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Ювілей як прояв розуміння 
історичної мети і потужний 
заряд для подальшого розвитку! 

Голкіпер «Звягеля-2» 
зберіг інтригу чемпіонату 
області з футболу

Хліб від Матата – як приклад, 
як стимул і як зразок!
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Завершується ве-
ресень 2022-го року, 
і на порядку денно-
му життя кожної 
громади постає 
питання про під-
готовку і форму-
вання показників 
місцевого бюджету 
на 2023-й  рік.

Головна особливість цьо-
го процесу полягає у тому, 
що він проходить в умовах 
воєнного стану, а це зумов-
лює, окрім інших факторів, 
ще й значну невизначеність 
щодо ключових припущень 
макроекономічного розви-
тку країни.

Бюджетний процес у 
громадах розпочато, і сьо-
годні він готується силами 
відповідних служб, управ-
лінь та фахівців у місцевих 
громадах. У Романівській 
селищній раді ми зверну-
лися до керівника управ-
ління фінансів Наталії 
Горобець, аби дізнатись, як 
проходить етап підготовки 
бюджету-2023. 

Робота над формуван-
ням показників бюджету 
2023-го року, як завжди, – у 
повному розпалі. Попри 
військовий стан ми розумі-
ємо і можемо прогнозувати 
певні цифри, – говорить Н. 
А. Горобець. – Вже зараз 

нами сформовані 80% по-
казників доходної частини 
бюджету Романівської се-
лищної ради на 2023-й рік. 
Особливої уваги потребує 
розрахунок видаткової 
частини, яка має врахува-
ти усі (в тому числі й ті, що 
відбуваються зараз або ж 
передбачені до кінця поточ-
ного року) зміни у мережі 
бюджетних установ, органі-
зацій, їхні штатні розписи, 
кількість працівників і т. 
п., – продовжує розповідь 
Наталія Аркадіївна. – Звіс-
но ж, бюджет 2023-го року 
має бути бездефіцитним, і 
ми не можемо собі дозво-
лити запланувати більші 
витрати, аніж передбачені 
наші доходи із різних дже-
рел. Ще одна норма, яка 
є обов‘язковою: бюджет 
наступного року має бути 
прийнятий до 25 грудня 
2022-го року. Враховуючи 
те, що 25 грудня припадає 
на неділю, то крайнім (най-
пізнішим) терміном прове-
дення бюджетної сесії може 
бути п’ятниця, 23 грудня 
2022-го року.

–  А я к с т о совно 
обов’язкової норми за-
конодавства щодо гро-
мадського обговорення 
основних бюджетних 
показників?

– Так, громадське об-
говорення є важливим, 
основоположним пунктом 
і категоричною вимогою у 
процесі підготовки річно-
го бюджету на новий рік. 
Однак в умовах воєнного 
стану провести такі заходи 

важко через усім зрозумі-
лі причини та обставини. 
Головну увагу у процесі 
комунікації із громадою 
стосовно пропозицій до по-
казників бюджету 2023-го 
року ми звернемо на роботу 
із головами старостинських 
округів, які мають провести 
відповідні заходи у селах 
та селищах Романівської 
селищної ради.

– Про які конкретні 
цифрові показники бю-
джету-2023 можна гово-
рити вже сьогодні?

– Зрозуміло, що нор-
ми та особливості життя 
в умовах воєнного стану 
диктують своє, однак хочу 
зауважити, що певного 
оптимізму нам додає той 
факт, що на 2023-й рік збе-
режено (продовжено) дію 
тимчасової норми щодо під-
вищення (+4%) нормативу 
зарахування податків на до-
ходи фізичних осіб (ПДФО) 
до місцевих бюджетів. Та-
ким чином, до місцевих 
бюджетів у новому році й 
надалі буде потрапляти 64% 
ПДФО. Можу зауважити, 
що на 2023-й рік збережено 
норму зарахування ПДФО 
військовослужбовців тих 
військових частин, що базу-
ються (постійна дислокація) 
на території певних тери-
торіальних громад. Втім, у 
наших умовах Романівської 
селищної ради найважливі-
шим фактором стабільності 
функціонування місцевого 
бюджету у 2023-му році є 
діяльність підприємства, 
яке сплачує найбільшу 

кількість податкових надхо-
джень Романівської селищ-
ної ради. Це, звісно ж, ТОВ 
«Вівад 09», яке, на щастя, 
сьогодні успішно працює, 
і ми сподіваємося, що так 
само успішно працюватиме 
у наступному році. Отже, 
власні доходи бюджету Ро-
манівської селищної ради 
на 2023-й рік заплановані 
на рівні 80-ти мільйонів 
гривень (у поточному році 
цей показник становив 64 
мільйони гривень). Базова 
дотація, яка також відчут-
но впливає на ситуацію із 
формуванням місцевого 
бюджету-2023, сягатиме 20-
ти мільйонів гривень (у по-
точному році – 14 млн грн).

Секретар Романів-
ської селищної ради 
Юрій Чумаченко, який 
нині виконує обов‘язки 
Романівського селищ-
ного голови, зазначає, 
що головна мета і так звана 
програма мінімум бюджету 

Романівської селищної ради 
на 2023-й рік полягає у тому, 
щоб забезпечити виплату 
зарплатні усім працівникам 
бюджетної сфери, зберегти 
у нинішніх, дуже складних 
умовах штатну чисельність 
і людей у штаті бюджетних 
установ та організацій. До 
завдань програми макси-
мум Юрій Миколайович 
відносить низку заходів 
із благоустрою селища  
Романова, які мають бути 
реалізовані упродовж 
2023-го року. «Благоустрій 
адміністративного центру 
Романівської селищної ради – 
завдання першочергової ваги, 
над яким ми будемо наполе-
гливо і системно працювати 
у 2023-му році. При цьому 
жодним чином не забува-
тимемо про дотримання 
чистоти та порядку на 
вулицях інших сіл та селищ 

Романівської громади», – за-
значає Юрій Чумаченко.

Звісно, аби забезпечити 
виконання вищезазначених 
цифрових показників бю-
джету 2023-го року, місцева 
влада має докласти макси-
мум зусиль, аби спонукати 
до розширення діяльності 
та активізації малого і се-
реднього бізнесу, збере-
ження мережі суб‘єктів 
господарювання у аграрній 
галузі. Також місцева влада 
має продовжувати (краще 
– активізувати) пошуки 
інвестицій та інвесторів, 
які забажали б працювати 
на території Романівської 
селищної ради. В умовах 
продовження активних 
військових дій на сході та 
півдні України така робо-
та не втрачає, а навпаки – 
лише  набуває все більшої 
актуальності.

Бюджет-2023:  
маємо програму мінімум!
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Розпочали роботу ще 
п'ять регіональних 
центрів Уповноваженого 
зі зниклих безвісти

Росте мережа регіональних представництв 
Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти в 
обласних центрах, – повідомляє Міністерство 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України. 

На минулому тижні відкрилися центри у Запорізькій, Київській, 
Дніпропетровській, Львівській та Рівненській областях. 

Зараз додалися ще стільки ж. Розпочали роботу координатори на 
Вінниччині, Сумщині, Одещині, Хмельниччині та Миколаївщині. А 
також оновились контакти координаторки на Львівщині, яка почала 
працювати серед перших.

«Пошук зниклих безвісти ведемо постійно, працюємо в режимі 
24/7. Регіональні координатори щоденно приймають велику кількість 
громадян, рідні яких не виходять на зв’язок. Працюючи безпосередньо 
на місцях, наші центри не лише допомагають у прийомі заявок від 
родичів, а й дізнаються більше деталей про зниклих. У пошуку буває 
важлива кожна з них», – зазначив Уповноважений зі зниклих безвісти 
Олег Котенко.

Зв’язатися з регіональними координаторами можна 
безпосередньо за вказаними в інфографіці телефонами 
або через гарячу лінію: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і 
Telegram за номером телефону: (095) 896-04-21.

Також повідомити про зниклих осіб можна безпосеред-
ньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

У кого зростуть пенсії у жовтні
Пенсійний фонд інформує про 

планові перерахунки пенсій у жовтні.
З 1 жовтня будуть проведені перерахунки пенсій 

у зв’язку із:
• зміною розміру мінімальної заробітної плати 

з 6 500 грн до 6 700 грн.
• встановленням отримувачам пенсії, яким ви-

повнилося 70 років:
- щомісячної компенсаційної виплати в розмірі 

до 300 грн (в межах 10340,35 грн) до досягнення ними 
віку 75 років;

- мінімальної пенсійної виплати на рівні 3000 грн 
за наявності повного страхового стажу або пропо-
рційно набутому страховому стажу.

• збільшенням мінімальних розмірів пенсій по 
інвалідності, призначених відповідно до Закону 
України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших осіб».

За останній тиждень на 
Житомирщині захворюваність на 
COVID-19 зросла майже на 15%

Захворюваність на 
COVID-19 у Житомир-
ській області з початку 
серпня поточного року 
поступово продовжує 
зростати. Про це повідо-
мляє Житомирський 
обласний центр контр-
олю та профілактики 
хвороб.

За звітний тиждень (19.09-
25.09.2022) зареєстровано 2490 
випадків захворювання, показник 
207,3 на 100 тис. населення (зрос-
тання на 14,5%). Станом на 26.09 в 
області кількість активних хворих 
COVID-19 становить 4350 осіб, по-
казник 362,1. 

Всього з початку пандемії 
зареєстровано 206748 випадків, 
показник на 100 тисяч населення 
становить 17208,7. Від наслідків 
COVID-19 померла 3621 особа, по-
казник 301,3.

Для підтвердження діагнозу 
COVID-19 медичними працівни-
ками використовуються як швид-
кі тести на визначення антигену 
SARS-CoV-2, так і метод ПЛР. 
За звітний тиждень проведено 
1124 ПЛР-дослідження, виявлено 
512 позитивних результатів, що 
складає 46% та є високим по-
казником. 

Випадки реєструвались по 
всій території області. Відбува-
ється перевищення середньо-
обласного показника захворю-

ваності на 11 адміністративних 
територіях. 

Найвищі рівні захворю-
ваності спостерігаються у 
м. Бердичеві, Любарському, 
Олевському, Попільнянсько-
му та Чуднівському районах.

За даними ДУ «ЦГЗ МОЗ 
України», за минулий тиждень 
у країні відбувся ріст захворю-
ваності порівняно з попереднім 
тижнем на 20,3%.

У Мирополі висадили алею з туй як перший 
етап облаштування символічного скверу

У Миропільській громаді пройшла екологічна 
акція з висадки туй.

За сприяння підприємця Вадима Цибулі було закуплено 30 зелених 
дерев. Усі рослини висаджені на місці, де планується облаштувати сквер 
пам’яті воїнам, загиблим за волю і незалежність українського народу. 
Це символічне місце, яке уособлюватиме подяку жителів громади 
кожному захисникові, який віддав своє життя у боротьбі з ворогом. 

Висадка туй – перший етап роботи зі створення скверу. У майбутньо-
му у реалізації проєкту братимуть участь жителі громади, підприємці, 
аграрії та меценати. Спільно з усіма небайдужими буде проведено 
низку ландшафтних робіт, аби майбутній сквер мав естетичний вигляд. 
Щиро дякуємо Вадиму Цибулі за допомогу!
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Відбудова України для людей і природи:  
чому зелене відновлення важливе на шляху інтеграції до ЄС

Україну очікує на-
ймасштабніша після 
Другої світової війни в 
Європі відбудова.

Основа майбутньої стратегії 
повоєнної відбудови – зелене або 
стале відновлення, тобто таке, що 
не шкодить людям, природі і клі-
мату. Це надзвичайно важливо, 
адже дотримання екологічних 
стандартів є частиною вимог Єв-
росоюзу до України в межах інте-
граційного курсу нашої країни до 
ЄС. Що передбачають принципи 
сталого відновлення, як відбувати-
меться екологічна відбудова нашої 
держави і чому це надзвичайно 
корисно для України – розбирався 
Центр громадського моніторингу 
і контролю.

Екологічність як вимога ЄС
У липні у швейцарському місті 

Лугано відбулася презентація про-
єкту Плану відновлення України. 
План буде гнучким та динаміч-
ним, змінюватиметься відповідно 
до обставин і потреб. А це значить, 
що Україна може керуватися не 
лише принципом «відбудувати 
краще, ніж було», а й «відбуду-
вати екологічніше». Відновлення 
України не стане поверненням до 
довоєнного стану. Це буде повно-
цінна розбудова на засадах ста-
лого розвитку та з урахуванням 
європейського зеленого курсу. 
Перед Україною стоять масштаб-
ні та важливі задачі: відновлення 
критичної інфраструктури, за-
безпечення енергетичної безпеки 
країни, прискорена імплементація 
законодавства ЄС щодо боротьби 
зі зміною клімату та адаптації до 
неї тощо. 

Крім того, розбудова зеленої 
економіки в Україні є основою 
Угоди про Асоціацію з ЄС. Зелена 

економіка – це ефективне вико-
ристання ресурсів, які зменшують 
рівень забруднення навколишньо-
го середовища, дозволяють більш 
ефективно використовувати енер-
гію та ресурси, зберігають при-
роду, а в результаті – сприяють 
зростанню зайнятості та доходів.

Експерти впевнені, що мо-
дернізація української еко-
номіки та інфраструктури в 
спосіб, що підтримує та роз-
виває природні екосистеми, а 
не вичерпує їх, створить чи-
мало переваг для української 
економіки та суспільства. Зо-
крема, посилить безпеку країни 
при зменшенні залежності від 
імпорту викопного палива, при-
скорить економічний розвиток 
та допоможе створити робочі 
місця, зменшить забруднення, 
що буде корисним для здоров'я 
населення. Про це йдеться у 
звіті «Україна: стале економічне 
відновлення для людей і при-

роди», який підготували WWF 
Центральної та Східної Європи, 
WWF-Україна спільно з Бостон-
ською консалтинговою групою 
(Boston Consulting Group (BCG), 
який було презентовано під час 
онлайн-конференції, організова-
ної за медійної підтримки Меді-
ацентру Україна – Укрінформ.

Екологічна безпека як 
частина загальної безпеки

За даними звіту, через 
вій н у пона д 6 мі л ьйонів 
українців не мають або ма-
ють обмежений доступ до 
чистої води, мільйони укра-
їнців змушені були покинути 
свої домівки. Люди мають 
обмежений доступ до лісів, 
бо ті заміновані. Шкода, яку 
війна завдала природі, оці-
нюється в мільярди доларів. 
Житловому та нежитловому 
комплексу інфраструктурі 

надано збитків на суму 110 
мільярдів доларів станом на 
серпень 2022 року.

Отже, екологічна безпека як 
основа економічного розвитку, 
добробуту і виживання має стати 
частиною безпекової парадигми 
України, впевнений виконавчий 
директор WWF-Україна Богдан 
Вихор. 

«Ще до війни Україна, як і ре-
шта світу, стикалася із серйоз-
ними екологічними викликами: 
дефіцитом прісної води, деграда-
цією ґрунтів, забрудненням річок 
та морів, посухами і лісовими 
пожежами. Війна в Україні пока-
зала глибину екологічної кризи й 
важливість збереження природ-
ного капіталу, від якого залежи-
мо. Ми, українці, зараз платимо 
дуже високу ціну, виборюючи своє 
майбутнє. Завдяки міжнародним 
партнерам-лідерам, які готові 
допомогти своїми знаннями та 
ресурсами, маємо унікальну змогу 

створити не лише вільне майбут-
нє, а й загалом краще, більш стале, 
в якому будуть умови для розкві-
ту людей і природи. Українське 
громадянське суспільство готове 
докласти зусиль для цього», – під-
креслив він.

Iнвестиції у майбутнє
План відновлення України має 

бути орієнтований на майбутнє. 
Це означає, що всі інвестиції ма-
ють сприяти трансформаціям і 
нести в собі чіткі вимоги щодо 
сталого розвитку, збереження і 
бережливого поводження з при-
родними ресурсами. 

Томіслав Чорак, керуючий 
директор і партнер BCG, наголо-
сив, що українці матимуть доступ 
до нових технологій та зможуть 
скористатися своїми знаннями у 
цифрових технологіях, аби відбу-
дувати житло та інфраструктуру, 
які орієнтовані на потреби людей. 
Технології також допоможуть від-
будувати стале сільське господар-
ство і впровадити низьковуглецеві 
технології у промисловості, тран-
спорті та енергетиці. 

«Знадобиться сильне лідерство 
та наполегливість у відновленні 
України в спосіб, дружній до при-
роди та економіки. І це поєднання 
можливе, але планувати треба вже 
зараз», – сказав він.

Хубі Майнеке, глобальний ке-
рівник напряму «Клімат і сталий 
розвиток», додав, що планування 
до відновлення України вже по-
чалось. Але передбачаються дуже 
великі витрати. 

«І ми повинні працювати саме 
на довготривалі перспективи, 
думати про майбутнє – інтегра-
ція України в ЄС, відокремлення 
від росії. А головне – ми маємо 
пам’ятати: унікальна природа 
України постраждала, екосисте-
ма постраждала. Ми маємо з цим 
працювати», – сказав він.

Протезування та допоміжні засоби реабілітації: як отримати
Повномасштабні військові 

дії, які росія розпочала із лю-
того, негативно позначаються 
на якості життя українців, а 
особливо військових та тих, 
хто проживає на прифронто-
вих територіях. Через ракетні 
й авіаудари значно зріс рівень 
інвалідизації населення.

Закон України «Про реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні» визначає соціальні 
гарантії забезпечення технічними та інши-
ми засобами реабілітації осіб з інвалідністю 
в Україні. Право на безоплатне отримання 
технічних та інших засобів реабілітації ма-
ють:

• особи з інвалідністю,
• діти з інвалідністю,
• учасники АТО,
• особи похилого віку,
• жінки, дівчата після мастектомії, сек-

торальної резекції молочної залози, ква-

дрантектомії та з порушеннями розвитку 
молочних залоз,

• діти з порушеннями опорно-рухового 
апарату,

• особи, на яких поширюється дія Зако-
ну України «Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів Національної поліції й деяких 
інших осіб та їхній соціальний захист».

ЯК БЕЗКОШТОВНО  
ОТРИМАТИ ЗАСІБ  
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Щоб отримати засіб реабілітації, особа 

з інвалідністю або її законний представ-
ник мають подати за зареєстрованим або 
задекларованим місцем проживання чи 
перебування до органів соціального захис-
ту населення або центрів надання адміні-
стративних послуг заяву про забезпечення 
засобом реабілітації в паперовій формі 
або через електронний кабінет особи з ін-
валідністю, або через Єдиний державний 
вебпортал електронних послуг «Дія».

Перелік документів, які потрібно 
надати разом із заявою:

• паспорт громадянина України або 
тимчасове посвідчення громадянина Укра-
їни, або посвідка на постійне проживання, 
або посвідка на тимчасове проживання, 
або посвідчення біженця, або посвідчення 
особи, яка потребує додаткового захисту, 
або свідоцтво про народження (для дітей 
віком до 14 років);

• ідентифікаційний номер (копія одно-
го з передбачених Податковим кодексом 

України документів із даними про реєстра-
ційний номер облікової картки платника 
податків або паспорт громадянина України 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому ор-
гану й мають відмітку в паспорті);

• для осіб з інвалідністю – висновок 
МСЕК (для дітей з інвалідністю – висно-
вок ЛКК) (у разі, коли особа звертається 
вперше);

• індивідуальна програма реабілітації 
(для особи з інвалідністю та дитини з ін-
валідністю) або висновок ЛКК (для інших 
осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності 
яких установлена до 1 січня 2007 р. без-
строково або строк дії не закінчився);

• оригінал довідки з місця роботи, служ-
би або навчання (для осіб, які працюють, 
служать, навчаються) – для забезпечення 
протезами верхніх та нижніх кінцівок, ор-
топедичним взуттям, активними кріслами 
колісними (крім учасників бойових дій);

• посвідчення, яке підтверджує право 
особи на пільги.

Після цього орган соціального захисту 
населення (ЦНАП) повинен ознайомити 
особу з інвалідністю та надати їй чи її пред-
ставнику інформаційні матеріали щодо 
механізму забезпечення допоміжними 
засобами реабілітації та отримання ком-
пенсації, а також перелік підприємств із 
зазначенням їхніх контактних даних, до 
яких такі особи можуть звернутися з пи-
тань забезпечення допоміжними засобами 
реабілітації. Також їх мають інформувати 

щодо каталогу допоміжних засобів реа-
білітації, сумісності допоміжних засобів 
реабілітації тощо.

Підприємства, що виготовляють та по-
стачають допоміжні засоби реабілітації 
і включені Держлікслужбою до Реєстру 
осіб, відповідальних за введення медичних 
виробів, активних медичних виробів, які 
імплантують, та медичних виробів для діа-
гностики in vitro в обіг, забезпечують осіб 
з інвалідністю такими засобами.

Після того, як особа з інвалідністю чи 
її представник оберуть підприємство, на 
якому вони хочуть отримати допоміжний 
засіб реабілітації, вони мають звернутися 
до нього з відповідною заявою.

Первинне та складне протезування й ор-
тезування осіб із порушеннями опорно-ру-
хового апарату проводиться в стаціонарних 
(реабілітаційних) відділеннях первинного 
та складного протезування й ортезування 
підприємств, клініці УкрНДІпротезування, 
закладах охорони здоров’я відповідно до 
індивідуального реабілітаційного плану 
чи індивідуальної програми реабілітації, 
висновку ЛКК (ВЛК) за допомогою підбору, 
виготовлення та налаштування, освоєння 
допоміжних засобів реабілітації, виготов-
лених за індивідуальним замовленням, та 
адаптації до них.

Розвиток реабілітації передбачений 
Нацстратегією безбар’єрності, яка реалі-
зується в межах ініціативи першої леді 
Олени Зеленської, спрямованої на те, щоби 
надати кожній людині, яка постраждала 
від агресії росії, можливість повернутися 
до повноцінного життя.

Пресслужба МОЗ України
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Ювілей як прояв розуміння історичної мети  
і потужний заряд для подальшого розвитку! 

22 вересня 2022-го 
року Житомирщина 
відзначала 85-річчя від 
часу свого заснування. 

Нинішній ювілей через відо-
мі обставини в області відзна-
чали доволі скромно. Упродовж 
двох годин у залі Житомирської 
обласної філармонії пройшли 
урочистості та святковий кон-
церт. Упродовж усього дійства 
лунали вітальні промови, на-
городи та відзнаки були вручені 
визначним особистостям Жито-
мирщини. Слід зауважити, що 
якраз посередині концертної 
програми над Житомиром про-
лунав сигнал повітряної три-
воги, і учасники урочистостей 
змушені були податися в укрит-
тя. Втім, навіть з огляду на таку 
спричинену війною особливість, 
свято цілком і сповна досягло 
своєї мети – нагадало жителям 
області про потужний і солід-
ний вік нашої Житомирщини 
як окремої адміністративно-те-
риторіальної одиниці на карті 
України, позначений дуже не-

простими випробуваннями, які 
нам довелося здолати.

І. Є. Ходак зазначає, що за-
киди і заклики обминути чер-

гову річницю від часу утворення  
Житомирщини, які іноді лунали 
як напередодні, так і після за-
вершення урочистого зібрання у 

залі філармонії, мали не зовсім 
коректний вигляд. Адже йшлося 
насамперед про те, що Жито-
мирська область має славну і 

звитяжну історію, потужний по-
тенціал для подальшого розви-
тку, і якраз нинішнє покоління 
полісян достойно і мужньо її 
продовжує, захищаючи рідну 
землю. 

Під час урочистостей на 
сцену Житомирської обласної 
філармонії піднімалося більше 
десятка військових, які боронять 
Україну на полі бою. Зрозуміло, 
кожен солдат чи офіцер ЗСУ, 
якому вручали нагороду чи 
цінний подарунок, отримував 
щирі і теплі, а загалом бурхливі 
вітання від імені кожного учас-
ника свята. Ігор Ходак відзначив, 
що ювілейні урочистості про-
ходили в атмосфері небувалого 
патріотичного піднесення, що 
символізує сьогодні надзвичай-
ну єдність українського суспіль-
ства. Особлива повага і шана 
виявлялася воїнам Збройних 
сил України. Тож свято, яке ми 
щойно відзначили, стало про-
явом нашої державної зрілості 
і розуміння історичної мети – 
побудови незалежної, вільної і 
успішної країни, яка важко, од-
нак переконливо крокує разом із 
цивілізованими народами світу.

Хліб від Матата – як приклад, як стимул і як зразок!
Наталка Рисіч

Про те, що у Романові вже 
три місяці випікає оригіналь-
ний за смаком хліб молодий 
пекар Микола Матат, знають 
чимало людей. 

Відомо й те, що раніше Микола навчався 
у Житомирському музичному училищі. 
Отримав прекрасний фах – вчитель вокалу, 
співак. Працював у Харкові ведучим, сцена-
ристом святкових заходів. Але 24-го лютого 
нинішнього року в Україну вторглися росій-
ські агресори, і Харків опинився в епіцентрі 
жахливих обстрілів та руйнувань. Микола 
Матат змушений був приїхати додому. 

Він вирішив випікати хліб за старо-
винними рецептами – бездріжджовий, 
без барвників, без розпушувачів, без 
добавок і т. п. Свого часу такий хліб 
він зустрічав у Харкові і навіть знав 
майстра-хлібопекаря, який той хліб 
випікав.

Тут, мабуть, варто зауважити, що од-
разу декілька чинників співпали і сприяли 
тому, що Микола Матат з-поміж кількох 
варіантів налагодження власної справи у 
Романові обрав саме випікання хліба. Поза 
сумнівом, справа, за яку взявся молодий 
підприємець, – дуже непроста. Потрібні не 
лише суто матеріальні передумови: при-
міщення, піч для випікання, тістоміс і ще 
чимало спеціального хлібопекарського 
начиння. Приміщення для випікання хліба, 
наприклад, треба оснастити напругою до-
статньої потужності. Потрібно не просто 
знати і хотіти випікати хліб певного виду 
за певним рецептом – треба забезпечити 
певний санітарний режим і отримати на-
лежні дозволи. Все це стосується так званих 
організаційних клопотів, які займають 
подекуди кілька місяців. У Миколи вийшло 
набагато швидше. Щоправда, молодому 
підприємцю-початківцю допомогли чи 
стали у нагоді багато людей. Наприклад, 
старший брат Олександр, який власне і по-
радив молодшому освоїти хлібопекарське 
заняття. Він же допоміг із навчанням та 
коротким стажуванням біля досвідченого 
майстра. Мабуть, таке нечасто буває, але, 
як кажуть, світ не без добрих людей, і до 
Романова на прохання обох братів Мататів 
приїздить вищезгаданий майстер-хлібопе-

кар із Харкова. Він, до речі, був змушений 
переїхати до Одеси і вже звідти приїздив 
до Романова, аби провести найкоротший 
майстер-клас для хлібопекаря-початківця. 
Також показовий, у чомусь навіть унікаль-
ний вчинок.

Ось так і завершилася історія народжен-
ня та становлення у Романові наймолодшого 
у селищі підприємця-хлібопекаря. 

Загалом вже за три місяці хліб від 
Матата у Романові встиг отримати певне 
визнання, а хлібопекар – належну і всуціль 
позитивну репутацію. Асортимент хлібо-
продукції власного виробництва Микола 
Матат постійно розширює: окрім сірого, 
а потім чорного хліба він випікає і білий 
хліб. У Романові вже зараз хліб від Матата 
продається у дев’яти торговельних закла-
дах. Як правило, залишки нереалізованої 
продукції, яку випікає Микола Матат, 
символічно мізерні і сягають  не більше 
5%  від поставленого до магазину хліба. 
Дедалі частіше виникають ситуації, коли 
хліб від Матата купляють увесь і залишків 
практично не виникає.

Для Романова, як і для Житомирщи-
ни загалом, приклад підприємницького 
старту Миколи Матата дуже показовий і 
вартий найповнішої уваги та сприяння. 
По суті, йдеться про реальний варіант під-
приємницької самозайнятості, яку треба 
завзято і системно пропагувати. Виявля-
ється, і у нас, в Україні, у найскладніший 
для держави час, можна знайти спосіб не 
просто виживання, але й перспективного 
заняття. Так, це вимагає несамовитої само-
організації, педантичного розрахунку, волі 
та сили. Але це – перспектива розвитку і 
вдосконалення, а потім і розквіту. У тому, 
що у молодого хлібопекаря із душею ар-
тиста попереду оптимістичне майбуття, 
сумніватися просто не хочеться.

За словами депутата Жито-
мирської обласної ради Ігоря 
Ходака, який також був серед за-
прошених гостей на урочистостях з 
нагоди 85-ї річниці утворення Жи-
томирської області, нинішнє свя-
то, з огляду на обставини та час 
його проведення, було пронизане 
сумом. Адже головним лейтмо-
тивом усіх промов, привітань 
та нагороджень була тема  ви-
звольної  війни, у якій сьогодні 
Україна вкотре виборює свою 
незалежність і цілісність. Шана 
і безмірна вдячність нашим вої-
нам-захисникам була висловлена 
кожним, хто підіймався на сцену 
для промови.  
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Навчання пройшли, амуніцію отримали.  
Черга – за автомобілем!

Віктор Радчук 

Минулий тиждень 
приніс чимало новин 
для Биківської до-
бровільної пожежної 
команди, яка створена 
у процесі виконання 
проєкту «Вогнеборці. 
Вдосконалення цивіль-
ного захисту в Україні 
на місцевому рівні». 

Ми неодноразово розповіда-
ли на сторінках нашої газети про 
те, яким чином у Биківці, на базі 
колишньої пожежної частини, 
було сформовано команду по-
жежних-добровольців. Найпер-
шим чином сформована команда 
приступила до багатопланової 
підготовки та навчання, аби бути 
готовою виконувати покладені на 
неї завдання. Військова агресія і 
розпочата в Україні масштабна 
війна на певний час зашкодила 
процесові підготовки добровіль-
ної пожежної команди у Биківці. 
Але то – лише на певний час. У 
вересні 2022-го року команда по-
жежних-добровольців із Биківки 
пройшла повний курс навчання 
та інструктажів, і сьогодні можна 

говорити про цілковиту готовність 
персоналу до роботи із ліквідації 
загорянь та пожеж. Паралельно 
із навчальним процесом продо-
вжувався процес комплектації 
добровільної пожежної команди 
із Биківки. Тепер у пожежників 
є бензопила, генератор, помпа, 
різноманітне приладдя. Сюди 
ж можна додати оснащеність 
пожежної дружини захисними 
костюмами, шоломами та під-
шоломниками, комплектом спе-
ціальних рукавиць тощо.

Відтепер у Биківці очікують на 
пожежний автомобіль, який ще до 
кінця поточного року має надійти 
із Польщі. Саме тоді добровільна 
пожежна дружина зможе розпо-
чати свою діяльність як само-
стійна структурна одиниця, що 
діє у складі та взаємодії із 26-ою 
державною пожежно-рятуваль-
ною частиною, яка розміщена у 
Романові. Між тим щоденне жит-
тя і періодично виникаючі над-
звичайні ситуації у селах північної 
частини Романівської селищної 
ради засвідчують гостру потребу 
у появі дієвого підрозділу, спро-
можного допомагати людям лік-
відовувати пожежі та зменшувати 
руйнівний вплив їхніх наслідків. 
Тож на пожежних із Биківки люди 
розраховують і чекають на той 
момент, коли у розпорядженні 
добровільної пожежної команди 
з’явиться автомобіль.

Голкіпер «Звягеля-2» зберіг інтригу 
чемпіонату області з футболу

Віктор Єрофєєв

Головним персонажем чер-
гового футбольного дня у ході 
COMSPEC-чемпіонату Жито-
мирської області з футболу 
можна назвати... голкіпера 
команди «Звягель-2». 

Нагадаємо, що 24 вересня 2022-го року 
звягельчани прибули на гру до Романова із 
місцевою командою «Зоря». Матч очікувався 
із нетерпінням, адже ситуація у турнірній 
таблиці чемпіонату Житомирщини у вищій 
лізі складалася таким чином, що перемога 
«Зорі» над «Звягелем-2», по суті, позбавляла 
б чемпіонат фінішної інтриги. Адже на-
передодні гри у Романові «Зоря» займала 
місце одноосібного лідера, випереджаючи 
найближчого переслідувача (ФК «Бердичів») 
аж на сім очок. Виграй «Зоря» ще й матч у 
«Звягеля-2», тоді романівчан вже, напевно, 
можна було б називати без п’яти хвилин 
чемпіонами Житомирщини. Тобто шанси 
у бердичівлян наздогнати «Зорю» за такого 
сценарію були б суто теоретичними.

Але не так сталося, як гадалося. Гравці 
«Зорі» прекрасно розуміли ціну і важли-
вість перемоги над «Звягелем-2», однак 
і футболісти із Новограда-Волинського, 
посиливши склад своєї команди на старті 
другого кола чемпіонату, не хотіли по-
ступатися лідеру. Тож на полі точилася 
дуже вперта боротьба. Перший тайм за-
вершився нічийним рахунком – 1:1, хоча 
відчувалося, що «Зоря» може ще додати і 
забити такий бажаний і переможний гол. У 
другому таймі господарі стадіону насправді 
вімкнули додаткові швидкості, і здавалося, 
що «Звягель-2» ось-ось не витримає. Двічі 
футболісти «Зорі» виходили віч-на-віч із 

воротарем команди-суперниці, і обидва 
рази м’яч, наче зачаклований, обминав 
ворота команди із Новограда-Волинсько-
го. Нарешті сталося те, що взагалі рідко 
трапляється у подібній ситуації. У ворота 
«Звягеля» на фініші гри було призначено 
штрафний 11-метровий удар (пенальті). 
Здавалося, якраз цей момент може вирі-
шити не лише долю гри, але й вплинути 
на загальний характер кількох поєдинків 
на фініші чемпіонату. Проте сталося диво: 
удар гравця «Зорі» чи то виявився слабким, 
чи все ж таки воротар гостей перевершив 
сам себе. Проте рахунок так і не змінився: 
1:1, і «Зоря», додавши в актив одне «нічий-
не» очко, тепер випереджає ФК «Бердичів» 
лише на 5 очок (бердичівляни виграли 24 
вересня у команди «Полісся» із села Ставки). 
Якщо врахувати, що попереду у «Зорі» два 

нелегких поєдинки у Коростені і Ставках, то 
можна припустити, що остаточно питання 
щодо чемпіонства отримає відповідь у за-
ключному турі чемпіонату, коли «Зоря» на 
своєму домашньому стадіоні прийматиме 
футболістів із Яруня. Загалом у трьох по-
єдинках, які залишилося провести рома-
нівським футболістам у нинішньому чем-
піонаті, «Зоря» має хоча б не поступитися 
своїм суперникам, тобто зіграти усі три 
поєдинки внічию, і тоді чемпіонський титул 
переїде до Романова. Тим паче, що якраз 
у нинішньому чемпіонаті Житомирської 
області романівська «Зоря» замахнулася на 
ще один видатний результат: не програти 
у ході чемпіонату жодного матчу. Між тим 
до рекорду, як і до перемоги у чемпіонаті, 
залишилося не так вже й довго. Але головне 
– інтрига чемпіонату нікуди не поділася.

P.S. Додамо, що напередодні 
чергового футбольного туру від-
булися матчі-відповіді ¼ фіналу 
Кубка Героїв Небесної сотні. Ро-
манівська «Зоря» 21  вересня гра-
ла у гостях із «Поліссям» (Ставки) 
матч-відповідь (матч у Романові 
завершився виграшем «Полісся» 
із мінімальною перевагою – 1: 
0). Романівчани, звісно ж, нама-
галися перемогти «Полісся» на 
його полі, але із того нічого не ви-
йшло. Команди лише обмінялися 
забитими м’ячами (1:1), що ціл-
ком влаштовувало футболістів зі 
Ставків, які вийшли до ½ фіналу 
Кубка Героїв Небесної сотні.
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Як полегшити свербіж при вітрянці
Вітряна віспа (ві-

трянка) – гостре вірусне 
захворювання, яким 
найчастіше хворіють 
діти. Збудник – вірус 
вітряної віспи та опе-
різувального герпесу 
(varicella-zoster virus), або 
герпесвірус людини 3 
типу.

Вітрянка передається повітря-
но-крапельним шляхом. Це одна 
з найпоширеніших та найбільш 
заразних інфекцій у світі: 9 із 10 
людей, які контактували з хворим 
на вітрянку, теж захворіють. За 
рівнем поширеності вона посту-
пається лише грипу та іншим 
гострим респіраторним вірусним 
інфекціям. 

Хворий є заразним у середньо-
му упродовж 10-12 днів: від 1-2 
днів до появи висипу, весь період 
висипання та щонайменше 5 діб 
після появи останнього пухирця.

Вітрянка супроводжуються не 
тільки висипами на шкірі, слизо-
вих оболонках, а й неприємним 
свербежем.

Розповідаємо, як полегшити 
ці симптоми. 

Для хвороби характерні: 
• помірна загальна інтоксикація 

(слабкість, головний біль, втра-
та апетиту);

• висип на шкірі та слизових 
оболонках;

• можливе підвищення темпе-
ратури.

Як лікують вітрянку
Необхідний постільний режим 

протягом усього періоду висипання.
Застосовують симптоматичні 

засоби: жарознижувальні та ті, 
що зменшують свербіж. У разі 
тяжких форм недуги і розвитку 
гнійних ускладнень можлива гос-
піталізація. 

Одяг дитини має відповіда-
ти температурі вдома. Давайте 
дитині достатньо пити. Дитину 
можна купати, як мінімум, при-
ймати душ. Дотримання гігієни 
полегшує свербіж.

Як полегшити свербіж
Препарати, які підходять за 

віком, призначить лікар. Це мо-
жуть бути лосьйони, насамперед 
з каламіном або ціка (Cica-) спреї, 
креми. Вони не тільки мають зне-

заражувальну дію, а й зменшують 
зуд. Також лікар може призначити 
антигістамінні місцеві чи таблето-
вані засоби.

Обробка висипу 
Головне правило оброки ви-

сипу – змащувати лише елементи 
висипу, а не здорову шкіру.

Ера змащування дітей зелен-
кою поступово відходить у мину-
ле. Зеленка не полегшує симпто-
ми, її користь тільки в тому, що 
можна прослідкувати поширення 
висипу і його припинення.

Увага! У жодному разі не 
можна розчухувати пу-
хирці висипу, інакше на 
шкірі можуть лишитися 
шрами. Кірочки пухир-
ців не можна здирати, 
доки самі не відпадуть. 
Тож дитині слід корот-
ко підстригти нігті, аби 
вночі вона не розчуху-
вала висип.

Як захиститися  
від вітряної віспи

Щоб не захворіти вітрянкою 
та уникнути неприємних симп-
томів, потрібно щепитися. Вак-
цинація від вітрянки не входить 
до обов’язкових, тому зробити її 
можна своїм коштом. 

Вакцинація потрібна дітям і 
дорослим, які не хворіли раніше, 
оскільки перебіг хвороби може 
бути тяжким. 

Пресслужба  
Міністерства охорони здоров'я

МОЗ: Які ліки можна безоплатно 
отримати при лікуванні у 
стаціонарі та амбулаторно

Повномасштабна війна, розв’язана російською федерацією, не 
тільки нищить інфраструктуру України, позбавляє життя її за-
хисників і захисниць, а й відбивається, на жаль, на стані здоров’я 
– фізичного чи психічного – майже кожного українця.

Загострення хронічних хвороб або виявлення нових на пізніх стадіях потребують 
серйозного лікування, іноді пов’язаного з перебуванням у стаціонарі та прийомом до-
рогих ліків.

Проте в державі, навіть під час війни, продовжують діяти програми, завдяки яким 
українці можуть отримувати ліки безоплатно.

До них належать: 
• ліки з Національного переліку основних лікарських засобів, які медзаклади закупо-

вують самостійно. Дізнатись, чи входять призначені ліки до нацпереліку, також можна 
на сайті «Ліки Контроль». Чи є такі ліки у закладі, можна перевірити на інформаційних 
стендах лікарні, також інформація про наявність ліків має публікуватися на офіційних 
вебсайтах регіональних департаментів та управлінь охорони здоров’я;

• ліки, які централізовано закуповує державне підприємство «Медичні закупівлі 
України». 

Зокрема, це препарати для онкохворих, пацієнтів з гемофілію, хворих на дитячий 
церебральний параліч, медикаменти для лікування туберкульозу тощо.

Інформація про залишки ліків, які закуповуються за державними програмами, 
публікується на сайті МОЗ, а також на інформаційних стендах медзакладів.

ЛІКИ З МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАЦІЄНТІВ
Наявність програм можна перевірити на сайтах департаментів охорони здоров’я 

місцевих органів влади. 
При лікуванні амбулаторно можна скористатися програмою «Доступні ліки».
НА ЧАС ВІЙНИ ОТРИМАННЯ ДОСТУПНИХ ЛІКІВ СПРОЩЕНО: 
- якщо ви змушені були змінити місце проживання або втратили зв’язок із лікарем, 

із яким була підписана декларація, звернутися за рецептом на доступні ліки можна до 
будь-якого іншого лікаря «первинки» (педіатр/терапевт, сімейний лікар). Укладати нову 
декларацію необов’язково; 

- на період дії воєнного стану поряд з електронними рецептами на доступні ліки 
діють паперові;

- нині в рецепті на інсулін лікар може зазначати не торгові назви препаратів, а тип 
інсулінів: інсулін людський генно-інженерний: короткої або середньої дії; аналог інсуліну 
ультракороткої дії; аналог інсуліну тривалої дії; комбіновані інсуліни (людський генно-
інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).

МОЗ нагадує особливості 
проведення медико-
соціальної експертизи 
під час воєнного стану

Міністерство охорони 
здоров’я нагадує особливості 
проведення медико-соціаль-
ної експертизи (МСЕК) в умо-
вах воєнного стану для осіб, 
які потребують встановлення 
інвалідності.

Діятимуть нововведення, допоки три-
ватиме воєнний стан на території України 
та протягом шести місяців після його при-
пинення або скасування. 

Згідно з чинним законодавством меди-
ко-соціальна експертиза проводиться за 
направленням закладу охорони здоров'я 
після проведення діагностичних, лікуваль-
них і реабілітаційних заходів, за наявності 
відомостей, які підтверджують стійке по-
рушення функцій організму, обумовлених 
захворюваннями, наслідками травм чи 
вродженими вадами, які спричиняють 
обмеження життєдіяльності.

Направлення на МСЕК (форма 088/о) 
оформлює лікуючий лікар, у тому числі 
сімейний лікар, до якого звернувся за ме-
дичною допомогою пацієнт.

Звертаємо увагу, що укладання декла-
рації між пацієнтом з внутрішньо пере-
міщених осіб та лікарем, який оформляє 
направлення на МСЕК, не потрібно, законо-

давчі підстави вимагати її відсутні. Згідно 
з наказом МОЗ № 496 надавачі первинної 
медичної допомоги зобов'язані забезпечу-
вати її пацієнтам у невідкладному стані з 
числа переміщених осіб. Також лікарі, які 
надають первинну медичну допомогу, не 
мають права вимагати довідку внутріш-
ньо переміщеної особи. Наявність або від-
сутність такої довідки жодним чином не 
може впливати на надання чи ненадання 
меддопомоги.

Протягом дії воєнного стану 
та шість місяців після його при-
пинення або скасування – відпо-
відно до постанови уряду № 225 
– українці мають право звертати-
ся для встановлення інвалідності 
заочно та незалежно від місця 
проживання чи перебування.

Тобто, якщо людина не має можли-
вості прибути до МСЕК, комісія може 
приймати рішення про встановлення ін-
валідності заочно на підставі направлення 
лікарсько-консультативної комісії. 

У разі неможливості направлення 
лікарсько-консультативною комісією на 
медико-соціальну експертизу протягом 
п'яти місяців з перервою за останніх 12 
місяців, навіть заочно, осіб з тимчасовою 
непрацездатністю, рішення щодо про-
довження тимчасової непрацездатності 
приймається без направлення на медико-
соціальну експертизу лікуючим лікарем 
або лікарсько-консультативною комісією.

При цьому особи, яким було продо-
вжено тимчасову непрацездатність без 
проведення медико-соціальної експерти-
зи, мають пройти її не пізніше ніж через 
місяць після припинення або скасування 
воєнного стану.

Для отримання соціальних виплат осо-
бам з інвалідністю проходити повторний 
огляд для підтвердження інвалідності не 
потрібно (згідно з постановою Кабміну № 
390). Термін дії інвалідності та ІПР подо-
вжено на період воєнного стану. 

Пресслужба МОЗ України
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Гороскоп на тиждень 28 вересня - 4 жовтня Куточок ГОРОДНИКА

Смачного!
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ОВЕН
Ваш зірковий час на-

став. Але якщо хочете 
досягнути поставленої 

мети – частіше прислухайтеся 
до інтуїції. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вам вдасться обійти 

усі перешкоди на шляху 
до успіху. Робіть добро і не за-
думуйтеся – отримаєте бонуси. 

БЛИЗНЮКИ
Початок тижня – 

складний, далі – все 
нормалізується. Порада 

зірок: не робіть того, до чого не 
лежить ваша душа. 

РАК
Цей тиждень за-

пам`ятається вам до-
корінними змінами. 

Вдалим буде переїзд або поїздка 
з робочою метою.

ЛЕВ
Левам на цьому 

тижні зорі радять по-
копатися у собі. Приготуйтеся 
до великої кількості приємних 
подій. 

ДІВА
Ваш успіх багато у 

чому залежить від умін-
ня планувати і ставити 

перед собою нові цілі. 
ТЕРЕЗИ 
Не забувайте про 

здоровий сон – від цього 
залежить ваш настрій. З 

середини тижня відчуєте при-
плив енергії. 

СКОРПІОН
Чорна смуга зали-

шилася позаду. Менше 
звертайте увагу на пліт-

ки і боріться з почуттям жадіб-
ності, яке виникне раптово. 

СТРІЛЕЦЬ 
Зорі радять на цьо-

му тижні не поспішати. 
Скористайтеся шансом стати лі-
дером на роботі. А от у коханні 
не пощастить. 

КОЗЕРІГ
Обмежте спілкуван-

ня із самовдоволеними 
людьми. Також зараз 

не на часі з'ясування стосунків 
з рідними. 

ВОДОЛІЙ
Ваша енергія дозво-

лить здобути перемогу 
на усіх фронтах. Допомагаючи 
іншим, не забувайте і про себе. 

РИБИ 
Риби можуть зіштов-

хнутися з опозицією на 
роботі, але ця конкурен-

ція тільки надасть сил для по-
дальшої перемоги.

Правильний догляд  
за кімнатними рослинами 
у холодний сезон

Все літо квіти на 
підвіконнях радували 
вас пишним цвітом і 
інтенсивним ростом. 
Восени і взимку з на-
станням холодів ваші 
кімнатні улюбленці 
можуть загинути без 
належного догляду.

Догляд у холодний сезон
У кожної культури свої біо-

логічні ритми, як і у людини. Пе-
ріоди активності змінюються пе-
ріодами відпочинку. У більшості 
період відпочинку припадає на 
зиму. Але це не означає, що у 
холодні місяці рослинам не по-
трібна турбота. Навіть навпаки, 
адже взимку стільки негативних 
факторів впливає на кімнатні 
рослини:

• короткий світловий день;
• низька вологість повітря;
• знижена температура;
• гарячі батареї.

Полив
Взимку більшість культур пе-

ребуває в стані спокою. У зв'язку 
з цим для поливу необхідно мен-
ше води, ніж у теплу пору року. 
Але оскільки разом з цим спо-
вільнюються і обмінні процеси, 
рослина стає «сонною». Потрібно 
регулярно розпушувати ґрунт, 
щоб забезпечити доступ кисню 
до коренів. В іншому разі вона 
може загинути.

Деякі кімнатні квіти взагалі 
не потрібно поливати взимку. До 
них належать кактуси і сукулен-
ти. Вони можуть тривалий час 
обходитися без води, тим більше 
в зимовий час.

Для декоративних квітучих 
культур полив потрібно скоро-
тити. У них в період відпочинку 
сповільнюється ріст, а відповід-
но, і поживних речовин потрібно 
менше.

У зимовий час частоту по-
ливів скоротіть до одного разу 
в тиждень.

Зате обприскувати рослини 
взимку потрібно часто, особливо 
якщо вони розташовуються над 
батареями.

Категорично не можна 
перезволожувати ґрунт! 
Це неминуче призведе 
до загнивання коренів і 
загибелі рослини.

Температура
Залежно від умов утримання 

можна виділити чотири групи 
кімнатних культур:

• Теплолюбні. До них від-
носять орхідеї, калатею, ароїдні, 
кавове дерево та інші;

• Холодолюбні. Це герань, 
цикламен, фуксія, гортензія та 
інші;

• Віддають перевагу по-
мірній температурі – шлюм-
бергера, аспарагус та інші;

• Витривалі – фікус, драце-
на, плющ, алоказія та інші.

Намагайтеся забез-
печити комфортний 
температурний режим 
вашим кімнатним рос-
линам. Також не забу-
вайте, що для більшості 
рослин протяги згубні.

Освітлення
У зимовий час скорочується 

світловий день. Для того, щоб 
ваші рослини почували себе 
комфортно, необхідно органі-
зувати додаткове освітлення на 
2-3 години у вечірній час. Можна 
скористатися лампами денного 
світла або ж придбати спеціаль-
ні фітолампи.

Дуже важливо регулярно 
очищати листя кімнатних квітів 
від пилу. Пил перешкоджає по-
глинанню світла, якого взимку і 
так небагато.

Але якщо у вас живуть куль-
тури з яскраво вираженим пері-
одом спокою, не поспішайте їх 
досвічувати. Наприклад глокси-
нія взимку перебуває в сплячці. 
Восени потрібно обрізати все 
листя і стебла та прибрати гор-
щик в темне прохолодне місце 
до весни. Так зимують багато 
бульбових культур.

Захист від морозів і 
пересушування

Закономірно, що взимку 
більшість рослин потребують 
тепла. Це можна забезпечити, 
помістивши кімнатні квіти в те-
пле місце на піддон з галькою.

Інший спосіб дозволить нам 
залишити вазони на підвіконні. 
Горщики потрібно помістити 
у дерев'яний ящик, а весь по-
рожній простір між ними за-
повнити тирсою.

Для захисту від пересу-
шування найлегше просто 
прибрати горщики подалі 
від опалювальних приладів. 
Якщо ж такої можливості не-
має, поставте біля горщиків 
ємності з мокрою галькою або 
керамзитом. Під впливом тепла 
вода випаровуватиметься, що 
забезпечить необхідний рівень 
вологості.

Джерело: Ukr.MediaТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ

Для здоров’я та краси: салат із селерою,  
яблуком та морквою від Євгена Клопотенка
Інгредієнти: 100 г моркви, 100 г кореня селери, 

100 г яблука, 30 мл оливкової олії, сік ½ лимона, 
1 ч. л. гірчиці в зернах, листя петрушки до смаку, 
сіль до смаку. 

• Помийте та очистьте моркву, корінь селери та 
яблуко. Нам знадобиться по 100 г кожного. Наріжте 
тонкою соломкою. Для цього зручно використову-
вати спеціальну економку, але можна скористатися 
і ножем.

• Для заправки у мисочку влийте 30 мл оливко-
вої олії, додайте 1 ч. л. гірчиці в зернах та вичавіть 
сік половини лимона. Перемішайте віничком або 
виделкою.

• Помийте гілочки петрушки та відділіть лис-
точки. Подрібнювати зелень не потрібно, а кількість 
регулюйте до свого смаку.

• Викладіть нарізані моркву, яблуко та корінь 
селери у миску та додайте заправку. Посоліть салат 
до смаку і ретельно перемішайте.

Вибух смаку. Салат з гарбузом, оселедцем  
та томатами для святкового столу
Інгредієнти: 250 г очищеного гарбуза, 3 філе оселед-

ця, 2 томати, 50 г журавлини, 10 гілочок петрушки, 
1/3 перцю чилі, 3 ст. л. соняшникової олії, сіль до смаку. 

• Підготуйте всі інгредієнти для приготуван-
ня салату з оселедцем та гарбузом. Візьміть гарбуз, 

очистіть від шкірки та кісточок, візьміть шматок 250 г, 
наріжте тонкими, однаковими слайсами.

• Розігрійте пательню з 1 ст. л. соняшникової 
олії та обсмажте слайси гарбуза з дрібкою солі 
до м'якості. Я на це витратив 5 хвилин. Після 
цього викладіть на тарілку та дайте повністю 
охолонути.

• Візьміть 2 томати, помийте й поріжте на ма-
ленькі частинки. Віддавайте перевагу м'ясистим 
овочам із мінімальною кількістю насіння. А 1/3 пер-
цю чилі поріжте тонкими кружальцями.

• Далі помийте 10 гілочок петрушки та дрібно 
наріжте, а потім переходьте до філе оселедця. Ві-
зьміть 3 штуки та наріжте великими шматочками. 
Я взяв готове філе, ви можете купити оселедець та 
самостійно розібрати на філе, видаляючи кісточки.

• Візьміть салатник і змішайте всі інгредієнти, 
додавши до них 50 г журавлини. Потім заправте 
2 ст. л. соняшникової олії, посоліть і поперчіть 
до смаку.

Джерело: klopotenko.com



8 Середа, 28 вересня 2022WWW.ZT.20MINUT.UA

28 вересня 2022 р.
№ 24 (176)

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

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

Директор: 
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com
Головний редактор:
Ольга Сідлецька,
тел.: 0 (97) 470-60-17
Рекламний відділ:  
Людмила Павлюк 
тел.: 0 (67) 412-89-81

Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами

Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 55-63-97, 55-63-98
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення №221624
Розповсюджується безкоштовно

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений 
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну 
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної 
діяльності серії КВ No.194-57Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом 
Всесвітньої газетної Асоціації

Р

• Із 1 жовтня субсидії та пільги буде 
виплачувати Пенсійний фонд Укра-
їни.

• Кремль цього тижня може оголосити 
про приєднання окупованих регіонів 
України – британська розвідка. 

• Апарат NASA навмисне врізався в 
астероїд, аби змінити його траєкто-
рію.

• В Україні очікують на дефіцит те-
пличної продукції.

• Головне управління розвідки: росі-
яни, яких ще не мобілізували, вже 
дзвонять в Україну та запитують, як 
здатися.

• Нафта дорожчає після падіння до 
мінімумів із січня.

• Польща закрила для росіян аеро-
порти та морські порти.

• Українські аграрії завершили сівбу 
озимого ріпаку.

• Держлісагентство спростило про-
цедуру закупівлі дров.

• Казахстан не визнає результатів «ре-
ферендуму» про анексію – МЗС.

• Україна отримала системи ППО 
NASAMS, – Зеленський.

• У Раді заявили про складність держ-
бюджету на 2023 рік.

• В Україні подешевшала гречка.
• В Україні планують збудувати нову 

атомну станцію.
• Ціни на курятину суттєво зростають.
• США нададуть Україні $457,5 млн 

доларів допомоги.
• Міноборони: за декілька тижнів всіх 

військових забезпечимо зимовою 
формою.

• Казахстан видаватиме росії ухилянтів 
від мобілізації, які перебувають у 
розшуку.

• У Нідерландах пробують вирощувати 
черешні під сонячними панелями.

• Китай запустив у космос три нові 
супутники.

Коротко про головне

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

Цікаві факти  
про годинники

• Однією з найбільш рідкісних у сві-
ті професій є майстер з обслуговування 
древніх баштових годинників. Справ-
жніх умільців в цій сфері на весь світ на-
лічується лише кілька десятків.

• Хвилина ділиться на 60 секунд, а ось 
секунда – на цілу 1000 мілісекунд.

• Найпершими годинниками були, 
судячи з усього, сонячні. Найбільш старо-
давнім зразкам, знайденим археологами в 
Єгипті, понад 3 500 років.

• Найточнішими в світі годинниками є 
атомні. Їхня теоретична похибка не пере-
вищує однієї секунди за 6 мільйонів років.

• Зоряна доба становить 23 години 56 
хвилин і 4,091 сек. Тому у нас і є високосний 
рік, щоб компенсувати цю різницю.

• Напрямок руху годинникової стрілки 
було обрано саме таким, тому що саме так, 
зліва направо, рухається тінь сонячного 
годинника.

• Перший у світі наручний годинник 
був виготовлений у 1812 році. До цього 
для особистих потреб використовувалися 
тільки кишенькові моделі.

• До Першої світової війни наручний 
годинник вважався в основному жіночим 
аксесуаром.

• У жодному казино Лас-Вегаса немає 
годинників, і співробітникам також заборо-
нено носити наручні моделі. Це зроблено 
для того, щоб клієнти не думали про те, 
скільки часу вони вже провели за грою.

• Світлодіодний годинник вперше 
був сконструйований у 1971 році.

• Північний і Південний полюси, на 
яких сходяться всі меридіани, не належать 
до жодного часового поясу.

• У Стародавньому Китаї ще близько 3 
000 років тому винайшли «вогневий» го-
динник. Він являв собою особливу паличку, 
просочену ароматичними речовинами, на 
зразок свічки. Вона горіла з певною швид-

кістю, і по тому, скільки поділок на ній 
ще залишилося, можна було визначити, 
скільки минуло часу.

• Перший у світі рекламний відеоро-
лик рекламував саме наручний годинник.

• Пісок у пісковому годиннику в хо-
лодну погоду тече швидше, ніж у спеку.

• Результати Олімпійських ігор і заїздів 
«Формули-1» вимірюються годинниками 
марки «Tag Heuer».

• Водяний годинник за принципом 
дії аналогічний пісковому.

• Перші баштові годинники були 
сконструйовані в Європі у XIV столітті.

• Щорічно у світі виробляється понад 
1 млрд годинників, включаючи наручні, 
настінні і всі інші, будильники в тому числі.

• Перший будильник, здатний дзво-
нити, був винайдений у 1787 році. Причому 
він починав дзвонити рівно о 4-й ранку, і 
переставити час спрацьовування на ньому 
було не можна.

• У зв'язку з поширенням багатофунк-
ціональних смартфонів годинники все 
більше використовуються в основному як 
стильний аксесуар або предмет інтер'єру.

• Найдорожчі наручні годинники 
повністю збираються вручну.

• Вартість найдорожчих у світі наруч-
них годинників обчислюється кількома 
десятками мільйонів доларів. Така висока 
ціна обумовлена в основному ексклюзив-
ністю самих годинників та інкрустацією 
дорогоцінним камінням.

• Найбільш цікавим, мабуть, є квіт-
ковий годинник. Для цього на клумбах 
висаджують квіти певних видів, які від-
криваються і закриваються в один і той 
же час доби.

• Якщо взяти в зуби цокаючий наруч-
ний годинник і заткнути собі вуха, то цо-
кання перетвориться у сильні і важкі удари.

Джерело: tut-cikavo.com


