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лися до збирання коштів 
та закупівлі десятків авто-
мобілів для потреб ЗСУ. 
Беззаперечним лідером 
і рушієм такого процесу 
можна вважати керівника 
найбільшого у Романові 
підприємства – «Вівад 09» 
І. Є. Ходака, якого дружно 
і навіть завзято підтримали 

чимало підприємців Рома-
нівської громади. Заслуги 
Ігоря Євгеновича помітні 
і на обласному рівні. На 
урочистому заході, при-
уроченому Міжнародному 
дню волонтера, Ігорю Хода-
ку було вручено державну 
відзнаку. 

Продовження на стор. 2

Віктор Першко 

Насправді на-
стають такі часи, і 
вже не так важливо, 
ким ви себе вважа-
єте... Волонтером, 
благодійником чи 
просто звичайним 
добродієм, готовим 
прийти на допомо-
гу, висловити під-
тримку і бути для 
когось у нагоді. Го-
ловне, що чужа біда 
ніколи не залишить 
вас байдужим.

5 грудня в Україні що-
річно відзначають Між-
народний день волонтера. 
Ще якихось 8-10 років тому 
волонтерство в Україні 
сприймалося як благо-
родне, гарне, потрібне та 
корисне явище солідарної 
взаємопідтримки людей 
у скрутну годину. Ска-
жемо відверто: сприйма-
лося, але не відчувалося. 
Але насправді скрутні і 
водночас звитяжні часи 
випробувань прийшли 
в Україну якраз вісім ро-
ків тому. Євромайдан як 
символ гідності та свободи 
був міцний і незламний 
саме завдяки руху волон-
терів-благодійників, вони 
першими відстояли нашу 
державність. Волонтерство 

і солідарна взаємодопомо-
га враз і одразу на повен 
зріст стали основою нашої 
незламності і волі до пере-
моги. Із тих пір волонтер-
ський рух невпинно ши-
рився і приростав новими 
людьми у кожному місті, 
селищі, громаді, родині 
нашої країни. Романів і 
Романівщина не стали ви-
нятком. У 2014-му році піо-
нером волонтерського руху 
у Романові часто назива-
ють Надію Романенко, син 
якої був мобілізований до 
лав ЗСУ і став учасником 
АТО. Потім у Романові ви-
ник цілий волонтерський 
осередок «Берегиня».

Сьогодні, коли в Україні 
вирує справжня визволь-
на війна проти агресора-
окупанта, волонтерський 

рух став всезагальним, по-
тужним, масовим явищем 
і таким собі феноменом 
українського життя. Так, 
нам допомагають із-за кор-
дону. Наших рідних і близь-
ких прихистили у десятках 
країн Європи і світу. Наших 
воїнів навчають вправності 
у користуванні найновітні-
шою зброєю, яку нам також 
постачають багато народів 
і країн. 

Але тут, в Україні, геро-
їчний спротив жорстоко-
му супостату чинять наші 
славні підрозділи ЗСУ, які 
отримують щоденну під-
тримку десятків, сотень 
тисяч людей, яких сьогодні 
називають «волонтер». Те-
пер волонтер в Україні 
– це найвища доблесть, 
найкраща шана і визна-
ння самовідданості, ві-
рності громадянському 
обов’язку та готовність 
до самопожертви. 

З 24-го лютого кожен 
став хоч трішки волонте-
ром, масово активізувалась 
робота і в Романівській 
громаді. У самому Рома-
нові волонтерський рух 
об’єднав жителів окремого 
мікрорайону у всім відому 
«Бабусину кухню», яка від-
ряджала у підрозділи ЗСУ 
партії смаколиків, продук-
тів харчування і предметів 
першої необхідності. Услід 
за «Бабусиною кухнею» по-
стала і дієво допомагала во-
їнам ЗСУ «Мамина кухня», 
яка «отаборилася» у Рома-
нівській лікарні. А скільки 

волонтерських зусиль зна-
добилося, аби спорядити 
жителям щойно визволе-
них з-під окупації сіл і міст 
Харківщини майже пів со-
тні тонн овочів, консервації, 
харчових продуктів, теплого 
одягу та інших побутових 
речей. І тут своє слово ска-
зали жителі десятків сіл та 
селищ Романівської селищ-
ної ради. Усі вони заслуго-
вують на подяку і на визна-
ння, і кожен із них може 
вважати 5 грудня (Між-
народний день волонтера) 
своїм святом. Цей день ще 
більшою мірою стосується 
тих жителів Романівської 
селищної ради, які долучи-
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Початок на стор. 1.
Міжнародний день волонтера, як і то-

рік, і позаторік, ще раз нагадує нам про 
потребу у громадянській солідарності, у 
важливості взаємодопомоги і взаємови-
ручці. Пакунок із домашньою випічкою, 
відерце із салом, банка із консервацією так 
само потрібні нашим воїнам, як «джаве-
лін» чи «ріжок» із набоями до автомата. 
Що вже казати про тепловізори, які по-
кращують зір цілому підрозділу і підви-

щують шанси наших захисників бути у 
постійній готовності до відсічі і здатними 
перемогти агресора-окупанта. При цьо-
му важливо зауважити, що постійний 
контакт наших волонтерів із бійцями 
підрозділів ЗСУ неабияк надихає наших 
воїнів, привносить у їхній фронтовий по-
бут часточку домашнього затишку і тепла. 
У цьому ми також на голову сильніші за 
окупантів, які почуваються на нашій землі 
непроханими зайдами і лише як матеріал 
для здобрення українського грунту. Тому 
найкращий варіант відзначення Дня во-
лонтера в Україні – спорядження нових 
посилок, пакунків і пакетів для потреб сил 
нашої оборони. Вже після перемоги ми 
згадаємо, достойно вшануємо і обов’язково 
відзначимо як воїнів-переможців, так і їх-
ніх найактивніших помічників – волонте-
рів. За найвищими мірками і найвищими 
нагородами. 

День волонтера – єдність, 
побратимство, солідарность  
і патріотизм

Перерахунок пенсій у грудні:  
кому і на скільки підвищать виплати

У грудні в Україні відбудеться 
плановий перерахунок пенсій, 
який торкнеться непрацюючих 
пенсіонерів, шахтарів, людей, які 
втратили годувальника, та ще кіль-
кох інших категорій громадян. 

Сума підвищення складатиме від 66 до 
660 грн, розрахувати її можна самостійно 
онлайн. Більше деталей дізнавались екс-
перти Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Кому чекати підвищення
Згідно з держбюджетом на 2022 рік, з 

1 грудня в Україні зростає прожитковий 
мінімум для для тих, хто втратив працез-
датність, – з 2027 грн до 2093 грн. Це є під-
ставою для перерахунку соціальних виплат, 
які залежать від прожиткового мінімуму. 
Розмір підвищення у кожного пенсіонера 
визначається індивідуально та залежить 
від різних складових виплат.

Підвищення насамперед торкнеться 
пенсіонерів, які отримують мінімальну 
пенсію, максимальну пенсію, надбавку за 
понаднормовий стаж. Також буде пере-

рахунок пенсій по інвалідності, у зв'язку із 
втратою годувальника, учасникам ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і 
непрацездатним членам їхніх сімей.

У Пенсійному фонді наголошують, що 
перерахунки проводять автоматично без 
додаткових звернень пенсіонерів, а виплату 
проводитимуть із грудня у встановлені дати.

Який розмір доплат і як 
розрахувати?

Згідно з інформацією Пенсійного 
фонду, з грудня мінімальна пенсія 
зросте на 66 гривень – із 2027 до 
2093 грн, а максимальна на 660 грн 
– з 20 270 до 20 930 грн. До мінімаль-
ної пенсії шахтарям додадуть 198 
грн – з 6081 до 6279 грн, до пенсії 
у разі втрати годувальника сім’ям 
військовослужбовців – 132 грн – з 
4054 до 4186 грн.

Важливо знати, що відповідно до за-
кону «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» розмір мінімальної 
пенсійної виплати не може бути менше 
2500 грн для чоловіків, які мають страховий 

стаж 35 років, для жінок – 30 років. Тож 
якщо розмір пенсійної виплати не досягає 
2500 грн, встановлюється доплата до пенсії в 
сумі, що не вистачає до зазначеного розміру

Загалом середня пенсія в Україні скла-
дає майже 4540 грн. Українці, які отри-
мують більше за мінімалку, грудневого 
підвищення на собі не відчують, або збіль-
шення буде незначним. За даними Інсти-
туту демографії та соціальних досліджень, 
мінімальну пенсію отримує близько 1,5 
млн українців, решта має вікові доплати 
до пенсії. 

«Підвищення зачепить невелику кіль-
кість пенсіонерів. Це люди з інвалідністю, 
пенсіонери внаслідок втрати годувальника, 
люди з невеликим стажем, які отримували 
мінімальну зарплату. Це якщо орієнтува-
тися на цифри, які були до початку війни», 
– зазначає старша наукова співробітниця 
Інституту демографії та соціальних до-
сліджень Лідія Ткаченко.

Перевірити право на індексацію і 
розрахувати суму можна самостійно на 
веб-порталі електронних послуг Пенсій-
ного фонду України. Для цього потрібно 
зареєструватись за допомогою електро-
нного підпису і заповнити актуальні дані. 

Результати будуть доступні в особистому 
кабінеті на сайті.

Чого чекати наступного року?
На фінансування пенсій у державному 

бюджеті на 2023 закладено майже 233 млрд 
грн. Попри великий дефіцит бюджету на 
наступний рік, соціальна сфера залиша-
ється у пріоритеті після сектору безпеки 
і оборони.

«Бюджет на 2023 рік затверджено. Відпо-
відно 21 млрд додано Міністерству соціальної 
політики порівняно з минулим роком. І це 
дозволить нам говорити про збільшення ко-
штів для пенсіонерів. Ми плануємо провести 
індексацію, так, як ми і обіцяли, відповідно 
вже потрошечку будемо наповнювати цей 
бюджет, – зауважує міністерка соціальної 
політики Оксана Жолнович.

Згідно з держбюджетом, наступного 
року прожитковий мінімум, від якого 
залежить розмір пенсій, залишиться без 
змін. Проте у березні обіцяють планову 
індексацію всім пенсіонерам.
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Шановні земляки-романівчани, дорогі колеги-депутати!

Історія – потужна зброя
Віктор Першко

Минулий тиждень у 
Житомирі був позна-
чений доволі помітною 
подією у сфері суспіль-
ного життя. Житомир 
зустрічався з відомим 
українським істориком-
публіцистом Володи-
миром В’ятровичем.

В Україні (і поза її межами) 
його здебільшого знають як ди-
ректора (голову) Українського 
інституту національної пам’яті 
(УІНП) у 2014–2019 роках. Саме 
очолюва на  Волод ими р ом 
В’ятровичем установа (УІНП) зро-
била вагомий внесок у процес де-
комунізації, який активізувався в 
Україні якраз після подій на Май-
дані 2013–2014-х років. Володимир 
В’ятрович переїхав зі Львова до 
Києва і розпочав потужну роботу 
із оприлюднення низки раніше 
засекречених документів із архіву 
Служби безпеки України (СБУ). 

До Житомира 1 грудня 2022-го 
року В. М. В’ятрович привіз нещо-
давно видану книжку «Нотатки 
із кухні «переписування історії». 
Власне, ця книжка побачила світ 
ще наприкінці 2021-го року, а на 
початку 2022-го її автор розпо-
чав подорож містами України, 
аби презентувати своє дітище 
читачам. Але 24 лютого 2022-го 
цей процес припинився через 
розпочату повномасштабну ра-
шистсько-путінську агресію. Воло-
димир В`ятрович під час зустрічі 
зауважив, що такого велелюдного 
зібрання зацікавлених в історич-
ному минулому жителів він вже 

давно не бачив. Точніше, так: люди 
вже неабияк втомилися від суто 
військових буднів, від частих 
сигналів «повітряна тривога» та 
повсякчасного перебування вдома 
наодинці чи то із телевізором, або 
ж із телефоном-гаджетом, який 
заміняє для багатьох сучасників 
будь-яку комунікацію.

У своєму виступі перед жи-
томирянами В. М. В'ятрович 
розповів про свій шлях у науку 
і ще більш детальніше – про те, 
як він розпочинав роботу над 
оприлюдненням багатьох раніше 
невідомих фактів та подій, відо-
мості про які досі зберігаються в 
архівах СБУ. Сьогодні, попри те, 

що багато роботи у процесі роз-
секречування документів із архівів 
СБУ вже було зроблено, ще більше 
завдань у цьому ж напрямі перед 
владою України, перед загалом 
істориків-суспільствознавців і 
перед громадсько-політичним 
середовищем України поки що 
залишаються невиконаними. Сьо-
годні вже не секрет, що якраз іс-
торичні джерела, підручники з іс-
торії України та всесвітньої історії 
стали першочерговим цілями для 
російських агресорів, які вторгли-
ся в Україну і тимчасово захопили 
певні території нашої держави. 
Володимир В'ятрович, згадавши 
більше як столітньої давності відо-

мий вислів німецького канцлера 
Отто Бісмарка про те, що війни 
зазвичай виграють не стільки вій-
ськові і їхні керівники-офіцери, 
а вчителі історії та священники, 
зауважив, що путін жорстоко 
прорахувався і помилився у тому, 
що за тридцять років новітньої 
української державності в Украї-
ні з’явилося ціле покоління тих, 
хто не знав облудливих комуніс-
тично-радянських пояснень та 
декларацій про братні народи, 
про так звану вітчизняну війну. 
Проте справжнього і системно ор-
ганізованого історичного всеобучу 
Українська держава також ще не 
встигла зорганізувати належним 

чином, тому наздоганяти прога-
яне зараз – саме час. Тож книжка 
«Нотатки з кухні «переписування 
історії», яку Володимир В’ятрович 
написав у вигляді збірки майже 
сотні есеїв-новел, сьогодні дуже 
актуальна. Сьогодні це – зброя 
у боротьбі за незалежність, яка 
триватиме ще дуже багато років.

Слід відзначити, що за два 
тижні до того, як  у Житомир 
прибув Володимир В'ятрович, 
тут побував ще один його земляк-
львів’янин, також історик Ярослав 
Грицак. Той (у сховищі Житомир-
ського ліцею № 19) також презен-
тував та детальніше знайомив 
житомирян зі своєю найбільшою 
книжкою для масового читача, 
яка має промовисту назву «По-
долати минуле: глобальна історія 
України». 

Безумовно, сьогодні, коли в 
Україні палає вогнище визволь-
ної війни проти російського 
окупаційного чобота, події на-
шої історичної спадщини вима-
гають грунтовного вивчення, а 
для багатьох із нас – додаткового 
переосмислення періоду три-
валістю у кілька століть нашої 
бурхливої історії. Адже якраз 
причини нинішнього нашестя 
московської орди на українські 
землі слід шукати у минулому, 
у взаємостосунках українського 
народу із московською державою 
(царством, а потім імперією), які 
завжди відзначалися агресивніс-
тю, імперською зневагою росії до 
українського народу, а сьогодні 
– до Української держави. Тож 
книжки обох вищезгаданих укра-
їнських істориків (Володимира 
В’ятровича і Ярослава Грицака) 
стануть у процесі боротьби із во-
рожим нашестям доволі потуж-
ною зброєю. Якою, звісно ж, нам 
доведеться навчитися правильно 
і ефективно користуватись.

Вже традиційно 7 грудня в Україні 
відзначають гарне і дуже почесне свято – 
День місцевого самоврядування.

Свято напрочуд народне, адже одна із найго-
ловніших особливостей українського суспільства 
якраз і полягає у тому, що місцеве самоврядування 
вирішує більшість проблемних питань, які щодня і 
щогодини ставить перед нами наше буденне життя. 
Тож депутати рад, члени виконкомів, старости сіл, 

сільські, селищні та міські голови покликані вико-
нувати дуже непрості завдання. На очах у людей, у 
щоденному спілкуванні зі своїми земляками, з усією 
громадою, яка буває невдоволеною і критично на-
лаштованою, але ж все одно сподівається і вірить 
у свою місцеву владу.

З нагоди свята хочу побажати депутатам та 
членам виконавчого комітету, головам старостин-
ських округів, працівникам виконавчого апарату Ро-
манівської селищної ради сил, наснаги, завзяття та 
наполегливості у своїй непростій, але дуже почесній 

і напрочуд відповідальній роботі на благо громади. 
Зичу кожному, хто взяв на свої плечі нелегку ношу 
роботи в органах місцевого самоврядування, лише 
успіхів, лише вдячності від людей, більше задоволен-
ня від здобутків і менше – від гіркоти втрат. Нехай 
мирне небо і переможний настрій вже зовсім скоро 
привнесуть у наше життя радість і оптимізм. Зі 
святом вас, дорогі друзі! Слава Україні!

З повагою
депутат Житомирської районної ради 

Олександр Кондратюк 

На Житомирщині на 7% зросла  
захворюваність на грип і ГРВI

Протягом останнього тиж-
ня, за період з 28 листопада 
по 4 грудня, в Житомирській 
області на грип та гострі 
респіраторні вірусні інфекції 
захворіло 5268 осіб, що на 7,2% 
хворих більше, ніж за попере-
дній тиждень.

Про це повідомляє Житомирський об-
ласний центр контролю та профілактики 
хвороб. 

Зростання захворюваності відбулося 
як серед дітей, так і серед дорослого на-
селення, проте показник захворюваності 
перебуває на низькому рівні інтенсивності 
епідемічного процесу. 

Всього захворіло 3259 дітей 
(62% від захворілих). Госпіталі-
зовано 163 хворих, в тому числі 
116 дітей. Летальних випадків не 
зареєстровано. 

У м. Житомирі захворіла 1491 особа, 
що на 67 хворих більше, ніж за попередній 

тиждень. В т. ч. захворіло 1116 дітей – на 
99 хворих дітей більше, ніж за минулий 
тиждень. Госпіталізовано у м. Житомирі 
39 хворих, в тому числі 38 дітей.

За результатами лабораторних дослі-
джень зразків матеріалів,  проведених 
вірусологічною лабораторією центру 
контролю та профілактики хвороб, за 
останній тиждень у 3-х хворих визначено 
вірус грипу А, у 10 хворих – метапнев-
мовірус, у 8 – риновірус, у 1-го хворого 
– аденовірус.

Станом на 5 грудня в області щеплено 
проти грипу 1566 осіб. Найбільше щеплень 

зробили в Коростишівському районі – 170, 
Бердичівському – 45, Житомирському – 
73, Олевському – 40, Любарському – 40, 
м. Бердичеві – 161 та м. Житомирі – 777 
щеплень. Серед груп ризику найбільше 
щеплено медичних працівників – 1037 осіб, 
80 осіб з хронічними захворюваннями та 
62 дітей віком до 5 років.
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У ставленні до людей з інвалідністю  – 
стандарти цивілізації

Віктор Радчук

Першого грудня 
2022-го року, напередод-
ні Міжнародного дня 
людей з інвалідністю, 
у Житомирі відбулася 
зустріч голови Жито-
мирської військової 
адміністрації Віталія 
Бунечка з представ-
никами найбільших 
громадських органі-
зацій Житомирщини, 
які об’єднують у своїх 
рядах людей з інвалід-
ністю. 

Без сумніву, у середовищі 
нагороджених був і голова гро-
мадської організації «Глорія» із 
Романова Олександр Гаврилюк. 
Вже наступного дня у Романові 
за участі О. І. Гаврилюка відбувся 
круглий стіл «Проблеми людей 
з інвалідністю та шляхи їхнього 
вирішення в умовах воєнного ста-
ну». Здавалося б, звичний, давно 
запланований захід, який провели 
всього за півтори години. Проте 
Олександр Іванович Гаврилюк ви-
словлюється, як завжди, вичерпно 
і категорично. «Вважаю тільки 
що проведений круглий стіл дуже 
важливим, корисним і потрібним  
для всіх заходом, – каже Олександр 
Гаврилюк. – Насамперед для нас – 
людей із особливими потребами. 
Але й для влади такі заходи також 
дуже бажані і потрібні. Бо це – 
можливість зустрітися з людьми, 
яким важче, ніж будь-кому, долати 
суто побутові негаразди. Йдеться 

про давно існуючу, усім видиму і 
зрозумілу проблему безбар‘єрності, 
яка має вирішуватися у  ході ви-
конання програми "Безбар’єрна 
Романівщина"».

Навіть той факт, що вся 
громадська робота і діяльність 
організації «Глорія», якою керує 
Олександр Гаврилюк, зосеред-
жена у мікрорайоні Романівської 
лікарні, говорить сам за себе. Бо 
саме лікарня оснащена за усіма 
вимогами та нормативами для 
відвідування пацієнтів з інвалід-
ністю. Навіть круглий стіл 2 груд-
ня проходив саме тут, у актовому 
залі Романівської лікарні. Звісно, 
така ситуація зумовлює і робить 
дуже актуальним завдання поліп-
шити ситуацію з облаштування 
інфраструктурою безбар’єрності 

насамперед адміністративне при-
міщення Романівської селищної 
ради. Адже саме тут відбуваються 
найважливіші для життя громади 
події – засідання сесій Романів-
ської селищної ради. І тут люди 
з інвалідністю, які, наприклад, 
пересуваються на візку, відчува-
ють нездоланні перепони у тому, 
щоб потрапити до сесійного залу 
або ж на засідання виконкому 
селищної ради. Годі казати, що 
найпотрібніші побутові зручнос-
ті (включно із туалетом) також 
мають бути передбачені у голов-
ному будинку місцевої влади. І 
виконуючий обов’язки Романів-
ського селищного голови секретар 
Романівської селищної ради Юрій 
Чумаченко, і голова комітету до-
ступності інвалідів до об’єктів 

соціальної та інженерно-тран-
спортної інфраструктури Василь 
Ходюк, які були активними учас-
никами вищезгаданого засідання 
круглого столу, зауважили, що 
проблема обладнання адміністра-
тивного приміщення Романівської 
селищної ради підйомниками 
для людей, що пересуваються на 
інвалідних візках, буде вирішена 
упродовж першого півріччя 
2023-го року. У цьому ж напрямі 
буде відповідним чином обладна-
но і туалет. Ще одне питання, яке 
найбільше дошкуляє людям із 
інвалідністю, що проживають на 
території Романівської селищної 
ради, стосується транспортного 
обслуговування. Зазвичай у гро-
маді для потреб людей з інвалід-
ністю має працювати соціальне 
таксі. Для цього громада купує 
мікроавтобус або ж автомобіль 
відповідного класу, обладнаний 
підйомником та спеціальними 
дверима. У Романові сьогодні на 
поміч людям з інвалідністю най-
частіше приходить керівництво 
територіального центру (і найпер-
шим чином його директор Тетяна 
Антонова). Однак і цей автомобіль 
слід обладнати спеціальним під-
йомником, аби ним було зручно 
користуватися. Олександр Гав-
рилюк, як і раніше, переконаний 
у тому, що комітет доступності, 
який, на його думку, відчутно по-
жвавив роботу у плані доступнос-
ті, має поєднувати свою роботу з 
представниками у кожному ста-
ростинському окрузі Романівської 
селищної ради. На думку голови 
ГО «Глорія», найпершим чином 
слід вивчити і знати проблеми і 
потреби людей з інвалідністю 
у кожному селі громади. А до-
сягнути цього можна лише тоді, 
коли комітет доступності матиме 
своїх представників у кожному 

старостинському окрузі, а ще 
краще – у кожному селі. Сьо-
годні керівництво Романівської 
ради налаштоване дуже рішуче 
і водночас конструктивно, аби 
ситуацію із налагодження пев-
ного побутового комфорту для 
людей з інвалідністю довести до 
рівня цивілізованих стандартів. 
Те, що роботи із вирішення про-
блем вистачить всім, переконати-
ся неважко. Адже одна річ, коли 
ці проблеми виникають і вима-
гають свого вирішення на рівні 
Романова. Тоді – питання до де-
путатів селищної ради, до членів 
виконкому, селищного голови. А 
коли трапляється, що людина на 
інвалідному візку змушена діста-
ватися до обласного центру задля 
дріб’язково-бюрократичної про-
цедури – аби поставити підпис за 
отриману путівку на лікування 
чи оздоровлення? Тоді як бути і 
що робити? 

Загалом круглий стіл в актово-
му залі Романівської лікарні від-
бувся не лише тому, що на носі 
(3 грудня) майоріло відзначення 
Міжнародного дня людей з інва-
лідністю. Річ у тім, що у більшості 
країн світу ставлення до людей 
з інвалідністю – це найперший 
показник цивілізованості сус-
пільства, а Україна сьогодні веде 
смертельний поєдинок, аби якраз 
у такій сім’ї цивілізованих народів 
надовго залишитися. Тим паче, 
що ми всі разом маємо дивитися 
правді у вічі: людей з інвалідністю 
у нас тепер суттєво побільшає. 
Це – ціна за нашу свободу, за де-
мократію, волю і незалежність. 
Ну а ставлення до них має бути 
солідарно відповідальним у всіх 
українців. Це, як відомо, загально-
прийняте правило того ж таки 
цивілізованого світу.

Сила – у традиціях, якщо традиції славні
Наталка Рисіч

Фестиваль-концерт 
польської культури 
«Полонійна осінь у Ро-
манові» вже має тради-
ції, і нинішній рік став 
традиційним у тому 
сенсі, що відбувся по-
при неймовірно складні 
умови, в яких перебуває 
Україна у розпал війни. 

Проведення мистецького за-
ходу у режимі онлайн призводить 
до відчутного звуження багатьох 
аспектів та відчутно зменшує не-
пересічний і завжди неповторний 
дух фестивального життя. Але що 
поробиш, час нині такий, склад-
ний, буремно-драматичний, але 
водночас – життєдайний і дуже 
відповідальний. Тож проведення 
мистецького свята є яскравим ви-
явом колективного соціального 
оптимізму громади, символом і 
навіть таким собі спільним зна-
менником потягу до високого і 
вічного. Тим паче, що якраз «По-
лонійна осінь у Романові» симво-

лізує щиру вдячність і визнання 
титанічного вкладу сусіднього до 
нас народу у нашу спільну пере-
могу. «Полонійна осінь у Романо-
ві» стала адекватною відповіддю і 
водночас унікальною рефлексією 
на солідарну взаємодію, справді 
братерську підтримку народу і 
держави, з якими Україна долає 
найбільшу загрозу і смертельну  
небезпеку у період своєї новітньої 
історії. Тож честь і хвала органі-
заторам конкурсу-фестивалю, 
подяка і симпатія кожному його 
учаснику-конкурсанту.

Слід зауважити, що мистецька 
Романівщина у ході проведення 
фестивалю у режимі онлайн 

вразила не менше, аніж пере-
моги наших підрозділів ЗСУ на 
фронтах нашої визвольної  ві-
йни. Адже довершений оперний 
спів, музично-інструментальна 
майстерність виконавців, доско-
налість вокального виконання у 
формі ансамблю, ніколи не в’янучі 
зразки хорового колективу чудово 
поєднуються із поетичними ви-
ступами юних декламаторів, які 
передали цілу палітру почуттів та 
сюжетів знаних у світі авторів, що 
входять до сонму польської поезії. 
І все це – у Романові! Ну а воло-
дар гран-прі конкурсу-фестивалю 
«Полонійна осінь у Романові» – 
народний  хор імені Юліуша За-

рембського, став окрасою мистець-
кого дійства, водночас показавши 
високий рівень музично-хорової 
досконалості, символічно окрес-
ливши орієнтири та перспекти-
ви художньо-мистецького життя 
громади. Зрозуміло, що сам факт 
проведення конкурсу-фестивалю 
такого рівня заслуговує на повагу, 

на усвідомлення давно назрілого 
висновку, що у нас прекрасний 
народ, талановиті люди, і ми до-
стойні жити, творити, працювати 
та примножувати свої здобутки 
попри будь-які перешкоди та за-
зіхання на нашу волю і свободу. 
Отож шануймося, бо ми справді 
того варті! І – слава Україні!
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Польські пічки зігріватимуть 
жителів Миропільської громади 

Україна продовжує отримувати 
допомогу від міжнародних парт-
нерів та надійних друзів. 

Миропільській громаді вже неодноразово на-
давалася така підтримка. Продукти харчування, 
засоби гігієни, інші необхідні речі систематично 
видаються внутрішньо переміщеним особам та 
соціально вразливим жителям громади.

У зимовий період важливими є альтернативні 
джерела опалення.

Селищна рада отримала гуманітарну допомо-
гу у вигляді 9 пічок (буржуйок) в межах проєкту 
Фонду міжнародної солідарності (Республіка 
Польща) у партнерстві з BGK (Банк Господар-
ства Крайового) та Європейською комісією. 

Пічки планується використати насамперед у 
«пунктах незламності», що будуть діяти у Мирополі та старостинських округах у 
разі блекауту.

Щиро дякуємо польським друзям та усій європейській спільноті 
за небайдужість і активну підтримку!

Разом переможемо!

«Пункти незламності» у Миропільській громаді
Наприкінці листо-

пада у Миропільській 
селищній раді відбу-
лось перше засідання 
антикризового штабу 
з організації життєді-
яльності громади у разі 
повного блекауту.

Участь у цьому засіданні взя-
ли представники служби ДСНС, 
Національної поліції – офіцери 
громади, заступники селищного 
голови, керівники установ, на базі 
який утворені «пункти незлам-

ності». Засідання відбулося під 
головуванням селищного голови 
Світлани Власюк.

У результаті засідання був 
розроблений покроковий алго-
ритм дій у разі повного блекауту. 
Громада повинна бути підготов-
лена до кризової ситуації. У разі 
довготривалого відключення 
електроенергії (через 24 години 
після відключення по всій гро-
маді) у селищі та селах будуть 
працювати «пункти незламності» 
з резервними джерелами жив-
лення. Там можна буде зігрітися, 
випити гарячого чаю, зарядити 
мобільний телефон, почути но-

вини з радіоприймача. Наявність 
інтернет-мережі залежатиме від 
ситуації з первинним джерелом 
від провайдера. 

Адреси «пунктів незлам-
ності» у Мирополі:

- вул. Центральна, 67 (тери-
торіальний центр соціаль-
ного обслуговування);

- вул. Центральна, 46 (Ми-
ропільський ліцей)

- вул. Центральна, 38 (се-
лищна рада);

- вул. Затишна, 4 (Миро-
пільський центр розвитку 
дитини).

У старостинських округах 
такі пункти облаштовані 
в адмінприміщеннях:

- с. Колодяжне,  
вул. Перемоги, 1;

- с. Печанівка,  
вул. Підкоритова, 1;

- с. Мала Козара,  
вул. Центральна, 15.

Цілодобово працюватиме 
пункт у терцентрі, інші – з 8:00 
до 20:00. За потребою графіки 
роботи будуть корегуватися.

Також під час тривалого від-
ключення електроенергії плану-

ється підтримувати діяльність 
КНС та водонапірних башт з до-
помогою мобільних генераторів. 
Більшість торгівельних точок 
Мирополя, аптека «Первоцвіт» 
та АЗС також забезпечені альтер-
нативними джерелами електро-
енергії.

Задля уникнення непередба-
чуваних ситуацій у кожній родині 
радимо мати запаси води, про-
дуктів харчування та необхідних 
медикаментів.

Ми повинні бути готовими до 
відключення електроенергії навіть 
не на одну добу.

Це він сказав: «Роби те, для чого народжений!»
Віктор Першко

У мереживі дуже непростих 
подій, які доводиться пережи-
вати українцям наприкінці 
2022-го року, минув ювілей 
родоначальника і засновника 
української класичної філосо-
фії Григорія Сковороди.

Григорій Савович Сковорода народився 
300 років тому, 3 грудня 1722 року, у селі 
Чорнухи Полтавської губернії. Із 16-ти ро-
ків розпочав навчання у Києво-Могилян-
ській академії і навчався там із перервою 
із 1738 по 1741 рік, а далі – із 1744 до 1750 
року. Перерва у навчанні була викликана 
тим, що Григорія Сковороду було відібрано 
як талановитого співака до складу при-
дворної імператорської хорової капели у 
Санкт-Петербурзі, де він перебував із 1742 
по 1744 роки. Зрештою у 1750-му році Г. 
С. Сковорода завершує навчання у Києво-
Могилянській академії і одразу потрапляє 
до складу посольської місії та три роки 
служить за кордоном на дипломатичній 
роботі. Після повернення додому Григорій 
Сковорода викладає поетику у Переяс-
лавському колегіумі, а потім переїздить 
на викладацьку роботу до найбільшого в 
Україні колегіуму – Харківського. Трохи 
більше п’ятнадцяти років Григорій Саво-
вич присвятив суто викладацькій роботі, 
а із 1769-го року і аж до листопада 1794-го, 
фактично до дня своєї смерті, Григорій 
Сковорода мандрував по світах. В основно-
му –подорожував Україною, хоча бувало, 

що бував на території нинішньої Білорусі, 
у Польщі та росії. 

30 листопада 2022-го року у приміщен-
ні Романівської бібліотеки для дорослих 
відбувся мистецький захід, приурочений 
до 300-ліття від дня народження Григорія 
Сковороди. Місцеві романівські аматори 
сцени неабияк попрацювали, аби оживити 
слово і пісню авторства Г. С. Сковороди. 
А творча спадщина великого філософа-
мислителя, просвітителя і поета напрочуд 
багата та наповнена розмаїттям поезій, 
байок, епічних творів.

На перший погляд може здатися, що 
читачі та гості бібліотеки, так само, як і 
організатори святково-урочистого дійства, 
взялися за відзначення аж занадто древньої 
дати-події. Хтось неодмінно скаже про те, 
що 300 років – це гігантська епоха давно 
минулого часу, а сьогодні – зовсім інші 
реалії, принципи, закономірності, виклики 
часу. А насправді Григорій Сковорода – на-
прочуд сучасний, актуальний, ментально 
і духовно близький нашому часу філо-
соф-просвітник. Достатньо лише звернути 
увагу на те, що філософські погляди Г. С. 
Сковороди відрізнялися бажанням гли-
бинно з’ясувати, зрозуміти та осмислити 
низку світоглядних запитань. Наскільки 
правильно ми живемо і які проблеми 
нас турбують, привертають нашу увагу, 
змушують шукати відповіді на безліч важ-
ливих і досі не вирішених запитань. Коли 
мова заходить про ідентичність української 
нації, про ментальні риси українського 
народу, які одразу кидаються в очі будь-
якому гостеві України, тоді на думку спа-
дає багато зауважень, порівнянь, що впер-
ше пролунали із вуст Григорія Сковороди. 
Григорій Савич першим назвав складне 
простим, неодноразово наполягаючи, що 

філософія – це якраз таки саме життя, і 
тому головним началом у його пізнанні 
є не вміння теоретизувати, узагальнюва-
ти чи аналізувати, а відчувати зміст і дух 
часу єством душі і духу людини. З часом 
Сковорода дійшов висновку, що єством та 
внутрішньою суттю людини є Бог. Успіх 
співіснування людини і Бога (а по суті – 
людської душі) великою мірою залежить 
від гармонії взаємин зі світом. Сковорода 
дійшов висновку, що щасливе життя зале-
жить від вірного вибору життєвого шляху, 
або «сродної праці». Головне джерело 
усіх бід людських – «несродність» 
(невміння чи небажання творчого 
пошуку «сродної праці»). «Ори землю 
або носи зброю, – закликає Сковорода, 
– роби купецьку справу або художество 
своє. Роби те, для чого народжений…». 
Філософ наголошує на індивідуальності 
характеру «сродної праці» і доводить, що 
кожен має можливість знайти себе у «срод-
ній» для себе діяльності. Все це виявляє 
себе в ідеї «нерівної рівності». «Бог, – пише 
Г. С. Сковорода, – багато в чому подібний 
фонтанові, що заповнює різні за обсягом 
посудини. Над фонтаном напис: нерівна 
усім рівність. Ллються із різних рурок різні 
токи (струмені) у різні посудини, що стоять 
навколо фонтану. Менший посуд менше 
має, але у тому є рівний більшому, що 
однаково є повний». Ось у цій концепції 
«сродної праці» й похідної від неї ідеї «не-
рівної рівності» (насправді це – соціальна 
справедливість) і полягає головний зміст 
філософського вчення Григорія Сковороди. 
Слід зауважити, що глибина його поглядів 
виявилася настільки потужною, що й досі 
вчені-філософи багатьох країн вважають 
концептуальні засади вчення Сковороди 
джерелом для своїх роздумів-пошуків.

Добірка художніх творів Г. С. 
Сковороди, викладена 30 листопада 
у формі виставки під час заходу у 
Романівській бібліотеці для дорос-
лих, стає переконливим аргументом 
і водночас спонукає нас прислуха-
тися до багатьох порад і настанов 
мудрого українця, адже актуальності 
запропоноване Григорієм Сковоро-
дою вчення й досі не втратило. 

Отож вчимося, шукаємо, обира-
ємо у процесі життя те «сродне» 
заняття, яке не лише харчує тіло, 
але й тішить серце й душу кожного 
із нас. Зрештою, а якою ще може бути 
формула людського щастя?
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Безоплатна правова допомога: винесення термінового 
заборонного припису та обмежувального припису

Війна в Україні за-
гострила ризики, 
пов'язані із проявом до-
машнього насильства.

Події, зумовлені наслідком 
емоційного та економічного 
напруження, лише посилюють 
такі кризові стани суспільства, 
в яких домашнє насильство пе-
ретворюється на тему сімейної 
справи. Однак війна не є і не 
може бути причиною виправ-
дання цього явища. Будь-яке 
насильство стосовно людини є 
порушенням її прав та тягне за 
собою юридичну відповідаль-
ність.

Українським законодавством 
передбачається адміністративна 
та кримінальна відповідальність 
за вчинення домашнього на-
сильства, а також застосування 
спеціальних заходів щодо крив-
дника: термінового заборонного 
припису та обмежувального 
припису.

Винесення термінового 
заборонного припису

Терміновий заборонний 
припис виноситься органом На-
ціональної поліції як реакція на 
існування безпосередньої загрози 
життю чи здоров’ю постраждалої 
особи. При цьому припис може 
бути застосований до кривдника 
незалежно від заяви постраждалої 
особи, оскільки працівник упо-
вноваженого підрозділу поліції 
за результатами оцінки ризиків 
може зробити це за власною іні-
ціативою. Заборонний припис 
передбачає зобов’язання негайно 
залишити місце проживання із 
постраждалою особою, будь-яким 
способом контактувати, набли-
жатися до неї. Терміновий забо-
ронний припис виноситься на 
підставі адміністративного про-
токолу відповідно до статті 173-2 
Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення. Припис 
забезпечує постраждалій особі 
час та можливість звернутися до 
суду для отримання обмежуваль-
ного припису, а також є підставою 

для поставлення кривдника на 
профілактичний облік.

У разі потреби постраждалим 
від домашнього насильства може 
надаватися тимчасовий приту-
лок для їхнього безпечного роз-
міщення.

Винесення обмежувального 
припису

Обмежувальний припис – це 
документ, який виноситься за рі-
шенням суду для захисту особи, 
потерпілої від домашнього на-
сильства. Він передбачає застосу-
вання до кривдника заборони пе-
ребувати, проживати, будь-яким 
способом комунікувати або навіть 
наближатися на певну відстань до 
потерпілої особи. Максимальний 
термін дії обмежувального при-
пису може складати 6 місяців.

Для звернення до суду з вимо-
гою застосувати обмежувальний 
припис потерпілим від домаш-
нього насильства надається без-
оплатна вторинна правова допомо-
га, яка передбачатиме залучення 
адвоката, послуги якого оплачу-

ватимуться державою, відповідно 
до ЗУ «Про безоплатну правову 
допомогу». Слід зазначити, що су-
довий збір в категоріях таких справ 
покладається на витрати держави, 
а термін розгляду справ не може 
перевищувати 72 годин. 

У будь-якому разі притягнення 
кривдника до адміністративної 
або кримінальної відповідальності 
– це закономірна послідовність 
наслідку прояву домашнього 
насильства. Повідомляти про 
випадки подібного злочину ще 
важливо тому, що замовчення 
факту протиправних діянь по-
роджує поняття безкарності за 
вчинений злочин. 

Юридична допомога 
потерпілим від домашнього 
насильства

Постраждалі від домашнього 
насильства мають право на без-
оплатну правову допомогу юрис-
та або призначення адвоката за 
рахунок держави. Звертаючись 
до системи безоплатної право-
вої допомоги, постраждалі від 

домашнього насильства можуть 
також отримати правові послуги 
для розірвання шлюбу, стягнення 
аліментів, поділу спільного майна, 
представництва у кримінальному 
провадженні тощо. 

У разі виникнення додат-
кових запитань можна зверта-
тися до контакт-центру безо-
платної правової допомоги за 
телефоном 0-800-213-103 або 
до Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомо-
ги за адресою: м. Бердичів, 
вул. Чорновола, 9, телефон: 
(068)291-9018.

Зупинимо домашнє  
насильство разом!

Вакцинація на часі попри війну.  
Чому це важливо?

В Україну прийшла зима, а 
разом з нею почався сезон го-
стрих респіраторних інфекцій.

Надійним способом захиститися від 
хвороби та важкого її перебігу є вакцина-
ція. Йдеться не тільки про грип та коро-
навірус, а й інші інфекційні хвороби, від 
яких слід щепитись дітям і дорослим. Про 
важливість вакцинації більше дізнавались 
експерти Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Загроза поширення  
інфекційних хвороб

Традиційно Україна має досить низькі 
показники вакцинації, і повномасштабна 
війна тільки погіршила результат. Через 
бойові дії охоплення вакцинацією мен-
ші, українці не дотримуються маскового 
режиму, тому ризики захворюваності на 
інфекційні хвороби значно зростають. 
Медики закликають людей відповідаль-
ніше ставитися до свого здоров’я та шукати 
можливість щеплюватися.

«Масове переміщення та скупчення лю-
дей, ускладнений доступ до належної гігієни, 
через що не завжди вдається тримати руки 
та речі побуту в чистоті, – все це прово-
кує поширення інфекційних хвороб. Тому 
дифтерія, ротавірус, кір, гепатит А, грип, 
COVID-19 та багато інших – всі інфекції, 
що передаються повітряно-крапельним 
чи контактно-побутовим шляхом – зараз 
можуть швидко поширюватися», – заува-
жує лікар-імунолог, голова Національної 
технічної групи експертів з питань імуно-
профілактики Федір Лапій.

Більшість важливих щеплень роблять 
у дитинстві, але дорослим теж не слід за-
бувати про вакцинацію. Так, у дорослому 
віці щеплення від дифтерії й правця по-
трібно повторювати кожні десять років. 
Також варто звернути увагу на вакцина-
цію від пневмокока, грипу, гепатиту В і, 
звісно, проти COVID-19. В Україні існує 
затверджений календар профілактичних 
щеплень, в якому зазначені всі обов'язкові 
щеплення.

Коронавірус нікуди не зник
Через повномасштабну війну українці 

дещо забули про коронавірус, але лікарі 
наполягають: загроза захворіти нікуди не 
зникла. Усім дорослим варто отримати 
захист від COVID-19. Якщо є можливість 
безпечно дістатися до місця, де роблять 
щеплення від COVID, відкладати не варто. 

Первинна вакцинація від COVID-19 
передбачає введення двох доз, і важливо 
отримати обидві. Усім, у кого пройшло 6 
місяців від щеплення другою дозою, слід 
отримати бустерну дозу, щоб посилити 
захист. Відповідно до рекомендацій ВООЗ 
для бустерного щеплення можна викорис-
товувати будь-яку з наявних у країні вакцин. 

«Якщо людина отримала базовий курс 
щеплення вакциною Pfizer, Moderna чи будь-
якою іншою вакциною, вона може отримати 
бустерне щеплення (як перше, так і друге) 
вакциною CoronoVac. Другу бустерку також 
можна зробити вакцинами Pfizer або Janssen. 
Усі ці вакцини, згідно з наказом МОЗ, є вза-
ємозамінними», – каже  директорка Львів-
ського обласного лабораторного центру 
контролю та профілактики хвороб Наталія 
Тімко-Іванченко.

Отримати базові щеплення, а також 
першу чи другу бустерну дозу можна у 

пунктах вакцинації, які є практично при 
кожній поліклініці, а також у центрах 
вакцинації. 

Щеплення від сезонного грипу 
Вакцинація від грипу не входить до 

Календаря щеплень і не є обов’язковою, 
але лікарі радять не нехтувати додатковим 
захистом. За інформацією МОЗ, щеплення 
від грипу є безкоштовним для груп ризику: 
медиків, вагітних, людей похилого віку. 
Решта українців за бажання може купити 
вакцину від грипу самостійно. В аптеках 
можна знайти препарати Ждісі Флю (Пів-
денна Корея) та Ваксігрип Тетра (Франція). 
Яку саме обрати – краще проконсультува-
тись із сімейним лікарем. 

У регіони України розподілили 193 
тисячі доз вакцин проти грипу, які 
були отримані як гуманітарна допо-
мога, 56 тисяч доз вже розподілили для 
військових. Інші вакцини направили 
у регіони з урахуванням їхніх потреб. 
Наприклад Одещина отримає понад 14 тис. 
доз, Київщина – понад 10 тис., Закарпатська 
та Дніпропетровська області – близько 9 тис, 
а Полтавщина і Львівщина – близько 7 тис.

Окрім того, на комерційний ринок цьо-
горіч має надійти майже 150 тис. вакцин 

проти грипу, частина з них вже є в аптечній 
мережі та доступна для громадян.

«І хоча оптимальний час введення вак-
цини від грипу – це вересень-жовтень, проте 
щеплення рекомендують робити протягом 
усього епідсезону. Імунітет до грипу фор-
мується через 7-14 днів», – кажуть у МОЗ.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін 
наголошує: «Вакцина захищає від всіх шта-
мів грипу, що будуть циркулювати в цьому 
році. Це важливо, адже грип може мати 
важкий перебіг та спричинити серйозні 
ускладнення: пневмонію, отити, синусити, 
менінгіт та взагалі призвести до смерті»

Загроза спалаху кору,  
дифтерії і правця

В Україні періодично відбуваються 
спалахи кору, останній був зафіксований 
два роки тому, Важливо знати, що дорос-
лі, так само як і діти, можуть захворіти на 
кір, що має тяжкий перебіг і часто потре-
бує госпіталізації. Лікарі радять: якщо є 
сумніви, чи хворіли ви в дитинстві на кір 
або чи були вакциновані від кору, варто 
зробити щеплення принаймні однією до-
зою вакцини. Загальна схема імунізації 
передбачає введення двох доз вакцини від 
кору, паротиту та краснухи із мінімальним 
інтервалом 28 днів.

Також усім дорослим рекомендують 
перевірити, коли було останнє щеплення 
від дифтерії і правця. Ревакцинація від-
бувається кожні 10 років – упродовж всього 
життя. Щеплення дорослим роблять вак-
циною зі зменшеним вмістом антигена 
АДП-М, що закуповується державою і на-
дається безоплатно. За щепленням можна 
звернутися до свого сімейного лікаря або 
у найближчий медичний заклад.

Експерти наголошують, що в умовах 
скупчення і переміщення великої кількості 
людей зростає ризик розповсюдження не-
безпечних інфекцій, включно з дифтерією. 
В умовах війни ризик отримати травми 
збільшується: зростає загроза правцю, 
який передається при потраплянні до 
рани забрудненого ґрунту, через травму-
вання гострими предметами або улам-
ками.
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Смачного!

Різне

ОВЕН
Час братися за ро-

зум і знайти час для 
рутинних справ. Також 

не варто відмовлятися від друж-
ніх зустрічей. 

ТЕЛЕЦЬ
Початок  т и ж н я 

вдалий для реалізації 
планів. Не забувайте приділяти 
достатньо часу коханій людині і 
родині. 

БЛИЗНЮКИ
Період нервозності 

закінчився. Фінансовий 
стан приємно порадує. 

У кінці тижня подбайте про стан 
здоров̀ я. 

РАК
Якомога більше 

часу проводьте з сім̀ єю 
– це сприятливо вплине на ваше 
самопочуття. На вихідних гарно 
відпочиньте. 

ЛЕВ
Знизьте активність 

на роботі і більше часу 
приділіть сімейним справам. 
Бережіть себе і уникайте пере-
охолоджень. 

ДІВА
Довіряй, але переві-

ряй – ваш девіз на цей 
тиждень. Це допоможе легко і 
швидко упоратися з усіма за-
вданнями. 

ТЕРЕЗИ
Тиждень пройде 

рутинно. Одинокі Те-
рези мають всі шанси 

зустріти кохання всього свого 
життя – не пропустіть. 

СКОРПІОН
Ваша комунікабель-

ність допоможе досягти 
висот у професійній 

сфері. Також зорі радять не від-
мовляти у допомозі. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не забувайте, що 

відносини – це теж 
невпинна робота. Приділіть 
максимум сил і часу коханій 
людині. 

КОЗЕРІГ
Будьте готові до того, 

що доведеться прийма-
ти доленосні рішення. Робіть це 
без зайвих емоцій і на тверезу 
голову. 

ВОДОЛІЙ
Зорі віщують вам 

дуже активний тиждень. 
Навіть може бути ситуація, яка 
переверне ваше життя з ніг на 
голову. 

РИБИ 
Перш ніж погодити-

ся на сумнівну пропо-
зицію, дуже добре по-

думайте. Пам`ятайте, де буває 
«дешева рибка». 

Як правильно 
виростити лимон 
в домашніх умовах

На початку літа 
підгодовуйте рослину 
добривами. 

Вони підвищать цукристість 
майбутніх плодів та зменшать 
їхню гіркоту. Добрива для лимо-
на в домашніх умовах потрібно 
вносити тільки у вологий грунт 
раз на місяць взимку. З березня 
по жовтень годуєте лимончик 
на місяць разів зо три. Добрива 
йому підійдуть комплексні.

Лимон дуже боїться 
хлору! Навіть його ма-
ленька частина може згу-
бити дерево. Стежте, щоб 
до складу добрив не був 
включений хлор.

Пересадка лимона
Домашні лимони треба пере-

саджувати способом перевалки 
раз на рік. Але пересадку не 
можна робити, якщо земляний 
ком не обплетений кореневи-
щем рослини. У цьому разі про-
сто замініть у дерева дренажний 
і верхній шари ґрунту.

Плодоносним деревам по-
трібно міняти місце проживан-
ня раз на 3 роки. Зазвичай цю 
процедуру роблять у лютому–
березні. Коли будете пересаджу-
вати лимон в домашніх умовах, 
обережніше поводьтеся із зем-
ляною грудкою – не пошкодьте 
її. Рослина може не перенести 
травму своєї кореневої системи.

До нового грунту можна до-
дати вугілля берези чи вільхи 
(склянка на відро землі), також 
корисно буде додати соснової 
кори (на дно покладіть 1 см кори 
і залийте літром води) і верми-
куліт в такій же пропорції.

Якщо лимон вже давно 
мешкає в одному горщику, то 
його потрібно мульчувати (до-
сипати зверху свіжу землю або 
компост). За умови, звичайно, 
що грунт опустився, злежався. 
Верхній грунтовий шар необхід-
но міняти і при появі соляного 
білястого нальоту.

Чекаємо довгоочікувані 
плоди

Лимон в домашніх умовах 
(вирощений з кісточки) звичай-
но починає плодоносити через 
5-8 років після посадки. А хочете 
вже через рік радіти його пер-
шим соковитим плодам? Для 
цього нам потрібно прищепити 
дерево. Найбільш зручних спо-
собів щеплення два. Заздалегідь 
приготуйте:

• садовий ніж (можна взяти 
бритву);

• еластичну стрічку (скотч, ізо-
ляційна стрічка);

• садовий вар (можна викорис-
товувати масляну фарбу, якою 
замазують свіжі зрізи рослин).

Метод окулірування 
(брунькування)

Окулірування лимона в до-
машніх умовах ви можете ро-
бити в будь-який час. На корі 
дерева ножем робимо акурат-
ний надріз Т-подібної форми 
(довжина 3 см, ширина 1 см). 
Ідеально буде, якщо ви для цих 
цілей придбаєте окулірувальний 
ніж. З його допомогою можна 
акуратно відігнути кору в міс-
ця, куди ми будемо розміщати 
бруньку.

Саму бруньку попередньо 
виріжемо з держака. Обережно 
візьміть її за черешок листа і по-
містіть в розріз. Відігнуту кору 
поверніть у попередній стан. 
Зафіксуйте область щеплен-
ня еластичною стрічкою. Але 
бруньку залиште видимою. І 
замажте це місце варом (щоб 
не потрапила вода). Через три 
тижні з'явиться результат – че-
решок відпаде. Зніміть пов'язку, 
видаліть вар. Ваш лимон запло-
доносить вже на другий рік.

Метод живцювання
Прищеплювати лимон в до-

машніх умовах живцюванням 
можна тільки у квітні і травні. 
Дерево не повинно бути старше 
3 років і мати діаметр стовбу-
ра близько 2 см. Нам потрібен 
живець розміром в 10 см одно-
річної здорової рослини, взятий 
з її верхньої ділянки. З черешка 
видаліть все листя і загорніть у 
вологу тканину, зверху оберніть 
поліетиленовою плівкою. Три-
майте так 3 дні. Можна поміс-
тити його в холодильник, тоді 
він збережеться більш тривалий 
час.

Саме лимонне дерево за 3 
доби до щеплення рясно полий-
те. Вдома краще прищеплювати 
дерево в розщіп по центру. Зріж-
те крону лимона на відстані 10 
см від землі і розщепіть стовбур 
на глибину 3 см. Біля основи че-
решка зробіть два косих зрізи і 
встате його в розщіп. Обмотайте 
це місце стрічкою, закріпіть ва-
ром. Щеплений лимон повинен 
перебувати в умовах підвищеної 
вологості, бережіть його від дії 
сонячних променів.
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Рецепт тушкованої капусти з горохом

Інгредієнти: 500 г квашеної ка-
пусти з морквою, 200 г сухого горо-

ху, 1 цибуля, 4 ст. л. соняшникової 
олії, 2 ст. л. борошна, 50 мл води, 5 
горошин чорного перцю, 5 горошин 
духмяного перцю, 1 лавровий лист, 
1/4 ч. л. чорного меленого перцю, 1/4 
ч. л. кмину, 1 ч. л. майорану, сіль 
до смаку.

• Горох помийте та замочіть на 
40 хвилин. Розігрійте пательню з 2 
ст. л. соняшникової олії, перекла-
діть квашену капусту з морквою, 
додайте 5 горошин чорного перцю 
горошком, 5 горошин духмяного 
перцю та лавровий лист. Влийте 
50 мл води та тушкуйте, поки вода 
не випарується, а капуста не стане 
світло-коричневою.   

• Ставте варитися 200 г гороху. 
Поріжте півкільцями цибулю та 
обсмажте до м’якості на 2 ст. л. 
соняшникової олії. Після цього 
додайте в нього 2 ст. л. борошна 
та обсмажуйте до коричневого 
кольору, регулярно помішуючи.

• В капусту додайте відваре-
ний горох із тією рідиною, в якій 
він варився. Її повинно бути не 
більше 50 мл. Покладіть смажену 
цибулю, додайте 1/4 ч. л. чорного 
меленого перцю, 1/4 ч. л. кмину, 
1 ч. л. майорану та доведіть смак 
сіллю. Перемішайте та тушкуйте 
ще 10 хвилин. Страву одразу по-
давайте до столу.

Рецепт піци на кефірі з картоплею та беконом

Інгредієнти для тіста на 2 
піци: 300 г борошна (+ для підпилу), 
200 мл кефіру, 4 ст. л. олії, 1/2 ч. л. 
цукру, 1/2 ч. л. солі, 1/2 ч. л. розпушу-
вача. Для начинки: 2 картоплини, 
100 г бекону, 100 мл вершків 20%, 2 
зубчики часнику, 1 цибулина, 1 ст. 
л. соняшникової олії, 50 г твердого 
сиру, 50 г твердої моцарели.

• Для тіста на дві піци змішай-
те у мисці 300 г борошна та 200 
мл кефіру. Додайте 4 ст. л. олії та 
по 1/2 ч. л. цукру, солі та розпу-
шувача. Замісіть однорідне тісто, 
загорніть у харчову плівку та за-
лиште за кімнатної температури 
на 20 хвилин.

• Очистьте 2 картоплини й 
наріжте тонкими кружальцями. 
Викладіть у невелику каструлю 
та залийте 100 мл вершків жир-
ністю 20%. Додайте дрібку солі та 
перцю, проваріть на середньому 
вогні 5 хвилин після закипання. 
Після цього вимкніть вогонь та 
дайте картоплі трохи охолонути.

• Очистьте цибулину і 2 зуб-
чики часнику, наріжте цибулю 
півкільцями, часник – дрібними 
кубиками. Обсмажте на 1 ст. л. 
соняшникової олії до м’якості 

цибулі, трохи підсоліть.
• Наріжте слайсами 100 г бе-

кону або візьміть вже нарізаний. 
Натріть на твердій тертці 50 г 
твердого сиру та стільки ж твердої 
моцарели. Розігрійте духовку до 
180 градусів.

• Підпиліть борошном робочу 
поверхню чи дошку. Розділіть тіс-
то на 2 частини та розкачайте у 2 
пласти. Викладіть кожен на деко, 
застелене пергаментом.

• На тісто викладіть картопля-
ну начинку разом з вершками, 
розподіливши на 2 коржі. Зверху 
покладіть цибулю з часником і 
слайси бекону. Притрусіть кожну 
піцу натертим сиром.

• Поставте обидві піци у розі-
гріту до 180 градусів духовку на 15-
20 хвилин. Дайте трохи охолонути 
та розрізайте.
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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.


