання та корисну
інформацію черпайте на сайті.
РСЦ ГСЦ МВС
в Житомирській області
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Пора вже рішуче
братися за благоустрій!
Віктор Першко

Складнощі військового часу аж ніяк не
можуть заважати вирішувати щоденні і
нагальні проблеми, які
давно назріли і також
давно вимагають свого
вирішення.
У Романові, як і в цілому в
громаді, вимагає відчутного поліпшення санітарний стан та благоустрій вулиць та провулків. За
словами секретаря Романівської
селищної ради Юрія Чумаченка,
який нині ще й виконує обов’язки
Романівського селищного голови, кожна проблема, яка сьогодні
виринає у житті романівчан (і
так само у щоденному побуті
жителів інших сіл), стосується
благоустрою. Саме влітку 2022-го
року у Романові пішли на краще
справи із прибиранням вулиць
від сміття та організацією вивозу
твердих побутових відходів. У селищі нарешті з’явився сучасний
спеціалізований автомобіль для
вивозу сміття, а у різних місцях
Романова триває процес встановлення нових (і також сучасних)
контейнерів для сміття. Найсвіжіший приклад такого оновлення

– поява трьох нових контейнерів
на території кладовища у селищі.
Ще п’ять контейнерів для сміття
з’являться біля будинків романівчан вже у найближчі дні. Одразу
дванадцять сміттєвих контейнерів, закуплених генеральним директором ТОВ «ВІВАД 09» Ігорем
Ходаком, з’являться на вулицях
сіл Врублівського старостинського округу, звідкіля побутові відхо-

ди також будуть централізовано
вивозитися на сміттєзвалище.
Слід зауважити, що зрушення
на краще сталися якраз наприкінці літа із освітленням вулиць
Романова. Субвенція із обласного
бюджету (у розмірі 180 тис. грн)
дозволила ще під завісу 2021-го
року закупити для освітлення
вулиць у Романові майже 170
су часних LED-світильників,
які сьогодні встановлюються
вздовж вулиць Небесної сотні
та графа Ілінського. За тиждень
обидві центральні вулиці Романова будуть обладнані сучасним
освітленням. Зауважимо, що
світильники, які відтепер замінені на більш енергоефективні,
знімаються і встановлюються
у місцях, де раніше освітлення
не було зовсім. У тому числі – у
селах Романівської громади, де
із освітленням вулиць справи
гірші, аніж у Романові. Сьогодні
суттєві зрушення не відбулись
би без допомоги Ігоря Ходака,
генерального директора «ВІВАД
09». Підприємець неодноразово
доводив, що не стоїть осторонь
проблем у громаді.

Досить актуальним завданням для керівників Романівської
селищної ради стало наведення
елементарного порядку вздовж
вулиць та доріг на території Ро-

манова, а ще більше – у селах Романівської громади. Для того, аби
вчасно і якісно знищувати бур’яни,
що з’являються вздовж тротуарів і
доріг, закуплена сучасна роторна
косарка, яка відтепер працюватиме майже без відпочинку. Поки
що у розпорядженні романівських
комунальників немає трактора,
який би за допомогою косарки
працював системно, а тому селищна рада орендує техніку (трактора)
у господарстві психоневрологічного інтернату. Звісно ж, жителі
кожної вулиці Романова хочуть,
аби найпершим чином бур’яни
скошувались саме біля їхніх будинків. Влада має з цього приводу
певний графік, згідно з яким скошування бур’яну і відбувається.
Юрій Чумаченко у розмові
про поліпшення благоустрою у
селах та селищах Романівської
селищної ради каже, що увага до
теми порядку, чистоти на вулицях Романова і сіл Романівської
громади відтепер буде постійною
і підкріплювати цю увагу треба
буде за допомогою відповідних
фінансових коштів. У бюджеті наступного 2023-го року Ю. М. Чумаченко сподівається на те, що депутати не обминуть своєю увагою
якраз витрати на благоустрій. А
вже на сесії Романівської селищної
ради, яка відбулася 7 вересня 2022го року, депутати мали ухвалити
рішення про остаточний текст
Положення про благоустрій
у Романівській селищній раді.
Це – дуже важливий документ,
який дозволить поліпшити ситуацією із благоустроєм селища
Романова та інших населених
пунктів Романівської громади.
Триває робота з відбору інспектора з благоустрою, який виконуватиме виключно важливу і
відповідальну роботу у межах всієї
громади. Як виявилося, кандидата
на таку посаду, від якої значною
мірою залежатиме порядок та
чистота (а також настрій людей),
знайти не так і просто. Але вже у
найближчий час (щонайменше
– за місяць) інспектор із благоустрою у Романівській селищній
раді таки буде. Що буде далі – покаже час.

Урок від УЄФА проведуть у Романові
Віктор Єрофєєв

Традиція проведення уроків з футболу в Україні розвивається вже не перший рік.
Цьогоріч такі уроки також будуть проходити за підтримки УЄФА та вітчизняних
футбольних федерацій. На Житомирщині
цієї осені (наприкінці вересня або ж на
початку жовтня) уроки футболу проведуть
у Коростишівській міській та Романівській
селищній радах. І саме тому на навчання,
а також – для того, щоб найкращим чином
підготуватися у громаді до проведення
надзвичайно цікавого і потрібного для
юних спортсменів заходу, група фахівців із
Житомирщини перебувала на тренінгу в
Івано-Франківську. Романівську громаду на
навчальному семінарі в Івано-Франківську
представляла начальник відділу культури,
туризму, молоді та спорту Романівської
селищної ради Людмила Ковальчук. За

її словами, урок футболу, який заплановано провести у Романові, пройде
на території стадіону Романівської
ДЮСШ, а участь у заході візьмуть юні
футболісти із усіх навчальних закладів Романівської селищної ради. Урок
футболу – це комплексний захід, який
передбачає одночасну роботу в окремих

секторах стадіону не лише тренерів, але
й психологів, суддів, які пояснюватимуть
та консультуватимуть юних футболістів у
ситуаціях та прикладах, як застосовуються
конкретні положення та пункти правил з
футболу. Окремі фахівці зосередять увагу
дітей на тих кризових ситуаціях, які виникають у спорті і зокрема у тренуваннях

та змаганнях футболістів. У ході підготовки та проведення уроку футболу окрема
увага приділяється оснащенню та заохоченню учасників заходу. Передбачено,
що кожна команда юних футболістів,
яка долучиться до уроку футболу,
отримає як подарунок інвентар для
тренувань, футболки та кепки з емблемами УЄФА. Як завжди, важливою
опцією для заохочення юних футболістів
стануть футбольні м’ячі, з якими учасники
уроку футболу поїдуть додому. За словами
Л. Й. Ковальчук, для участі у проведенні
уроку футболу будуть залучені навіть ті
діти, які займаються в групах інклюзії і
мають особливі потреби. Отже, сьогодні, коли у школах, ліцеях та гімназіях
Романівщини тільки-тільки стартував
навчальний рік, вже пора розпочати активну підготовку до участі у проведенні
уроку футболу. Вже зараз зрозуміло, що
захід буде вкрай потрібним як для юних
футболістів, як для їхніх педагогів-тренерів, так і для всієї футбольної громади
Романівської селищної ради.
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Романівчани – у лідерах!

Але підтримка вболівальників їм не завадить!
Віктор Єрофєєв

Розпочатий із запізненням
чемпіонат Житомирщини
із футболу, який стартував у
липні 2022-го року, одразу став
чи не єдиним фактором, що
нагадував колишнє, довоєнне,
життя. Ледь не кожен футбольний матч у місті чи селі,
який проходив у липні – серпні 2022-го року, ставав важливою і навіть знаковою подією у
житті місцевих громад.
У минулих номерах нашої газети ми писали і про старт чемпіонату, і про основних
його учасників, а також намагалися прогнозувати проміжні результати чемпіонату
та першості Житомирщини (відповідно у
вищій та першій лігах).
Ось якраз фініш першого кола, який завершувався іграми сьомого туру 27 серпня
2022 року, і приніс чимало несподіванок і додав значного драматизму у розвитку подій
напередодні другого кола чемпіонату,
що стартує 10 вересня 2022-го року.
Найпершим чином розповімо про
команди із Романова. Про головну романівську команду «Зоря», яка виступає
у вищій лізі чемпіонату Житомирщини.
Минулорічні бронзові призери (нагадаємо: «Зоря» торік посіла третє місце у
вищій лізі чемпіонату Житомирської
області) у нинішньому сезоні вирішили покращити свої турнірні результати.
За підсумками семи турів першого кола
романівська «Зоря» одноосібно лідирує у
чемпіонаті, не зазнавши у липні – серпні
жодної поразки. «Зоря» впевнено переграла (2: 0) новачка вищої ліги – команду
Яруньської територіальної громади. Знову
ж таки романівська команда грала на полі
суперника, тим самим довівши, що підопічні тренера Віктора Чорного грають
однаково успішно як у себе у Романові,
так і в гостьових матчах на майданчиках
своїх суперників. Найбільш старанно

COMSPEC-Чемпіонат (вища ліга) Житомирської області-2022
Турнірна таблиця станом на 31.08.2022
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Команда
«Зоря» (Романів)
ФК «Бердичів»
«Мал» (Коростень)
«Полісся-2» (Ставки)
«Звягель» (Новоград-Волинський)
ФК «Ярунь» (Ярунська ТГ)
«Случ» (Новоград-Волинський)
«Агролайф» (Новоселиця)

і ретельно переслідує «Зорю» срібний
призер минулорічного чемпіонату – ФК
«Бердичів». Найімовірніше, саме суперництво між «Зорею» і бердичівлянами
вирішальним чином вплине на розподіл
медалей чемпіонату 2022-го року.
Інша романівська команда, «Зоря2», виступає у південній групі першої
ліги першості Житомирщини і грає також
успішно. Після фінішу першого кола молодь із Романова також посідає почесне
друге місце на чолі турнірної таблиці.

І
7
6
6
7
7
7
7
7

В
5
4
3
3
2
2
1
1

Н
2
1
2
1
4
1
1
0

П
0
1
1
3
1
4
5
6

М
7:1
7:3
5:3
7:5
7:4
7:10
6:9
6:17

О
17
13
11
10
10
7
4
3

Причому свою заключну гру у першому
колі «Зоря-2» ознаменувала переконливою
перемогою над дебютантом першості –
командою «Тетерів» із Чуднова. 27 серпня
2022 року на стадіоні Романівської ДЮСШ
«Зоря-2» забила «Тетереву» два сухих голи.
Чуднівчани, які до приїзду у Романів не
програли жодного матчу і встигли отримати статус фаворитів першості, важко
переживали невдачу у Романові, і свій
наступний матч, який свого часу був пропущений через поважні причини, футбо-

лісти «Тетерева» знову програли. Причому
– вдома. 3 вересня до Чуднова прибула
команда «ГУНП – Іванків», яка у попередньому матчі розгромила любарський
«Технофон». І якраз іванківські футболісти
зуміли у гостях 3 вересня створити ледь
не найбільшу сенсацію у першому колі.
Гості обіграли господарів із розгромним
рахунком 5: 2. Таким чином, турнірну
таблицю очолили футболісти ГУНП із
Іванкова. У них (як у романівчан) 15 очок,
але краща, ніж у «Зорі-2». різниця між
забитими та пропущеними голами. На
третій сходинці турнірної таблиці із 13-ма
очками перебуває чуднівський «Тетерів»,
і таку ж саму кількість здобутих очок (13)
має і любарський «Технофон».
Якщо коротко підбити підсумки
першого кола футбольного чемпіонату і першості Житомирщини із
футболу у вищій та першій лігах, то
впадає в око очевидний успіх обох романівських команд «Зорі» і «Зорі-2», а
також загалом результативний дебют
у першості Житомирщини чуднівської команди «Тетерів». У всіх трьох
колективів є спільний знаменник – їх фінансово підтримує генеральний директор
ТОВ «ВІВАД 09» Ігор Ходак. Хтозна, як
розвиватимуться події у футбольному
чемпіонаті та першості Житомирщини у
ході другого кола (із 19 вересня до кінця
жовтня 2022-го року), однак ставлення
до фаворитів чемпіонату завжди відоме:
проти них грають із подвійною силою.
Тож глядачі у Романові, як і вболівальники
із Чуднова, стануть свідками напрочуд
цікавих матчів. Між тим від вболівальників неабияк залежить, як гратиме їхня
улюблена команда у себе вдома. Тож запрошуємо жителів Романова, а також
жителів сіл Романівської селищної ради
на стадіон Романівської ДЮСШ, де, починаючи із 10 вересня 2022-го року, щосуботи проходитимуть матчі за участі
«Зорі» і «Зорі-2». Зокрема, найближчої
суботи у Романові гратиме «Зоря» із вищої
ліги. Ну а «Зоря-2» у найближчу суботу
гратиме у гостях.
Про те, як стартува ли наші команди у другому колі чемпіонату, ми
розповімо у наступному виході нашої
газети.

У гостях почувалися, як вдома!
на відпочинку юні романівчани
зустріли у місті Бардо українців,
які тимчасово покинули свої рідні
міста і села, захоплені російським
агресором, або ж приїхали до
Польщі, рятуючись від частих
артилерійських і ракетних обстрілів. Польща, зокрема громада
міста Бардо, виявила незвичайну
гостинність і турботу про дітей із
України – це запам’ятається найбільше і найдовше.

Наталка Рисіч

У серпні 2022-го року
у Романові вкотре пролунала звістка про місто
Бардо із Польщі. Цього
разу три десятки юних
романівчан отримали
змогу поїхати на відпочинок до міста, з яким
Романів вже давно підтримує побратимські
стосунки.
Із 11 по 21 серпня наша делегація, яку очолювала голова
Романівського польського культурно-освітнього товариства
Ольга Мичківська, перебувала у
мальовничому, дуже затишному місті. Бардо – містечко зовсім
невеличке, однак має багату та
колоритну історичну спадщину,
яка користується неабиякою популярністю у туристів. Програма
відпочинку романівської делегації була насичена не лише екскурсіями, але й різноманітними
освітньо-пізнавальними заходами

P.S. У серпні 2022-го у Польщі на відпочинку перебувала ще
одна група дітвори із Романівської громади. Про те, як проходила ця поїздка, а також про
враження, які отримали наші
діти від неї, ми розповімо у наступному виході нашої газети.
та потужною розважальною частиною. Звісно, той, хто побував
у Бардо, обов’язково захоче відвідати копальні золота, залишки
старовинної фортеці, збудованої
майже тисячу років тому. Бардо
розташоване у долині річки Ниси
Клозьки, а саме містечко ледь не
з усіх боків оточує пасмо Судетських гір із неймовірно красивими, облаштованими для туристів
стежками та полонинами. Діти із

Романова упродовж тижня свого
перебування у Бардо відчували
увагу не лише своїх керівників та
вчителів із Романова, які їх супроводжували, але й з боку місцевої
громади. Про відпочинок українців подбав і міський голова Бардо,
який особисто і безпосередньо
ледь не щодня цікавився тим, як
справи у гостьової делегації, перебуванням якої він особисто опікувався. Під час свого перебування
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16 лікарень Житомирщини увійдуть до спроможної мережі
Спроможна мережа будуватиметься за принципом госпітальних округів.
Кожна область стане окремим госпітальним округом, який зі свого боку поділятиметься на кластери. У межах одного
госпітального округу лікарні будуть розділені на надкластерні, кластерні та загальні.
На Житомирщині госпітальний округ
сформують 16 медичних закладів. З них 2
лікарні визначено як надкластерні, 5 кластерних та 9 загальних.
Загалом реформа передбачає, що
найпростіші захворювання лікуватимуться якомога ближче до пацієнта,
в загальних лікарнях. У разі більш
складних проблем зі здоров'ям – пацієнт потраплятиме у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть
високоспеціалізовані послуги.
Так, наприклад, вже з початку 2023
року пацієнти з інстультами та інфарктами
зможуть отримати лікування виключно у
кластерних та надкластерних медичних закладах, в яких розташовуватимуться сучасні
кардіоцентри. Адже нині в Україні щороку
лише від інсультів помирає 30 000 пацієнтів
саме через несвоєчасну та неякісно надану
медичну допомогу.
Після формування госпітальних округів
пацієнт потраплятиме саме до тієї лікарні,
яка відповідає його стану та матиме все

необхідне обладнання для діагностики та
лікування.
Створення спроможної мережі лікарень
дозволить забезпечити українців якісними

медичними послугами, які відповідають
міжнародним стандартам та практикам.
Нагадаємо, що на початку липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 2347,

Обережно – нітрати у криничній воді!

Одна із найбільш небезпечних для організму людини хімічних речовин, яка міститься
у питній воді, – це солі азотної
кислоти (нітрати). Ці сполуки
попадають у підземні водяні
горизонти внаслідок внесення
мінеральних (а особливо – органічних) добрив у ґрунт.

Допустима добова доза нітратів, за
даними експертів ВООЗ, становить 350
мг для людини з масою тіла 70 кг. За надходження 1 – 4 грамів нітратів у дорослих
спостерігалися гострі отруєння. А доза у 8
грамів нітратів може призвести до загибелі
людини! Забруднена нітратами вода навіть
у смертельних дозах є чистою та прозорою
на вигляд, без запаху і видимих домішок,
звичайна за смаком. Навіть кип’ятіння
забрудненої нітратами води не зменшує
їхню кількість.
Особливо чутливими до дії нітратів
є новонароджені та діти до одного року
життя. Приготування сумішей для дитячого харчування, в яких використовується
колодязна вода з великим вмістом нітратів,
становить основну загрозу отруєння немовлят та розвитку у них метгемоглобінемії. Ця недуга позначається кисневим
голодуванням тканин, що розвивається
через порушення транспортування кисню
кров’ю. Як насідок – пригнічується актив-

ність ферментних систем, що беруть участь
у процесах тканинного дихання. При інтоксикації нітратами утворюється велика
кількість метгемоглобіну в крові, який не
здатний зв’язувати та переносити кисень
до органів людини. Основні симптоми
метгемоглобінемії: синюватий відтінок
шкіри, стомлюваність, головний біль та
задишка.
У Житомирській області у 2022 році зареєстровано вже 5 випадків захворювання
на метгемоглобінемію дітей віком до одного року внаслідок вживання недоброякісної
води для приготування дитячих сумішей: у
Новогуйвинській, Черняхівській, Ємільчинській, Радомишльській та Червоненській
об’єднаних територіальних громадах.
У серпні фахівці ДУ «Житомирський
обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» провели дослідження на вміст нітратів води з колодязів

який запускає наступний етап медичної
реформи – формування спроможної мережі
лікарень.
Пресслужба Міністерства охорони здоров'я

у Станишівській ОТГ (Житомирський
район). Загалом було досліджено 18 проб
колодязної води. З них – 12 проб (66,7%) не
відповідали санітарним нормам за вмістом
нітратів. Перевищення нормативного рівня
(не більше 50 мг/дм³) складало від 75,0 мг/
дм³ до 789,5 мг/дм³. Тобто від 1,5 до 15 разів
більше за допустиму норму!
Фахівці центру відвідали села громади
та довели інформацію про незадовільні
результати аналізів колодязної води старостам населених пунктів, надали конкретні рекомендації щодо недопущення
вживання води, забрудненої нітратами.
Рекомендація дуже проста: краще перейти на інші джерела питної води. А щодо
годування малюків, то для приготування
сумішей для них слід використовувати
тільки бутильовану столову воду, придбану
в магазинах або аптеках.
Відділ епідеміологічного нагляду
та профілактики неінфекційних захворювань
ДУ «ЖОЦКПХ МОЗ України»

МОЗ: 8 відповідей на запитання щодо йодної профілактики
Після попередньої
публікації про йодну
профілактику Міністерство охорони здоров'я
отримало багато додаткових запитань. Наші
спеціалісти подготували
відповіді на найпоширеніші з них.
1. Чому розчин йоду неефективний, адже в його складі
той самий йодид калію?
Інші види йодних розчинів
(спиртовий розчин йоду, розчин
Люголя, повідон-йод) не всмоктуються та не накопичуються в
щитоподібній залозі, отже не захистять від радіоактивного йоду.
Йдеться як про приймання всередину, так і про нанесення йодних
сіточок.
Прийом зазначених препаратів в кращому разі не принесе
жодного ефекту, в гіршому ж –
зашкодить (хімічні опіки ротової
порожнини, стравоходу тощо).
Тож єдиним препаратом для
ефективної йодної профілактики
залишається йодид калію.

2. Чому йодид калію не рекомендовано вживати людям
40+?
Після 40 років щитоподібна
залоза майже не накопичує радіоактивний йод, отже, прийом
калію йодиду може завдати більше
шкоди, ніж користі.
Варто пам’ятати, що йодид калію захищає лише щитоподібну
залозу і не може захистити інші
органи.
3. Чи можна використати для йодної профілактики
препарати, що містять меншу
кількість такої ж активної речовини?
Подібні препарати або харчові
домішки містять у сотні разів меншу

дозу йодиду калія, ніж необхідно
для профілактики опромінення у
разі ядерних подій. Прийом сотень
таблеток таких препаратів не може
розглядатися як реальний профілактичний захід, оскільки людина
просто фізично не здатна спожити
таку величезну кількість таблеток.
4. Як розрахувати потрібну
дозу йодиду калію дітям?
Слід дуже уважно ставитися
до дозування препарату. Потрібну дозу допоможе розрахувати
лікар. Украй важливо не плутати
міліграми (мг) і мікрограми (мкг).
Зокрема, препарат, доступний для
йодної профілактики в Україні,
містить 125 мг активної речовини
в 1 таблетці.

5. Якщо жінка, старша за 40
років, вагітна або годує грудьми, чи потрібно їй приймати
йод?
Так. У цьому разі приймати йодид калію треба. Під час вагітності
та годування грудьми щитоподібна
залоза жінки є активнішою, ніж у
невагітних жінок, і кількість радіоактивного йоду, що поглинається,
збільшується.
6. Чи потрібно приймати
йодид калію людям, у яких видалена щитоподібна залоза?
А якщо видалена одна доля?
Якщо вам повністю видалили
щитоподібну залозу, йодид калію
приймати не потрібно. У разі,
якщо видалення було частковим
й одна доля залишилася, потрібно
проконсультуватися з лікуючим
лікарем.
7. Коли приймати йодид
калію?
Препарат не можна використовувати для профілактики. Його
приймають одноразово виключно
після оповіщення від офіційних
органів влади.
Оптимальним є прийом йодиду калію за 6 годин до впливу
радіоактивного йоду. Зважаючи на

малу ймовірність прогнозування
такої ситуації, допустимим для
прийому препарату є проміжок
часу від 24 годин до моменту надходження радіоактивного йоду до
організму та до 8 годин після його
впливу.
Пізніший прийом препарату є
шкідливим для організму.
У будь-якому разі потрібно дочекатися офіційного оголошення
місцевих органів влади про початок йодної профілактики.
8. Що робити тим, хто вже
приймав йодид калію профілактично (наприклад, пив 5
днів)?
Якщо приймали йодид калію
щодня у повній дозі 125 мг, то слід
негайно припинити його прийом,
оскільки це є недоцільним передозуванням і шкідливим перевантаженням щитоподібної залози.
Якщо ж вживали інші засоби зі
значно меншою дозою активної
речовини, то не звертати на це уваги і виконувати поточні вказівки з
йодної профілактики рекомендованим препаратом (фармацевтична
форма 125 мг).
Пресслужба
Міністерства охорони здоров'я
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Гороскоп на тиждень 7 вересня - 13 вересня
ОВЕН
Ваша енергія, як завжди, на висоті. Однак
цього тижня краще зайняти позицію спостерігача. Є
шанс зірвати куш в лотереї.
ТЕЛЕЦЬ
На Тельців чекає
успіх у професійній
сфері. У відносинах з рідними
приготуйтеся йти на компроміси.
БЛИЗНЮКИ
Не довіряйте незнайомцям, бо ризикуєте
потрапити у пастку. Не
зривайте свій поганий настрій на
рідних і колегах.
РАК
Подумайте про майбутнє і почніть накопичувати кошти. Любовна
сфера порадує новим приємним
знайомством.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ
У в а шом у ж и т т і
може з`явитися людина, яка залишиться у ньому надовго. Головне – не прогавити
свій шанс.
ДІВА
Перед вами відкриються неймовірні перспективи. Не бійтеся
ними скористатися – у вас усе
неодмінно вийде.
ТЕРЕЗИ
Ст ри ма й т е с я ві д
необдуманих покупок
– зараз це не на часі. Чудовий період для романтичних
побачень і знайомств.
СКОРПІОН
Настав час для змін.
Будь-які фінансові питання будуть вирішені
сприятливо. Насолоджуйтеся
приємними моментами.

Сирники в духовці

Інгредієнти: 450-500 г сиру, 1 яйце, 50-80 г
пшеничного борошна, 100 г цукру (4 ст. л.), 50-75
г родзинок, 10 г ванільного цукру (1 ч. л.), 1 дрібка
солі, за смаком полуниця (за бажанням), за смаком
апельсинова цедра (за бажанням), за смаком сметана
(за бажанням).
• Якщо у вас сир з великими шматками, то розімніть його виделкою. У ємність із сиром (450-500
г) додайте цукор (100 г), сіль (1 дрібку) і ванільний
цукор (10 г). Потім додайте яйце (1 шт.) та перемішайте.
• Додайте пшеничне борошно (50-80 г). Регулюйте кількість борошна виходячи зі своїх вподобань
і вологості сиру.
• Дуже ретельно перемішайте сирну масу. Чим
більш однорідною буде маса, тим ніжнішою вийде
в підсумку текстура сирників.
• Вимісіть тісто і сформуйте сирники бажаного
розміру. Із вказаної кількості інгредієнтів вийде
12-15 штук. Викладіть сирники на деко, застелене
пергаментом.
• Випікайте сирники в духовці в режимі конвекції при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.

СТРІЛЕЦЬ
Зорі радять зосередитися на професійній
діяльності і у жодному випадку
не вступати у конфлікти з керівництвом.
КОЗЕРІГ
Ви відчуєте бажання
змін. Вперед – усе вийде.
Фінансова ситуація порадує, тому побалуйте себе покупкою.
ВОДОЛІЙ
Всесвіт чує ваші бажання і готовий їх здійснити. У відносинах з
коханою людиною на вас чекає
повна гармонія.
РИБИ
Ваша енергія мобілізується, але не розпороште її на другорядні
завдання. Зорі радять зосередитеся на головному.
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у городі у вересні

Приберіть пізні сорти
картоплі і почніть
прибирання коренеплодів

Не пізніше вересня потрібно
викопати картоплю і покласти
її на зберігання. Справа навіть
не в тому, що після всихання
бадилля вона вже не росте, а в
тому, що ґрунтові комахи, як
і раніше, хочуть їсти. Також у
вересні потрібно прибирати
буряк, моркву, редьку, ріпу та
інші коренеплоди.

Накрийте грядки з зеленню і
овочами

Подавайте сирники ще теплими з розмороженою
полуницею і цедрою апельсина, як роблю це я, або
в класичному варіанті – зі сметаною. У будь-якому
разі буде дуже смачно.

Для бадьорого ранку: вівсяна каша
з горіхами та вишнями

Інгредієнти: 150 г вівсяних пластівців (звичайних або швидкого приготування), 300 мл води, 300
мл молока, 80 г вишень (свіжих або заморожених), 2
дрібки меленої кориці, 2 ст. л. меду, 2 ст. л. насіння
гарбуза, 30 г волоських горіхів, 20 г вершкового масла,
сіль до смаку.
• Якщо ви будете використовувати для страви
свіжі вишні, ретельно помийте 80 г та видаліть
кісточки. Якщо берете заморожену, завчасно викладіть її з морозильної камери у миску та дайте
розморозитися за кімнатної температури, потім
злийте сік.
• Викладіть у каструлю 150 г вівсяних пластівців,
влийте 300 мл води та всипте дрібку солі. Доведіть до
кипіння та влийте 300 мл молока. Додайте 2 дрібки
меленої кориці та варіть ще 3 хвилини.
• Зніміть каструлю з вогню, додайте 20 г вершкового масла та дайте постояти ще кілька хвилин
під кришкою.

10 найважливіших справ

Якщо в прогнозі погоди для
вашого регіону передбачаються заморозки, укрийте грядки з
овочами і зеленими культурами
спанбондом або плівкою. Закривайте на ніч парники і теплиці,
оскільки холодні ночі негативно
позначаться на швидкості зростання і визрівання овочів.
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Посійте сидерати

На самому початку місяця
можна посіяти осінні сидерати. До холодів вони не тільки
не втратять схожість, але і непогано підростуть, захистивши
ґрунт від бур'янів, прорихливши
його і ставши альтернативою
комплексним добривам. Краще
всього покажуть себе гірчиця,
суріпиця, олійна редька, горох,
віка, конюшина, фацелія та інші
морозостійкі рослини. З настанням холодів ви можете закрити
їх в ґрунт, а можете і залишити
до весни.

Пролийте землю
біопрепаратами

Якщо під час літнього сезону
ви виявили, що на грядах розвиваються грибки або шкідливі
бактерії, після збору врожаю
бажано обробити ґрунт, щоб
позбутися цієї проблеми на наступний сезон.

Заготовте ґрунт для розсади

• Розкладіть вівсянку по порційних тарілках
та додайте у кожну мед, вишні, волоські горіхи та
насіння гарбуза.

копати ґрунт у теплиці, знезаразити приміщення, провітрити
його, провести дрібний ремонт і
вимити всі поверхні і опори.

Розгрібати сніг і довбати
мерзлий ґрунт взимку – задоволення на любителя. Тож ґрунт
для розсади варто заготовити заздалегідь, набравши його з гряд,
звільнивши від бур'янів. Восени
мішки з ґрунтом поміщають в
сухе місце і залишають до весняної пори, туди ж можна віднести пісок, торф, попіл та інші
компоненти, які ви плануєте використовувати в лютому-березні.

Висмикніть кущі ґрунтових
помідорів і огірків

Якщо ви живете не на півдні
країни, то вересень – останній
місяць для ґрунтових помідорів
і огірків. Якщо ваші посадки ще
не загинули від переохолодження і хвороб, не провокуйте їх, а
зберіть плоди і видаліть бадилля
з ділянки. Хворі екземпляри спаліть, здорові відправте в компост
або в основу теплих грядок, але в
будь-якому разі не залишайте на
зиму на місці. Зібрані помідори
можуть ще дозріти, а потім їх
можна з'їсти або законсервувати.

Підготуйте неопалювані
теплиці до зими

Не варто затягувати і з тепличними овочами: кінець вересня і початок жовтня – це крайній
термін і для них. Після збирання
рослин вам потрібно буде пере-

Закладіть високі грядки

Якщо ви не знаєте, куди дівати траву з газону, бадилля овочів,
гілки дерев після обрізки та інші
рослинні залишки, до того ж хочете навесні взятися за посадку
якомога раніше, закладіть високі
грядки. Їх готують саме у вересні, поки тепла погода дозволяє
запустити необхідні процеси,
а відходів на ділянці достатньо
для наповнення.

Продовжуйте догляд за
пізніми сортами капусти

Пізня капуста у вересні ще
залишається на грядках, однак
забувати про неї не потрібно.
По-перше, регулярно збирайте з листя слимаків і гусениць,
припудрюйте качани і міжряддя золою і тютюновим пилом.
По-друге, в суху погоду не пропускайте рясні поливи кожні 5-6
днів. І нарешті, якщо від надміру
дощів капуста почала тріскатися,
підкопайте її так, щоб бічні (тонкі) корінці порвалися, тоді приплив вологи листя скоротиться.

Внесіть осінні добрива і
перекопайте ґрунт

На звільнені від бур'янів гряди
восени вносять добрива з низьким
вмістом азоту. Підійде зола з розрахунку 1 склянка на 1 кв. м або
суперфосфат (40-50 г на 1 кв. м).
Ґрунт з розсипаним добривом
перекопують, намагаючись не
розбивати грудки. Так земля краще промерзне взимку і швидше
прогріється з початком весни.
Джерело: Ukr.Media
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ОГОЛОШЕННЯ
Робота ОХОРОННИК.
Вахтовий метод 14/14 діб.
Заробітна плата ВИСОКА.
Робота в Житомирі та області, Києві та області.
067-217-30-81, 067-462-70-16,
097-67-85-162

ПОВIДОМЛЕННЯ

споживачів про зміну з 01 жовтня 2022 року
тарифів на послуги з поводження
з твердими побутовими відходами,
які надає Романівське КП «Сервіс»
На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності,
затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130 Романівське КП
«Сервіс» доводить до відома споживачів, що має намір підвищити тариф на послуги з
поводження (збирання, перевезення та захоронення) з твердими побутовими відходами
(ТПВ) з 01 жовтня 2022 року, встановивши його для всіх груп споживачів (населення,
бюджетні установи, інші споживачі) в розмірі 250 грн/м3 (з ПДВ).
Таким чином для населення тариф на поводження з ТПВ при нормі накопичення
0,12 м3 на 1 людину в місяць (1,44 м3 на 1 людину в рік) складатиме 30,00 грн на 1
людину в місяць.
Розрахунок тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів здійснено
відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
затвердженого постановою кабінету міністрів України від 26.07.2006 року № 1010. Його
детальна структура наведена на сайті підприємства:
Тарифи, які діють на даний час, були затверджені рішенням виконавчого комітету
Романівської селищної ради від 29.03.2021 року № 39 та введені у дію з 01.05.2021 року.
1. Обгрунтування причин зміни тарифів.
За цей короткий час відбулися суттєві зміни в сторону збільшення статей витрат.
Зокрема значно збільшилися вартість пально-мастильних матеріалів (на 85 %), запчастин (50%), матеріалів (45%), заробітної плати (10%)..
2. Періодичність надання послуг.
Послуги з вивезення ТПВ надаються згідно встановлених графіків по підприємству
3. Встановлення запропонованого тарифу надасть змогу:
1. Забезпечити беззбиткову роботу Романівського КП «Сервіс».
2. Забезпечити належну якість надання послуг.
3. Оновити та підтримувати в робочому стані основні засоби підприємства.
4. Зауваження та пропозиції споживачів.
Відповідно до п. 2.12. Зазначеного Порядку зауваження та пропозиції від фізичних
та юридичних осіб приймаються на протязі 7 календарних днів з дня опублікування
оголошення за адресою: смт Романів, пров. Костельний, 6, тел. 2-31-08, електронна
пошта: romanivkpservis@gmail.com
Керівник Романівського КП «Сервіс» Валентин Левкович
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
7 вересня 2022 р.
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Пенсійне забезпечення
військових, яких
мобілізували повторно
Військові пенсії призначаються та виплачуються
військовослужбовцям після
їхнього звільнення зі служби.
Водночас виплата військових пенсій
не припиняється у разі повторного прийняття пенсіонерів з числа військовослужбовців на військову службу:
• за призовом під час мобілізації, на
особливий період,
• за призовом резервістів в особливий
період,
• за контрактом під час дії особливого
періоду на строк до його закінчення або
до дня звільнення.
Після звільнення зі служби пенсії
таких військовослужбовців переглядаються з урахуванням додаткової
вислуги років та грошового забезпечення, що визначається за останньою
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посадою на час повторного звільнення
зі служби.
Для перерахунку пенсії уповноважений орган силового міністерства або
відомства, з якого військовослужбовець
звільнився зі служби, надає: грошовий
атестат, довідку про додаткові види
грошового забезпечення та розрахунок
вислуги років військовослужбовця.
Довідково: такі положення містять
Закон України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» (стаття 2), Порядок подання
та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб», затверджений постановою Пенсійного фонду
України від 30.01.2007 № 3-1.
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