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Нарешті це сталося!  
«Зоря» здобуває чемпіонський титул!

Віктор Єрофєєв

29 жовтня 2022-
го року фінішував 
чемпіонат Жито-
мирської області із 
футболу.

Нинішній футболь-
ний сезон в Україні осо-
бливий, бо відбувається в 
умовах військового часу. 
Чимало матчів проходили 
під супровід сирен пові-
тряної тривоги, коли гру 
доводилося припиняти, а 
спортсмени поспішали до 
найближчого укриття.

І, тим не менше, чем-
піонат видався на славу. 
Інтрига у ньому зберіга-
лася від першого туру і 
до самого фінішу. Рома-
нівська «Зоря» вже після 
першого туру (у липні 
2022-го) опинилася у ста-
тусі фаворитів, очоливши 
турнірну таблицю, і упро-

довж чотирьох місяців ро-
манівські футболісти так 
і не поступилися нікому 
місцем лідера. Але якщо 
про інтригу і драматизм 
подій у ході чемпіонату, 
то і цього було вдосталь. 
Лідер чемпіонату ще на-
прикінці вересня міг стати 
недосяжним для супер-
ників, але у домашньому 
поєдинку романівські фут-
болісти не змогли здолати 
команду «Звягель-2». Тож 
питання про чемпіонство 
довелося відкладати аж 
до останнього туру, який 
проходив минулої суботи. 
«Зоря» приймала на сво-
єму стадіоні футболістів 
Ярунської територіальної 
громади. Суперник не пре-
тендував на високі місця 
у ході чемпіонату, однак 
нікому без боротьби не 
поступався. Так сталося і 
у заключному матчі, що 
відбувся на стадіоні Рома-
нівської ДЮСШ. Господарі 
стадіону із самого старту 
гри заволоділи ініціати-
вою, хоча реальних го-
льових моментів «Зоря» 

тривалий час не могла 
створити. Футболісти до-
бре розуміли ціну і важли-
вість результату поєдинку, 
тому надмірно хвилювали-
ся. Але поступово атаки 
«Зорі» ставали все більше 
масованими, і ярунські 
футболісти раз-по-раз 
провалювалися у захисті.

Як це часто буває, пер-
ший гол «Зоря» забила не в 
атаці, а під час контратаки. 
Сталося це якраз посеред-
ині першого тайму, а далі 
господарі стадіону відчули 
створену перевагу, і атаки 
на ворота «Яруня» стали 
частішими. Вже незадовго 
(за 5 хвилин) до перерви 
гравця «Зорі» суперники 

зупинили недозволеним 
прийомом у  карному май-
данчику яруньської коман-
ди. Пенальті – і рахунок 
стає 2:0. Стало зрозуміло, 
що «Зоря», якій вистачило 
б для «оформлення» свого 
чемпіонства навіть нічиєї, 
перемоги у чемпіонаті вже 
не втратить.

У другому таймі пере-
вага знову була на боці 
«Зорі», але гра проходила 
у більш спокійному темпі. 
Гольові моменти виникали 
лише біля воріт команди 
із Яруня, але романівські 
голеадори забити третій 
гол у ворота гостей так і 
не змогли. 

Продовження на стор. 2. 
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• Дії росіян на ЗАЕС спровокували масову 
загибель риби, – Енергоатом.
• Україна наростила експорт борошна.
• У росії мобілізованим видають автомати, 
які поставили на озброєння 60 років тому, 
– британська розвідка.
• Китай вивів у космос останній модуль своєї 
космічної станції Tiangong.
• Після повітряних атак спостерігається під-
вищений попит на товари щоденного спо-
живання.
• Синоптик Наталка Діденко попередила про 
нічні заморозки.
• Українські захисники зможуть отримати 
засоби реабілітації до встановлення інва-
лідності.
• Український стронгмен Олексій Новіков 
виграв турнір Rogue Invitational у США.
• 28% шкіл перенесли осінні канікули на 
зиму, – Шкарлет.
• Педагоги в регіонах отримали понад 25 
тисяч ноутбуків.
• Україна через війну втратила 2,4 млн ро-
бочих місць, – ООН.
• На Алясці прокинувся вулкан, який спав 
майже тисячу років.
• Вчені відкрили здатність «гормону кохання» 
регенерувати клітини серця.
• В Україні працює 20 тисяч терміналів 
Starlink, ще 1,5 тисячі передадуть із Польщі, 
– Федоров.
• Українці обиратимуть журі Нацвідбору на 
«Євробачення-2023» у застосунку «Дія».
• Боснія та Герцеговина відмовилась грати 
товариський матч з росією.
• Соцопитування: понад 70% українців від-
чувають стрес.
• На аукціоні у США продали прапор України 
за рекордні 69 тисяч доларів. 
• Через тривоги протягом робочого дня 
економіка України втрачає 7,5 мільярда до-
ларів – Гетманцев.

Коротко про головне

Нарешті це сталося!  
«Зоря» здобуває чемпіонський титул!

Початок на стор. 1. 
Проте як тільки пролунав 

фінальний свисток у грі, на полі 
завирували неабиякі емоції. Ще 
б пак, вперше в історії футбо-
лу Житомирщини команда 
із Романова стала чемпіоном 
у найсильнішому дивізіоні. 
«Зоря»  під орудою тренера Ві-
ктора Чорного провела чемпіонат 
дуже зібрано, зазнавши вже неза-
довго до фінішу лише однієї по-
разки від минулорічного чемпіона 
області – команди «Полісся» із 
села Ставків. До речі, футболісти 
зі Ставків провели заключні матчі 
чемпіонату дуже сильно, наче на-
магаючись за будь-яку ціну діста-
ти лідера. Так, романівську коман-
ду на своєму стадіоні «Полісся-2» 
все ж таки зуміло переграти, але 
чемпіонство у «Зорі» вже не міг 
відібрати ніхто. Тим паче, що за-
ключний поєдинок, який мав усе 
вирішити остаточно, проходив на 
стадіоні у Романові. «Зоря», як і 
передбачалося, впевнено пере-
могла, а друге місце посіли грав-
ці ФК «Бердичів», третіми стали 
футболісти із Ставків.

Слід зауважити, що чемпіон-
ство «Зорі» стало закономірним 
результатом клопіткої роботи 
футболістів, їхнього тренера Ві-
ктора Чорного і генерального 
спонсора клубу Ігоря Ходака. 
Генеральний директор ТОВ «Ві-
вад 09» упродовж кількох років 
підтримував команду, яка росла 

просто на очах усієї спортивної 
громадськості Житомирщини. 
У цьому чемпіонаті «Зоря» грала 
чітко, системно і стабільно. Двоє 
кращих гравців «Зорі» пішли за-
хищати рідну землю у лавах ЗСУ. 
Але команда із Романова заграла 
ще потужніше. До передостан-
нього туру у графі «поразки» у 
«Зорі» значився «нуль», і здавало-
ся, що романівська команда стане 
чемпіоном області із унікальним 
рекордом – не програвши за увесь 
сезон жодної гри у чемпіонаті. 
Рекорду встановити не вдалося, 
хоча найголовнішої мети «Зоря» 
таки досягла і стала чемпіоном 
Житомирської області 2022-го 
року. Чемпіонат дуже знаковий 

і увійде до спортивної історії Жи-
томирщини як унікальне явище, 
яке символізує нескореність, не-
поступливість і устремління на-
шого народу до перемог.

Одразу ж після завершення 
матчу між «Зорею» і «Ярунем» 
упродовж пів години тривала 
церемонія нагородження чем-
піонів Житомирщини зразка 
2022-го року. Кожен, хто завітав 
29 жовтня на стадіон у Романові, 
міг побачити велетенську чашу 
чемпіонського кубка, міг почути 
слова подяки на адресу футболіс-
тів, їхнього тренера і, звісно ж, на 
адресу І. Є. Ходака, який взяв під 
свою опіку не лише команду, що 
стала чемпіоном. У першості об-

ласті (перша ліга) виступало ще 
дві команди, які отримали під-
тримку Ігоря Ходака – це команда 
«Зоря-2» і ФК «Тетерів» (Чуднів-
ська громада). Чуднівських фут-
болістів Ігор Ходак підтримав як 
меценат, але його традиційно на-
дійне і дружнє плече насправді 
допомогло реанімувати футбол 
у Чуднові, і вже у наступних се-
зонах «Тетерів» зможе сказати 
у футболі Житомирщини своє 
вагоме слово. 

P.S. Вже за тиждень – два 
у Романові пройдуть уро-
чистості із вшанування ко-
манди, що стала чемпіоном 
Житомирщини з футболу у 
2022-му році. Ми обов’язково 
розповімо більше про кожного 
футболіста, який здобував чем-
піонський титул, а уболіваль-
ники романівського футболу  
зможуть дізнатися про плани 
«Зорі» вже у наступному році.

За дев’ять місяців – спрацювали на задовільно. 
Вирішальним буде фініш року

Наталка Рисіч

Попри складнощі в еконо-
міці Україні, викликані ві-
йною, попри втрати значної 
частини потенціалу, місцеві 
громади демонструють 
успішні приклади роботи.

Прикладом такого підсумкового 
результату роботи за дев’ять місяців 
2022-го року є економічні показники 
діяльності на території Романівської 
селищної ради. Під час недавньої се-
сії селищної ради було зазначено, що 
показники доходів загального фонду 
селищного бюджету виконано на 104,8%. 
Що це означає? Найпершим чином те, 
що економіка і господарське життя у 
Романівській громаді функціонують і 
демонструють задовільні результати. 
Ба більше, за деякими показниками 
податкових надходжень за 9 місяців 
2022-го року досягнуто перевиконання 
раніше очікуваних показників. Зокрема 
показники ПДФО (податку на доходи 
фізичних осіб) підвищили кілька під-
приємств та організацій, що діють на 
території Романівської селищної ради. 
Як і раніше, лідером за показниками 
сплати ПДФО у Романові залишається  
найбільше підприємство громади – ТОВ 
«Вівад 09». Порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2021-го року у цьому році ТОВ 
«Вівад 09» сплатило на 3 млн 34 тис.  грн 
більше (12 млн 395 тис. – у 2021-му році і 

15 млн 420 тис. грн – у поточному). Інші 
організації та установи, які збільшили 
показники сплати ПДФО, належать 
до структур комунального підпоряд-
кування. Це насамперед відділ освіти 
Романівської селищної ради (збільшив 
показники сплати ПДФО на 333 тис. грн), 
КНП «Романівська  лікарня» (збільшення 
на 914 тис. грн), ДП «Романівський ліс-
госп АПК» (збільшення на 564 тис. грн).

За 9 місяців 2022-го року збільшення 
досягнуто і за показниками сплати єди-
ного податку, приріст (збільшення) якого 
сягає 697 тис. грн. Водночас бюджет Ро-
манівської селищної ради просів у сфері 
платежів за землю. Наприклад, платежі 
за землю у 2022-му році суттєво зменши-
ло ТОВ «Агросвіт Романів» (зменшення 
порівняно з минулим роком сягнуло 168 
тис. грн). На 23 тисячі грн менше, ніж у 
минулому році сплатив за землю у 2022-
му році Романівський лісгосп АПК, на 41 
тис. грн – зменшило показник зі сплати за 
землю ТОВ «Годиське», на 47 тисяч – ТОВ 
«Територія їжі». У 2022-му році зовсім 
не надійшло до бюджету Романівської 
селищної ради коштів зі сплати за землю 

від фізичних осіб, оскільки нарахування 
такого податку у 2022-му році  не про-
водилося. 

Щодо витрат (фінансування із бю-
джету громади) окремих галузей госпо-
дарства Романівської селищної ради, то 
показники витрат на охорону здоров’я, на 
фізичну культуру і спорт, на утримання 
селищної ради та її структурних підрозді-
лів збереглися на рівні 2021 року. Незначні 
збільшення видатків порівняно з мину-
лим роком отримала освіта Романівської 
громади та галузь «соціальний захист 
та соціальне забезпечення». Незначним 
чином (на 341 тис. грн) збільшилися у 
2022 році видатки на галузь «культура 
і мистецтво». Як і торік, у 2022-му році 
у Романівській селищній раді відсутня 
заборгованість із заробітної плати з нара-
хуваннями працівникам усіх бюджетних 
установ.

Звісно, вирішальними для загально-
го підсумку фінансово-господарської 
діяльності у 2022-му році, а також для 
підсумкових показників податкових над-
ходжень у цілому за 2022-й рік  стануть 
три фінішні місяці нинішнього року, які 
проходять в обстановці суттєвого заго-
стрення і значного погіршення ситуації в 
економіці усіх регіонів України. Причина 
відома – тотальні ракетно-бомбові атаки 
на об’єкти критичної інфраструктури 
України (насамперед електроенергетики) 
з боку російських агресорів. У Романів-
ській селищній раді негативний вплив 
ударів по енергооб’єктах України також 
відчутний. Але наскільки відключення 
та перерви в енергопостачанні зможуть 
послабити економіку громади – покаже 
найближче майбутнє.
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Адже план все ж таки генеральний!
Віктор Першко

25 жовтня 2022-го 
року було затверджено 
генеральний план  
смт Романова.

Скажімо так: розробка і затвер-
дження нового генерального плану 
селища Романова пройшли зовні 
непомітно, а громадські слухання, 
які мали пробудити найбільший 
і фактично всезагальний інтерес 
до найголовнішого у Романові 
документа, відбулися за участі 
п’яти чи шести осіб. Це – дуже 
промовистий показник пасивності 
громади у ставленні до свого сьо-
годення, а ще більшою мірою – до 
свого майбутнього. Зауважимо, що 
звинувачувати теперішню владу 
(йдеться про Романівську селищну 
раду) у тому, що навколо роботи 
над генпланом селища не було по-
мітно громадськості, активістів, 
політичних діячів і т. п., не зовсім 
правильно. Адже хто б і що не ка-
зав, оголошення про проведення 
громадських слухань у Романові 
поширювалися задовго до дня 
проведення таких слухань, але 
результат виявився примітивно-
ганебним – жителі Романова проя-
вили безініціативність і пасивність 
у прийнятті настільки важливого 
для громади документа. 

Зауважимо, що робота над 
новим генеральним планом роз-
почалася три роки тому. Влітку 
2019-го року сесія Романівської 
селищної ради ухвалила рішення 
«Про виготовлення генерального 
плану та плану зонування терито-

рій смт Романів». Слід зауважи-
ти, що того ж року розпочалися 
конкретні вивчення, заміри і до-
слідження, які виконували фа-
хівці Поділлягеодезкартографії. 
А далі було пророблено чимало 
досліджень, обрахунків, залучен-
ня десятків установ, організацій, 
які надавали інформацію, довід-
ково-статистичний матеріал для 
інформаційної повноти, яку за-
звичай передбачає у своєму змісті 
генеральний план.

Ще один факт, який заслуго-
вує на увагу жителів Романова, 
стосується тепер вже колишнього 
генерального плану смт Дзержин-
ська (назва Романова до 2003 року). 
Так ось, колишній генплан зраз-
ка 1989 року був розроблений на 
період до 2010-го року і, звісно ж, 
мав бути ще за рік-два оновлений 
чи грунтовно перероблений та 
вдосконалений. Проте невідомо 
чому, але ні у 2010-му, ні у 2012-
му чи навіть у 2015-му роках у 
Романові мало хто звертав увагу 
на те, що варто було б розробити 
для селища новий генеральний 

план. Можливо, тому, що існував 
Романівський район, а тому влада 
в очах людей найпершим чином 
асоціювалася із Романівською ра-
йонною радою та Романівською 
райдержадміністрацією. Хтозна, 
але з огляду на очевидну заста-
рілість колишнього генерально-
го плану у 2019-му році робота 
над новим планом Романова все 
ж таки розпочалася. А вже 25 
жовтня 2022-го року новий гене-
ральний план, який передбачає 
орієнтовно прогнозовані показ-
ники розвитку селища на період 
до 2040-го року, був ухвалений на 
31-й сесії Романівської селищної 
ради. Для історії Романова це 
справді важливий факт і ва-
гома подія.

Загалом новий генплан, який 
депутати ухвалили лише десять 
днів тому, є надзвичайно цікавим, 
інформаційно насиченим доку-
ментом, який має привернути 
увагу значної частини громад-
ськості селища. Тим паче, що у 
багатьох дискусіях, суперечках, 
у процесі спілкування на полях 

нині модного фейсбуку чимало 
жителів Романова час від часу по-
силаються саме… на генеральний 
план селища, але варто припусти-
ти, що більша частина романівчан 
ніколи в очі не бачила того ж таки 
генерального плану. Ні того, що із 
надписом «Дзержинськ», ні тепер 
вже нового смт Романова, який 
щойно з’явився. Насправді текст і 
сторінки генерального плану най-
свіжішого зразка містять у собі 
сотні фактів, цифрових показни-
ків, статистичних та історичних 
відомостей, які мають справді 
потужний пізнавальний потен-
ціал. Сьогодні, коли генераль-
ний план набув статусу ледь не 
найважливішого документа у 
житті Романова, дуже важливо 
познайомити із його основни-
ми розділами якомога більше 
людей із середовища місцевих 
жителів. Жителі Романова мають 
знати, що генплан смт Романова 
є документом, який визначає не 
лише територіально-просторовий 
напрям розвитку селища, але й 
стратегію розвитку усіх сфер його 
життєдіяльності на тривалий пе-
ріод. До прикладу, кому із рома-
нівчан нецікаво знати, на скільки 
сотень гектарів збільшиться пло-
ща території Романова у 2040-му 
році? Тобто через 17 років, коли, 
наприклад, нинішні випускники 
школи будуватимуть свої власні 
сім̀ ї, виховуватимуть своїх дітей, 
дбатимуть про власне житло, про 
власні заробітки, кар’єру, про 
власний бізнес. У генплані можна 
знайти чимало відповідей на влас-
ні запитання, але ще більше там 
інформації для роздумів. Тому він 
може стати гарним посібником 

для громадського активіста, для 
нинішнього, а тим паче – для май-
бутнього депутата Романівської 
селищої ради. Цей документ вже 
зараз має викликати неабиякий 
інтерес у педагогів, які навчають 
юних романівчан, і посилання на 
відомості та інформацію у тек-
сті генерального плану неабияк 
сприятиме розумінню учнями 
перспектив розвитку селища що-
найменше на десятиліття.

Зауважимо, що під час сесії 
із інформацією щодо нового 
генплану виступила Ірина Ска-
кун – начальниця відділу жит-
лово-комунального господарства, 
архітектури, будівництва, благо-
устрою та комунальної власності 
Романівської селищної ради. Вона 
детально (у межах передбачено-
го регламентом часу) розповіла 
про складові частини і розділи 
генерального плану і наголоси-
ла на тому, яких подальших дій 
вимагає від місцевої влади цей 
важливий документ. Слід відзна-
чити, що особливих зауважень, 
а тим паче – нарікань стосовно 
змісту чи певних розділів генпла-
ну з боку депутатів Романівської 
селищної ради не було. Хіба лише 
певним інформаційним сплес-
ком у сесійному зал виринуло 
запитання і уточнення, де все ж 
таки на карті генплану має бути 
розміщене нове кладовище на 
північно-східній окраїні селища. 
Щодо інших, більш життєдайних 
і оптимістичних, аспектів май-
бутнього селища Романова його 
жителів ще чекає немало цікавого, 
повчального, корисного і потріб-
ного. Адже що не кажіть, але план 
все ж таки – генеральний!

Ціна на електроенергію 
для населення залишиться 
незмінною до кінця 
опалювального сезону

28 жовтня на засіданні Кабінет Міністрів ухвалив постанову 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 483».

Документом передбачено продовження дії спеціальних обов’язків, 
покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку елек-
тричної енергії.

Таким чином, пільгові ціни на електричну енергію для побутових 
споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 
2022/2023 рр. – до 31 березня 2023 р.

«Сьогодні, незважаючи на війну і масовані обстріли енергетичної 
інфраструктури, ухвалено рішення зберегти незмінними тарифи для 
населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на 
наших громадян. Вдячний кожному за своєчасну оплату електроенергії, 
це надзвичайно важливо для стабільної роботи наших енергокомпаній та 
оперативного проведення ремонтів об’єктів і обладнання, пошкоджених 
через ворожі атаки», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення були знижені 
з 1 жовтня 2021 року.

Фіксований тариф становить: 
• для індивідуальних побутових споживачів – 1,44 грн/кВт год при 

споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 
кВт год на місяць;

• 1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання – для колек-
тивних побутових споживачів, гуртожитків, для юридичних осіб, які 
є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується 
для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб у частині 
задоволення власних потреб ВПО, у дачних та дачно-будівельних коо-
перативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на 
технічні цілі та освітлення території, для релігійних організацій в частині 
використання електричної енергії для комунально-побутових потреб.

Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при ви-
користанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних 
теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення 
дворів, східців і номерних знаків. Водночас постановою цей перелік 
доповнено цілями споживання на аварійне та евакуаційне освітлення, 
протипожежні системи, системи вентиляції, димовидалення та кон-
диціонування, системи сигналізації та авіаційні маяки.

Міністерство енергетики України

Військовий стан  
для футболу – не завада!

Віктор Єрофєєв

У п`ятницю, 28 жовтня 2022 року, 
у Романові провели урок футболу, 
або ж фестиваль чемпіонів. 

Варто відзначити, що захід із популяризації 
найпопулярнішого в Україні виду спорту вже давно 
(ще всередині вересня) було заплановано провести у 
Романові. Нагадаємо, що подібні заходи Житомир-
ська асоціація з футболу проводить щороку в одній 
із громад Житомирщини. Кошти для проведення 
уроків-фестивалів із футболу надає українцям 
дитячий фонд УЄФА. У цьому році з огляду на 
військові дії, що точаться на території України, 
Житомирщині випала нагода провести уроки з 
футболу не в одній громаді, а у двох. Раніше, 24 
жовтня, такий же урок було організовано для дітей 
Коростишівської громади. 

28 жовтня на стадіон Романівської ДЮСШ при-
були юні спортсмени із 12 шкіл Романівської селищ-
ної ради. Захід тривав упродовж двох годин, і за цей 
час діти встигли опанувати навички гри у футбол, 

повправлятися із м’ячем, окрім спортивних розваг, 
рятувальниками було проведено інформативну 
лекцію, які нагадали дітям основні правила пово-
дження у надзвичайних ситуаціях. Загалом стадіон 
у Романові того дня нагадував справжнє фести-
вальне мінімістечко. Кожна із команд – учасниць 
відкритого уроку з футболу отримувала на початку 
відповідну форму та інвентар: маніжки-накидки 
для занять та тренувань, фішки для позначення 
тренувальних зон та доріжок, конуси (також для 
тренувань). Кожна школа отримувала наприкінці 
заняття по п’ять футбольних м’ячів. Загалом увесь 
футбольний інвентар, який надавали дітям на по-
чатку заходу, потрапляв у розпорядження кожної із 
шкіл, які надіслали свої команди до Романова. Годі 
казати, яку радість і задоволення отримали діти, а 
разом із ними і їхні вчителі з фізичного виховання, 
адже подібне розважальне дійство сьогодні випадає 
для дітвори дуже рідко. Водночас спортінвентар 
для вчителя – традиційно проблемне питання у 
роботі шкільних футбольних команд і їхніх на-
ставників. Водночас представники Житомирської 
обласної асоціації з футболу кажуть, що подібні 
свята-фестивалі неабияк підігрівають любов ді-
твори не лише до футболу, але й до рухливості, 
динамічності щоденного ритму життя.
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Допомога військовим є пріоритетом 
для відповідальних підприємців

Гуманітарний відділ: чергова реорганізація 
чи відповідь на вимоги часу?

Віктор Першко

Чергова сесія Рома-
нівської селищної ради, 
яка відбулася 25 жовтня 
2022-го року, ухвали-
ла понад два десятки 
рішень. 

У цьому матеріалі ми хочемо 
звернути увагу наших читачів 
на рішенні сесії Романівської 
селищної ради щодо створен-
ня гуманітарного відділу. Аби 
заспокоїти тих, хто переживає 
за велику кількість чиновників у 
складі органів виконавчої влади 
Романівської селищної ради, од-
разу зауважимо: про збільшення 
чиновницького штату у новому 
відділі не йдеться. Найімовірніше, 
після створення гуманітарного 
відділу Романівської селищної 
ради чиновників у Романові по-
меншає. Аби внести ще більше 
розуміння ситуації зі створен-
ням нового відділу, зазначимо, 
що гуманітарний відділ Ро-
манівської селищної ради 
утворюється замість раніше 
існуючих відділів освіти, 
культури, туризму, молоді та 
спорту. Отже, замість двох відді-
лів у складі Романівської селищної 
ради відтепер працюватиме один 
– гуманітарний.

Звісно ж, найперше питання, 
яке потребує вичерпної відпові-
ді, стосується головної причини 
і мети створення нового відділу 
Романівської селищної ради. 
Найпростіше було б сказати, що 

загальна кількість працівників у 
новому відділі буде меншою, аніж 
штат раніше існуючих двох від-
ділів. Таку реорганізацію у скла-
ді Романівської селищної ради 
жителі Романівської громади 
зустрінуть позитивно, оскільки 
у народі існує давній стереотип 
стосовно кількості чиновників: їх, 
на думку пересічного люду, має 
бути менше або ж і зовсім мало. 
Але суть змін у ситуації зі ство-
ренням нового відділу полягає в 
іншому. Гуманітарна сфера життя 
суспільства певним чином завжди 
перебувала на вторинній орбіті 
суспільної уваги. 

Але це не означає, що так 
має бути. Цілком можливо, що 
сучасні зміни у виробничих техно-

логіях, насамперед – технологіях 
інформаційно-цифрових, внесли 
певні корективи у виробничу ді-
яльність суспільства, а сфера по-
слуг все наполегливіше і стабільно 
займає лідируючі позиції за кіль-
кістю зайнятих у ній працівників. 
Створення гуманітарного відділу 
Романівської селищної ради варто 
і слід розглядати як важливе рі-
шення стратегічного порядку.

Що відомо про гуманітарний 
відділ Романівської селищної 
ради сьогодні, на старті його 
створення? Поки депутати про-
голосували за створення такого 
відділу, ухвалили положення про 
гуманітарний відділ Романівської 
селищної ради», і на цьому – все. 
Однак завершення фінансового 
року диктує швидкість прийняття 
інших рішень щодо діяльності 
новоствореного відділу. Передусім 
слід визначити штатну чисель-
ність відділу та посадові обов’язки 
його керівника (начальника). Ну 
й точно слід поквапитися із як-
найшвидшим призначенням та-
кого начальника гуманітарного 
відділу. На сесії 25 жовтня, під 
час ухвалення рішення про ство-
рення гуманітарного відділу, про 
це не говорилося, хоча сказати 
слід було достатньо багато. Втім, 
вже найближчі тижні роботи 
Романівської селищної ради по-
кажуть, наскільки потужний 
вигляд матиме новостворений 
відділ і наскільки зросте його 
спроможність вирішувати низ-
ку життєво важливих завдань у 
сфері освіти, культури, туризму, 
молодіжної політики і фізкуль-
тури та спорту. Поки що відомо, 
що у складі відділу існуватиме 

централізована бухгалтерія та 
група централізованого госпо-
дарського обслуговування, яка 
виконуватиме широкий спектр 
завдань господарсько-функціо-
нального забезпечення вищезга-
даних сфер життя Романівської 
селищної ради. Відомо й те, що 
у начальника новоствореного 
гуманітарного відділу буде один 
заступник. Все інше визначиться 
і конкретизується у найближчі 
тижні. Тоді Романівська селищна 
рада довідається про особу ново-
го начальника, а потім і про пер-
сональний склад гуманітарного 
відділу.

На цьому, власне, можна було 
б і поставити крапку, якби не спе-
цифіка гуманітарної сфери життя 
суспільства. Адже коли мова за-
ходить про гуманітарну сферу, то 
тут йдеться не лише про роботу 
шкільного вчителя у режимі 
онлайн чи офлайн, не лише про 
те, що у Будинку культури зали-
шиться працювати один чи два 
штатні працівники, і не лише про 
те, що позашкільна освіта і поза-
шкільні заклади й надалі отриму-
ватимуть відповідне фінансування 
для своєї роботи. Йдеться про 
низку якісних змін у житті усієї 
громади, яка нині має два десятки 
тисяч осіб, які у ній живуть, пра-
цюють, відпочивають і вирішують 
сотні малих і великих проблем. 
Адже коли мова заходить про 
освіту, то на рівні Романівської 
громади, наприклад, поки що не 
йшлося про освіту для дорослих, 
хоча на рівні держави і Верховної 
Ради України вже ухвалені цілком 
конкретні рішення, що спонука-
ють владу (у тому числі й місцеву) 

до дії. Те ж саме стосується і галузі 
туризму, яка на рівні Романівської 
селищної ради поки що аж ніяк 
на окрему і значиму галузь не пре-
тендує. Не меншої уваги потребує 
і спортивно-фізкультурне життя 
громади, де потенціал власне 
громадянської ініціативи, спон-
сорсько-меценатської складової 
потрібно всебічно стимулювати 
і розвивати. Це європейський 
шлях, який передбачає найпо-
внішу увагу до потенціалу кожної 
людини як складової частини гі-
гантського потенціалу громади. 
У гуманітарному, мистецькому, 
духовному вимірі Романівська 
громада має значно потужніший 
потенціал, аніж навіть у сфері ви-
робництва, аграрній галузі чи у 
царині сервісу та обслуговування 
населення. Про це засвідчують 
кілька значимих і очевидних по-
казників-маркерів, які часто за-
лишаються на узбіччі суспільної 
уваги. І якраз концентрація уваги 
на питаннях духовності, моралі, 
стимулювання громадянської 
ініціативи якомога більшої час-
тини населення Романівської се-
лищної ради також мають бути в 
епіцентрі уваги щоденних турбот 
новоствореного гуманітарного 
відділу. Втім, вже найближчі мі-
сяці і перші кроки новоствореної 
управлінської структури стануть 
визначальними і розкажуть про 
конкретні завдання, першочергові 
кроки і найперші проблеми, які 
доведеться вирішувати у гумані-
тарній сфері нашої громади. Але 
сьогодні важливо, що перший 
крок зроблено у правильному 
напрямі і згідно з настановами 
та вимогами часу.

Відновлення 
дорожнього покриття 
у Миропільській громаді 

Задля забезпечення без-
перешкодного руху шкільних 
автобусів у Миропільській 
громаді проводились роботи з 
грейдерування доріг.

У селі Печанівка (вулиця Вербівка) 
стан дороги покращували грейдеру-
ванням та підсипанням щебеневої 
суміші. Розчищено дорогу через с. 
Паволочка. У с. Колодяжне прогрейде-
ровано та підсипано сумішшю відрізок 
дороги, яка була в поганому стані. Ці 
роботи провели для зручності під-
везення учнів шкільними автобусом. 
Техніку на впорядкування доріг надав 
безкоштовно генеральний директор 
ТОВ «Вівад 09» Ігор Ходак. Від жителів 
Миропільської громади вислов-
люємо подяку Ігорю Євгеновичу 
за надану допомогу!

Заступник Романівського 
селищного голови Василь 

Ходюк під час сесії інформує 
депутатів та громадськість 

про необхідність створення 
гуманітарного відділу 

Романівської селищої ради.

Минулого тижня Миропільська громада отримала чергову допомогу від депутата Житомир-
ської обласної ради, генерального директора ТОВ «Вівад 09» Ігоря Ходака.

Підприємець придбав необхідний для 
роботи військових генератор. Цей пристрій 
громада передала своїм землякам, які 
нині служать у 81-й окремій аеромобіль-
ній громаді та перебувають на передовій. 
Дякуємо Ігорю Євгеновичу за постійну 
підтримку та допомогу нашим воїнам, 
адже такий генератор для військових – це 
стабільне забезпечення навіть у критичних 
ситуаціях. Це можливість безперебійної 
роботи та виконання завдань. 

Опікується проблемами військових з 
Миропільської громади і генеральний 
директор ТОВ «Єлисейські поля» Гар-
ньєр Флоріан Жан Андре. Він подбав 
про поповнення військової амуніції для 
бійців ЗСУ, а також передав 5 рацій, які 
будуть використовувати воїни на фронті. 
Це очі та вуха, які дадуть змогу ще більш 
ефективно виконувати завдання. Два за-
соби зв’язку отримав для свого підрозділу 
наш захисник-земляк Ярослав, який на 
декілька днів повернувся з фронту. Решту 
також відправили нашим воїнам.

Ми щиро дякуємо підприємцям 
за постійну допомогу нашим вій-
ськовим! Наші захисники на фронті 
відчувають підтримку від земляків, 
а ми намагаємось допомогти їм на-
близити перемогу! Перемога тільки 
за нами!

Слава Україні!
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Віктор Ніколайчук: «До прогнозів –  
не прислухаємось. Ми просто готуємось»

Віктор Лукач

У Романівському 
психоневрологічному 
інтернаті нинішня 
осінь – особлива. 

Військовий стан, посилення 
ракетних обстрілів об`єктів кри-
тичної інфраструктури призвели 
до того, що фактично будь-яка 
установа чи організація у будь-
який момент може опинитися без 
електропостачання. Виконуючий 
обов’язки директора Романівсько-
го психоневрологічного інтернату 
Віктор Ніколайчук каже, що очо-
лювана  ним установа зобов’язана 
працювати стабільно за будь-якої 
ситуації. Для того, аби теплопос-
тачання у найхолодніші місяці 
зими було надійним, в інтернаті 
встановили новий твердопалив-
ний котел. 

«Звісно ж, заготівля дров, їхня 
різка і рубка займає багато сил 
і часу, але незважаючи на такі 
труднощі, ми все ж таки споді-
ваємось, що дрова і новий котел 
нам допоможуть почуватися 
впевнено і не боятись надто до-
вгих перерв у процесі електро-
постачання, – говорить керівник 
інтернату. – Проте не можна від-
мовлятися і від споживання газу 
для теплопостачання, тому газо-
вий котел у нас також перебуває у 
повній робочій готовності. Сюди 
ж, до переліку конче необхідно-
го устаткування, ми відносимо і 
генератор для підтримки роботи 
насосів для підкачки води. Поки 
що ми ні на йоту не погіршили 
якість соціальних послуг для на-
ших підопічних, і про таке погір-
шення не може бути й мови. Усі 

наші пацієнти звикли до давно 
запровадженого режиму занять, 
відпочинку, санітарно-гігієнічних 
процедур і т. п. І навіть війна, на-
віть такі складнощі, викликані 
сьогоднішніми руйнуваннями 

найбільших об’єктів електро-
енергетики України, не можуть 
стати підставою для погіршен-
ня умов перебування у інтернаті 
86-ти наших підопічних. Нещо-
давно до нас прибули підопічні 

з Донецької області, де із весни 
нинішнього року йдуть запеклі 
бої. Так, вони сумують за своїм 
колишнім інтернатом у місті 
Покровську, але й у нас їм спо-
добалося. У нас чудовий трудовий 

колектив, який дуже ретельно і 
відповідально ставиться до своїх 
обов‘язків. Будь-які труднощі, які 
коли-небуть виникали у роботі 
Романівського психоневроло-
гічного інтернату, ми завжди 
долати, а проблеми неодмінно 
вирішували. Так, я дуже вдячний 
нашим партнерам і друзям, які 
вже тривалий час нам стабільно і 
суттєво допомагають. Це добре і 
всім відомий міжнародний благо-
дійний фонд "Місія в Україну", це 
і благодійна організація "Біблійна 
місія сиротам" на чолі із Аллою 
Васильєвою, які всебічно, систем-
но і стабільно допомагають нашій 
установі. За такої допомоги бага-
то проблем вдається вирішити 
достатньо швидко, а частіше ми 
просто запобігали певним труд-
нощам у роботі інтернату. Тим 
паче, що колектив працівників 
нашої установи має належний 
досвід, відповідну професійну 
підготовку, аби виконувати по-
кладені на нас завдання. Звісно 
ж, проблеми у роботі інтер-
нату є, і їхня кількість щороку 
збільшується. Але ми звикли їх 
вирішувати, і поки що це у нас 
виходить цілком нормально, по-
при звичні щоденні клопоти та 
турботи. Намагаємося викорис-
тати для підготовки до зими усі 
шанси, нагоди та можливості. 
Ми не слухаємо певних прогнозів 
стосовно того, якою може бути 
зима за умови руйнації чи сер-
йозних збоїв у роботі української 
енергосистеми. Ми просто готу-
ємось і покладаємось на власну 
готовність, вміння і відповідаль-
ність. Сподіваюсь, що і зиму ми 
переживемо, а якщо доведеться 
приймати нових переселенців 
із подібних інтернатів на сході 
України, зможемо підставити 
плече допомоги і тут».

Борщовий набір: на які ціни очікувати до кінця року
Від початку 2022 року, після 

повномасштабного вторгнен-
ня росії до України, ціни на 
продукти в Україні суттєво 
зросли. Влітку річний показ-
ник індексу інфляції досяг 
20,1%, а найбільше подорож-
чали сирі продукти, крупи та 
м'ясо. 

На ціни впливають часткова втрата 
підприємств і фермерських господарств, 
які опинилися на тимчасово окупованих 
територіях або були знищені окупантами, 
порушення логістичних ланцюгів, ціни 
на паливно-мастильні матеріали, курс ва-
лют. Як надалі змінюватиметься вартість 
борщового набору і яких цін очікувати до 
кінця зими – з’ясовував Центр громадського 
моніторингу і контролю.

Деякі овочі дешевшають
За даними Мінагрополітики, остан-

нім часом в Україні почала падати вартість 
картоплі, столового буряка, капусти. Це 
сезонний фактор, пов’язаний зі збором 
нового врожаю овочів. Нині роздрібна ціна 
картоплі для споживача становить від 9 до 
12 гривень за кілограм. В Мінагрополітики 
прогнозують, що ціна й надалі падатиме 
та становитиме до кінця осені 7–9 гривень 
за кілограм. 

Станом на 25 жовтня різні категорії 
господарств зібрали понад 119 тисяч цент-
нерів картоплі. А це +73% до орієнтовного 
прогнозу (165 528 центнерів). Також для 
України характерна висока частка виро-
щування картоплі у домогосподарствах. 
На своїх присадибних ділянках люди 
садять її для власних потреб, частка 
такого виробництва становить 98%. 
Лише 2% виробництва картоплі припадає 
на промислові та фермерські підприєм-
ства. 

Хоча цього року порівняно з 2021 ро-
ком площа засаджень зменшилася на 36%, 
у Мінагрополітики впевнені, що дефіциту 

картоплі не буде. Також не буде потреби 
в її імпорті. 

Упали в ціні й інші овочі. У Мінагропо-
літики зафіксували здешевшання капусти 
– зараз вона коштує в середньому 17,34 грн 
за кілограм (на 12,2%); буряка – середня 
ціна 17,77 грн за кілограм (на 5%). 

Після рекордного зростання в ціні по-
чала дешевшати і цибуля. Оптові ціни на 
неї зараз складають 14–25 грн/кг, коли ще 
тиждень тому діапазон цін був на рівні 
22–26 грн/кг. Причиною цього є невисокий 
попит, адже оптові та роздрібні компанії 
закуповують її, як правило, тільки для по-
точних продажів. Крім того, на продаж 

пропонується здебільшого цибуля низької 
якості, непридатна для тривалого зберіган-
ня, тоді як цибулю високої якості фермери 
планують зберігати до холодів і тільки по-
тім почати виставляти її на продаж.

Подальші прогнози
Якщо порівнювати вартість борщового 

набору із попереднім роком, вона вже збіль-
шилася вдвічі. На динаміку цін суттєво 
впливає війна з росією та насамперед оку-
пація промислового центру вирощування 
овочевої продукції – Херсонщини. 

Член Комітету Верховної Ради України 
з питань аграрної та земельної політики 
Дмитро Соломчук під час брифінгу у 
Медіацентрі Україна заявив, що ціни на 
овочі до кінця зими зростуть. Це пов’язано 
з відсутністю в Україні достатньої кількості 
овочесховищ, які б гарантували довготри-
вале зберігання продукції. Водночас, за 
його інформацією, нині, восени, ціна на 
продукти борщового набору не зростатиме. 

«Українці у цьому році посіяли набага-
то більше овочів, ніж в інші роки. Також у 
багатьох регіонах забезпечували населення 
безкоштовним насінням овочів, тож морква, 
червоний буряк, картопля є в достатній кіль-
кості. Є питання щодо цибулі, її ми завозили 
з південних регіонів. Сьогодні її кількість не 
така, як хотілося б, але є вже домовленості 
із багатьма іноземними постачальниками з 
ближніх країн. І цибуля буде імпортуватися, 
її  буде вдосталь, це не сильно вплине на ціну», 
– запевнив Дмитро Соломчук.
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Бог вибрав її…
Надія Бучко

Вона не удостоєна звання «Почесний 
громадянин Романівщини», не вшанована 
похвальними листами, грамотами чи цін-
ними подарунками. Та коли біда ходить 
під вікнами, люди (незалежно від статусу і 
матеріального забезпечення) поспішають, 
шукаючи рятунку, на її поріг.

Ніколи й нікому не відмовила. Проста, 
чемна, щира, доброзичлива, шанована на-
родом, нагороджена щирими словами: «Дай 
Боже їй здоров'я і віку без ліку».

Романівська земля – райський куточок 
Поліського краю. Пограбований, спалений, 
сплюндрований і понівечений ворогами… 
Але обцілований і оспіваний, прославлений 
подвигами й талантами, а чи просто людьми 
високої і чистої совісті. 

Саме в центрі Романова, на вулиці імені 
Сергія Лялевича, у двоповерховій хрущовці 
живе вона – Галина Карлівна. Отак її шука-
ють усі, хто потребує допомоги. Не потрібно 
прізвища, адреси… У Романові вона одна 
така – особлива для всіх. 

Багато років тому й мені прийшлося 
звернутися до неї за порятунком: розпух-
ла нога, узялася пухирями, пекла вогнем. 
Звичайно, звернулася до лікаря.

– О шановна, вам не до мене, а до Галини 
Карлівни. У вас – бешиха, або ще кажуть 
рожа, – спокійно так пояснив Віталій Пе-
трович Гончарук. Він – лікар-професіонал, 
авторитетний хірург. 

– А чи допоможе? – якось невпевнено за-
питала я, бо не дуже вірила в таке лікування. 

– Повірте, допоможе. Ця хвороба погано 
піддається традиційній медицині. Ідіть, вам 
кожний підкаже її адресу.

Віталій Петрович відзначався своєю до-
бротою й відповідальністю. Він вийшов у 
коридор і через вікно вказав на будинок. 

– Там запитаєте, – додав із теплотою в 
голосі.

Зустріла мене привітно тоді ще молода 
жіночка. Почула проблему…

– Дай Боже, щоб зарадила. Ідуть люди 
до мене, просять. Ніби допомагає, – якось 
не зовсім упевнено сказала Галина Карлівна.

Молилася вона дуже щиро, спалювала 
паклею… 

– Якщо має допомогти, то до вечора за-
будете про свою хворобу.

Я дістала гроші. 
– Ні-ні, не маю права: Бог дав мені мож-

ливість допомагати людям, то дякувати по-
трібно йому, а не мені. 

Здоровою і щасливою на другий день 
вранці поспішала я на роботу. І… зустріла 
Віталія Петровича.

– Як себе почуваєте? – запитав турбо-
тливо. 

– Так-так! Диво… ніби нічого й не було. 
– Диво... – лікар на мить задумався. – Ми 

ще багато чого не знаємо, – зауважив тихо.
***

Галина Карлівна Верховецька народила-
ся у 1928 році у селі Яблунівка Довбиського 
району на Житомирщині. У родині бідних 
колгоспників вона була другою із семи дітей 
і єдиною з чотирма класами освіти. 

То були страшні часи – Друга світова 
війна! 

Чоловіки на фронті. Єдиний (бо калі-
ка) очолив колгосп, а її, тринадцятилітню 
дитину, вибрали бригадиром, бо була гра-
мотною. Вона ж виконувала й обов'язки 
бухгалтера, подавала звіт про роботу в 
район, нараховувала трудодні, наміряла 
і розподіляла жінкам об'єм і кількість по-
ставлених завдань. На кожну колгоспницю 
заводилася карточка, у якій записувався 
трудодень або пів. 

Тяжкою і непосильною була та робота… 
Настали жнива. Почали збирати вро-

жай жита. Уночі жінки косили, а вдень 
в'язали. І ось пішли дощі. Жито попаро-
стилося. Приїхав голова райвиконкому зі 
звісткою, що будуть садити в тюрму голову 
і бригадира. На вечір назначили збори.

Ота страшна звістка злякала все село. А 
що вже Галя… Вирішила повіситися: зна-
йшла шнурка, потайки занесла в дубину, 
під деревом прикрила травою. Почувши 
на тому зібранні вирок, дівчинка вибігла і 
гайнула до дуба. Там і просиділа до ранку. Із 
сходом сонця зайшла в хату, почула мамине 
голосіння…

Той голова оскаженів, дізнавшись, що 
Галина втекла. Кричав і стукав кулаком по 
столі, приказуючи, що все рівно знайдемо 
і посадимо. 

На захист стало все село.
– Кого судити? Каліку і дитину? – питали 

обурено.
– Чи вони керують дощами? – гукали 

стурбовано.
– А що ви зробили б? – плачучи питала 

мама Галини.
– Будемо вночі косити, а вдень збирати. 

Поросле жито віддамо худобі, – пропону-
вали люди.

– Ви мене не вчіть розуму! – обурено 
кричав начальник.

Люди не розходились. Шум, крик до-
пізна. Якось таки вмовили того райкомівця: 
нікого не судили, справу закрили.

Коли з війни повернувся батько з бра-
том, мовчки поставила в конторі міру і піш-
ла… Влаштувалася працювати на завод у 
Мар'янівку, але звідти невдовзі відправили 
– завербували на Донбас. 

Пішло знедолене дитя до гадалки.
– Скажіть мені мою долю, – заплакала 

Галина.
– Сідай, дитино, не плач, бо сплутаєш 

карти, – тихо попросила бабуся.
– Ой, жити та жити, – сказала втішено. 

– За твою доброту Бог дасть тобі дар – до-
помагати людям будеш. Ось тільки грошей 
не бери, бо то гріх. І дар втратиш. Люди 
будуть тебе шанувати, дякувати і з пустими 
руками не йтимуть. Будеш мати хліб і до 
хліба, – усміхаючись казала старенька.

У 1953 році помер чоловік, і Галина з 
дітками повернулася на рідну землю. І, як 
каже народна мудрість, де народилася – там 
і пригодилася. 

Якось приснився Галині сон. І сон віщий: 
явилася божа мати, перехрестивши Галину, 
мовила: «Твоя пора прийшла».

Спочатку жіночка молитвами допома-
гала дітям, сусідам, родині. А добра звістка 
йде далеко…

Тепер Галина Карлівна просить людей, 
щоб не йшли до неї, бо сили покидають, а 
роки даються взнаки. Але і відмовити не 
може, якщо хтось приходить зі своєю бідою.

Честь і шана, низький уклін вам від лю-
дей, Галино Карлівно! Божого благословення 
та всіх земних благ на довгі роки!

Галина Карлівна сидить за столом. За-
журеним поглядом голубить портрет воїна 
на меморіальній дошці. Через дорогу – Рома-
нівська гімназія. Вона пам'ятає його малень-
ким: жив у сусідній багатоповерхівці, ганяв 
із хлопчаками м'яча… Тепер він – Лялевич 
Сергій Францович, сержант. Віддав життя, 
захищаючи свободу і незалежність України. 
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня. Веселим і усміхненим Сергій за-
лишився назавжди… у граніті. 

Обпалене вогнем сьогодення. Страх. Біль. 
Смерть. Дошка воїнів-захисників на площі 
Романова реконструйована: поповнюється 
ряд героїв, і дивляться вони тепер лише з 
портретів. 

Кожен на цій землі має виконати свою 
місію на благо і во благо…

Пам'ятаємо!

Що робити, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги?
Здавалося б, за ці 

вісім місяців повно-
масштабної війни укра-
їнці вже добре знають 
алгоритм дій під час 
сигналу повітряної три-
воги. Втім, правила, які 
рятують життя, ніколи 
не зайве нагадати. 

Отже, якщо ви почули сиг-
нал повітряної тривоги:
1. Увімкніть радіо чи телеба-

чення, щоб прослухати терміно-
ве повідомлення про можливу 
надзвичайну ситуацію. Зазвичай 
інформація передається протя-
гом п’яти хвилин після звукового 
сигналу (сирен).

2. Прослухайте звернення до 
населення.

3. Виконайте рекомендації, 
озвучені під час звернення.

4. Намагайтеся сповістити 
оточення (рідних, сусідів) та до-
помогти їм за необхідності.

5. Після звукових сигналів не-
гайно прямуйте до укриття та 
чекайте на відбій.

Що робити, якщо ви не 
встигли добігти до укриття 
під час обстрілу
1. Негайно перейдіть у при-

міщення без вікон або скористай-
теся правилом двох стін (перша 
стіна візьме на себе силу вибуху, 
друга – руйнування).

2. Якщо виникла пожежа чи 
пошкодження будинку – теле-
фонуйте на «101» (будьте готові 
назвати вашу точну адресу, по-
верх, квартиру). За можливості 
якнайшвидше залиште небез-
печне місце.

3. Якщо у будинку стався 
вибух – якнайшвидше залиште 
будівлю, але залиште двері від-
чиненими! Тоді рятувальникам 

не доведеться зрізати їх для про-
ведення обов’язкової перевірки.

Якщо ви виїжджаєте і за-
лишаєте місто чи квартиру 
на тривалий час: 
• Залиште ключі у сусіда, 

який залишається.
• У разі надзвичайної ситуації 

у вашому будинку рятувальники 
будуть перевіряти кожне помеш-
кання, щоб перевірити відсут-
ність людей.

• Підтримуйте зв'язок із су-
сідами.

• У разі надзвичайної ситуації 
рятувальники знатимуть точну 
кількість людей, які залишились 
вдома. Ймовірно, що порожні 
квартири перевірятимуться в 
останню чергу.

Більш детальну інформацію 
можна знайти на офіційному 
порталі Державної служби Укра-
їни з надзвичайних ситуацій.



7 Середа, 2 листопада 2022WWW.ZT.20MINUT.UA

Гороскоп на тиждень 2 листопада - 8 листопада Куточок ГОРОДНИКА

Смачного!

Різне

ОВЕН
Вдалий період для 

подорожей і пригод. Не 
починайте нові проєк-

ти, а краще зосередьтеся на вже 
розпочатих. 

ТЕЛЕЦЬ
Уникайте рутинних 

справ і не розпорошуй-
те сили – радять зорі. Тиждень 
принесе багато приємних сюрп-
ризів. 

БЛИЗНЮКИ
Здивуйте усіх своїм 

нестандартним мислен-
ням. Це однозначно піде вам на 
користь. Будьте готові до змін. 

РАК
Рідні і знайомі по-

требують вашої під-
тримки. Ви її надасте, 

але не забудьте потім відновити 
душевну рівновагу. 

ЛЕВ
Настав час навести 

лад у житті. А для цього 
доведеться багато думати, аналі-
зувати і робити висновки. 

ДІВА
Вдалий період для 

маркетингових дослі-
джень та ризику. Удача 

усміхнеться тим Дівам, які шу-
кають роботу. 

ТЕРЕЗИ 
Розставте пріорите-

ти, аби не розпорошува-
ти сили на другорядне. Гарний 
час для ділових зустрічей і по-
їздок. 

СКОРПІОН
Ваш романтичний 

настрій може зашко-
дити робочим планам. 

Перед вами відкриється багато 
нових можливостей. 

СТРІЛЕЦЬ 
Поводьтеся роз-

судливо і не давайте 
емоціям взяти владу над вами. 
Сприятливий час для творчих 
людей. 

КОЗЕРІГ
Спустіться нарешті з 

небес на землю – ви за-
багато запланували. Зо-

середьтеся на реальних справах. 
ВОДОЛІЙ
У професійній сфері 

краще зайняти вичіку-
вальну позицію. Якщо 

отримаєте пропозицію – просіть 
час на обдумування. 

РИБИ 
Досить метушливий 

тиждень. Відкладіть на 
потім справи, які потре-

бують термінового прийняття 
рішення. 

Правильний догляд за 
орхідеями для новачків: 
цвітуть, немов божевільні

Рекомендації з 
догляду для тих, хто 
тільки починає знайо-
митися з орхідеями.

Захоплення орхідеями по 
праву називають абсолютно осо-
бливою сферою квітникарства. 
Ці дивовижні рослини настільки 
унікальні і за формою зростан-
ня, і за типом кореневища, що 
зараховувати їх до звичайних кві-
тучих культур було б справжнім 
злочином, інформує UkrMedia.

Серед орхідей є величезна 
кількість як найвитриваліших і 
найневибагливіших, спеціально 
адаптованих до кімнатних умов, 
так і дуже примхливих, здатних 
рости тільки в оранжереях або 
спеціальних вітринах.

Тим, хто тільки знайомиться 
з цими екзотичними рослина-
ми, зорієнтуватися в тому, що ж 
саме необхідно конкретній орхі-
деї і зважитися поповнити свою 
колекцію тропічними зірками 
досить важко. І рекомендація 
тут може бути тільки одна – по-
чинайте з малого.

Вибирайте з розумом, або 
починаємо з малого

Якщо ви тільки починаєте 
захоплюватися орхідеями і 
незважаючи на зачарованість 
красою суцвіть боїтеся завести 
у себе таку красуню з причини 
складного догляду, почніть з 
найбільш непримхливих пред-
ставниць сімейства. Знайомство 
з орхідеями краще почати зі 
стійких до захворювань і стан-
дартних за своїми вимогами 
сортів і видів. Для новачків у 
питаннях вирощування орхі-
дей найкраще підходять фале-
нопсиси. Малайські квіти або 
орхідеї-метелики виділяються 
не тільки дивним довгоцвітін-
ням. Ці орхідеї дійсно прості у 
догляді, і на них найкраще за все 
навчатися поводженню з усіма 
представниками цих дивовиж-
них рослин.

М'яке світло – запорука 
краси орхідеї

Правильно оберіть освітлен-
ня для орхідеї. Ці тропічні квіти 
в кімнатних умовах належать 
до світлолюбивих культур, але 
при цьому прямих сонячних 
променів вони не переносять. 
На квітки і листя орхідей, а тим 
паче на прозорі горщики, якщо 
орхідеї вирощуються в спеці-
альних ємностях і належать до 
здатних до фотосинтезу видів, 
не повинні потрапляти промені 
сонця. Орхідеї потрібно розмі-

щувати у тих вікон, які виходять 
на захід або схід. Найбільш ті-
ньовитривалими з усіх орхідей є 
якраз фаленопсиси, які можуть 
змиритися з умовами вікон пів-
нічної орієнтації.

Розумний полив орхідей
Влаголюбивість орхідей та 

їхнє тропічне походження не 
повинні вводити вас в оману. 
У більшості випадків достат-
ньо поливати орхідеї близько 
одного разу на тиждень. Поли-
вати орхідею краще методом 
занурення у воду або душовим 
методом, при цьому перший 
спосіб набагато простіший і 
надійніший. У ємність з дощо-
вою або іншою м'якою водою 
занурюють горщик з орхідеєю 
так, щоб субстрат добре просо-
чився вологою (не більше ніж 
на 20-30 хвилин). Якщо вам по-
щастило і водопровідна вода у 
вас не жорстка і підходить для 
догляду за кімнатними рослина-
ми, то рослини можна і зовсім 
підставити під кран або про-
сочити субстрат за допомогою 
душу, але пам'ятайте, що вода у 
жодному разі не повинна бути 
холодною. Як тільки вода цілком 
просочить субстрат, акуратно 
вийміть ємність на підставку або 
піддон і дайте стекти всій зайвій 
воді (вона не повинна застоюва-
тися навколо коріння орхідей і 
залишатися в піддоні).

Харчування = зріст
Всі без винятку орхідеї по-

требують досить високої концен-
трації добрива у ґрунті. Для цих 
культур можна використовувати 
тільки спеціальні, призначені 
для орхідей, добрива і вносити їх 
потрібно тільки разом із водою 
для поливу. Для фаленопсиса та 
інших стійких до захворювань і 
невибагливих орхідей достатньо 
проводити підживлення 1 раз 
на місяць або кожні 3 тижні у 
стандартній дозі, або 2 рази на 
місяць зменшеною наполовину 
кількістю добрив. Підживлення 
вносять не весь рік, а в місяці 
активного розвитку.

Бережна, але ретельна 
пересадка

Пересаджувати орхідеї необ-
хідно в середньому кожні 2 роки. 
З цими рослинами потрібно по-
водитися дуже акуратно, адже 
коріння легко травмується і об-
ламується. Субстрат замінюють 
повністю. Для орхідей потрібні 
спеціальні ґрунтосуміші для 
цих видів рослин, що склада-
ються з грубих часток кори, моху 
та інших корисних компонентів. 

За матеріалами UkrMedia
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Неймовірно соковито та ніжно: рецепт  
запеченого кролика з вершками та овочами

Інгредієнти: 1 тушка кролика, 4 картоплини, 
2 морквини, 1 цибулина, 50 мл білого сухого вина, 6 
гілочок петрушки, 50 мл вершків 20-30%, 2 зубчики 
часнику, 1 ст. л. соняшникової олії, сіль та перець 
до смаку. 

• Розігрійте духовку до 180 градусів. Тушку кро-
лика помийте, обсушіть паперовими рушниками та 
порубайте на порційні шматочки. Очистіть 4 карто-

плини, 2 морквини, 1 цибулину і 2 зубчики часнику. 
Наріжте всі овочі великими шматками.

• Розігрійте пательню з 1 ст. л. соняшникової 
олії та обсмажуйте овочі приблизно 5 хвилин на 
середньому вогні. Додайте сіль та перець до смаку 
і влийте 50 мл білого сухого вина. Зачекайте, поки 
вино випариться. Потім перекладіть овочі до каструлі 
з товстим дном або жаровні.

• М'ясо кролика посоліть і поперчіть, обсмажте в 
тій самій пательні, в якій готувалися овочі. Смажте 
до утворення красивої золотавої скоринки. Пере-
кладіть шматочки м'яса до овочів.

• Влийте до м'яса з овочами 500 мл вершків жир-
ністю 20-30%. Якщо вершки не покривають м'ясо з 
овочами, додайте трохи води.

• Накрийте каструлю чи жаровню кришкою 
та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 1 
годину. Можна готувати кролика і на плиті, в такому 
разі теж накрийте жаровню кришкою і тушкуйте 
на малому вогні протягом 1 години. Готову страву 
прикрасьте кількома гілочками петрушки.

Гарбузова каша в духовці
Інгредієнти: 200 г пшона, 500 г гарбуза, 1 л молока, 

4 ст. л. цукру, 1 ч. л. меленої кориці, 100 г вершкового 
масла.

• 500 г гарбуза наріжте кубиками. Можна натерти 
гарбуз і на тертці. 

• Пшоно (200 г) промийте, перекладіть в сотейник 
і залийте 1 л молока.

• Додайте в сотейник сіль, 4 столових ложки 
цукру і кубики гарбуза.

• Потім додайте чайну ложку меленої кориці і 50 
г вершкового масла. Варіть кашу до напівготовності 
протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.

• Потім додайте в кашу 50 г вершкового масла, 
що залишилися, і доведіть її до готовності в духовці 
протягом 20 хвилин при 180 градусах (якщо ваш 
сотейник не підходить для використання в духовці, 
перекладіть кашу в невелику жаровню). При подачі 

прикрасьте страву квітами календули. Вони нададуть 
каші особливого аромату.

Джерело: klopotenko.com
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Споживачу

ОГОЛОШЕННЯ
- Копка, поглиблення та 

чистка криниць; -Достав-
ка будиночків на криниці; 
-Викладка дна кремнієм, 

річковим камнем; -Прово-
димо дезінфекцію; -Копан-
ня каналізацій, траншей; 
-Проведення води; -Пра-

цюємо круглий рік по всій 
Житомирській області. 

Телефон: +380684955748

Викуп автомобілів та мо-
тоциклів СССР. Швидко 

та якісно. Звертайтесь за 
телефоном 380988330826.

З 1 листопада встановлюється 
заборона на вилов риби  
у зимувальних ямах

Про заборону нагадав Житомир-
ський рибоохоронний патруль.

З першого листопада 2022 року у біль-
шості українських водойм розпочинається 
осінньо-зимова заборона на вилов водних 
біоресурсів у зимувальних ямах. У пере-
важній кількості областей вона триватиме 
до початку весняно-літньої нерестової за-
борони, у деяких – до закінчення зимового 
періоду.

З метою збереження водних біоресурсів 
у зимовий період Житомирським рибоо-
хоронним патрулем видано відповідний 
наказ. У ньому зазначено водойми та місця, 
де вводиться ця заборона. 

Риболовля у заборонений період до-
зволена на ділянках для любительського 
рибальства за межами зимувальних ям. 
При цьому любительський лов риби до-
зволяється зимовими вудками з блешнею 
вертикального блесніння із гачком не біль-
ше № 10, мормишкою, наживною і жив-
цевою снастями. Загальна кількість гачків 
на водоймах загального користування, а 
також тих, що закріплені за громадськими 
об'єднаннями, не повинна перевищувати 

п’яти на рибалку, а на водоймах, де впро-
ваджено платне рибальство, – не більше 
десяти на одну особу.

За недотримання зазначених норм пе-
редбачено покарання від адміністративних 
штрафів до кримінальної відповідальності. 
Крім цього, порушнику нараховуються 
збитки за кожну незаконно виловлену ри-
бину. Нагадуємо, що Кабінетом Міністрів 
України прийнято постанову від 06.10.2021 
№ 1039, якою значно підвищено розміри 
такс за незаконний вилов водних біоре-
сурсів.

Довідково
З настанням холодів у водоймах 

відбуваються зміни, які впливають на 
поведінку водних біоресурсів. У риб 
різко знижується активність, практично 
повністю припиняється споживання їжі, 
знижується частота серцевих скоро-
чень, сповільнюються процеси росту 
та реакції на подразники. У цей час 
риба дуже вразлива, тому вона зби-
рається в зграї та йде на зимівлю до 
зимувальних ям.

Цікаві факти про гриби 
• У світі налічується приблизно 2 млн 

типів грибів. Проте класифіковано всього 
80 тисяч. На один різновид рослини при-
падає приблизно 6 різновидів грибів. 

• Досить багато видів грибів є хижака-
ми (хоча за своєю суттю практично всі 
вони недружні та є причиною загибелі 
багатьох рослин і тварин). Гриби-хижаки 
мають спеціальні пристосування (нарос-
ти) для ловлі комах. Також є різновиди, 
які розпорошують свої спори й, потра-
пляючи в жертву, виростають у ній.

• У середньому кожен гриб складається 
приблизно з 90% води.

• Одним із найбільших грибів вважається 
об’єкт, знайдений у США у 1985 році 
(Вісконсін), його вага становила 140 кг.

• Гриби – це не рослини, як було заведено 
вважати раніше, оскільки в них немає 
хлорофілу, але водночас і не тварини, 
позаяк в них немає шлунку.

• За деякими властивостями, гриби як 
продукти ближче до м’яса, а за деякими 
– ближче до рослин.

• Найбільший гриб живе в штаті Орегон 
США, площа його грибниці становить 
приблизно 900 гектарів, а важить він 
кілька сотень тонн.

• 2500 $ за 1 кг грибів: це найдорожчий 
сорт грибів – трюфель.

• Грибниця росте дуже повільно, при-
близно 10–12 сантиметрів на рік.

• Найперший у світі антибіотик (пеніци-
лін) був виведений із гриба.

• Мабуть, один із найрідкісніших грибів – 
це «сигара диявола». Зустрічається він у 
центральній частині штату Техас (США), 
а також у відокремлених куточках Японії. 
До того ж це єдиний гриб, який видає 
звук (свист), коли випускає спори.

• У реакторі Чорнобильської АЕС у 2002 
році були виявлені гриби – у таких 
умовах вони відчували себе чудово. Ба 
більше, радіація їм була потрібна для 
того, щоби жити (як рослинам сонце). 
У складі цих грибів виявили меланін 
(аналог того, що захищає шкіру від уль-
трафіолету). Взагалі гриби дуже живучі, 
й місця їхнього зростання можуть бути 
вельми екстремальними (космос, сірчана 
кислота, високий тиск).

• Гриб мухомор містить психотропні хі-
мічні речовини, які викликають у люди-
ни макропсію. При цьому людині буде 
здаватися, що деякі об'єкти навколо неї є 
меншими або більшими, ніж насправді.

• Багато видів грибів при зростанні тяг-
нуться до Сонця, так само, як і рослини. 
Але вчені поки не знають, як гриби ви-
користовують сонячне світло.


