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I генератор, і намет –  
все має бути напоготові!

Віктор Радчук

Безумовно, із 
настанням зими, 
яка традиційно 
приходить трохи 
несподівано, що-
разу виникає певна 
проблема, яку до-
водиться вирішу-
вати в швидкому 
режимі.

Цьогоріч фініш лис-
топада підсилений не 
лише холодом і першими 
міцними морозами, але й 
тим, що Україна потерпає 
від масштабних ракетних 
бомбардувань об’єктів кри-
тичної інфраструктури. Як 
і передбачалося, агресор, 
отримавши гідну відпо-
відь у боях на півдні і сході 
України, вирішив вдарити 
по найболючіших місцях 
України – по її енергетич-
них об`єктах. Тож країна 
вже тиждень потерпає від 
наслідків найбільших руй-
нувань на підстанціях, ма-
гістралях високовольтних 
мереж, які забезпечують 
електроенергією цілі об-
ласті.

За таких умов магічним 
словом, яке стало синоні-
мом порятунку і ключем до 
вирішення низки найболю-
чіших проблем, став тер-

мін «генератор». Пристрій, 
який раніше вважався чи-
мось далеким від потреб 
щоденного побуту, став 
справді предметом першої 
необхідності. Особливо на 
об’єктах комунального гос-
подарства, теплових стан-
ціях, водоканалізаційних 
мережах і т.п. У Романові, 
наприклад, особливе зна-
чення мають водонапірні 
вежі, які працюють за 
допомогою електричних 
насосів. Зрозуміло, що за 
відсутності подачі електро-
енергії водонапірна вежа 
потребує хоча б періодич-
ної допомоги від роботи 
генератора, який подасть 
електрику до насосів і уне-
можливить промерзання 
мережі у разі, коли темпе-
ратура повітря опуститься 
на тривалий час позначки 
нижче 5-8 градусів морозу. 
Це, мабуть, найстратегіч-
ніша проблема всієї Рома-
нівської громади, оскільки 
інші наслідки відсутності 
(чи перерви) в електропос-
тачанні долаються значно 
легше.

У цьому ж рядку про-
блем і водогони, котельні 
та тепломережі навчаль-
них закладів Романівської 
селищної ради, КНП «Ро-
манівська лікарня». Скрізь 
потрібні генератори. Десь 
із меншою потужністю, а 
подекуди – надпотужні, які 
можуть упродовж десяти 
– дванадцяти годин без пе-
рерви забезпечувати жит-

тєздатність найважливіших 
установ соціальної сфери. 

Звісно ж, проблема, 
яка постала сьогодні дуже 
гостро, була передбачува-
на і прогнозована. Але ж 
біда у тому, що раніше, на-
приклад, влітку, на владу 
тиснули інші проблеми. 
Згадайте про надшвид-
кісні темпи обладнання 
укриттів та сховищ для 
школярів і дошкільнят, які 
мали бути готові на момент 
старту нового навчального 
року. На це пішли місяці 
інтенсивної роботи і міль-
йони коштів, які довелося 
терміново відшукувати 
фактично на голому міс-
ці. Сьогодні, із приходом 
справжньої зимової пого-
ди, гостро постало питан-
ня щодо генераторів. Слід 
зауважити, що у Романові 
встигли і зуміли забезпе-
чити мінімальні потреби 
у додатковій і автономній 
генерації електроенергії 
для потреб комунальної 
сфери. Як завжди, своє 
плече допомоги підставив 
генеральний директор ТОВ 
«Вівад 09» Ігор Ходак, який 
віднайшов можливість і ва-
ріант, яким чином підсоби-
ти комунальникам власним 
потужним генератором у 
разі найбільшої скрути. 
Слід зауважити, що керів-
ники навчальних закладів 
Романівщини також не 
сиділи склавши руки в 
очікуванні допомоги під 
час наступу морозу. Там, 

де генератори для підмоги 
шкільним котельням були 
тільки на підході (вже за-
куплені і за кілька днів бу-
дуть у межах Романівської 
селищної ради), у  школах 
та ліцеях вже придумали 
і передбачили варіанти 
їхнього тимчасового замі-
щення та пристосування на 
прилади та механізми, які в 
автономному режимі допо-
магають (насправді стиму-
люють) роботу насосного 
обладнання. Тобто вода, 
як теплоносій, у  шкільних 
радіаторах сьогодні не за-
мерзне. А там і генератори 
прибудуть. Загалом, поки 
мінусові показники тем-
ператури не сягають хоча 
б десятиградусної позна-
чки, треба підготуватися і 
відпрацювати усі можли-
ві варіанти проходження 
холодного періоду, який 
триватиме щонайменше 
три місяці.

Ще одна прикрість, 
яка також виникла у жит-
ті селища Романова чи не 
вперше за півстоліття, – 
залежність жителів дво-, 
три- і п’ятиповерхових 
будинків від стану енерго-
постачання. Адже раніше 
нікому і на думку не спада-
ло, що перебої із електри-
кою можуть бути не дві чи 
три години, а добу, а дехто 
припускає, що й дві чи три 
доби. А сьогодні доводить-
ся визнавати, що перебої 
і так звані блекаути (кані-
кули у процесі постачання 
електрики) можуть стати 
ледь не щотижневими. 
Ось у такій ситуації мають 

спрацювати елементи со-
лідарної взаємодопомоги, а 
якщо зважати на потенцій-
ні ризики для одиноких, 
літніх, хворих громадян, 
то реакція місцевої влади, 
активістів-волонтерів має 
бути адекватною загрозі. 

На перших порах 
у Романові вдалися 
до встановлення на-
мету для обігріву для 
того, аби підзаряди-
ти вкрай важливі для 
кожної  людини (сім’ї) 
пристрої мобільного 
зв’язку. 

Продовження на стор. 2.
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Початок на стор. 1. 
Намет, що з’явився завдяки активістам 

«Варти правопорядку», які за кілька годин 
в обстановці відсутності енергопостачання 
(у Романові така перерва тривала більше 
доби) змогли його встановити, обладна-
ти генератором, пічкою для обігріву, роз-
етками для зарядки гаджетів-телефонів, 
павербанків тощо. Надалі, вже в четвер, 17 
листопада, ситуація із електропостачанням 
покращала і поступово трохи нормалізу-
валася. Однак намет на площі Єдності 
перебуває у ситуації повної і цілодобо-
вої готовності до прийому можливих 
відвідувачів. Тут напоготові генератор, 
здатний миттєво подати електроенергію 
у разі перебоїв у процесі її централізо-
ваного постачання. Намет перебуває під 
цілодобовим наглядом чергових із розмі-
щених поряд адміністративного будинку 
Романівської селищної ради та Будинку 
культури. У самому наметі за лічені хви-
лини може запрацювати піч для обігріву, 
а за годину-другу тут є всі можливості для 
того, щоб випити склянку чаю із печивом 
або ж із бутербродом. Як показує досвід, 
встановлення намету не є зайвою чи над-
мірною пересторогою, а цілком адекватним 
заходом задля допомоги навіть не десяткам, 
а сотням жителів Романова, які не мають 
вдома пічного опалення, твердопаливних 
котлів чи тим паче міні-генераторів. За на-
гальної потреби зігрітися, підзарядити 
вкрай потрібні у побуті мобілки, ліхтарики 
чи павербанки або ж навіть побути разом 
у гурті людей, отримавши таким чином 
моральну підтримку, – це важить багато, 
і намет, який стає таким собі пунктом об-
ігріву, для мешканців багатоповерхівок має 
важливе значення.

Власне кажучи, активісти ро-
манівської «Варти правопоряд-
ку» на чолі з Іваном Кіндруком 
виявилися цілковитими піоне-
рами у процесі пошуку виходу 
зі скрути, що склалася внаслідок 
ракетних атак по об’єктах укра-
їнської електроенергетики. 

Намети і пункти обігріву і раніше 
з’являлися здебільшого у найбільших 
містах Житомирщини (найпершим чи-
ном в обласному центрі) Але їхня поява 
була спричинена низькими показниками 
температури повітря (в районі 20-ти гра-
дусів морозу і нижче). Приклад Романова 
сьогодні потроху пробуджує ініціативу 
місцевої влади у багатьох громадах Жи-
томирщини. 

Звісно, зараз, у ці дні, гострота момен-
ту трішечки ослабла, оскільки Укренерго 
та енергопостачальні компанії намагають-
ся покращити ситуацію із енергопоста-
чанням житлового сектору України. Втім, 
на Укренерго можна сподіватися, але не 
варто забувати, що Україна і її енерге-
тична галузь потерпає від бойових атак 
найбільшого і найзухвалішого імперіа-
ліста-агресора світу. Тому у часи, коли 
енергетики тримають удар і не можуть 
забезпечити споживачів електроенергією 
у звичному режимі, ми як громада маємо 
бути напоготові.

I генератор, і намет –  
все має бути напоготові!

Відсутнє світло? 
Читайте газети  
та журнали!

Відключення світ-
ла у домівках – це 
не привід сумувати. 
Укрпошта допоможе 
влаштувати вам цікаве 
сімейне дозвілля. 

Розгадування кросвордів та 
головоломок, моделювання ви-
робів та  саморобок, розфарбо-
вування розмальовок з дітьми, а 
також вивчення простих рецеп-
тів смачних страв – це те, чим 
ваша родина може зайнятися 
за відсутності освітлення. А для 
тих, хто бажає усамітнитися з 
цікавою газетою чи журналом, 
є теж безліч варіантів. Перед-

платні каталоги Укрпошти на-
лічують понад 1300 цікавих та 
пізнавальних видань – громад-
сько-політичних, розважальних, 
видань для жінок та чоловіків, 
медична література, присадибне 
господарство та багато іншого.

Як передплатити?
Дуже просто:
• у будь-якому поштовому 

відділенні;
• або на сайті Укрпошти  

https://peredplata.ukrposhta.ua 
Передплативши видання 

рідним та близьким, можна 
подарувати їм можливість 
виграти побутову техніку 
від Укрпошти – телевізор, 
мультиварку, конвектор, 
Poverbank та багато іншого.

З 22 листопада сервісні центри МВС на 
Житомирщині змінюють графік роботи

Із 22 листопада сервісні центри МВС, які 
надають послуги по всій Україні, переходять 
на оновлений графік роботи.

Що саме зміниться?
Початок обслуговування клієнтів тепер з 8:00. 

Зміни пов’язані з можливою економією електро-
енергії та продиктовані енергетичними викликами, 
які постають через постійні ракетні атаки росіян на 
об’єкти критичної інфраструктури України. 

При цьому сервісні центри МВС зберігають свій 
традиційний уже протягом 7 років п’ятиденний 
робочий графік – із робочими суботами. Надання 
послуг відбувається без перерви на обід.

Розпорядок роботи територіальних сервісних 
центрів МВС, які надають послуги:
• вт, ср, чт, пт – з 8:00 до 17:00;
• сб – із 8:00 до 15:45;
• нд, пн – вихідні дні.

«Таке рішення ухвалили, щоб заощадити спожи-
вання електроенергії й разом з тим зберегти якість 
обслуговування клієнтів. Можна зауважити, що най-

більша кількість відвідувачів завжди спостерігається 
зранку. Отже, у кожного тепер є можливість отри-
мати послуги ще раніше, починаючи з 8:00, а не 9:00, 
як це було», – прокоментував оновлення графіку 
роботи начальник Головного сервісного центру МВС 
Микола Рудик.

Варто зважати, що отримати талон попереднього 
запису в терміналі безпосередньо в приміщенні 
сервісного центру МВС можливо не пізніше ніж за 
годину до кінця робочого дня, визначеного графіком 
роботи відповідного сервісного центру МВС.

Із графіком роботи, а також із контактними дани-
ми кожного окремого сервісного центру МВС можна 
ознайомитись у розділі «Контакти» або завдяки 
зручній інтерактивній карті.

Щоб спланувати свій візит і якомога швидше 
та зручно отримати якісний державний сервіс, 
варто дотримуватись такого алгоритму:

1. Зберіть усі документи, необхідні для отри-
мання послуги;

2. Оберіть сервісний центр МВС, в якому зручно 
отримати послугу;

3. Оберіть спосіб запису до сервісного центру 
МВС:

• онлайн (розділ «е-запис»);
• або у терміналі безпосередньо у приміщенні 

сервісного центру МВС.
Розпорядок роботи Головного сервісного 

центру МВС та регіональних сервісних центрів 
МВС залишається незмінним:
- пн, вт, ср, чт – з 9:00 до 18:00; 
- пт – з 9:00 до 16:45;
- сб, нд – вихідні дні;
- обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Нагадуємо, що консультацію щодо послуг сер-
вісних центрів МВС можна отримати за телефоном 
(044) 290-19-88 у всі дні, коли працюють сервісні 
центри МВС, або на сторінці Головного сервісного 
центру МВС у фейсбуку. Відповіді на найпоширеніші 
питання та корисна інформація – на сайті.

РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області
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До суду – жодних претензій,  
але проблема залишилася

Віктор Першко 

Не так давно, 4 лис-
топада 2022 року, Жи-
томирський обласний 
адміністративний суд 
ухвалив рішення щодо 
позову однієї жительки 
із селища Романова. 

Громадянка як учасниця релі-
гійної громади Свято-Успенської 
парафії Української православної 
церкви звернулася із позовом і ви-
магала скасувати  розпорядження 
Романівського селищного голо-
ви від 9 травня  2022 року, а по-
тім пізніше прийняте рішення 
сесії Романівської ради, яким це  
розпорядження було підсилене. 
Нагадаємо нашим читачам, що 
і розпорядження Романівського 
селищного голови, і рішення се-
сії Романівської селищної ради 
стосувалися заборони діяльності 
Української православної церкви 
саме Московського патріархату на 
території Романівської селищної 
ради.

Не будемо переповідати тих 
аргументів, якими обгрунтував 
появу свого розпорядження від 
9 травня 2022 року Романівський 
селищний голова. І так само не 
варто переписувати текст позо-
вної заяви жительки Романова, 
яка вирішила скасувати рішення 
селищного голови (а потім – і рі-
шення сесії Романівської селищ-
ної ради) через суд. Насправді 
це займе багато часу і так само 
багато місця у газеті, а для судової 
історії не матиме визначального 
значення. Зауважимо лише те, що 
Житомирський обласний адміні-
стративний суд ухвалив рішення, 
яке у народі, а ще більше – серед 
правників та юристів називають 

соломоновим рішенням. Це коли 
усі учасники судового процесу за-
лишилися… ну якщо не задово-
леними, то принаймні – без образ 
і з почуттям збереженої честі та 
виконаного обов’язку. Загалом, у 
нашій ситуації реакцію у вигляді 
позовної заяви щодо розпоря-
дження селищного голови, а потім 
і щодо рішення сесії Романівської 
селищної ради можна було лег-
ко прогнозувати вже  у перший 
день появи такого розпоряджен-
ня. Тобто 9 травня 2022-го року. 
Адже всім відомо, що церковне 
і державне життя в Україні регу-
люються відповідним законодав-
ством, але на умовах взаємоповаги 
і взаємного невтручання у справи 
одне одного. А тут, як не крути, 
селищний голова взяв і втрутився 
туди, де його повноваження не 
поширюються. Так, у вигляді лис-
та-звернення до найвищого органу 
державної (законодавчої) влади, 
тобто – до Верховної Ради України, 
Романівський селищний голова і 
депутати Романівської селищної 
ради могли і навіть зобов’язані 
були звернутися. Із пропозицією, 
побажанням чи навіть вимогою 
заборонити діяльність УПЦ МП. 
А там вже Верховна Рада України 
мала б вирішувати і голосувати 
за такі вимоги чи пропозиції. 

Проте Романівський селищний 
голова зробив інакше. Ось чому 
жителька Романова (вона ж при-
хожанка Свято-Успенської парафії 
Української православної церкви) 
подала позов до суду. Але суд, ви-
вчивши матеріали справи, дійшов 
висновку, що розпорядження 
селищного голови аж ніяк не об-
межує права прихожанки Свято-
Успенської парафії, так само, як не 
обмежує права інших прихожан 
цієї ж парафії. Адже, якщо бути 
точним, Романівський селищний 
голова ніде не згадував про діяль-
ність Свято-Успенської парафії, а 
тим паче – не оцінював її діяль-
ності. Ну а позивачка зі свого боку 
наголошувала на тому, що жодні 
документи не підтверджують на-
лежність чи підпорядкованість 
релігійної громади Свято-Успен-
ської церкви до московського па-
тріархату. 

Слід додати і наголосити, що 
ситуація, яка склалася влітку 2022-
го року у ході судового розгляду 
позову громадянки із Романова, 
мала дуже багато цікавих осо-
бливостей. Перше, що впадає у 
вічі, що і 9 травня, і 27 травня 2022 
року (коли приймалося розпо-
рядження селищного голови, а 
потім ухвалювалося аналогічне 
рішення Романівської селищної 

ради) ситуація із УПЦ МП в Укра-
їні зазнавала (і, схоже, що зазнала) 
певних змін. Саме у травні 2022-
го року в Україні відбувся собор 
Української православної церкви, 
який ухвалив відповідні доповне-
ння і зміни до статуту про управ-
ління УПЦ, що свідчать про повну 
самостійність і незалежність УПЦ 
від руської православної церкви. 
Таким чином, статус УПЦ упро-
довж травня 2022-го року в Україні 
суттєво змінився. І на цьому мож-
на було б поставити у цій судо-
вій історії крапку. Зрозуміло, що 
Романівський селищний голова і 
так само – Романівська селищна 
рада не видавали б жодних розпо-
ряджень і  не приймали б рішень 
із церковного питання, якби у си-
туацію вчасно і оперативно втру-
тилась Верховна Рада України. Не 
секрет, що підстав для реагування 
на поведінку представників УПЦ 
московського патріархату в Укра-
їні було більше ніж досить. І до 
початку масованого російського 
вторгнення в Україну, а тим паче 
– після того, що сталося 24 лютого 
2022-го року. Однак український 
парламент промовчав або вдав, 
що це питання не належить до 
пріоритетних і нагальних. Про-
те народ не мовчав і не мовчить. 
Депутати місцевих рад прагнуть 
і вимагають від сільських, селищ-
них та міських голів ухвалювати 
розпорядження і приймати рі-
шення щодо заборони церкви, яка 
має органічний зв'язок і статутне 
підпорядкування московському 
патріарху. І хоча відбувся церков-
ний собор, хоча УПЦ формально 
відмовилась від спорідненості із 
московським патріархатом, проте 
збереглося багато рудиментар-
них ознак, які засвідчують про 
недружнє ставлення УПЦ МП до 
української держави і про її під-
килимну підтримку того ж таки 
московського патріархату. І Верхо-
вна Рада не може довго відкладати 

Порядок отримання статусу учасника  
бойових дій. Нові законодавчі зміни

Українці, які брали безпосередню 
участь у заходах з оборони нашої Бать-
ківщини, захисту безпеки населення 
та інтересів держави у зв’язку з вій-
ськовою агресією російської федера-
ції після 24 лютого, можуть отримати 
статус учасника бойових дій відповідно 
до нових змін, внесених Постановою 
Кабінету Міністрів від 21.10.2022 № 1193 
до Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни № 413 «Про затвердження Порядку 
надання статусу учасника бойових дій 
особам, які захищають незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забез-
печенні її проведення».

Постанова передбачає визначення осно-
вних питань щодо присвоєння статусу учас-
ника бойових дій військовослужбовцям та 
бійцям Сил територіальної оборони.

Відповідно до постанови військовос-
лужбовець, який має на меті оформити 
відповідний статус, має звернутися із за-
явою до комісії, створеної за ініціативи 
міністерства, центрального органу ви-
конавчої влади або ж іншим державним 
органом влади, яким підпорядковувалися 
військові частини чи підрозділи, установи 
та заклади, де військовослужбовець здій-
снював свої обов’язки. Така заява може 
бути подана за особистим зверненням 
військовослужбовця чи його законного 
представника, або за ініціативи командира 
(начальника) військових частин (органів, 
підрозділів) через особисте звернення, або 
ж через відправлення документів поштою 
(рекомендованим листом). Слід звернути 
увагу, що відповідно до постанови строк 
таких звернень не може перевищувати 30 
днів після завершення особою виконання 
завдань антитерористичної операції в ра-
йонах її проведення. 

Заява також має супроводжуватися 
мінімум одним із документів, що підтвер-
джують участь у бойових діях, та довідкою 

про безпосередню участь у заходах із забез-
печення оборони (за формою відповідно до 
додатку Постанови КМУ № 413).

Згідно з текстом постанови підтвер-
джуючими документами щодо участі у 
бойових діях можуть бути витяги або 
ж копії з бойових донесень, журналів 
бойових дій (оперативних завдань, 
ведення оперативної обстановки), 
вахтових журналів, польотних листів, 
матеріалів спеціальних (службових) 
розслідувань за фактами отримання 
поранень, контузій, каліцтв. 

Що стосується особливостей присво-
єння статусу учасників бойових дій для 
добровольчих територіальних громад, то 
відповідно до Закону України № 2121-ІХ 
від 15.03.2022 такі особи хоч і мають право 
на оформлення відповідного статусу, але 
постанова не передбачає порядок його 
оформлення для осіб добровольчого фор-
мування громадської оборони. Отже, статус 
учасника бойових дій може бути наданий 
лише особам, які вступили до Збройних 
сил України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Національної поліції, На-
ціональної гвардії України, Служби безпеки 

України та інших формувань, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, відсічі та стримуванні збройної 
агресії російської федерації.

Також постанова не встановлює вимоги 
щодо фактичної кількості днів перебування 
в районах проведення бойових дій для осіб, 
що претендують на отримання статусу 
учасника бойових дій після 24.02.2022. 
Так, у Постанові № 1193 зазначено: «Статус 
учасника бойових дій надається особам, 
які брали безпосередню участь у заходах, 
необхідних для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів дер-
жави у зв’язку з військовою агресією російської 
федерації проти України, за умови виконання 
ними особисто або у складі військової части-
ти (органу, підрозділу), установи та закладу 
бойових (службових) завдань, проведення роз-
відувальних заходів, зокрема, які отримали 
поранення, контузії, каліцтва». 

За більш детальною інформацією 
звертайтесь до Бердичівського міс-
цевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за адре-
сою: м. Бердичів, вул. Чорновола, 9; 
тел.: (068) 291-90-18 або 0 800 213 103 
(безкоштовно). 

вирішення такого важливого для 
суспільства питання. Не може 
український парламент чекати, 
поки місцеві ради самотужки, не 
маючи ні повноважень, ні законо-
давчих прав, будуть шукати від-
повідь, як реагувати на ситуації, 
подібні до недавнього скандалу 
на території Києво-Печерської 
лаври, де культові служителі й 
надалі співають осанну державі-
загарбниці.

Проте висловлена вище дум-
ка не може свідчити, що місцева 
влада, громадськість на місцях 
повинна сидіти і чекати відпо-
відної реакції з боку Верховної 
Ради України щодо УПЦ МП. 
Громада, активісти, політичні 
партії та їхні представники на 
місцях повинні проводити ак-
тивну роз’яснювальну роботу у 
суспільному середовищі і закли-
кати людей реагувати подібним 
чином. Так, можливо, не завтра, 
а лише післязавтра прихожани 
парафій УПЦ МП зрозуміють, 
куди хиляться їхні батюшки-
душпастирі і куди хилитися (а 
тим паче дивитися чи соліда-
ризуватися) взагалі не можна. З 
огляду на війну із московитами 
і на ту позицію підтримки цієї 
війни, яку вже дев’ять місяців 
демонструє руська православна 
(а насправді путінська) церква. 
Суспільство, громада, народ куди 
швидше і ефективніше може ви-
конати ту роботу, яку не виконує 
парламент. Адже УПЦ МП, яка 
довгі роки орієнтувалася на цер-
ковне керівництво іншої держави 
і сором̀ язливо приховувала свою 
належність до московського патрі-
архату, сьогодні має усі можливос-
ті публічно і чітко висловити своє 
ставлення стосовно безпідставної 
агресії росії щодо України як су-
веренної та незалежної держави. 
Адже дев’ять місяців – час більше 
як достатній, аби зрозуміти, пере-
конатися і нарешті визначитися, із 
ким ви, панове служителі начебто 
Української православної церкви. 
Сидіти, чекати, зволікати і спо-
діватися на реанімацію дружніх 
стосунків із народом сусідньої 
імперської держави щонайменше 
негарно. А може, й підло і точно 
– нерозумно!
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Хромбук для кожного вчителя
Віктор Першко

На минулому тижні сталося 
чимало важливих подій.

Здебільшого усі вони мали сумний і до-
волі песимістичний воєнний окрас, однак, 
як завжди, були й приємні новини. Серед 
них, без сумніву приємною, була церемонія 
вручення вчителям Житомирщини нових 
гаджетів для роботи в онлайн-режимі. Усі 
сьогодні знають, що воно таке, оте онлайн, 
адже вже два роки через винятково складні 
обставини школярі і студенти в усіх регіо-
нах України мають досвід дистанційного на-
вчання. Нинішня Україна щодня і щомиті 
зайнята проблемами супротиву агресору, 
який окупував значну частину її території 
і чинить спроби знищити українців як на-
цію і як народ. Нам допомагають зброєю, 
амуніцією, медикаментами – усім, що зміц-
нює ЗСУ як могутній символ українського 
опору. Але допомога в Україну надходить не 
лише для військових. Один із проявів такої 
підтримки – нгаціональний проєкт «Ноут-
бук – кожному вчителю». Вчитель сьогодні 
перебуває на передовій освітянського життя 
і освоює, впроваджує найновіші методи і 
шляхи навчальної діяльності. Годі казати, 
що такі речі і явища, як ноутбук, швид-
кісний (якісний) інтернет-зв'язок, мають 
першочергове значення і найчастіше визна-
чають успіхи та здобутки наших вчителів 
і наших дітей.

Цього разу, 15 листопада 2022-го року, 
до Житомирщини надійшло 2 тисячі 430 
хромбуків фірми SAMSUNG. Хромбук – 
пристрій, що поєднує функції ноутбука та 
планшета, які працюють на операційній 
системі Chrome OS (звідси й назва – хром-
бук). У кожну із 66-ти громад Житомирщи-
ни потрапило кілька десятків нових гадже-
тів, покликаних вдосконалити і підсилити 
можливості навчання в онлайн-режимі. 

До Романова прибуло 50 
хромбуків, а невдовзі (до 7–10 
грудня) мають надійти ще 100 
нових девайсів для освітян Ро-
манівської селищної ради. 

Передусім нові хромбуки проходять 
так звану персоналізацію, коли за кожним 
таким пристроєм реєструють конкретного 
вчителя. За словами вчительки української 
мови та літератури Романівського ліцею 
Олени Беник, отримані хромбуки мають 
низку очевидних переваг, які дуже важ-
ливі якраз у нинішньому процесі поєд-
нання кількох видів навчальної діяльності. 
«Наші вчителі активно освоюють будь-які 
нові можливості, будь-які новації у сфері 
комп’ютерних технологій, – коментує по-
яву нового обладнання у вчительському  

арсеналі Олена Павлівна. – Нові хромбуки 
тут не стали винятком, і увага до нових 
гаджетів – особлива. В принципі, аж чогось 
надзвичайного не сталося. Ми вже звикли до 
новацій і розуміємо їхній глибинний зміст і 
значення у процесі навчання у дистанційному 
режимі. Буквально за перший день освоєння 
нових гаджетів ми переконалися у тому, 
що вони мають низку певних і очевидних 
переваг порівняно із тими ноутбуками, 
якими ми користувалися раніше. Відповід-
ні налаштування, миттєвий запуск, сильна 
і дієва програма, якою оснащений новий де-
вайс, – все це покликане покращити працю 
вчителя у  нинішніх умовах. Звісно ж, ми 
вдячні за надіслане до наших ліцеїв, гімназій 
найсучасніше обладнання, адже подарунки 
такого роду в Україні потрібні не менше, 
аніж зброя для ЗСУ».

Загалом п’ять десятків нових гаджетів 
для романівських педагогів –важливий вне-
сок і важлива подія у середовищі освітян. 
Зрозуміло, хтось із педагогів із нетерпін-
ням чекатиме нового траншу хромбуків, 
які мають надійти на Житомирщину ще 
у нинішньому році. У розмові із Оленою 
Беник, яку ми розпочали з приводу по-
яви у Романівському ліцеї десятків нових 
хромбуків, з’ясувалося, що війна, постійні 
тривоги і налаштованість на життя у над-

звичайних умовах неабияк вплинули не 
лише на дорослих, але й на дітей. «Школярі 
сьогодні дуже швидко подорослішали, – каже 
О. П. Беник. – Уроки, які проходять у колись 
звичному очному режимі, коли діти мають 
можливість безпосереднього спілкування із 
вчителем у шкільному кабінеті, сьогодні 
мають вигляд трохи інакший, ніж, напри-
клад, рік чи два  тому. Діти, як і вчитель, 
цінують кожну хвилину можливості спіл-
куватися у безпосередньому форматі, коли 
можна поставити запитання, отримати 
відповідь і відчути усі її змістовні "відтінки", 
яких ніколи не замінить так зване онлайн-
спілкування». 

Так, нові умови, військовий стан, війна 
і тривоги однозначно вносять потужні ко-
рективи у поведінку не лише дорослих, але 
й дітей. Одним із уроків нинішнього часу 
якраз і стане бажання навчатися за будь-
яких умов і можливостей. Можливо, якраз 
у цьому і полягає одна із найважливіших 
ознак нашої нації єднатися, гуртуватися і 
міцнішати у пору лихоліття та найпотуж-
ніших випробувань. Безумовно, ми маємо 
дочекатися, а правильніше – ми повинні 
пришвидшувати той час, коли ноутбук 
(хромбук чи планшет) має бути не лише 
у кожного вчителя, але й у кожного учня. 
Це вимога часу і за цим – майбуття.

Фермери зробили подарунок ЗСУ
Наталія Рисіч

Черговий УАЗ-469 для військко-
мату, а далі – для потреб військових 
частин ЗСУ відправлений із Романо-
ва минулого тижня.

Маємо розуміти, що потреба в автомобілях 
у підрозділах ЗСУ не згасає і не меншає. І хоча 
сьогодні ситуація значно краща, та ЗСУ час від 
часу потребують поповнення, заміни, підсилення 
парку автомобільної техніки. Адже сила сучасного 
війська не лише у рівні озброєння та забезпеченості 
боєприпасами, а й у мобільності підрозділів. 

Цього разу кошти на автомобіль для ЗСУ знову 
зібрали фермери Романівщини. За словами Сергія 
Зінчука, радились, як купити черговий автомобіль 
для ЗСУ недовго, – достатньо було знати потрібні 
характеристики та побажання військових, а далі 
аграрії порозумілися і консолідували свої зусилля 
досить швидко. 

Іван Кіндрук, який безпосередньо 
займався пошуком та закупівлею на-
лежного автомобіля, наголосив, що 
тридцять фермерів із Романівщини, 
виходячи зі своїх можливостей, доволі 
швидко зібрали потрібну суму коштів, 
аби купити автомобіль і привести його 
технічний стан до відповідного рівня го-
товності для роботи у бойових умовах. 

«Що означає готовність автомобіля працювати 
на самому вістрі бойових дій, нам добре відомо, бо 

це вже не перша і навіть не десята одиниця автомо-
більної техніки, яку ми відправляємо безпосередньо 
для потреб підрозділів ЗСУ, – говорить І. М. Кіндрук. 
– Можу лише додати, що УАЗ-469, який ми зараз 
відправляємо у війська, у хорошому технічному 
стані, готовий до роботи у найскладніших умовах. 
Все оглянуто, випробувано, перевірено, тому ми 
задоволені, що учергове змогли надати посильну до-
помогу нашим воїнам».

Отже, все зрозуміло. Фермери Романівщини 
якраз напередодні свого професійного свята зроби-
ли гідний подарунок для тих, хто сьогодні захищає 
і боронить нашу землю, домівки, нашу свободу і 
незалежність. Черговий автомобіль для фронту 
і – для перемоги.

«Тривожні кнопки» 
задля безпеки дітей 

У Миропільській громаді у закладах загаль-
ної середньої та дошкільної освіти встановлено 
систему для екстреного звернення до поліції.

Питання безпеки дітей є пріоритетним завжди, особливо під 
час воєнного стану. «Тривожні кнопки» допоможуть адміністраціям 
шкіл та садочків оперативно реагувати на виявлені інциденти та 
залучати до їхнього ефективного вирішення працівників націо-
нальної поліції.

Після натискання на кнопку на пульт групи оперативного реагу-
вання надходить спеціальний тривожний сигнал. Встановлюється 
адреса, звідки надійшло сповіщення про можливу небезпеку, і вже 
протягом короткого часу група повинна прибути на місце виклику.

Обладнання, його монтаж та пусконалагодження системи за-
безпечило Управління поліції охорони в Житомирській області 
відповідно до договорів з Миропільською селищною радою.

Вартість встановлення «тривожних кнопок» для семи закладів 
становить 44 350 грн.

Дбаймо про безпеку дітей та власну безпеку! 
Разом ПЕРЕМОЖЕМО!
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Двоє футболістів романівської «Зорі»  
– серед тріо найкращих 

Воєнні злочини росії:  
світ об’єднався для збору доказів

У цивілізованого 
світу нема жодних 
сумнівів щодо того, 
хто винен у розв’язанні 
війни в Україні. Проте 
щоб притягти винних 
до відповідальності, 
мають діяти юридичні 
важелі.

Різні установи вже почали 
збирати докази воєнних злочинів 
росії в Україні, щоб у подальшому 
використати їх у суді. 

Згідно зі звітами організації 
Presute Russian War Crimes на 
звільнених територіях, що були 
раніше окуповані російськими 
військами, було виявлено не менше 
39 000 порушень Женевської кон-
венції. Як саме відбувається збір 
доказів військових злочинів росіян 
і хто допомагає в цьому Україні 
– дізнавався Центр громадського 
моніторингу і контролю.

Що підпадає під поняття 
«воєнний злочин»

Воєнні злочини – це свідоме, 
грубе порушення законів та зви-
чаїв війни, за що винуватці (учас-
ники бойових дій та особи, які 
віддають їм накази) несуть кримі-
нальну відповідальність, визначену 
рішенням міжнародних воєнних 
трибуналів. За скоєння воєнних 
злочинів передбачено кримінальну 
відповідальність на національному 
та міжнародному рівні. 

Міжнародним судовим орга-
ном, який розглядає справи щодо 
притягнення осіб за вчинення во-
єнних злочинів, є Міжнародний 
кримінальний суд (МКС), розта-
шований у Гаазі. Росія не рати-
фікувала Римський статут, отже, 

може не співпрацювати з МКС. 
Однак це підвищує вірогідність 
створення спеціального трибу-
налу для розслідування злочинів 
росії проти України. 

Історії відомі приклади ство-
рення трибуналів: Нюрнберзь-
кого, Токійського, а також проти 
колишньої Югославії та Руанди. 
Враховуючи підтримку Резолюції 
ООН про засудження війни росії 
проти України 141 країною світу, 
шанси притягнути винних до від-
повідальності високі. Особу, яка 
вчинила воєнний злочин, можна 
притягнути до відповідальності 
будь-коли, незалежно від того, 
скільки часу минуло з моменту 
вчинення злочину.

Розслідування ООН
Експерти ООН, які увійшли 

до складу Комісії з розслідування 
злочинів в Україні, дійшли висно-
вку, що під час широкомасштаб-
ного вторгнення росії в Україну 
були скоєні воєнні злочини, вклю-
чаючи бомбардування цивільних 
районів, численні розстріли, тор-
тури та сексуальне насильство. 

Ерік Моуз, голова Комісії з роз-
слідування злочинів в Україні, на 
засіданні Ради ООН з прав люди-
ни в Женеві наприкінці вересня 

сказав, що його експерти з комісії 
отримали та задокументували 
достовірні заяви щодо багатьох 
інших випадків страт. У висно-
вку комісії цитуються свідчення 
колишніх ув'язнених, які утри-
мувалися в російських слідчих 
ізоляторах. У них йдеться про 
побиття, ураження електричним 
струмом і примусове роздягання. 

Комісія також висловила сер-
йозну стурбованість щодо розстрі-
лів у Київській, Чернігівській, Хар-
ківській та Сумській областях, які 
раніше були окуповані російськи-
ми військами. Моуз зазначив, що 
були виявлені випадки вчинення 
російськими військовими гендер-
них і сексуальних злочинів проти 
людей віком від 4 до 82 років. 

«Ми були вражені великою 
кількістю страт у районах, які ми 
відвідали. Зараз комісія розслідує 
такі випадки смерті в 16 містах і 
селищах», – додав Ерік Моуз. 

Допомога держав
На конференції Ukraine 

Accountability Conference в Га-
азі була створена група держав, 
яка буде надавати Україні допо-
могу в розслідуванні воєнних 
злочинів росії. За інформацією 
Офіса Генерального прокурора 

України, політичну декларацію 
про співпрацю в розслідуванні 
воєнних злочинів, скоєних росією 
на українській території, підпи-
сали 45 країн, які взяли участь у 
конференції. 

«Група діалогу, заснована на цьо-
му заході, повинна об'єднати націо-
нальні, європейські та міжнародні 
ініціативи для документування та 
правосуддя для міжнародних зло-
чинів. Робота групи з підтримки 
України буде управлятися Офісом 
Генерального прокурора», – сказано 
в повідомленні Генпрокуратури.

Окремі держави також почали 
надавати допомогу Україні. Так, 
влада Німеччини виділить до-
датково один мільйон євро Між-
народному кримінальному суду 
для розслідування військових зло-
чинів в Україні, а також направить 
своїх експертів до України. Укра-
їнські судмедексперти отримають 
для судово-медичної експертизи з 
Німеччини необхідний матеріал.

Люксембург передав Україні 
тридцять 3D-сканерів, які уже на 
шляху до Києва. З ними можуть 
почати працювати українські 
фахівці уже з цього тижня, – по-
відомила заступниця директора 
з наукової роботи Київського НДІ 
судових експертиз Міністерства 
юстиції України Наталя Нестор 
під час брифінгу у Медіацентрі 
Україна. За її словами, ці сканери 
значно пришвидшать роботу екс-
пертів. Вони мають багатоцільо-
ве призначення, серед іншого їх 
можуть використовувати як для 
реконструкції подій, так і для 
фіксації травм загиблих.

Як можна допомогти зі 
збором доказів

Зазвичай збиранням фактів 
про воєнні злочини в Україні 

займаються фахівці Офісу Гене-
рального прокурора, але кожен 
українець може долучитися до 
цієї справи. Доказами можуть 
служити фото або відео загиблих/
поранених мирних жителів, слідів 
катування цивільних, наслідків 
обстрілів цивільних об’єктів жит-
лових будинків, лікарень, зруй-
нованих мостів, газопроводів, 
воронки від вибухів, уламки ракет, 
залишена вибухівка, момент пере-
одягання військових РФ у форму 
ЗСУ, момент пограбування або 
наслідки мародерства, обстріли 
медичних машин і гуманітарної 
допомоги, насилля щодо мед-
працівників, відмова у доступі до 
медичної допомоги тощо. Також 
це можуть бути усні чи письмові 
свідчення потерпілих, залишені 
військовими РФ документи.

Зібрану інформацію 
можна передати, зокрема, 
на сайт Warcrimes, через 
Viber- та Telegram-бот 
Tribunal.ua або ж надіслати 
її безпосередньо на елек-
тронну пошту головному 
прокурору Міжнародного 
кримінального суду otp.
informationdesk@icc-cpi.int 
(листи приймаються в тому 
числі українською мовою).

«Ніхто не сумнівається в тому, 
що путіна і всіх військових злочин-
ців в кінці кінців очікує військовий 
трибунал. Саме документування 
цих злочинів, грамотне докумен-
тування, саме в тому вигляді, щоб 
їх можна було представити між-
народним судовим інстанціям і 
щоб ці докази не викликали ніяких 
запитань, і є нашою здачею», – ска-
зав заступник міністра юстиції 
України Андрій Гайченко під час 
брифінгу у Медіацентрі Україна.

За підсумками COMSPEC-Чемпіонату Житомирської області з футболу 
сезону 2022 року, Асоціація футболу Житомирської області визначила кра-
щих гравців у наступних номінаціях: кращий воротар, кращий бомбардир 
та кращий гравець.

Страж воріт команди-чемпіо-
на ФК «Зоря» (Романів) Олексій 
Дворнін виборов звання кращого 
голкіпера вищої ліги, провівши 15 
матчів (1 413 хв.) та пропустивши 8 
голів у сезоні. На рахунку Олексія 
7 «сухих» поєдинків. 

Кращим бомбардиром чемпі-
онату став Марк Багінський із 
ФК «Полісся-2» (Ставки). 7 голів 
забив Марк у 12-х матчах. У воро-
тах «Звягеля-2» та «Агролайфа» 
футболісту вдалося відзначитися 

дублем. Найшвидше влучання 
Багінського у ворота противника 
– гол на третій хвилині матчу.

Капітана романівської «Зорі» 
досвідченого Петра Кучерчука, 
який у свої 43 роки став чемпіоном 
області у складі романівського 

футбольного клубу «Зоря», визна-
но кращим гравцем COMSPEC-
Чемпіонату сезону-2022. Зазна-
чимо, Петро Кучерчук – 8-кратний 
чемпіон Житомирщини у складі 
різних команд за часів незалеж-
ності України.
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Чому бустерна вакцинація від COVID-19 рятує життя?
Дарина Дмитрієвська

Дуже дивно й трохи сюр-
реалістично у час війни нага-
дувати про попереднє випро-
бування – пандемію. Але наша 
спільна мета – зберегти життя 
українців, аби відстояти дер-
жавність і відбудувати сильну 
країну. Отже, про коронавірус 
усе ще треба говорити. 

Вчені світу продовжують дослідження 
щодо тривалості імунітету від ковіду. І 
ми можемо користуватися результатами 
їхньої роботи.

Зокрема, у медичному журналі The 
Lancet опубліковано дослідження ефек-
тивності другого бустеру (четвертої дози 
щеплення). Двом групам пацієнтів від-
повідно вводили або повну дозу Pfizer 
або ж пів дози Moderna. За два тижні 
після щеплення рівень захисних антитіл 
у першій групі підвищився в 1,6 раза, а в 
другій – вдвічі.

Результати цього дослідження дають 
шанс сподіватися, що другий бустер дійсно 
може бути доречним, адже рівень захисту 
після першого суттєво знижується в серед-
ньому через 4–5 місяців (хоча в окремих 
людей може триматися і значно довше).

Водночас більшість держав 
розглядають рекомендації щодо 
проведення другого бустера не 
для всього населення, а лише 
для людей з груп ризику:

- людей, старших 60 років;
- пацієнтів з хронічними за-

хворюваннями (цукровий діабет, 
онкологічні хвороби та деякі інші);

- імуноскомпроментованих осіб 
(пацієнтів, які мають серйозні про-
блеми з  імунітетом).

Чи чекає на нас перспектива робити 
щеплення щопівроку? Вчені думають і над 
цим. Є думка в наукових колах, що світу 
необхідно активно інвестувати в розробку 
нового покоління щеплень, що суттєво 
змінило б ситуацію та забезпечило трива-
ліший захист. Та на разі найкращою опці-
єю для людей з груп ризику є повторний 

бустер. Нещодавно МОЗ повідомило, що 
українцям із визначених груп дозволено 
проводити таке щеплення.

Так чи інакше, берегти себе, знаходити 
можливості для відпочинку й хороших 

емоцій, їсти повноцінно та спати хоча б 
приблизно за графіком – це стратегія, 
якої всім нам потрібно дотримуватись. 
Як для захисту від окупанта, так і від 
коронавірусу.

Пневмонія: чому виникає, як розпізнати 
та коли дійсно потрібен антибіотик

Дарина Дмитрієвська

Кашель три дні, температу-
ра і слабкість – багато україн-
ців/ок щиро вірять, що це вже 
безумовні ознаки пневмонії 
(запалення легень), а отже, 
вкрай необхідно починати 
приймати антибіотик.

Зокрема через такі уявлення шалену 
критику отримало нововведення – антибі-
отики можна придбати лише за рецептом. 
Про те, що таке насправді пневмонія, якою 
вона буває та особливості її лікування під 
час війни поговоримо у матеріалі.

Почнемо з того, що причини запального 
процесу в легенях на найдрібнішому рівні 
(альвеоли та малі бронхіоли) можуть бути 
різними. Серед інфекційних – бактеріальна 
природа та вірусна. Перша підлягає лі-
куванню антибіотиками, а другу – жоден 
подібний препарат не візьме за визначен-
ням, бо вірус на антибіотики не реагує. Як, 
наприклад,  запальний процес у легенях, 
пов’язаний із коронавірусною хворобою. 
Специфічного лікування в такому випадку 
на разі не існує, лише симптоматичні ліки 
та, за необхідності, киснева підтримка.

Водночас бактеріальна пневмонія – 
більш «звична» для наших уявлень. Най-
частіше її спричиняють мікроорганізми 
умовно патогенної природи, які зазвичай 
мирно співіснують із нами, але за певних 
умов можуть викликати захворювання. До 
прикладу, на фоні вірусного захворювання 
(ГРВІ), сильного переохолодження, знижен-
ня імунітету тощо, що призводять до стрім-
кого розмноження бактерій. Це провокує 
утворення в альвеолах великої кількості 
в’язкої рідини – ексудату – у якій тепло та 
є чим поживитися. Саме такий процес є 
класичною бактеріальною пневмонією.

Найчастіше бактеріальна пневмонія 
однобічна та може охоплювати одну або 
кілька часток легені. Хоча буває і двобіч-
ний процес. Зазвичай запалення на фоні 
ГРВІ та/або переохолодження локалізоване 
в нижніх відділах легенів, але тут також 
можливі інші варіанти. Під час аускультації 
(«прослуховування» дихання) лікар/ка від-

мічає характерне ослаблення дихання (адже 
альвеоли погано наповнюються повітрям) 
та крепітацію – специфічні звуки, викли-
кані розкриттям вологих стінок альвеол 
на вдиху.

На рентгені пневмонія має вигляд за-
темнення в певній ділянці. У загальному 
аналізі крові спостерігають характерні 
для бактеріального процесу зміни –під-
вищення рівня лейкоцитів, нейтрофілів 
та швидкості осідання еритроцитів. За 
сукупністю симптомів, даних огляду та 
лабораторних показників лікар/ка може 
встановити діагноз та призначити необхідні 
медичні препарати.

Імовірність розвитку запалення легенів 
на фоні звичайного ГРВІ загалом пов’язана 
зі способом життя, харчуванням, умовами 
перебування (переохолодження, підви-
щена вологість тощо). У людей, що ви-
мушені довго перебувати у вологих та 
холодних місцях та мають недостатній та 
незбалансований раціон, ризик розвитку 
пневмонії вищий, ніж, наприклад, в офіс-
них працівників. Тому військові медики/
ні частіше діагностують це захворювання 
та змушені призначати антибіотики для 
порятунку життя військових. Водночас у 
мирному житті, де є можливість нала-
годити розпорядок дня та харчування, 

у людини без суттєвих хронічних захво-
рювань імовірність розвитку пневмонії 
невисока. Тому не варто вимагати від 
лікаря/ки антибіотик від підвищеної 
температури чи кашлю – найчастіше 
ці симптоми викликані звичайною 
застудою вірусної природи.

Зверніть увагу на вакцинацію, яка 
захистить вас від більшості випадків за-
палення легень. Пневмокок (один із різно-
видів бактерії стрептококу) найчастіше є 
причиною легеневих ускладнень вірусних 
хвороб, зокрема пневмонії. На щастя, іс-
нує ефективне та безпечне щеплення від 
багатьох різновидів пневмококу для дітей 
та дорослих – вакцини Превенар або Син-
флорикс. Щодо щеплення, яке підходить у 
вашому випадку, слід проконсультуватися 
з лікарем/кою.

Про вірусну пневмонію та ризики 
ускладнень читайте в наших наступних 
матеріалах. Бережіть себе та допомагайте 
ЗСУ швидше перемогти!

ПОШИРЕНІ СИМПТОМИ ПНЕВМОНІЇ:
- кашель, переважно з мокротинням, яке може важко відходити;
- лихоманка, ломота в тілі, пітливість;
- иражена загальна слабкість, інтоксикація;
- імовірний біль у ділянці грудної клітки.
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Смачного!

Різне

ОВЕН
Сприятливий період 

для творчості. Не розпо-
рошуйте сили на разові 

заробітки, візьміться за довго-
тривалі проєкти. 

ТЕЛЕЦЬ 
Будьте уважні з до-

кументами. Не беріть 
ні у кого в борг і самі не давайте 
– можуть не повернути. 

БЛИЗНЮКИ
Вирішиться питан-

ня, яке не давало вам 
спокою кілька тижнів. 

У сімейних Близнюків можливі 
проблеми з дітьми. 

РАК
Вдалий час для 

того, щоб змінити своє 
життя на краще. Варто проявити 
лише трохи рішучості і напо-
легливості.

ЛЕВ
Керівництво зава-

лить вас роботою. Якщо 
відчуваєте напругу – візьміть ко-
ротеньку відпустку. 

ДІВА
Зараз, як ніколи, по-

трібно стежити за свої-
ми фінансами. Період 

сприятливий для нових роман-
тичних знайомств. 

ТЕРЕЗИ 
Сприятливі зміни на 

порозі. Подумайте про 
додатковий заробіток. 

Допоможуть нові друзі чи по-
кровителі. 

СКОРПІОН
Конфлікти на роботі 

– не привід звільнятися. 
Все гарно продумайте, 

підготуйтеся до цього кроку від-
повідально.

СТРІЛЕЦЬ 
Нові події прине-

суть лише позитив у 
ваше життя. Якщо маєте капітал 
– вкладіть його у вигідну справу. 

КОЗЕРІГ
Тиждень вигідний 

у фінансовому плані. 
На любовному фронті 

пануватимуть конфлікти і не-
зрозумілість. 

ВОДОЛІЙ
Зустрінетеся з людь-

ми, яких давно не бачи-
ли. Сприятливими бу-

дуть робочі поїздки. Можливі 
конфлікти з партнером. 

РИБИ 
Настрій постійно 

змінюватиметься через 
конфлікти на роботі і у 

сім`ї. Але неприємності зовсім 
скоро закінчаться. 

Правильний догляд 
за кімнатними 
рослинами взимку

Все літо квіти на підві-
коннях радували вас пишним 
цвітом і інтенсивним ростом. 
Восени і взимку з настанням 
холодів ваші кімнатні улю-
бленці можуть загинути без 
належного догляду.

Догляд в холодний сезон
У кожної культури свої біо-

логічні ритми, як і у людини. 
Періоди активності змінюються 
періодами відпочинку. У біль-
шості період відпочинку при-
падає на зиму. Але це не означає, 
що у холодні місяці рослинам 
не потрібна 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 
менше води, ніж у теплу пору 
року. Разом з цим сповільню-
ються і обмінні процеси, рос-
лина 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 
поливів 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 загни-
вання коренів і загибелі рослини.

Температура
Залежно від умов утримання 

можна виділити чотири групи 
кімнатних культур:
• Теплолюбні. До них відносять 

орхідеї, калатею, ароїдні, каво-
ве дерево та інші;

• Холодолюбні. Це герань, цикла-
мен, фуксія, гортензія та інші;

• Віддають перевагу помірній 
температурі – шлюмбергера, 
аспарагус і інші;

• Витривалі – фікус, драцена, 
плющ, алоказія та інші.

Намагайтеся забезпечити 
комфортний температурний 
режим вашим кімнатним рос-
линам. Також не забувайте, що 
для більшості рослин згубні 
протяги.

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 
спеціальні фітолампи.

Дуже важливо регулярно 
очищати листя кімнатних кві-
тів від пилу. Пил перешкоджає 
поглинанню 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 
тепле місце на піддон з галькою.

Інший спосіб дозволить нам 
залишити вазони на підвіконні. 
Горщики потрібно помістити у 
дерев'яний ящик, а весь порож-
ній простір між ними заповнити 
тирсою.

Для захисту від пересу-
шування легше всього просто 
прибрати горщики подалі від 
опалювальних приладів. Якщо 
ж такої можливості немає, по-
ставте біля горщиків ємності з 
мокрою галькою або керамзитом. 
Під впливом тепла вода випаро-
вуватиметься, що забезпечить 
необхідний рівень вологості.

Додаткові добрива
Як правило, в зимовий час 

домашні квіти не потребують 
підгодівлі. Навпаки, добрива в 
цей період можуть спалити ко-
ріння. Адже рослини ослаблені, 
перебувають в «сонному» стані.

Але багато культур взимку 
радують своїх господинь цвітін-
ням. Це примули, орхідеї, гор-
тензії, троянди. Для них можна 
використовувати підгодівлі, але 
тільки в половинній дозі від ре-
комендованої і не частіше, ніж 
раз на місяць.

Джерело: Ukr.Media
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Гарбузові кекси 
150 г гарбуза, 2 яйця, 80-100 

г цукру, 100 г борошна, 0,5 ч. л. 
розпушувача (не амонійного), 
0,5 ч. л. молотої кориці, 3 ст. л. 
соняшникової олії,1 дрібка солі.

• Розігрійте духовку до 180 гра-
дусів. У невеликій мисці змішайте 
цукор (80-100 г), 2 яйця, 1 дрібку 
солі та 0,5 ч. л. меленої кориці. Пе-
ремішайте вінчиком до отримання 
однорідної консистенції.

• Всипте 100 г борошна і 0,5 
ч. л. розпушувача і знову добре 
перемішайте суміш.

• Додайте 3 ст. л. соняшни-
кової олії та вкотре все ретельно 

перемішайте. За консистенцією 
тісто має нагадувати густу сме-
тану.

• Гарбуз очистьте і відріжте 
150 г. Тут доречним буде солодкий 
сорт, тому попередньо скуштуйте 
його. Натріть на дрібну тертку.

• Додайте тертий гарбуз до 
тіста і гарненько перемішайте, 
щоб він рівномірно розподілився 
по всій масі.

• Силіконову або металеву 
форму для кексів поставте на 
деко. У кожну комірку вкладіть 
паперовий кошик для кексів. 
Заповніть форми на 2/3 висоти. 

Відправляйте у розігріту духовку 
приблизно на 35 хвилин. 

Картопляні деруни з м’ясом у горщиках
5 середніх картоплин, 2 вели-

кі ріпчасті цибулини, 1 яйце, 3 
ст. л. сметани 20%, 1 ст. л. пше-
ничного борошна, 250 г фаршу 
(свинячий та яловичий), 1 зубчик 
часнику, 3-4 ст. л. соняшникової 
олії, сіль і перець до смаку. 

• Одну цибулину потріть в 
миску на дрібній тертці.

• В миску до цибулі на дрібній 
тертці натріть 5 середніх карто-
плин.

• Додайте туди ж одне яйце, 
посоліть та поперчіть до смаку. 
Гарно перемішайте.

• Додайте в картопляно-
цибулеву масу 1 ст. л. сметани 
20%. Вона зробить деруни більш 
ніжними та соковитими.  Знову 
перемішайте.

• Всипте у масу 1 ст. л. борош-
на. Це допоможе дерунам добре 
тримати форму під час смаження.

• Розігрійте пательню з 2-3 ст. 
л. соняшникової олії та ложкою 
викладіть на неї масу для дерунів. 
Обсмажуйте до появи золотавої 
скоринки та перекладайте на па-
перовий двошаровий рушник, аби 
прибрати зайву олію.  

• Увімкніть духовку розігріва-
тися до 180 градусів. А в цей час 
приготуйте фарш. Від цибулини 
відріжте два кільця, завтовшки 

близько 5 мм. Це буде подушка 
для запікання дерунів у горщи-
ках. Цибулю, що лишилась, дрібно 
поріжте. Так само зробіть із зуб-
чиком часнику. Пательню розі-
грійте з 1 ст. л. соняшникової олії 
та обсмажте цибулю та часник до 
першої м’якості. Потім додайте 250 
г м’ясного фаршу, дрібку солі та го-
туйте, поки фарш не стане темним. 

• На дно керамічних горщиків 
для запікання викладіть по одно-
му кільцю цибулі. 

• Потім викладіть шарами 
деруни та обсмажений м'ясний 
фарш у горщики практично до 
самого верху. 

• Додайте по 1 ст. л. сметани 
20% в кожен горщик, закрийте 
кришкою і відправте в розігріту 
до 180 градусів духовку на 20 хви-
лин. Діставайте і подавайте страву 
гарячою.
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Споживачу

ОГОЛОШЕННЯ
Зрізання дерев будь-якої складності. Чистка саду обріз-
ка сухих гілок. Чистка на кладовищі, розчистка ділянки 

під забудову. -Копка, поглиблення та чистка криниць 
-Доставка будиночків на криниці -Викладка дна кремні-
єм, річковим камнем -Проводимо дезінфекцію -Копання 

каналізацій, траншей -Проведення води.  
Працюємо круглий рік по всій Житомирській області.  

Телефон: +380684955748

Виготовлення та встановлення: Металопластикових ві-
кон та дверей; - Броньованих та міжкімнатних дверей; 

- Пам’ятників (гранітних та цементних).   
А також: Меблі на замовлення (шафи-купе, кухні, офісні, 

торгові та м’які меблі); Ковані вироби ( ворота, лавки, 
козирки); Металочерепиця та профнастил; Ортопедичні 
матраци; Перетяжка та ремонт меблів; Перекриття бу-

динків. Контакти: 098 789 77 29 (Олександр).  
Ремонт побутової техніки: 068 563 55 96.

24.10.2022 РОКУ БУВ ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК НА IМ’Я ЧУПРИНА IВАН ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ, ВИДАНИЙ 06.10.2020 РОКУ НОВОКАХОВСЬКИМ РВК. ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ. 

На Житомирщині знизилася 
захворюваність на COVID-19

Як повідомили у Житомирському 
обласному центрі контролю та про-
філактики хвороб, н період з 11.11-
17.11.2022 в Житомирській області 
зареєстровано 222 випадки захворю-
вання на COVID-19.

Показник 18,4 на 100 тис. населення, що на 22% 
нижче показника попереднього тижня. 

За даними ДУ «ЦГЗ МОЗ України», загалом 
по Україні за вказаний період зареєстровано 6757 
випадків, показник 17,7, що свідчить про подальше 
зниження захворюваності на 7,7%. 

Всього з початку пандемії в області зареєстро-
вано 213 992 випадки захворювання, показник 
17811,6. В тому числі серед захворілих з початку 
пандемії 8% становлять діти до 17 років (17 904 
особи). За звітний тиждень захворіла 31 дити-
на (14%). Внаслідок захворювання на COVID-19 
всього померло 3653 особи та одужало 209598 
осіб, в т.ч. за звітний період померло 3 особи та 
одужало 328. 

За останній тиждень серед зареєстрованих 222 
хворих на COVID-19 – 54 особи потребували госпі-
талізації (24,3%).

Станом на 17.11.2022р. в області перебуває 741 ак-
тивний хворий, показник 61,7 на 100 тис. населення.

За минулий тиждень вірусологічною лаборато-
рією проведено 268 ПЛР-досліджень для підтвер-
дження діагнозуCOVID-19, виявлено 29 позитивних 
результатів (11%). 

Випадки реєструвались по всій території об-
ласті. Найвищі рівні захворюваності за ми-
нулий тиждень зафіксовано в Чуднівській, 
Народицькій, Романівській, Коростишівській, 
Коростенській громадах області. 

Отже, відбувається подальше зниження за-
хворюваності на COVID-19, епідемічна ситуація 
залишається контрольованою. Обласним центром 
продовжуються моніторинг за станом захворю-
ваності, проведення ПЛР-досліджень, епідеміо-
логічне розслідування випадків захворювання 
на COVID-19. 

Цікаві факти про 
побутову техніку

• У 1870 році з’явився перший 
механічний вінчик. Як і будь-яка 
інша техніка, цей прилад пройшов 
кілька етапів вдосконалення, і вже 
у 1910 році в магазинах Америки 
з’явилися перші міксери. Оскільки 
ціна такої техніки була занадто 
висока – 3000 доларів, придбати 
його міг не кожен. Та й вага виробу 
становила 30 кілограмів.

• У 1922 році винайшли такий 
прилад, як блендер. Перша мо-
дель була призначена для змішу-
вання сиропу і води з кристалами 
вуглекислоти. Минуло небагато 
часу, і вже у 1935 році така по-
бутова техніка могла шинкувати, 
подрібнювати.

• Кавоварка з фільтром була 
винайдена у 1806 році. Принцип 
роботи такої машини був наступ-
ний: кипляча вода лилася на меле-
ну каву, що лежить на металевому 
ситі.

• Персі Спенсер придумав мі-
крохвильову піч. Він працював 
у лабораторії і звернув увагу на 
те, що коли співробітники про-
ходили повз працюючий магне-

трон, то шоколадки в кишенях 
танули, а металеві деталі одягу 
сильно нагрівалися. Проводилось 
чимало експериментів, і в резуль-
таті з’явилася металева коробка 
з магнетроном. Її призначенням 
було нагрівання їжі. Цей прилад 
був запатентований у 1945 році. 
Перші моделі мікрохвильової печі 
можна було придбати вже у 1947 
році. Вага машини складала 340 
кілограмів, а висота – 175 санти-
метрів.

• У 1782 році винайшли ручну 
пральну машину. Спеціальна 
рукоятка приводила машину 
в дію. Такий корисний винахід, 
як електрична пральна машина, 
з’явився у 1906 році.

• У Британії у 1901 році з’явився 
перший вакуумний пилосос. Він 
перевозився за допомогою повоз-
ки. При роботі апарат залишався 
зовні, а у приміщення підбива-
лися шланги, якими чистилися 
килими. Можна припустити, що 
такий апарат видавав гучні звуки. 
Потужність апарату становила 
5 кінських сил.


