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Відділи створені.  
Але роботи – непочатий край

I знову –  
про благоустрій!

17 вересня матч сезону  
у Романові

с. 3

с. 4

с. 2

Поточний ремонт –  
це також позитив!

Віктор Першко 

У межах Рома-
нівської селищної 
ради минуле літо 
виявилося досить 
напруженим і все 
ж таки продук-
тивним щодо про-
ведення ремонту 
доріг.

Низка об’єктів була від-
ремонтована в межах гро-
мади. Зокрема, у Романові 
було покращено дорожнє 
покриття чотирьох вулиць. 
Знову ж таки, зважаючи 
на бюджет цих робіт (980 
тисяч гривень), ремонт вва-
жається лише поточним. 
Хоча зауважимо, що і він є 
важливим і навіть необхід-
ним сьогодні. У селі Камінь 
жителі вулиці Весняної ма-
ють покращене дорожнє 
покриття, яке підсипали та 
ущільнили, аби ліквідува-
ти дуже поширену тут ям-
ковість. Роботи проводили 
за сприяння директора 
ТОВ «Вівад 09» Ігоря Хода-
ка і безпосередньої участі 
техніки підприємства, яке 
він очолює. У підсумку на-
прикінці серпня ситуація 
із дорожнім покриттям у 
селі Камінь суттєво покра-
щилась. Ще один шматок 

вулиці довжиною майже 
у кілометр нещодавно від-
ремонтовано у селі Старо-
чуднівська Гута. За ініці-
ативи місцевого жителя 
Леоніда Шуляра на вулицю 
Польову вивезли шлакові 
залишки від спаленого 
вугілля. Знову ж таки на 

сільській вулиці спочатку 
попрацював грейдер під-
приємства «Вівад 09», який 
вирівняв шляхове полотно 
разом із встеленим по ньо-
му шлаковим відсівом. Як 
би там не було, але сільська 
дорога довжиною майже 
у кілометр стала набагато 

зручнішою для місцевих 
жителів. І все це – завдяки 
співпраці та ініціативності 
справді небайдужих лю-
дей. Ігор Ходак зазначає, 
що витрати на ремонт 
доріг не є першочергови-
ми, але попри все зали-
шаються надважливими. 
«Ремонт доріг і стан 
покриття на автошля-
хах громади виходять 
за межі комфорту і є 
вимогою сьогодення. В 
умовах воєнного стану 
фінансування відбува-
ється за градацією – по-
треби оборони і захисту, 
першочергові витрати, 
що забезпечують підпри-
ємства критичної інф-
раструктури, роботу 
комунальних закладів. І 
лише у залишку покра-
щення і відновлення інф-
раструктури в області. 
Тому такі процеси, як 

часткове відновлення по-
криття на автошляхах 
та вулицях в багатьох 
громадах, заморожені. 
Така дол я бі льшос ті 
доріг і у Романівській 
громаді, проте є ділян-
ки, де хоча б частковий 
ремонт є необхідним для 
прохідності. Попри вій-
ськові дії і переорієнта-
цію бюджетних коштів 
нам вдалося замінити 
покритт я на кі лькох 
об’єктах у громаді: ре-
монт вулиці в одному з 
сіл Врублівського ста-
ростинського округ у, 
поточний ре монт на 
автошляхах обласного 
та місцевого значення, 
а також віднов ле нн я 
покриття стратегічно 
важливої ділянки доро-
ги, якою користуються 
військові. Це результат 
спільного фінансування і 

невід’ємної присутності 
бізнесу у житті громади, 
ТОВ "Вівад 09" є не лише 
найбільшим платником 
податків, завдяки роботі 
компанії фінансуються 
роботи на соціально зна-
чущих об’єктах інфра-
структури Романівської 
громади. Сьогодні , як 
ніколи, важливою є під-
тримка бізнесу, а запити 
про допомогу і фінансову 
підтримку реалізовані 
мною в макс и ма льно 
можливому обсязі», – за-
значив Ігор Ходак. 

На початку вересня 
2022-го року роз-
почалися ремонтні 
роботи на ділянці 
дороги обласного 
значення Романів 
– село Романівка.
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На Житомирщині за вісім місяців 2022 року зареєстрували 272 електромобілі
Війна у 2022 році прояви-

ла, що енергетичні ресурси є 
важливим фактором гібридної 
війни, важелем політичного, 
економічного впливу. 

Енергетичний шантаж усієї Європи з 
боку росії зараз як ніколи вказав на необ-
хідність мати альтернативні джерела енергії 
та перехід на екологічні види транспорту. 
За електрокарами майбутнє. І воно уже 
почалося просто зараз.

Із початку 2022 року до 31 серпня включ-
но сервісними центрами МВС було зареє-
стровано 7,2 тисячі електромобілів. 

Зокрема, у Житомирській області за 
вісім місяців 2022 року зареєстрували 
272 електромобілі, з них 206 – у Жи-
томирі. Для порівняння, за аналогічний 

період минулого року у сервісних центрах 
МВС області й безпосередньо в Житомирі 
поставили на облік 198 і 117 таких авто 

відповідно. Загалом за весь минулий рік у 
Житомирі зареєстрували 191 електрокар. 
У сумі на Житомирщині у 2021 році таких 
автівок зареєстрували 289 одиниць.

Станом на 1 вересня 2022 року в Укра-
їні вже зареєстровано 40 752 електрокари. 
Для понад 40 тисяч автовласників в Україні 
майбутнє незалежне від нафтопродуктів 
уже настало.

Із 1 липня 2022 року під час купівлі елек-
тромобіля при першій його реєстрації не 
потрібно сплачувати збір до Пенсійного 
фонду відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни та інших законодавчих актів України 
щодо перегляду окремих пільг щодо опо-
даткування». Як відомо, збір стягується за 
першої реєстрації автомобіля на території 
України, незалежно від того, нова машина 
чи вживана. Якщо авто перепродається, 

то пенсійний збір не потрібно сплачувати. 
Нагадаємо, вартість першої реєстрація елек-
трокарів у сервісному центрі МВС становить 
орієнтовно 830 грн.

Автомобілі на акумуляторних джере-
лах живлення легко впізнати на дорогах за 
зеленими номерними знаками, які сервісні 
центри МВС видають при реєстрації. А 
також їх вирізняє тихий звук ходу, оскільки 
мотор не генерує стільки шуму, як мотор 
внутрішнього згорання.

Нагадуємо, що консультацію щодо 
послуг сервісних центрів МВС можна 
отримати за телефоном (044) 290-19-88 
або на сторінці Головного сервісного 
центру МВС у фейсбуку. Відповіді на 
найпоширеніші запитання та корисну ін-
формацію черпайте на сайті.

РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області

Відділи створені.  
Але роботи – непочатий край

Віктор Першко

Безумовно, усі пи-
тання, які розглядалися 
упродовж 30-ї сесії 
Романівської селищної 
ради (відбулася 7 верес-
ня 2022 р.), мають важ-
ливе значення у житті 
громади. Однак деякі із 
них викликають зна-
чний резонанс і тому 
потребують певних 
коментарів. 

Отже, йдеться про реоргані-
зацію управлінь та відділів Рома-
нівської селищної ради. Під час 
недавньої, 30-ї, сесії депутати ухва-
лили рішення про реорганізацію 
фінансового управління Романів-
ської селищної ради у фінансовий 
відділ цієї ж ради. Ще одне рішен-
ня стосується створення  відділу, 
який з’явиться із 1 січня 2023 року 
у структурі Романівської селищної 
ради замість нині діючих відді-
лів освіти та культури, туризму, 
молоді та спорту.  Новий відділ 
називається гуманітарний.

Якщо по суті, якщо 
конкретно про ціль ре-
організації відділів, то це 
процес оптимізації. Згідно 
з рішенням (із 1 січня 2023 
року) новостворених відді-
лів у складі Романівської 
селищної ради з’явиться 
два. Замість колишніх двох 
відділів і одного управлін-
ня. Різниця зрозуміла.

Тепер важливо зрозуміти при-
чини, головний зміст та напрями 
запропонованих змін. Тут слід 
зауважити, що створена восени 
2020-го року Романівська тери-
торіальна громада має вже два 
роки досвіду. Очевидно, що пора 
зробити певні висновки, уроки, 
зміни і бажано – вдосконалення. 
Ось і виникає потреба у реформу-
ванні структури селищної ради, 
її штатно-посадового розкладу. 
Щонайперше це робиться через 
елементарну потребу ефективного 
використання коштів місцевого 
бюджету на утримання влади. З 
цього приводу у народі вже давно 
гуляє думка про те, що влади у 
нас забагато. Але якщо вдатися 
до конкретних порівнянь, то сьо-

годні у Романові чисельність на-
чальства значно менша порівняно, 
наприклад, із 2019-м роком, коли 
разом у Романові та Романівсько-
му районі водночас співіснували 
селищна і районна рада, а також 
– ще й районна адміністрація. 
Сьогодні ж на теренах громади 
існує лише селищна рада. Ще одне 
важливе зауваження стосується 
чисельності чиновників у штаті 
Романівської селищної ради. Якщо 
порівняти таку чисельність у Ро-
манові, Брусилові чи Олевську, то 
тут Романівська селищна рада має 
найскромніший вигляд. 

Однак найголовніше полягає 
у тому, що життя вимагає нових 
підходів, вдосконалення не лише 
штатної чисельності, але й змісту 

роботи певних відділів. Стосовно 
перетворення управління фі-
нансів у відділ із аналогічною 
назвою, то тут реальні напрями 
такого перетворення можна буде 

відзначити у ході детального ана-
лізу роботи кожного працівника, 
який сьогодні працює у штаті 
управління фінансів. Як конкретно 
зміниться штат майбутнього, вже 
реформованого, відділу фінансів, 
покаже вже не таке й далеке май-
бутнє.

Зі створенням гуманітарно-
го відділу Романівської селищ-
ної ради ситуація дещо інша. 
Те, що під дахом новоствореної 
управлінської структури мають 
поміститися, по суті, п’ять (освіта, 
культура, туризм, спорт, молодь) 
галузей життя Романівської гро-
мади, вимагає неабиякої управ-
лінської ерудиції від керівника 
новоствореного гуманітарного 
відділу. Без сумніву, у такому 
відділі має бути щонайменше 
один профільний заступник, 

який опікуватиметься питання-
ми культури, туризму, молоді і 
спорту, бо освіта як галузь має 
очевидну специфіку і вимагає 
такого ж окремого ставлення. Ба 
більше, деякі галузі гуманітарної 
сфери Романівської громади ви-
магають очевидних змін, зрушень 
і реформувань. Це найпершим 
чином стосується діяльності за-
кладів культури, а також – певних 
зримих змін у питаннях розвитку 
туристичної діяльності як такої. 

Загалом зроблено лише 
перший крок, який вимагатиме 
чималої організаційної, підготов-
чої роботи стосовно напрямів та 
змісту роботи новостворених і, по 
суті, реформованих відділів. Отже, 
зроблено анонс стосовно життєді-
яльності потужного пласту життя 
Романівської селищної ради. Далі, 
як мовиться, буде. І буде багато 
чого. Уважно стежимо, вивчаємо 
і реагуємо.
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До державного бюджету 
платниками Житомирщини  
за 8 місяців забезпечено 
надходжень у сумі 4,4 млрд грн

За січень–серпень ц. р. до 
Державного бюджету Украї-
ни забезпечено надходжень 
у сумі 4,4 млрд грн. Суб’єктам 
господарювання області відпо-
відно до чинного законодав-
ства відшкодовано на розра-
хункові рахунки 294,2 млн грн.

У галузевому розрізі найбіль-
шу питому вагу надходжень до 
державного бюджету забезпечили 
платники таких видів діяльності, 
як:

- державне управління й оборо-
на, освіта, охорона здоров'я та 
надання соціальної допомоги 
– 28,8%, або 1315,9 млн грн;

- сільське господарство, мислив-
ство та лісове господарство – 
17,0%, або 777,6 млн грн;

- оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних за-
собів і мотоциклів – 11,6%, або 
532,4 млн грн;

- переробна промисловість – 
15,6%, або 712,2 млн грн;

- постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря – 6,1%, або 277,4 млн 
грн;

- добувна промисловість і роз-
роблення кар’єрів – 5,9%, або 
270,5 млн грн;

- будівництво – 2,4%, або 111,6 
млн грн;

- водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами – 1,8%, 
або 80,2 млн грн.

Головне управління ДПС 
у Житомирській області

Житомирська ОВА звертає увагу: 
в області почастішали випадки 
шахрайства зі збором коштів на 
гуманітарну допомогу

I знову – про благоустрій!
Віктор Радчук

Тема благоустрою на тери-
торії територіальних громад 
Житомирщини  вже давно 
стала популярною. 

І нічого дивного у цьому  немає, оскільки 
благоустрій, порядок і чистота на вулицях, 
на прибудинкових територіях міст і сіл 
Житомирської області вже давно перетво-
рилися на проблему, яка вирішується дуже 
повільно. У Романові прагнуть благоустрій 
та порядок привести до належних стан-
дартів. Виявилося, у цьому питанні існує 
чимало вимог, зауважень, які потребують 
свого вирішення на рівні регуляторної по-
літики, яку сповідує і якої дотримується 
місцева влада. Якщо конкретно, то прави-
ла із благоустрою, які діють на території 
Романівської селищної ради, вимагають 
доповнень, уточнень, продиктованих що-
денними ситуаціями суто побутового ха-
рактеру. Непростою виявилася ситуація 
із запровадженням посади інспектора із 
благоустрою Романівської селищної ради. 
Те, що така посада вже давно потрібна, сум-
нівів ні у кого не викликає, але запровадити 
її і ввести до штатного розкладу посадових 
осіб не так просто. Для цього слід прийняти 
Положення про інспектора із благоустрою 
Романівської селищної ради, а також врегу-
лювати низку питань, що виникають (або 
виникнуть) у роботі такого інспектора. Саме 
тому чергова сесія Романівської селищної 
ради, що проходила 7 вересня 2022-го року, 
ухвалила Положення про інспектора із бла-
гоустрою. Депутати ухвалили Програму 
із благоустрою територій закладів освіти, 
а  також внесли доповнення до Правил з 
благоустрою Романівської селищної ради. 
Про що, власне, йдеться? Річ у тім, що, на-
приклад, комісія з благоустрою, яка діє у 
складі Романівської селищної ради, вже 

давно практикує складання протоколів 
щодо порушень правил окремими грома-
дянами, жителями, підприємцями, уста-
новами та організаціями. Однак на такі дії 
з боку комісії мало хто реагує. Саме тому 
під час сесії і було внесене доповнення до 
Правил із благоустрою Романівської селищ-
ної ради. У пункт 9.8 таких правил відтепер 
внесені важливі зауваження: «У разі, коли 
особи, винні у порушенні Правил із 
благоустрою, не виконують дій щодо 
усунення наслідків порушення у вста-
новлений термін, балансоутримувач 
об’єкта або елемента благоустрою має 
право здійснити усунення недоліків 
і наслідків порушення цих правил 

власними силами або через укладання 
певного договору, залучаючи для вико-
нання певних дій третіх осіб. У такому 
разі балансоутримувач (йдеться про 
Романівську селищну раду) має право 
на відшкодування витрат (збитків), по-
несених у зв’язку з усуненням наслідків 
порушених вимог цих правил. Зокрема, 
Романівська селищна рада має право 
вилучати будівельні матеріали (пісок, 
щебінь, каміння, цеглу, відсів і т. д.), бу-
дівельні відходи, недіючі транспортні 
засоби, споруди, будівлі, обладнання 
та інше майно, що розміщене на тери-
торії, яка перебуває у її комунальній 
власності».

Ось таке доповнення відте-
пер дозволятиме місцевій владі 
Романівської громади дієвіше 
впливати на порушення пра-
вил благоустрою у конкретних 
ситуаціях. Не хоче, наприклад, 
власник приватної садиби після 
отриманого зауваження та по-
передження прибрати залишки 
піску, відсіву чи щебеню, який 
лежить на території тротуару або 
навіть проїжджій частині дороги, 
тоді селищна рада самотужки 
прибирає такі будівельні мате-
ріали (відходи) і використовує 
для потреб громади. 

Стосовно теми благоустрою слід заува-
жити, що Романівська селищна рада має 
наміри подальшого вдосконалення благо-
устрою вулиць селищ і сіл, розташованих 
на її території. З цього приводу важливо 
звернути увагу на рішення стосовно демон-
тажу незаконно встановлених/розміщених 
елементів, тимчасових (металевих) гаражів, 
тимчасових споруд для впровадження під-
приємницької діяльності, побутового, со-
ціально-культурного та іншого призначення 
на території Романівської селищної ради. 
Таке питання розглядалося під час засідан-
ня виконкому Романівської селищної ради 
14 вересня 2022 року. Тут же, на виконкомі, 
було ухвалене рішення щодо встановлення 
пристроїв примусового зниження швидко-
сті руху транспорту у селищах Романові 
та Биківці. Ще одне рішення виконкому 
від 14 вересня стосується заборони руху 
важковагового транспорту (вантажівок) 
біля річки Виспа. Все, про що ми розповіли 
вище, стосується благоустрою і впорядко-
ваності території сіл і селищ Романівської 
селищної ради. Роботи і клопоту стосовно 
дотримання правил і доповнень до них у 
чиновників буде чимало, але ж сидіти склав-
ши руки також не можна. Треба братися за 
наведення порядку!

Впродовж минулого 
тижня до підприємств та 
громадських організацій 
Житомирської області 
надходили фейкові звер-
нення нібито від Жито-
мирської ОВА з прохан-
ням перерахувати кошти 
на підтримку бригад 
Збройних сил України.

Зверніть увагу! Житомирська 
ОВА не розсилає листів із подібним 
змістом. Такі розсилки ніщо інше, як 
шахрайство!

Крім того, ані бланк установи, ані 
підпис начальника ОВА на фейкових 
зверненнях не відповідають оригіналу.

Житомирська ОВА 
застерігає : будьте 
обачні! Якщо ви отри-
мали подібний лист, 
повідомте про такий 
факт правоохоронні 
органи. Обов’язково 
перевіряйте інфор-
мацію, адже шахраї 
можуть скористатися 
вашою довірою!
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Вступ-2022: понад 131 тис. осіб 
зараховано до бакалаврату

Станом на 13 вересня 2022 
року на основі повної загаль-
ної середньої освіти до закла-
дів вищої освіти на бакалаврат 
зараховано понад 131 тис. осіб. 

Про це у телеграм-каналі повідомив 
Міністр освіти і науки України Сергій 
Шкарлет.

«За державним та регіональним замов-
ленням на бакалаврат зараховано понад 56 
тис. осіб, зокрема за квотою-2 майже 11 тис. 
осіб. На контракт – 75 тис. вступників», – 
зазначив Сергій Шкарлет.

За словами міністра, нині закладами 
вищої освіти проводиться самостійне пере-
ведення на вакантні бюджетні місця осіб, 
зарахованих на контракт (передусім осіб 
пільгових категорій). Остаточно процес 
переведення буде завершено 21 вересня. 
Зарахування на контракт – не пізніше 30 
вересня.

На бюджет найбільше вступ-
ників зараховано (державне та ре-
гіональне замовлення) за такими 
спеціальностями:
• середня освіта;
• медицина;
• комп'ютерні науки;
• інженерія програмного забезпечення;
• філологія;
• будівництво та цивільна інженерія.

Для вступу до закладів фахової перед-
вищої та вищої освіти загалом подано по-
над 1 млн 149 тис. електронних заяв.

Захворюваність на COVID-19  
в області за тиждень зросла 
на 58,7%

Захворюваність на COVID-19 у 
Житомирській області щотижня про-
довжує зростати. Всього з початку 
пандемії зареєстровано понад 202 
тисячі випадків, показник на 100 тисяч 
населення становить 16 820. 

Такі дані повідомив Житомирський 
обласний лабораторний центр МОЗ 
України.

За звітний тиждень (05.09.2022-
11.09.2022) зареєстровано 1295 випадків 
захворювання, показник 107,8 на 100 тис. 
населення: відбулось зростання на 58,7%. 
Серед захворілих 148 осіб (11%) перебува-
ють на стаціонарному лікуванні. Станом 
на 12.09.2022 кількість активних хворих 
COVID-19 – 2046 осіб, показник 170,3. 

Для підтвердження діагнозу COVID-19 
медичними працівниками використо-
вуються як швидкі тести на визначення 
антигену SARS-CoV-2, так і метод ПЛР. 
Кількість зразків біоматеріалу, що до-
ставляється до вірусологічної лабораторії 
обласного центру для проведення ПЛР-

досліджень та підтвердження діагнозу, 
постійно збільшується. Показник пози-
тивних результатів ПЛР-досліджень за 
минулий тиждень залишається досить 
високим (42%) та крім іншого свідчить 
про ускладнення епідемічної ситуації.

Випадки реєструвались по всій те-
риторії області. Найвищі рівні захворю-
ваності спостерігаються у м. Бердичеві 
(показник 294,2) та Коростишівському 
районі (показник 234,9). Показники, що 
перевищують середньообласний, фіксу-
ються в Ємільчинському, Андрушівському, 
Брусилівському, Олевському, Житомир-
ському районах та м. Житомирі.

За даними ДУ «ЦГЗ МОЗ України», за 
минулий тиждень у країні відбувся ріст 
захворюваності порівняно з попереднім 
тижнем на 47,7%.

17 вересня матч сезону у Романові
Віктор Єрофєєв

Футбольний кален-
дар Житомирщини у 
поточному році виявив-
ся настільки швидко-
плинним, що перерву 
між першим і другим 
колами чемпіонату та 
першості Житомир-
ської області мало хто 
помітив. 

Третього вересня кілька ко-
манд, які через певні причини не 
змогли зіграти ігри перших турів 
(ще у липні 2022-го), догравали 
пропущене, а вже за тиждень 
стартував перший тур другого 
кола. Одразу візьмемося за огляд 
ігор за участі команд із Романова.

Романівська «Зоря», яка 
завершила перше коло одно-
осібним лідером COMSPEC-
чемпіонату Житомирської об-
ласті з футболу, знову виїхала до 
Новограда-Волинського, де мала 
зустрітися із місцевим клубом 
«Случ». І хоча «Случ» за підсум-
ками матчів першого кола до 
грандів чемпіонату не належить, 
все ж таки на звягельському ста-
діоні романівській команді ви-
рішили дати бій. Тим паче, що 
причин і мотивацій перемогти 
чи хоча б зіграти внічию із ліде-
ром у футболістів «Случа» було 
більше ніж вдосталь. Сенсації у 
Новограді-Волинському 10 вересня 
не сталося. «Зоря», як і належить 
лідеру, забила два, а пропустила 
лише один гол. У підсумку 2:1, і 
романівчани впевнено лідирують 
у чемпіонаті. Одразу ж зауважимо, 
що серед інших клубів вищої ліги 
COMSPEC-чемпіонату лише ФК 
«Бердичів» сьогодні не припиняє 
спроб наздогнати «Зорю». Якраз 
17 вересня 2022-го року суперники 
зустрінуться в очному поєдин-
ку між собою на полі стадіону 
Романівської ДЮСШ. Тому у 
найближчу суботу у Романо-
ві відбудеться, можливо, цен-
тральна і вирішальна гра, яка 
багато в чому визначить долю 
переможця чемпіонату.

«Зоря-2», яка завершила 
перше коло на другому місці 
(маючи однакову кількість 
турнірних очок із лідером 
першості), також не збира-
ється послабляти свою гру. 
Романівська «молодіжка» грає 
у швидкий і запальний футбол, 
додаючи у кожній грі ігрової ста-
більності та впевненості у своїх 
силах на футбольному полі. 10 
вересня, у першому турі дру-
гого кола чемпіонату, «Зоря-2» 
впевнено (із рахунком 2:0) пере-
грала футболістів із Пулин. Наші 
футболісти так і залишаються 
на другому місці турнірної та-
блиці, оскільки лідер першості 
«ГУНП-Іванків» на старті другого 
кола завдав нищівної поразки 
футболістам чуднівського «Те-
терева» (5:1). За однакової кіль-
кості  набраних очок іванківські 
футболісти мають кращу, ніж у 
«Зорі-2» різницю між забитими 
і пропущеними м’ячами.

Про події та деталі поєдинків 
чемпіонату та першості Житомир-
щини 2022-го року у вищій та пер-
шій лігах ми вже неодноразово 
розповідали, але сьогодні настала 
черга розповісти ще про один важ-
ливий футбольний турнір. 

Йдеться про Кубок пам’яті 
Героїв Небесної сотні, який 
вже декілька років поспіль 

вважається головним кубко-
вим змаганням футбольної 
Житомирщини. 

Цього року розіграш кубку 
розпочинається із чвертьфіна-
лу, який проводиться із двох 
поєдинків. Перший поєдинок 
відбувся у середу, 14 вересня 
(на момент друку газети резуль-
тат матчу ще не був відомим). 
Другий поєдинок пройде за 
тиждень, 21 вересня. Романів-
ська «Зоря» у чвертьфіналі зу-
стрічається із представниками 
клубу «Ставки», який переміг у 
минулорічному чемпіонаті. Сьо-
годні «Ставки-2» виступають у 
чемпіонаті області значно гірше 
романівчан, але у кубковому по-
єдинку результат здобувається за 
підсумками двох матчів: у себе і 
на полі суперника. Як воно буде, 
побачимо, але вже півфінал 
Кубка Небесної сотні змусить 
суперників виявляти переможця 
лише в одному поєдинку. Фінал 
змагань приурочують до свята 
Покрови, яке співпадає з Днем 
захисника Вітчизни-України. 14 
жовтня 2022-го року Житомир-
щина отримає нового володаря 
Кубка Небесної сотні. Романів-
ська «Зоря» – серед реальних 
претендентів на кубкову пере-
могу.



5 Середа, 14 вересня 2022WWW.ZT.20MINUT.UA Актуально

За вісім місяців 2022 року платниками Житомирщини  
сплачено понад 7,6 млрд грн ЄСВ

Надходження єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страху-
вання від платників податків 
Житомирщини протягом 8 
місяців цього року становлять 
7 млрд 658 млн грн. 

Порівняно з аналогічним періодом ми-
нулого року надходження збільшились на 
понад 3 млрд грн, або 66%. У серпні цього 
року сума надходжень склала майже 1 млрд 
270 млн грн ЄСВ.

Звертаємо увагу на те, що з 24 лютого 
2022 року, відповідно до Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану», в 
Україні введено режим воєнного стану. 15 
березня 2022 року Верховна Рада України 
прийняла Закон України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо 
дії норм на період дії воєнного стану» № 
2120-IX, відповідно до якого з 1 березня 
2022 року до припинення воєнного стану, а 
також протягом дванадцяти місяців після 
такого припинення фізичні особи – під-
приємці, особи, які провадять незалежну 
професійну діяльність, члени фермерського 

господарства, мають право не сплачувати 
єдиний внесок за себе.

Варто взяти до уваги, що на період мо-
білізації роботодавці – платники єдиного 
податку, які обрали спрощену систему 
оподаткування, фізичні особи – підпри-

ємці, які належать до другої та третьої 
груп платників єдиного податку, а також 
юридичні особи, які належать до третьої 
групи платників єдиного податку, мають 
право за власним рішенням не сплачувати 
єдиний внесок за найманих працівників, 

призваних під час мобілізації на військову 
службу до Збройних сил України.

Штрафи та пеня за порушення у зв’язку 
зі сплатою єдиного внеску не застосовують-
ся протягом дії воєнного стану та трьох 
місяців після його припинення.

Звертаємо увагу, що на-
дана законодавством мож-
ливість не сплачувати єдиний 
внесок у період дії воєнного 
стану є лише правом платни-
ка, а не звільненням його від 
нарахування внеску.

Крім того, страховий стаж –  це пері-
од (строк), протягом якого особа підлягає 
загальнообов'язковому державному пен-
сійному страхуванню та за який щомісяця 
сплачені страхові внески в сумі не меншій, 
ніж мінімальний страховий внесок. Це ви-
значено частиною першою ст. 24 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». Таким чином, у разі 
прийняття ФОПом рішення про несплату 
єдиного внеску страховий стаж для при-
значення пенсії нараховуватися не буде.

Головне управління ДПС  
у Житомирській області

Єдиний номер 112: як тепер українці 
звертатимуться по екстрену допомогу

В Україні створять єдиний 
центр прийняття екстрених 
викликів за номером 112. Вер-
ховна Рада проголосувала за 
ухвалення відповідного зако-
нопроєкту. 

Зателефонувавши за цим номером, лю-
дина зможе отримати комплексну допомо-
гу в екстрених ситуаціях, які загрожують 
здоров’ю, життю, майну, навколишньому 
природному середовищу або громадському 
порядку. Як працюватиме служба та як 
це нововведення наближає Україну до ЄС 
– розбирався Центр громадського моніто-
рингу і контролю.

Принцип «єдиного вікна»
Речник парламенту Руслан Стефан-

чук пояснив, що створення системи 112 
фактично означає об’єднання всіх служб 
– 101, 102, 103 та 104 – в єдину систему. 

За його словами, принцип «єдиного 
вікна» дозволить забезпечити кращий 
рівень надання екстреної допомоги та 
оперативно залучати декілька екстрених 
служб у разі виникнення невідкладних 
ситуацій. 

У Міністерстві внутрішніх справ 
розповіли, що у системі 112 поєдна-
ні традиційні методи реагування 
на екстрені та надзвичайні події й 
інформаційно-телекомунікаційні 
технології. Це дозволить: 

- підвищити ефективність надання 
допомоги населенню; 

- удосконалити діяльність аварійно-
рятувальних служб, поліції та медиків; 

- віддалено бачити ситуацію на місці 
екстреної події; 

- оперативно задіяти доступні ресурси; 
- забезпечувати інформацією урядові 

та регіональні кризові центри в режимі 
реального часу.

Що зміниться
Єдиний номер виклику екстрених 

служб 112 може запрацювати до кінця 
року у Києві та Київській області, розпо-
вів заступник міністра внутрішніх справ 
України Ігор Бондаренко під час брифінгу 
в Медіацентрі Україна. Решта регіонів 
можуть приєднатись до системи протягом 
наступного року. 

Запровадження єдиного номеру 112, за 
словами заступника міністра, спростить 
українцям процес виклику одразу кількох 
екстрених служб. 

«Людині не потрібно буде у разі якоїсь 
складної ситуації, де необхідна участь де-
кількох служб, наприклад, і ДСНС, і швидкої 
допомоги чи ще інших, вживати якихось 
додаткових заходів і телефонувати в декіль-
ка служб. Вона повідомляє оператору ту 
інформацію, яку може надати. Оператор 
автоматично бачить місце розташування 
абонента, формує картку події, заповнює 

згідно з новою методикою вже чіткий план 
реагування, задіює оперативно-диспетчер-
ські підрозділи, які обслуговують це місце. 
Все автоматично обробляється, авто-
матично опрацьовується, підрозділи уже 
здійснюють реагування за готовим чітким 
алгоритмом», – пояснив Ігор Бондаренко.

Європейський досвід
Створення служби 112 входить до пере-

ліку зобов’язань України в межах Угоди 
про асоціацію з ЄС. Безкоштовний номер 
112 відомий кожному європейцю. Набрав-
ши його, житель Європи потрапляє до 
диспетчерського центру служби екстре-
ної допомоги, яка координує дії поліції, 
пожежної охорони, швидкої медичної 
допомоги, аварійної газової служби, ря-
тувальних служб. Отже, опинившись у 
безвихідному становищі, людині не треба 
визначатись, кому телефонувати. Треба 
лише сповістити про проблему на 112. 

Унікальність номеру 112 у 
тому, що його можна набра-
ти з будь-якого телефонного 
апарата, без введення PIN-
коду та при заблокованій 
клавіатурі. Під час виклику 
автоматично визначається 
місцезнаходження абонен-
та, є можливість спілкуватися 
різними мовами.
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За скільки має приїхати 
швидка: роз’яснення МОЗ

Питання доїзду бригади «екстренки» регулюється постано-
вою Кабміну № 1271. 

Відповідно до неї всі виклики, залежно від скарг пацієнта, поділяються на: 
• Критичні – супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками 

масивної кровотечі чи крововтрати. 
• Екстрені – супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, озна-

ками гострого коронарного синдрому, ознаками гострого мозкового інсульту, розладами 
дихання.  

• Неекстрені – пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невід-
кладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його 
стану. 

• Непрофільні – стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної 
допомоги на місці. 

На критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, 
на екстрений – за 20. 

На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають. Водночас у разі 
неекстрених звернень до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є 
вільні бригади та немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімей-
ного лікаря. Щодо непрофільного, то пацієнта можуть проконсультувати за телефоном. 

Важливо, що з огляду на обставини, які не залежать від організації системи надання 
екстреної медичної допомоги, допускається перевищення нормативу доїзду. До прикладу, 
йдеться про ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, 
епідеміологічну ситуацію тощо. 

Разом з тим в умовах воєнного стану у разі ведення активних бойових дій на території, 
з якої надійшов виклик, виїзд бригади буде відтермінований до припинення загрози.

Пресслужба МОЗ України

«Твоя кров може 
воювати. Стань донором»  
– в Україні стартувала 
національна кампанія

В умовах воєн-
ного стану стале 
забезпечення до-
норською кров’ю 
та її компонентами 
є однією з умов за-
безпечення оборо-
ноздатності країни 
та запорукою її 
національної без-
пеки. 

Війна створює нові 
виклики: кров потрібна 
щодня як для порятунку 
українських воїнів, так і 
для мирних громадян, які 
страждають від агресії, 
розв’язаної російською 
федерацією. Нині важ-
ливо збільшувати запаси 
безпечної і якісної донор-
ської крові, яка допомагає 
не тільки рятувати життя 
військових, а й проводити 
планові операції в тилу, 
приймати пологи, здійсню-
вати трансплантації.

Як стати донором?
Звернутися до центру 

крові (практично у кожно-
му місті є центри крові або 
інші медичні заклади, де 
можна здати кров).  

Записатися телефо-
ном у базу донорів у цен-
трах крові свого міста. 
Всі медичні заклади, які 
роблять запаси крові, ма-
ють власну базу донорів і за 

потреби крові зв’язуються 
з ними.

Записатися онлайн в 
реєстр донорів. Кожен, 
хто бажає донатити кров, 
може зареєструватися на 
відповідних вебсервісах, 
внести туди всю необхідну 
інформацію і чекати по-
відомлення від координа-
торів.

Внести свої дані 
можна на ресурсі: 
https://www.donor.ua/

Хто може стати 
донором?

Кожен дієздатний укра-
їнець віком від 18 років. 

Серед обов’язкових 
вимог: маса тіла не мен-
ше ніж 50 кг і відсутність 
протипоказань до донор-
ства. 

Кампанію «Твоя кров 
може воювати. Стань до-
нором» ілюструє мурал 
на воротах обстріляного 
будинку в центрі Харкова. 
Художник Гамлет Зінь-
ківський створив цей му-
рал після того, як сам здав 
кров для фронту. Автор 
надав право використову-
вати його роботу, споді-
ваючись, що вона надихне 
на донорство інших.

Пресслужба МОЗ України

Як пройти мамографію безоплатно?
Рак молочної залози 

– одне з найпоширені-
ших онкозахворювань 
серед жінок. Проте 
рання діагностика зна-
чно підвищує шанси на 
одужання і дає можли-
вість врятувати тисячі 
життів. У разі виявлен-
ня раку молочної залози 
на першій стадії шанси 
вилікуватись складають 
понад 95%.

Ефективним дослідженням 
молочних залоз є мамографія 
(дослідження за допомогою рент-
генівського апарату – мамографу). 
Цей спосіб дозволяє виявити зло-
якісні й доброякісні утворення та 
аномальний розвиток тканини в 
молочних залозах на початкових 
стадіях.

Мамографія є точним і разом 
із цим безпечним методом діа-
гностики, оскільки променеве 
навантаження під час дослі-
дження є дуже низьким. Слід 
зазначити, що це одне з шести 
безоплатних досліджень для 
раннього виявлення онкології, 
що оплачуються з державного 
бюджету в межах Програми 
медичних гарантій.

Для того, щоб пройти ма-
мографію, жінці необхідно:

• Взяти направлення на діа-
гностику у сімейного лікаря, з 
яким укладено декларацію, або 
у лікаря первинної медичної до-
помоги (терапевт/сімейний лікар, 
педіатр), якщо ви втратили зв’язок 
зі своїм «сімейником». 

• Також направлення може ви-
писати лікуючий лікар (за показами).

Нагадуємо, що під час дії воєн-
ного стану направлення може бути 
як електронним, так і паперовим. 

• Обрати лікарню, в якій зруч-
но пройти обстеження. 

Це може бути медзаклад у будь-
якому регіоні країни, який має від-
повідне обладнання і договір з НСЗУ. 

Ваше місце реєстрації чи фактич-
ного проживання не має значення, 
послуги за направленням будуть 
надані безоплатно у будь-якому з 
таких закладів.

• Дізнатись про заклади, які 
проводять безоплатно таке до-
слідження.

Це можна зробити через опе-
ратора НСЗУ за номером 16-77 

(контакт-центр), нині – через 
воєнний стан – дашборди НСЗУ 
тимчасово закриті.

• Мамографія проводиться 
амбулаторно. У послугу входить: 
- консультація лікаря перед до-

слідженням та аналіз прове-
дених раніше досліджень (за 
наявності);

- проведення рентгенологічного 
дослідження у двох проєкціях, 
за необхідності – додаткових 
проєкцій та прицільного знімка;

- аналіз та опис результатів, на-
дання рекомендацій щодо на-
ступного дослідження;

- направлення (за потреби) на отри-
мання інших медичних послуг;

- запис результатів обстеження на 
цифровий носій, який віддадуть 
вам на руки.

Звертаємо увагу, що, зва-
жаючи на поширеність за-
хворювання, жінкам важ-
ливо регулярно проходити 
обстеження:

- з 20 років – самообстеження 
молочних залоз (на 6-12 день 
циклу),

- у віці старше 40 років – щороку 
(за направленням),

- пацієнткам молодшого віку 
лікар також може виписати 
направлення, якщо підозрює 
новоутворення.

Пресслужба МОЗ України
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Гороскоп на тиждень 14 вересня - 20 вересня Куточок ГОРОДНИКА

Різне

14
вересня
середа

15
вересня
четвер

16
вересня
п’ятниця

17
вересня
субота

18
вересня
неділя

19
вересня

понеділок

20
вересня
вівторок

+ 7°
+ 17°

+ 13°
+ 18°

+ 13°
+ 18°

+ 10°
+ 14°

+ 9°
+ 12°

+ 8°
+ 12°

+ 7°
+ 13°

734 731 732 733 724 733 742

ОВЕН
Настав час для дій. 

Але вчіться на чужих 
помилка, свідком яких 

ви, ймовірно, станете на цьому 
тижні. 

ТЕЛЕЦЬ
На вас чекає пере-

ломний тиждень. Стій-
те на своєму і не змінюйте плани 
– вийдете переможцем. 

БЛИЗНЮКИ
Впевненість у собі 

допоможе Близнюкам 
впоратися з усіма ви-

падами недоброзичливців. 
РАК
Зорі радять ризик-

нути і змінити своє 
життя на краще. Але із 

зони комфорту варто виходити 
обережно.

ЛЕВ
Приготуйтеся до по-

зитивних змін. На цьому 
тижні ви отримаєте величне за-
доволення від спілкування. 

ДІВА
Ш л я х до  успі х у 

залежить від вашого 
вміння дослухатися до 

інтуїції. Можливі несподівані 
сюрпризи. 

ТЕРЕЗИ
Уникайте токсичних 

людей на своєму шляху. 
Зробіть приємне рідним 

– отримаєте від цього бонуси.
СКОРПІОН
Відпустіть накопиче-

ні образи, особливо пе-
ред близькими людьми. 

Тиждень ідеально підходить для 
подорожей. 

СТРІЛЕЦЬ
Не приймайте по-

спішних рішень. Не-
хай на цьому тижні усе йде за 
заздалегідь продуманим планом. 

КОЗЕРІГ
Не діліться ні з ким 

своїми планами – на-
кличете біду. Зараз 

сприятливий час для вирішення 
фінансових питань.

ВОДОЛІЙ
Варто утриматися 

від спокус, які щедро 
сипатимуться на вас. Не 

допускайте творчого вигорання. 
РИБИ 
Уникайте режиму 

багатозадачності на 
цьому тижні, він може 

викликати знервованість і навіть 
агресію.

Коли найкраще 
збирати урожай 
моркви

Наближається мо-
мент збирання моркви. 
Ви витратили чимало 
сил, неухильно вико-
нували всі рекоменда-
ції щодо вирощування 
цього примхливого 
коренеплоду, пора 
побачити результати 
своєї праці.

Збирання пізньостиглої осін-
ньої моркви (дозріває більше ніж 
за 110 днів) проводять задов-
го до збирання пізніх сортів 
капусти – десь у середині ве-
ресня. Якщо прибрати корене-
плід раніше чи пізніше, він буде 
гірше зберігатися і здебільшого 
не переживе майбутню зиму на-
віть у правильно підготовленому 
погребі.

Нюанси збирання:
• Не варто тягнути зі зби-

ранням моркви до перших за-
морозків. Такі овочі згодом бу-
дуть частіше покриватися сірою 
гниллю. При зберіганні може 
постраждати значна частина 
врожаю.

• Не потрібно також викопу-
вати моркву раніше. На вулиці 
ще +15...+20 град. C, а в погребі 
буде +4. Така різка температур-
на різниця (шоковий перепад) 
негативно позначиться на збе-
ріганні. Дочекайтеся, поки на 

вулиці похолодає до +4 град. C 
і морква зупиниться в рості. До 
речі, саме в прохолодну погоду 
морква інтенсивно накопичує 
цукор і стає солодше.

• Щоб не помилитися у тер-
мінах збирання, заздалегідь під-
копуйте окремі коренеплоди в 
різних місцях грядки. Оглядайте 
їх зовні і пробуйте на смак.

• Викопувати моркву слід 
погожого сухого дня без опадів. 
Краще, щоб зібрані коренеплоди 
були сухими.

• Підкопувати моркву краще 
вилами, щоб не завдати корене-
плоду небажаних пошкоджень, 
через які всередину згодом про-
никнуть патогени. Після підкопу 
акуратно витягніть овоч із землі, 
тримаючись за гичку.

• Не забудьте видалити ба-
дилля відразу після збору вро-
жаю. Найкраще викручувати 
його руками. Бадилля – пре-
красний корм для сільськогоспо-
дарських тварин. Зокрема, його 
дуже люблять кролики.

• Довго сушити зібрану 
моркву не потрібно, інакше по-
страждає соковитість м'якоті. 
Просушку проводьте не на від-
критому сонці, а у затіненому 
місці (провітрюваний навіс, 
веранда).

Багато дачників вважає, що 
головною ознакою збирання 
моркви є пожовкле нижнє листя. 
На мій погляд, це, імовірніше, 
ознака хвороби, ніж зрілості.

Як позбутися слимаків 
на капусті та інших рослинах завдяки 
двом натуральним інгредієнтам

Якщо не хочете за-
стосовувати хімікати 
– є вихід!

Слимаки на грядках – це 
проблема. Річ у тім, що шкід-
ники здатні швидко знищити 
будь-які посадки, але найбіль-
ше їм подобається капуста. 

Як тільки слимаки будуть 
помічені між грядок, то негай-
но необхідно переходити до 
дій, щоб прогнати їх. 

При цьому не кожен дач-
ник захоче застосовувати на 
ділянці хімікати. З цієї при-
чини краще звернути увагу 

на народні засоби, які також 
ефективні, але при цьому не 
зашкодять людям і домашнім 
вихованцям.

Кава
Бореться зі слимаками ка-

вова гуща. Її досить розкласти 
товстим шаром навколо поса-
док. Однак після кожного дощу 
доведеться викладати нову по-
рцію такого засобу.

Хвоя
Її аромат не подобається 

слимакам і равликам. Вони 
відразу ж захочуть знайти для 
себе нове місце проживання.

Якщо розкладати матеріал 
по городу, то треба передба-
чити, щоб хвоя була гострою. 
Така текстура покриття теж не 
сподобається шкідникам.

Більш ефективним засо-
бом вважається застосуван-
ня одночасно двох засобів.

Джерело: Ukr.Media
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Рецепт плову з булгуром, свининою та буряком
Інгредієнти: 500 г свинини (задня частина), 

250 г булгуру, 100 мл соняшникової олії, 1 цибуля, 
1 буряк, 1 ст. л. томатної пасти, 500 мл води, 1 
головка часнику, сіль та перець до смаку, зіра до 
смаку, кмин до смаку.  

• Помийте 500 г свинини, зачистьте від плівок 
та наріжте середніми порційними шматочками. 
Цибулю очистьте від лушпиння та наріжте серед-
німи кубиками. Буряк помийте, очистьте від шкірки 
та наріжте тонкими брусочками. 

• Розігрійте пательню зі 100 мл соняшникової 
олії, перекладіть свинину та обсмажте з усіх боків до 
появи рум’яної скоринки. Додайте цибулю та смажте 
на середньому вогні протягом 5 хвилин, доки вона 
не стане м’якою. 

• Перекладіть на пательню буряк та смажте все 
разом ще 5 хвилин, періодично помішуючи.

• Також додайте 1 ст. л. томатної пасти, сіль та 
перець до смаку. За бажанням використайте ½ ч. 
л. зіри та ½ ч. л. кмину. Перемішайте та смажте всі 
інгредієнти в пательні ще 3 хвилини.

• Пересипте все із пательні в казанок чи каструлю 
з товстим дном. Всипте 250 г булгуру, влийте 500 мл 
води та посоліть до смаку. Рідина повинна повністю 
покрити всі інгредієнти.

• Покладіть зверху головку часнику.  Доведіть 
до кипіння, накрийте кришкою, зменште вогонь до 
маленького та готуйте 20 хвилин. Через 20 хвилин 
перемішайте, знову накрийте кришкою та готуйте 
ще 20 хвилин на тому ж мінімальному вогні. 

Буряковий хліб з беконом:  
український смак домашнього хліба

Інгредієнти: 500 г борошна, 300 мл води, 10 г живих 
дріжджів, 1 ч. л. цукру, 150 г буряка, 100 г бекону, олія, 
½ ч. л. солі. 

• Увімкніть духовку розігріватися до температури 
185 градусів. Помийте буряк, загорніть у фольгу та 
покладіть у розігріту духовку запікатися на 1-1,5 
години, залежно від розміру. Готовому овочу дайте 
охолонути, почистьте від шкірки та наріжте дрібними 
кубиками. Нам знадобиться 150 г буряка. 

• Тим часом наріжте дрібними кубиками 100 г 
бекону й обсмажте на сухій пательні до золотавого 
кольору.

• У мисочці розчиніть 10 г живих дріжджів у 300 
мл теплої води та додайте 1 ч. л. цукру. Залиште на 
15 хвилин, аби дріжджі почали активно діяти.

• У миску просійте 500 г борошна та додайте ½ 
ч. л. солі. Додайте дріжджову суміш та замісіть тісто, 
воно має бути пластичним. Вмішайте у тісто шма-
точки буряка та підсмаженого бекону, намагайтеся 
рівномірно розподілити їх у тісті.

• Сформуйте з тіста кулю та обережно покладіть 
її у миску, змащену олією. Поставте миску у тепле 
місце на 40 хвилин, аби тісто підійшло. Воно має 
збільшитися в об’ємі у 2-3 рази.

• Ще раз обімніть тісто та сформуйте кулю – 
заготовку нашого майбутнього хліба. Обережно 
перекладіть на деко, застелене пергаментом і трохи 
присипте борошном. Залиште ще на 30 хвилин, 
щоб хліб підріс.

• Поставте деко у розігріту до 220 градусів духо-
вку на 5 хвилин. Тоді зменште температуру до 180 
градусів та допікайте протягом ще 30 хвилин.

Джерело: klopotenko.com
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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

Робота, що заслуговує 
подяки та поваги

Романівське бюро правової 
допомоги інформує

Цікаві факти про сузір’я
• Всього на небі 88 сузір’їв. Ті з них, 

що видно у Північній півкулі нашої пла-
нети, не видно у Південній, і навпаки.

• Багато які з зірок, візуально роз-
ташованих в одному сузір’ї, насправді 
розділені неймовірними відстанями.

• Оскільки і галактики, і зірки безпе-
рервно рухаються, сузір’я теж поступово 
змінюють свій вигляд і спотворюються. 
Але на те, щоб це було помітно неозбро-
єним поглядом, будуть потрібні десятки 
і сотні тисяч років.

• У сузір’ї Овна є зірка під назвою 
Мезартим. Вона відома тим, що стала 
першою подвійною зіркою в історії, від-
критою за допомогою телескопа.

• Деякі зірки у складі сузір’їв на-
справді є цілими їхніми скупченнями. 
Наприклад, Гияди і Плеяди, які входять 
до складу сузір’я Тельця. Оскільки вони 
розташовані дуже далеко, нам вони зда-
ються лише зірками.

• Багато сузір’їв згадуються ще у 
творах античних письменників і поетів.

• Сузір’я Риби примітно тим, що 
однією із зірок в його складі насправді 
є спіральна галактика – зразок нашого 
Чумацького шляху, причому вона є най-
більшою спіральною галактикою з усіх, 
що можна спостерігати з Землі.

• Давньогрецький вчений Птолемей 
склав атлас зоряного неба близько 2200 
років тому. Він описав 48 сузір’їв з 88, 
відомих у наші дні.

• Астрономи-любителі краще за ін-
ших знають, що сузір’я на небі аж ніяк 
не нерухомі. В середньому за добу вони 
зміщуються на 1 градус.

• Всі 12 зодіакальних сузір’їв видно 
на небі протягом усього року.

• Яскраве і добре помітне сузір’я Орі-
она особливо виділялося в культурі та 
міфології різних народів і згадувалося 
частіше, ніж інші.

• У сузір’ї Лева є зірка під назвою 
Регул. Вона випромінює приблизно у 
160 разів більше світла, ніж наше Сонце.

• До складу Великої Ведмедиці 
входить 10 менших сузір’їв, а до складу 
сузір’я Геркулеса – цілих 19.

• Центр Чумацького шляху розта-
шовується в сузір’ї Стрільця.

• Дві зірки в сузір’ї Ковша насправді 
є галактиками.

• Знаменитий астроном Гершель 
відкрив планету Уран за допомогою 
спостереження за зірками із сузір’я 
Близнюків.

• Найменш яскравим з усіх зодіакаль-
них сузір’їв є сузір’я Рака, оскільки воно 
складається тільки з не дуже яскравих 
зірок.

• Найяскравішим і найпомітнішим у 
Південній півкулі сузір’ям є Південний 
хрест. Його зображення можна побачити 
на прапорах Нової Зеландії і Австралії.

• Сузір’я Гідри є найбільшим, воно 
займає близько 3% усього нічного неба.

Йдеться не просто про по-
дяку. Це унікальний випадок 
у житті Житомирщини, коли 
підприємство не лише не зу-
пиняло роботу у надзвичайно 
непростих умовах воєнного 
часу, але й невпинно досяга-
ло збільшення виробничих 
показників, створюючи нові 
робочі місця. Водночас під-
приємство підтримує велику 
громаду, вчасно сплачуючи 
левову частку податків, що 
формують бюджет Романів-
ської громади. Безумовно, 
досягати таких результатів 
вдається завдяки титанічній 
праці, самовідданості і чес-
ності насамперед у ставленні 
до держави, до земляків і до 
працівників найбільшого у 
Романівській громаді під-
приємства «Вівад 09». 

Тому подяка від імені ке-
рівництва Житомирського 
обласного центру зайнятос-
ті є знаковою, дуже симво-
лічною і абсолютно заслу-
женою підприємством, що 
доводить свої спроможності 
у найскладніших для Укра-
їни умовах. 

Чи має мій колиш-
ній чоловік платити 
аліменти на дитину, 
якщо він мобілізо-
ваний на військову 
службу? Нараховува-
ти заробітну плату 
за основним місцем 
роботи йому припи-
нили.

19 липня 2022 року набрав чинності 
Закон України № 2352-IX «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо опти-
мізації трудових відносин», згідно з яким 
роботодавця звільнено від обов’язку збері-
гати середній заробіток за працівниками, 
яких призвали на військову службу. За 
такими працівниками зберігається лише 
місце роботи та посада.

Мобілізованим працівникам випла-
чують грошове забезпечення за кошти 
Державного бюджету України на підставі 
Закону України «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців та членів 
їхніх сімей». Водночас військовослужбовці 
сплачують аліменти на загальних засадах 
та з усіх видів грошового забезпечення 
(крім такого, яке не має постійного харак-
теру).

Так, відповідно до Переліку видів до-
ходів, які враховуються при визначенні 
розміру аліментів на одного з подружжя, 
дітей, батьків, інших осіб, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
26 лютого 1993 року № 146, з військовос-
лужбовців Збройних сил України, інших 
утворених відповідно до законів України 
військових формувань, Держспецзв’язку, 
Держприкордонслужби, поліцейських, осіб 
рядового і начальницького складу органів і 
підрозділів внутрішніх справ, Національ-
ного антикорупційного бюро, Державного 
бюро розслідувань, БЕБ, служби цивільно-
го захисту та Державної кримінально-ви-
конавчої служби, співробітників Служби 
судової охорони утримання аліментів 
провадиться з усіх видів грошового за-

безпечення, крім грошового забезпечення, 
що не має постійного характеру, та інших 
випадків, передбачених законом.

Як діяти, якщо військовослужбовець 
відмовляється добровільно сплачувати 
аліменти?

Якщо утримання аліментів здійсню-
ється у примусовому порядку державним 
або приватним виконавцем у межах ви-
конавчого провадження, то саме на вико-
навця покладений обов’язок здійснювати 
розшук доходів боржника, на які можуть 
бути звернуті стягнення за виконавчими 
документами відповідно до Закону України 
«Про виконавче провадження». 

Зі свого боку стягувач може письмово 
повідомити виконавця про мобілізацію 
боржника на військову службу із зазначен-
ням номера військової частини, якщо такий 
відомо. Якщо виконавцю невідома адреса 
військової частини, де служить боржник, 
він повинен надіслати документи щодо 
стягнення аліментів до Міністерства обо-
рони України з метою їхньої передачі до 
бухгалтерії військової частини для стягнен-
ня аліментів з доходів боржника.

За більш деталь-
ною інформацією 
звертайтесь до Ро-
манівського бюро 
правової допомоги 
за адресою: 

смт Романів, вул. С. Лялевича, 2;  
тел. (068) 291-90-18 або 0 800 213 103 
(безкоштовно).


