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Головне – захотіти  
і розпочати роботу,  
а далі – обов’язково буде!

Критерієм нашої успішності 
мають стати настрої та емоції 
жителів громади

Сергій Зінчук: «При усіх 
розкладах жоден гектар 
цьогоріч лугувати не буде!»
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с. 4

Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно

Депутат обласної ради 
складає повноваження.  
Чи означає це кінець епохи?

Віктор Радчук

1 лютого 2023 
року депутат Жи-
томирської об-
ласної ради Віктор 
Развадовський 
написав заяву про 
складання своїх де-
путатських повно-
важень. Мотивація 
такого рішення 
доволі прозаїчна, 
і нічого незвичай-
ного у ній немає: 
у зв’язку зі станом 
здоров’я і потребою 
довгострокового 
лікування Віктор 
Развадовський про-
сить припинити 
свої повноваження 
депутата Житомир-
ської обласної ради.

Судячи із заяви, Віктор 
Развадовський постійно 
проживає за місцем сво-
єї реєстрації – у столиці 
України, Києві. Однак ще 
торік, через тиждень піс-
ля початку масового втор-
гнення російських військ в 
Україну, генерал В. Й. Раз-
вадовський на початку бе-
резня 2022-го року покинув 
межі України і тривалий 
час перебував у Польщі. 
Там у нашого земляка є 
житло (приватний буди-
нок), а генеральсько-депу-
татська пенсія розміром 
з пів сотні тисяч гривень 
на місяць, яка регулярно 
виплачувалась, очевидно, 
дозволяла йому жити за 
кордоном без особливих 
проблем. Хоча, згідно з 
поширюваною в Україні 
інформацією, Віктор Раз-
вадовський не просто жив 
у Польщі, але й розпочав 
там діяльність зі збору се-
ред поляків гуманітарної 
допомоги, яка вже у травні 
і червні 2022-го року над-
ходила до України. У липні 
2022-го року, коли депута-
ти Житомирської обласної 
ради вперше після почат-
ку вторгнення агресора в 
Україну зібралися на сесію, 

Віктор Развадовський був 
у числі тих депутатів, які 
прибули до сесійного залу. 
Проте то був єдиний візит, 
бо вже після 14 липня про 
діяльність депутата В. Й. 
Развадовського нічого осо-
бливого не було відомо. Де 
він жив і чим конкретно 

займався як депутат – тим 
паче. На сесіях громад, де 
на виборах восени 2020-го 
року за партію «За майбут-
нє» (з нею В. Развадовський 
став депутатом обласної 
ради) проголосувало чи-
мало виборців, ні Віктор 
Развадовський, ні його ко-

леги по фракції «За май-
бутнє» жодного разу від 
24 лютого 2022-го року  не 
бували. Цілком можливо, 
що саме стан здоров’я у цей 
час почав суттєво заважати 
Віктору Развадовському бу-
вати у громадах, серед де-
путатів місцевих рад, а тим 
паче – у середовищах своїх 
виборців. Ну а вже на по-
чатку 2023-го року, коли від 
рашистського вторгнення в 
Україну минув майже рік, 
Віктор Развадовський ви-
рішує остаточно зав’язати 
зі своєю депутатською ка-
денцією.

Власне кажучи, те, що 
заява депутата Віктора Раз-
вадовського від 1-го лютого 
2023-го року стала одночас-
но заявою про його вихід 
на політичну пенсію, сум-
нівів ні у кого викликати 
не може. Все, очевидно, на 
цьому політичну кар’єру В. 
Й. Развадовського, яка три-

вала без малого чверть віку, 
можна вважати заверше-
ною. Хоча якщо підходити 
до оцінки Віктора Развадов-
ського як політика, який 
тривалий час мав імідж 
беззаперечного фаворита 
Чуднівського мажоритар-
ного округу, то фініш його 
політичної кар’єри, власне 
кажучи, наступив влітку 
2019-го року. Тоді діючий 
народний депутат України 
В. Й. Развадовський про-
грав парламентські вибори, 
а вже вибори до Житомир-
ської обласної ради восени 
2020-го року, по суті, стали 
епілогом його політичної 
біографії. У ситуації із 
Віктором Развадовським 
сюжет його політичного 
життя завершився ще 
влітку 2019-го, а два роки 

і два місяці перебування 
у статусі депутата Жито-
мирської обласної ради 
тривали фактично вже за 
інерцією, бо ні фракція 
«За майбутнє», ні її лідер 
Віктор Развадовський ні-
чим видатним у роботі 
Житомирської обласної 
ради не запам’яталися. Хіба 
лише проявом особливо 
впертого прагматизму сто-
совно лобіювання керівних 
посад у комунальних під-
приємствах Житомирської 
обласної ради. За перші де-
кілька місяців Віктор Разва-
довський пробив для двох 
своїх колег із фракції партії 
«За майбутнє» крісла і ка-
бінети директорів Центру 
спортивної медицини та 
КП «Еко – Сервіс». 

Продовження на стор. 2.

Віктор Развадовський. Джерело фото: Житомирінфо
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Початок на стор. 1.
При цьому не лише Жито-

мирщина, але й уся Україна була 
подивована тим, як на посаду 
директора медичного центру у 
Житомирі призначають мілі-
цейського генерала. Ну а коли 
в Україну із кількох напрямків 
одночасно посунула рашистська 
орда, багато депутатів і раніше 
шанованих і навіть дуже заслу-
жених діячів дуже швиденько 
подалися за кордон. У їхньому 
числі був і генерал В. Й. Разва-
довський, який у товаристві свого 
колеги-депутата (і також мілі-
цейського генерала) перебрався 
до Польщі. Звісно ж, генерали 
із фракції «За майбутнє» мали 
поважний пенсійний вік і під 
мобілізацію не підпадали, хоча 
сам факт стосовно того, що ге-

нерали, свого часу нагороджені 
за відвагу, сміливість та вірність 
Україні, у числі перших поли-
шали вітчизну (по суті, тікали) 
був достатньо промовистим, і 
якраз тоді, у березні 2022-го, ба-
гато хто із виборців та земляків 
В. Й. Развадовського зрозумів 
справжню ціну політика, якому 
упродовж багатьох років вони 
довіряли найпочесніше місце 
під куполом найвищого органу 
державної влади. Хтозна наскіль-
ки вплинуло на бажання Віктора 
Развадовського написати заяву 
про складання депутатських 
повноважень рішення Кабміну 
України від 27 січня 2023-го року 
про заборону виїзду за кордони 
держави для депутатів місцевих 
рад, але якраз на п’ятий день 
після появи урядової заборони 

для місцевих депутатів депутат 
Развадовський взявся за ручку і 
написав заяву про дочасне скла-
дання повноважень депутата 
Житомирської обласної ради.

Якщо знову ж таки поверну-
тися до Віктора Развадовського 
і підсумків його діяльності для 
своєї малої батьківщини, то й 
тут нічим особливим Віктор 

Йосипович не відзначився. Ні 
потужних інвестицій, ні поміт-
них інфраструктурних об’єктів, 
ні хоча б більш-менш значущого 
об’єкта соціальної інфраструк-

тури за ініціативи колишнього 
нардепа і колись всемогутнього 
чиновника на Житомирщині не 
було збудовано чи облаштовано 
за сучасними мірками. Звісно, 

Віктор Йосипович розумів най-
більш вразливі больові точки 
побутового рівня потреб своїх 
виборців, і цього виявлялося до-
статньо, аби отримувати із рук 
земляків мандат народного де-
путата. Ось, власне, й увесь під-
сумок політичної кар’єри Віктора 
Развадовського. Кар’єри без до-
сягнень та злетів і трохи диваку-
ватої за мірками цивілізованого 
світу, куди Україна, хоча й неква-
пливо, але все ж таки впевнено 
просувається. Нам залишилося 
лише констатувати, що «епоха 
Развадовського» завершується 
якраз на наших очах. Водно-
час  основні особливості цієї 
«епохи» ми маємо розуміти і 
усвідомлювати. І робити ви-
сновки. Тільки і всього.

Депутат обласної ради складає повноваження. 
Чи означає це кінець епохи?

Тепер, коли про відставку В. Й. Развадовського за-
говорили не лише на Житомирщині, але й в інших 
регіонах України, стало зрозуміло, що якраз сьогодні 
ми стаємо свідками завершення цілої епохи політиків 
та діячів, які за цілком мирних умов життя блискавично 
ставали генералами, на ходу і попутно колекціонуючи 
всілякі наукові звання докторів і академіків та високі 
державні нагороди.

З початку року 
на Житомирщині 
зареєстровано 
546 шлюбів

Як повідомляє відділ дер-
жавної реєстрації актів ци-
вільного стану Управління 
державної реєстрації Головно-
го територіального управлін-
ня юстиції у Житомирській 
області, за січень 2023 року на 
Житомирщині зареєстровано 
546 шлюбів.

Попри повномасштабну військову агре-
сію рф українці одружуються, створюють 
сім’ї та народжують дітей. Ворог ніколи не 
змусить нас відмовитися будувати майбутнє 
на рідній землі, адже життя переможе.

Також для закоханих пар, які хочу за-
свідчити свої почуття, діє проєкт «Шлюб 
за добу».

Відтепер скористатися послугою змо-
жуть ще більше молодят, і це стало ще 
доступніше.

Так, засвідчити «Шлюб за добу» на 
Житомирщині можна у:

• м. Коростень – Комунальне підприєм-
ство «Коростенський міський палац культу-
ри ім. Тараса Шевченка», вул. Грушевського, 
3, тел.: (067) 772 76 34, (04142) 4 23 14;

• м. Радомишль — Комунальний заклад 
«Радомишльський народний краєзнавчий 
музей» Радомишльської міської ради», вул. 
Міськради, 3, тел.: (097) 843 13 71;

• м. Бердичів – Відділів реєстрації актів 
цивільного стану Бердичівського міськра-
йонного управління юстиції, вул. Руська, 
4, тел.: (093) 209 79 95;

• м. Звягель – Комунальне підприєм-
ство «Центр юридичних послуг Барашів-
ської сільської ради Ємільчинського району 
Житомирської області», вул. Шевченка, 6, 
офіс 17, тел.: (093) 903 62 67.

Заощаджуємо електроенергію:  
поради, як і гроші на комунальних платежах 
зекономити, і енергосистему розвантажити

Питання заощадження 
електроенергії для українців 
нині, як ніколи, актуальне.

Від осені 2022 року економія світла 
стала не тільки особистою відповідаль-
ністю кожного, а й загальнодержавним 
інтересом. Від початку російських об-
стрілів української критичної інфра-
структури та, як наслідок, відключень 
електроенергії енергетики закликають 
споживачів усіма можливими способами 
заощаджувати світло. Та це, за їхніми 
розрахунками, поки що приносить 
лише 7-20% економії. А подекуди – ви-
трати електрики навіть зростають: бо 
ж споживачі одразу після ввімкнення 
світла одночасно вмикають всі електро-
прилади.  

Як заощаджувати електрику, щоби і 
суми в платіжках зменшити, і допомогти 
енергетичній інфраструктурі пережити 
важкий період – розбирались в Центрі 
громадського моніторингу та контролю. 

Переведіть ваші прилади в 
економ-режим

Із розвитком технологій економити 
електроенергію стає простіше: енергоо-
щадливих приладів стає все більше, а ті, 
які споживають більшу частину енергії, 
можна запрограмувати на роботу вночі. 

Аби заохотити українців витрачати 
менше кіловат, український уряд запро-
вадив безкоштовну програму обміну 
ламп розжарювання на економні LED-
лампи, і всього за 4 дні українці обміня-
ли вже мільйон таких. Щоби обміняти, 
необхідно у додатку «Дія» залишити 
заявку, обрати відділення Укрпошти, 
де наявні лампи, та принести туди свої. 
Єдина умова – лампи розжарювання 
мають бути робочими. 

У кого ж Дії немає – можна лишити 
заявку просто у відділенні Укрпошти. 

Також варто обирати техніку, яка 
«вміє» заощаджувати: наприклад, ро-
зумні розетки, які вмикають або ж ви-
микають прилади у потрібний час. При 
купівлі нової побутової техніки обирайте 
прилади класів енергоефективності А та 
А+. Вони до 30% економніші, порівняно 
зі старими моделями. 

Скоригуйте споживацькі звички
Незначні зміни у повсякденній по-

ведінці можуть заощадити до полови-
ни обсягу використаної електроенергії. 
Зокрема, у YASNO радять не залишати 
прилади увімкненими в розетку, коли 
ними не користуються. Навіть в режимі 
очікування комп’ютер чи телевізор спо-
живають електрику. 

Також варто вимикати бойлер, коли 
він не потрібен, та зменшити температуру 

нагріву у робочому стані: 50-60 градусів 
може бути достатньо.

Допоможуть економити і зовсім непо-
мітні деталі: приміром, в електрочайнику, 
який споживає найбільше електрики, 
варто кип'ятити лише той обсяг води, 
що потрібен саме зараз. А речі прати – 
якнайшвидше: для повсякденного одягу 
підійде і швидкий режим прання.

Користуйтесь приладами вночі
Встановіть двозонний лічильник 

електроенергії, щоби вдвічі менше пла-
тити за використане після 23:00 світло. 
Це вкладення дозволить у майбутньому 
суттєво зекономити на комунальних 
платежах. Таким чином, частину енер-
гоємних приладів – бойлер, кондиці-
онер, обігрівач, зарядка телефонів та 
ноутбуків – можна перевести на нічний 
час роботи. А холодильник і так працює 
цілодобово.

Загалом таке рішення дозволить не 
лише заощадити на платіжках, а й роз-
вантажити енергосистему у пікові години 
споживання.
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Сергій Зінчук: «При усіх розкладах  
жоден гектар цьогоріч лугувати не буде!»

Віктор Першко

Екватор місяця – 15 лютого, 
і якраз у день Стрітення  
Господнього саме час погово-
рити про підготовку аграріїв 
до нового весняного сезону, 
коли закладається майбутній 
врожай. 

Цьогорічна весна приходить 
в Україну в умовах тривалого 
військового протистояння із 
російським агресором. Попри 
те, що головна увага україн-
ського суспільства прикута до 
подій суто військового харак-
теру, однак не менш важливим 
питанням на порядку денному 
життя в Україні залишається 
забезпечення ще й продо-
вольчої безпеки українського 
суспільства. Звісно ж, і насам-
перед Збройних сил України. 
Про те, як готуються до при-
ходу весни аграрії на території 
Романівської селищної ради, 
нам розповів один із керівни-
ків фермерського господарства  
«АГРОСПІВРЕСУРС» Сергій Зін-
чук.

- Сергію Олександровичу, наскільки 
нам відомо, ви маєте дуже потужний 
і різноплановий досвід роботи. Тож 
логічно було б розпочати нашу роз-
мову із порівняння тих умов, які були 
у довоєнний час, із нинішніми, коли 
старт нового аграрного сезону прохо-
дить у надзвичайно складній ситуації 
військового стану.

- Ну це взагалі непорівнювані речі – 
довоєнні часи і, наприклад, весна 2022-го 
року чи, тим паче, нинішня весна, яку ми із 
тривогою очікуємо і до якої ми, як завжди, 
ретельно готуємося. Тому для повнішого і 
чіткішого розуміння ситуації, яку мають 
фермери та агропідприємства сьогодні, 
варто все ж таки детальніше зупинитися 
на подіях якраз річної давності.

- Торік 24 лютого, коли розпочалися 
повномасштабні бойові дії, підготовка 
до нового аграрного сезону вже була на 
стадії завершення?

- В основному так. 24 лютого 2022-го 
року, як і у попередні роки, вже була готова 
до виходу в поле уся належна техніка. І 
загалом підготовка до весняної посівної 
кампанії була на завершальному етапі. 
Якщо порівняти торішню ситуацію із те-
перішньою (а про неї ми будемо говорити 
далі), то весну 2022-го року ми зустрічали 
вже у стані 90% -ї готовності. Тобто попе-
редній, 2021-й, рік ми в основному успішно 
завершили, у нас були кошти на закупівлю 
паливно-мастильних матеріалів, а добрива 
у значній частині були також заготовлені 
із осені 2021-го року. Так що у кінці лютого 
2022-го, якраз напередодні нападу росії, 
нам залишалось виконати суто технічні 
операції із закупівлі насіння, певних видів 
добрив та засобів захисту рослин. За мір-
ками досвідченого господарника, це були 
суто номінальні процедури, а не проблеми 
чи труднощі.

- Отже, аграрну весну 2022-го року 
ви зустрічали у нормальному настрої?

- Практично так. Як  правило, проблеми 
чи невирішені питання завжди є, але вони 
завжди вирішуються вже на стадії весняних 
робіт. Те, що сталося 24 лютого минулого 
року, перевернуло на 360 градусів усю си-
туацію у кожного господарника-аграрія. 

Ще з тиждень після початку військових 
дій ми не сповна і не зовсім адекватно оці-
нювали наслідки того, що відбувається. 
Але коли бої загриміли у Макарові, у Бучі, 
коли на автомагістралі Київ – Житомир за 
15 кілометрів від столиці висадили в пові-
тря мости, розрахунки показували, що за 
тиждень, максимум два чи три ворог може 
обстрілювати і наші села, і наші поля. Тим 
паче, що якраз вже 4, 8 чи 11 березня над 
нашими головами щодня літали російські 
літаки, через день щось прилітало чи бом-
било. І така ситуація залишалася не лише 
у березні, але й майже увесь квітень. Уявіть 
себе у тому становищі, в якому опинили-
ся ми. Техніку треба зберегти, складські 
приміщення, насіння, паливно-мастильні 
матеріали так само треба було убезпечити, 
розподілити на менші об’єми, аби, у разі 
найгіршого, не все і не одразу гинуло чи 
нищилося. Можете собі уявити, які вини-
кали почуття, страхи, нервові розлади і 
переживання, коли усвідомлюєш, що все 
створене тяжкою, клопіткою багаторічною 
працею може бути прямо на твоїх очах 
знищене чи спалене ракетним ударом чи 
артилерією. Були думки і щодо евакуації 
певних активів: техніки, насіння, реманенту, 
устаткування. Адже хто б і що не казав, 
вдивляючись до Києва, Василькова, Ма-
карова і т. п., ми розуміли, що війна дуже 
близько. А тут приходить власне наша пора, 
бо вже наприкінці березня 2022-го треба 
було розпочинати безпосередні польові 
роботи. А тим паче – у квітні, коли посівна 
триває не більше тижня.

- І що ж, довелося все ж таки вихо-
дити у поле?

- Це навіть не питання. До посівної (я 
вже казав) ми були готові ще до 24 лютого. 
Але проблема  полягала в іншому: скільки 
(яких культур) сіяти, чи  варто засівати усі 
наявні у нашому обробітку земельні площі? 
Справді, фактор ризиків тоді (десь із по-
чатку березня і до середини квітня 2022-го 
року) домінував у нашій свідомості. Для 
аграрія, для землероба немає гіршого, як 
невпевненість у завтрашньому дні, а якщо 
ця невпевненість ще й викликана суто вій-
ськовою загрозою, відчуттям можливої чи 
ймовірної окупації, то взагалі – робота, як  
кажуть, валиться із рук.

- Але ж посівна минулорічної дав-
нини все ж таки була проведена?

- Дійсно так. Все було зроблено, ви-
конано, оброблено. Але, якщо чесно, – із 
затримкою на 3-5 днів. А подекуди – й на 
тиждень або ж і на декаду. В умовах, коли 
вологість грунту весною змінюється кар-
динально упродовж тижня, то затримка 
із весняно-польовими роботами якраз на 
такий термін призводить до втрат 15-18% 

врожаю. Були й інші причини, які негатив-
но вплинули на нашу господарську діяль-
ність. Звісно ж, в умовах війни, коли щодня 
на твоїх очах виринають, зростають десят-
ки проблем із біженцями-переселенцями, 
із потребою надати лад гуманітарним ван-
тажам, коли на потреби армії шукається 
відповідна автомобільна техніка, увага до 
весняно-польових робіт притупляється, 
хоча душею і серцем ти відчуваєш, що саме 
там, у полі, вирішується доля майбутнього 
врожаю, а це великою чи навіть визна-
чальною мірою – твоя доля, самопочуття 
і статки десятків людей, які працюють 
у нашому фермерському господарстві і 
отримують тут зароблені кошти. Тому, 
не дай Боже, працювати, а тим паче вести 
бізнесову діяльність у країні, де йде війна. 
Тим більше в аграрній сфері, де ризики 
бувають не лише фінансово-бізнесового 
характеру, але й іноді залежать від примх 
природи.

- Ну а далі, коли російські окупан-
ти відступили з Київщини, окремих 
районів Житомирщини, були вигнані 
із Чернігівщини, Сумщини і т.п.?

- Загалом сільськогосподарський сезон 
у минулому році виявився без особливих 
природних катаклізмів. Вологи у грунті 
було достатньо, а подекуди (і вже ближче  
до осені) води було понад усілякі норми. 
Але ж сільське господарство – це ж не 
лише земля, волога і бажання працюва-
ти на ній не покладаючи рук. Якщо за-
готовлені взимку 2022-го року добрива та 
паливно-мастильні матеріали весною, у 
розпал посівної, нас справді виручили, то 
вже влітку 2022-го року досвідчений госпо-
дарник намагається закупити на майбутнє 
основну масу нових добрив, які традицій-
но у цей час дешевшають. Наприклад в 
середині серпня можна вигідно купити 
добрива, які найдорожчі весною і восени. 
Ну а коли у нас у серпні, а потім ще більше 
– у вересні відчутно посилилися ракетні 
удари? І тієї селітри, яку ми сподівалися 
купити у серпні дешевше, вже не було на-
віть за найдорожчими весняними цінами. 
І загалом, упродовж 2022-го року ситуація 
із добривами почала стрімко змінюватися 
аж до того, що зросла п‘ятикратно. Напри-
клад, якщо упродовж багатьох років ціна 
на пшеницю і селітру трималась на пари-
тетних рівнях (була майже однаковою), то 
аграрій, який відкладав купівлю добрив, 
відкладав чи заощаджував для цього відпо-
відну кількість пшеничного збіжжя. Коли 
треба було, продавав пшеницю і купляв 
добрива. Влітку і восени 2022-го року (і сьо-
годні – також) ціни на селітру зросли так 
стрімко, що тепер для того, щоб купити 
тонну селітри, треба продати аж шість (!) 
тонн пшениці. Ось такий тепер паритет. 

Ну й коли зібрали ми торішній врожай, 
то намагалися за найменшої нагоди його 
продати. Як  кажуть у  народі, збути. От 
це слово куди точніше підходить під той 
процес продажу аграрної продукції, який 
проходив восени і взимку 2022/2023 років. 
Селянин-аграрник не так було націлився 
на прибутки, скільки на те, аби швидше 
продати вирощене і зібране у полі. Ось 
звідси у аграріїв не було ні ресурсів, ні 
чіткого розуміння, що і як засівати під 
озимину. Сьогодні можна чітко сказати, 
що у нас, аграріїв, вже немає достатніх 
коштів для закупівлі належної кількості 
добрив. Як наслідок – ми не підкормимо 
належним чином озимі посіви і однознач-
но вже восени 2023-го року не отримаємо 
прогнозованого врожаю.

- Але ж, Сергію Олександровичу, 
весняно-польові роботи у цьому році 
однозначно розпочнуться?

- Поза всяким сумнівом. Війна, звісно 
ж, нікуди не поділась. Ракетні удари поки 
що не припиняються. Із працівниками 
також є проблеми, адже чоловіків до лав 
ЗСУ мобілізують ледь не щотижня. Хтось 
залишається тут, хтось хворіє, хтось навіть 
помирає. Проблеми із персоналом є. Але 
сіяти все одно будемо. Техніка – у стані 
цілковитої готовності: у січні працювали 
практично без традиційних раніше ка-
нікул. Щодо посівів, то цієї весни будемо 
вносити низку коректив. Запроваджувати 
так звану диверсифікацію культур, аби 
не лише соя, озима пшениця і кукуру-
дза домінували на наших ланах. Вважаю, 
що потрібно подивитись і у бік гречки, 
зробити більший наголос на посіви ярої 
пшениці, можливо, навіть засіяти певні 
поля горохом. Проте якраз сьогодні маю 
тверде переконання у тому, що жоден гек-
тар поля у нашому господарстві лугувати 
цьогоріч не буде. Власне кажучи, такий 
або ж подібний настрій можна зустріти 
у середовищі більшості керівників госпо-
дарств чи фермерів. Як би не було тяжко, 
але ми розуміємо, що там, на «нулі», де 
солдат ЗСУ бачить ворога на відстані пів 
сотні метрів, де по п̀ ять, сім і дев̀ ять разів 
на добу тривають пекельні обстріли, там 
справді важко. І, аби хлопці почували себе 
у цілковитій впевненості, ми повинні сіяти, 
плекати і збирати всього вдосталь і навіть 
більше.

- Наостанок хотілося б запитати 
про те, чи є способи пом`якшення на-
пруги і складнощів у процесі ось такого 
господарювання, яке відбувається, по 
суті, у вирі всіляких форс-мажорів.

- Безперечно, є. У кожній ситуації є 
варіанти поліпшення чи зменшення рівня 
складнощів таких обсягів, які мають агра-
рії України. Насамперед є давно відома, 
майже хрестоматійна вимога чи то прави-
ло, які кажуть про те, що держава не має 
випускати роль чи кермо регулятора у 
таких стратегічно важливих галузях, які за-
безпечують продовольчу безпеку. Є багато 
давно випробуваних інструментів, методів 
і варіантів, як певним чином стабілізувати 
ситуацію в аграрному виробництві. Як 
гармонізувати стосунки переробників, 
виробників добрив та постачальників за-
собів захисту рослин. Все це відомо на 
рівні як науки, так і практики. Ми ж вмі-
ємо не лише сіяти, орати, підживлювати 
і збирати. Залишилося все це тримати у 
стані гармонії, взаємодії і створення одна-
кових правил і рівних можливостей для 
усіх учасників ринку. І досвід каже, що 
найкращим регулятором у таких ситуа-
ціях виступає саме держава. Бо якраз у 
неї для цього вдосталь інструментів, сил 
і можливостей. Так що нам залишається 
лише сподіватися, але, як тільки стане на 
теплі – ми у поле. Сподіватимемося на себе 
і на Божу ласку. І віримо у нашу перемогу.
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• Данія передала Україні всі свої гаубиці Caesar, – Міноборони.
• Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині та Сирії пере-

вищила 34 000 і продовжує зростати.
• Росіяни отримали дві нові версії «шахедів» від Ірану.
• Журналістам і цивільним обмежать в'їзд у Бахмут.
• Зеленський підписав указ про створення Чернігівської міської 

військової адміністрації.
• У лютому заплановано провести 50 аукціонів у межах малої 

приватизації.
• За останні 2 тижні окупанти зазнали в Україні найбільших 

втрат з початку вторгнення – британська розвідка.
• До кінця цього тижня орендарі паїв мають перереєструвати 

свої договори.
• У Білому домі спрогнозували новий наступ російських оку-

пантів навесні.
• В Україні створять центр гуманітарного розмінування.
• У США не бачать військових загроз для Румунії й Молдови 

після прольоту російських ракет.
• В Україні розпочала роботу місія МВФ. 
• Сільське господарство лідирує за кількістю нових вакансій.
• «Ми точно не будемо використовувати "Дію", щоб відправляти 

повістки», – Федоров. 
• В Україні скоротять тривалість відключень світла.
• У Празі українці та чехи провели молитву за Україну.
• В Україні запустили відеокурс «Антикорупція» для малого та 

середнього бізнесу.
• Проросійські хакери атакували сайти НАТО.

Коротко про головне

Допомога та підтримка  
для Миропільської громади

Незламні. Це слово 
зовсім невипадково уві-
рвалося у наш повсяк-
денний вжиток. І дуже 
влучно характеризує 
український народ.

Бо поки наші мужні захис-
ники виборюють свободу, ми не 
маємо права опускати руки тут, 
в тилу. І не здаємося, бо відчуває-
мо колосальну підтримку наших 
іноземних друзів, які з усіх сил 
допомагають.

Минулого тижня селищ-
на рада отримала від Фонду 
міжнародної солідарності та 
польської допомоги важливі 
для забезпечення життєдіяль-
ності громади речі:

- генератор 5.5 кВт – 1 шт. вар-
тістю 3357,90 злотих;

- генератори 8 кВт – 2 шт. вар-
тістю 9569,40 злотих;

- пічки-буржуйки – 6 шт. вар-
тістю 4472,28 злотих; 

- димові труби, коліна до ди-
моходу – по 6 шт. (дарування від 
компанії PUH King-Sten-Trans 
Piotr Stępień).

Джерела живлення та опален-
ня планується використати насам-
перед у «пунктах незламності», а 
також за потребою в комунальних 
установах, закладах та підпри-
ємствах.

Також Миропільська гро-
мада отримала  від Фонду 
міжнародної солідарності 
(Республіка Польща) у парт-
нерстві з BGK (Банк Госпо-
дарства Крайового) та Євро-
пейською комісією чотири 
генератори на 3,5 кВт, які будуть 
використані для «пунктів не-
зламності», що діють у Мирополі 

та які заплановано відкрити у 
старостинських округах.

Від Житомирської облас-
ної військової адміністрації 
9 лютого до Миропільської 
громади прибула гуманітар-
на допомога у вигляді стільців, 
комплектів постільної білизни, 
матраців, ковдр, ліхтариків та 
засобів гігієни для підтримки 

внутрішньо переселених осіб та 
соціально вразливих категорій 
жителів громади.

За сприяння в наданні гума-
нітарної допомоги дякуємо на-
чальнику Житомирської обласної 
військової адміністрації Віталію 
Бунечку.

Висловлюємо щиру подяку на-
шим друзям за надану допомогу, 
їхню чуйність та емпатію, вміння 
та бажання підтримати. Дякуємо, 
що в такий скрутний час Польща 
не залишилася осторонь, не сло-
вом, а ділом підтримує Україну. З 
такими друзями та потужною під-
тримкою наш народ обов’язково 
здобуде переконливу перемогу 
над ворогом!

Критерієм нашої успішності мають стати 
настрої та емоції жителів громади

Гуманітарний відділ 
Романівської селищної 
ради відтепер укомп-
лектований керівним 
складом. Із 7 лютого 
2023-го року заступни-
ком начальника гумані-
тарного відділу призна-
чено Альону Федорівну 
Лободзінську. 

Знайомити  романівчан 
із А.Ф. Лободзінською за-
йвий раз не варто, адже 
тривалий час у Романові 
вона очолювала районний 
відділ культури, обирала-
ся депутатом Романівської 
районної ради. І все ж про 
наміри та завдання на по-
чатку своєї роботи у ново-
створеному гуманітарному 
відділі Альона Лободзін-
ська нам коротко розповіла: 

- Ділянка роботи, яку мені 
довірили у новоствореному 
гуманітарному відділі, мені до-
статньо відома. Маючи певний 

досвід роботи у галузі культури, 
зважаючи на ті завдання та осо-
бливості, що постали у роботі 
культосвітніх установ та закладів 
культури, зауважу, що й надалі 
нашим найпершим обов’язком 
і найголовнішим завданням 
стане дослідження, вивчення, 
збереження (з метою її популя-
ризації) української культурної 
спадщини. Адже саме історична 
та культурна спадщина сьогодні 
належать до головних складових 
сучасної української ідентичності. 
Я і мої колеги мають це розуміти 
як методичну та методологічну 
настанову у своїй роботі.

Щодо конкретики наших 
повсякденних завдань, то тут 
найпершої уваги потребуватиме 
сфера надання населенню грома-
ди якісних культурно-дозвіллєвих 
послуг. Знову ж таки наголошую 
на тому, що особливістю такої на-
шої роботи має стати залучення 
до створення, організації та реалі-
зації таких послуг безпосередньо 
самих жителів громади.

Ще одна важлива річ, на яку 
ми, працівники культури, маємо 
звернути найпершу увагу, – це 
особисте професійне вдоско-
налення і самовдосконалення. 

Нинішня ситуація, у якій нам 
доводиться жити, боротися і са-
моутверджуватися, вимагає безпе-
рервного навчання, вдосконалення 
компетенції та компетентностей, 
фахового рівня майстерності на-
ших працівників. Йдеться про 
сучасні підходи у роботі, про по-
стійний пошук нових форм робо-
ти, що певним чином сприятиме 
підвищенню престижу кожної 
професії, причетної до культури, 
народної творчості та етнографії. 
Безумовно, у полі моєї уваги ма-
ють стати і постійно перебувати 
питання вивчення та знаходження 
можливостей встановлення сти-
мулюючих доплат до мізерної, 
як на сьогодні, заробітної платні 
працівників культури.

Завдання, як бачите, наче й 
очевидні та актуальні. Те, що 
вони вже давно на часі, має 
стимулювати і посилювати 
наш настрій на конструктивну, 
змістовну і плідну роботу. І ще 
одна немаловажна деталь: голо-
вний критерій успішності нашої 
роботи – гарний настрій, пози-
тивні емоції та відгуки стосовно 
діяльності закладів культури у 
середовищі жителів  громади. 
Причому всюди і скрізь. 

На порядку денному  
– права дітей

У приміщенні Ми-
ропільської селищної 
ради відбулося засі-
дання комісії з питань 
захисту прав дитини.

На порядок денний було 
винесено питання щодо нена-
лежного виконання батьківських 

обов'язків щодо малолітніх дітей 
однієї з родин громади. Його 
обговорювали члени піклуваль-
ної ради, поліцейські офіцери 
громади, селищний голова та 
запрошені батьки. 

Думки всіх присутніх вра-
ховано. Комісією було прийня-
те рішення щодо подальшого 
соціального супроводу цієї 
сім’ї.
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Хто може розраховувати на пільги у 2023 році
Знижку на оплату 

комунальних послуг 
зможуть отримати 
українці із відносно 
низьким сімейним до-
ходом. 

Про особливості отримання 
пільг з оплати житлово-кому-
нальних послуг, що надаються з 
урахуванням доходів, зазначено 
у Постанові Кабінету Міністрів 
України від № 386 «Про затвер-
дження Порядку надання пільг 
окремим категоріям громадян з 
урахуванням середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї» (далі – По-
станова).

Постанова визначає меха-
нізм реалізації права на отри-
мання пільг, зокрема пільг з 
оплати:

- житла (квартирна плата, 
плата за послуги з утримання бу-
динків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багато-
квартирним будинком;

- комунальних послуг (цен-
тралізоване постачання холодної 
води, централізоване постачан-
ня гарячої води, водовідведення, 
тепло- та електропостачання, 
природний газ (в тому числі тран-
спортування, розподіл та поста-

чання), централізоване опалення, 
вивезення побутових відходів);

- палива та скрапленого газу.

Такі пільги можуть 
надаватися у разі, якщо 
середньомісячний су-
купний дохід сім’ї піль-
говика в розрахунку на 
одну людину за шість 
місяців, що передують 
місяцю звернення, не 
перевищує величини 
доходу, який дає право 
на податкову соціальну 
пільгу (зазначимо, що у 
2023 році це – 3760 грн). 
Пільга призначається на 
12 місяців з місяця, коли 
таке право виникає.

Отримання пільг щодо опла-
ти житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скра-
пленого газу надається у розмірі 
100%, 50% та 25%  знижки у гро-
шовій формі.

Право на допомогу у роз-
мірі 100% знижки надається: 

-  особам, які мають особли-
ві заслуги перед Батьківщиною 
(стаття 11 закону «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їхнього 
соціального захисту») та членам 
сімей померлої особи, яка має осо-
бливі заслуги перед Батьківщи-
ною (батьки, дружина (чоловік));

- пенсіонерам, які раніше 
працювали педагогічними, ме-
дичними та фармацевтичними 

працівниками, спеціалістами із 
захисту рослин, працівниками 
бібліотек у сільській місцевості і 
селищах міського типу;

- особам, які проживають у 
сільській місцевості та селищах 
міського типу, які працюють/ра-
ніше працювали в музеях, дер-
жавних та комунальних закладах 
культури, закладах освіти сфери 
культури.

Пільги у розмірі 50% зниж-
ки гарантуються:

-  багатодітним сім’ям, дитя-
чим будинкам сімейного типу, 
прийомним сім’ям, сім’ям опіку-
нів (піклувальників);

- батькам та членам сім’ї особи 
рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту, які 
загинули (померли) або зникли 
безвісти під час виконання служ-
бових обов’язків;

- особам, звільненим із служби 
цивільного захисту за віком, через 
хворобу або за вислугою років та 
які стали особами з інвалідніс-
тю під час виконання службових 
обов’язків, та членам їхніх сімей;

- дружині (чоловіку) помер-
лих громадян з числа учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС та опікунам 
дітей (на час опікунства) помер-
лих громадян з числа учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чор-

нобильській АЕС, віднесених до 
категорії 3, смерть яких пов’язана 
з Чорнобильською катастрофою;

- сім’ї, що має дитину з інва-
лідністю;

- учасникам війни; 
- окремим категоріям осіб з 

числа жертв нацистських пере-
слідувань.

У розмірі 25% знижки на 
послуги щодо оплати житлово-
комунальних послуг, придбання 
твердого та рідкого пічного побу-
тового палива і скрапленого газу 
мають право українці, що мають 
статус дітей війни. 

Зазначимо: якщо дохід сім’ї 
пільговика перевищує той, що 
дає право на пільгу, то в такому 
разі можна звернутися за призна-
ченням житлової субсидії.

За отриманням правової 
консультації звертайтеся до 
Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
за адресою: м. Бердичів, вул. 
Чорновола, 9, телефони: (068) 
291-9018 або 0-800-213-103 
(безкоштовно).

Головне – захотіти і розпочати роботу, 
а далі – обов’язково буде!

Віктор Єрофєєв

Все розпочалося із того, 
що громадська організація 
КримSOS оголосила конкурс 
мінігрантів на ремонт чи об-
лаштування укриттів. 

У Романові для такого приміщення є 
чимало місць. Наприклад у підвальному 
приміщенні адміністративного корпусу 
Романівської селищної ради є укриття, яке 
активно використовується під час оголо-
шення сигналу «повітряна тривога». 

Однак те ж таки адміністративне при-
міщення має ще одне підвальне крило, 
яке потенційно також може служити як 
укриття. Ще донедавна воно не було на-
лежним чином обладнане знову ж таки 
через відсутність необхідних фінансових 
ресурсів. Але після оголошеного громад-
ською організацією КримSOS конкурсу 
мінігрантів якраз це крило вирішили від-
повідним чином облаштувати, відремон-
тувати і використати для потреб місцевої 
Романівської дитячо-юнацької спортивної 
школи. Ось чому від Романова участь у кон-
курсі мінігрантів вирішила взяти місцева 
ДЮСШ. За словами її директора Віталія 
Василевського, у Романові є потенціал, є 
тренер і є діти, які бажають займатися 
колись дуже популярним у народі ви-
дом спорту – стрільбою із пневматич-
ної зброї (гвинтівки та пістолета).

Недарма кажуть, що для того, аби ви-
грати конкурс чи змагання, найважливіше 
спромогтися на участь у такому дійстві. У 
Романові спромоглися і ось, мають. Гран-
тодавець, згідно із заявленими умовами, 
допомагає бібліотекам, школам, органам 
місцевого самоврядування коштами для 
придбання певних будівельних матеріалів, 
протипожежним обладнанням, медичною 
аптечкою, генератором для забезпечення 
електроенергією приміщення укриття, 

тепловими гарматами для організації та 
проведення найшвидшого опалення примі-
щення та підтримання у ньому належного 
температурного режиму.

Все це до Романова вже надійшло, і 
одразу у підвальному крилі адміністра-
тивного приміщення Романівської се-
лищної ради закипіла робота. Педагоги 
та працівники Романівської ДЮСШ само-
тужки упродовж вже майже двох місяців 
виконали дуже великий і потужний обсяг 
робіт. Підвал, який мав звичний для уяви 
багатьох людей вигляд із суто підвальною 
типовою вологістю та темрявою, сьогод-
ні вже має більш цивілізований вигляд, 
і у ньому можна не лише перебувати під 
час оголошення повітряної тривоги, але й 
проводити повноцінні заняття із спортс-
менами-стрілками. Поки що потенціал 
стрілецького тиру спроможний прийняти 
на позицію для занять одразу двох спортс-
менів. Укриття-тир вже сьогодні доволі 
непогано утеплене. Із електрикою обла-
штовувати приміщення укриття-тиру 
допомогли місцеві енергетики на чолі 
із керівником Романівського РЕМ О. В. 

Пугачом, а працівники Романівського 
лісгоспу АПК виготовили достатню 
кількість дерев’яних рейок для монта-
жу утеплення приміщення укриття. Усі 
інші роботи із облаштування входу 
в укриття, заміною вікон та дверей, 
бетонування відмостки біля стін під-
вального приміщення виконували пра-
цівники Романівської ДЮСШ на чолі 
із В. В. Василевським. Євген Балан, який 
перебував в укритті, залюбки доповнив 
розповідь директора Романівської ДЮСШ 
Віталія Василевського, зазначивши, що по-
переду ще чимало суто чорнової роботи, 
на яку піде чимало часу та сил. Звісно, юні 
спортсмени вже знають про приміщення 
для стрілецького тиру, яке фактично вже 
ось-ось буде готове для проведення трену-
вальних занять. Зрозуміло, для Романова 
така подія – неабияке поповнення ресурсу 
та можливостей місцевої ДЮСШ, де відте-
пер є змога проводити у будь-яку пору року 
повноцінні заняття із стрілецької підготов-
ки. Єдине, чого завжди у  таких випадках 
не вистачає, – належного, сучасного і по-
вноцінного обладнання для занять спортс-

менів. Той потенціал пневматичної зброї, 
який нині можна використовувати, має 
вкрай песимістичний вигляд. Він добряче 
зношений, оскільки має дуже солідний як 
для зброї вік. Тож придбання пневматич-
них гвинтівок та пістолетів для стрільби 
стане головним завданням для дирекції 
Романівської ДЮСШ. Звісно, для цього 
знадобиться допомога спонсорів, меценатів, 
просто небайдужих людей, адже досвід 
облаштування укриття із паралельним 
влаштуванням у ньому стрілецького тиру 
говорить про те, що варто лише захотіти. 
І обов’язково – розпочати. А далі – буде!
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Техніки самодопомоги  
при стресі. Поради ВООЗ

Стрес – це природна ре-
акція на труднощі й загрози. 
Помірний стрес зазвичай не 
спричиняє проблем. Утім, 
в разі серйозних потрясінь 
люди, які проживають трива-
лий стрес, можуть мати про-
блеми з психічним та фізич-
ним здоров’ям.

Хороша новина в тому, що стрес 
можна подолати. У більшості випадків 
у цьому допомагають навички самодопо-
моги та турботи про себе. Якщо йдеться 
про друге, то відчутно покращити стан 
може навіть дотримання простої рути-
ни: достатня кількість сну, повноцінне 
харчування, прогулянки, спілкування, 
заняття хобі тощо. Але варто опанувати 
й техніки самодопомоги, які рекомен-
дує застосовувати Всесвітня організація 
охорони здоров’я. За їхньою допомогою 
ви зможете значно полегшити свій стан 
в умовах стресу.

Важливо пам’ятати: якщо 
упродовж тривалого часу 
вам не вдається впоратися зі 
стресовими відчуттями, вар-
то звернутися по допомогу до 
спеціалістів.

Публікація підготовлена в межах 
Національної програми психічного 
здоров’я та психосоціальної підтримки, 
яку ініціювала перша леді України Олена 
Зеленська.

Техніка 1. Заземлюємося
Дуже ефективна 

практика, яка потре-
бує зовсім небагато 
часу. Вона допомагає 
перемкнутися з емо-
цій до дій. Опану-
вавши ї ї, ви можете 
впоратися з тривогою 
і навіть панічними атаками. Спробуйте 
перенести фокус на те, що є навколо 
вас тут і зараз, поверніться до життя:

• Назвіть кілька предметів, які бачите; 
те, що чуєте; до чого можете доторкну-
тися; що посмакувати або понюхати.

• Опишіть приміщення навколо себе.
• Розкажіть, де ви перебуваєте, хто 

поруч з вами, що ви робите.
Спробуйте застосувати цю техніку, 

коли ви спокійні, робите щось із хат-
ніх справ або чекаєте на когось. Така 
практика зробить повсякденні заняття 
цікавішими, і вам буде значно легше ви-
користовувати її пізніше у складніших 
ситуаціях.

Техніка 2. Знімаємося з «гачка»
«Гачки» – це важкі 

думки і почуття, які 
часом можуть зачіпа-
ти нас. Звинувачення 
інших, різкі судження 
про себе, плекання 
страхів щодо майбут-
нього тощо – все це 
вони. Як відчепитися від таких «гач-
ків»?

Зверніть увагу на свої думки та відчут-
тя. Усвідомте, що вони відволікають вас. 

Спробуйте подумки їх назвати, напри-
клад: «У мене з'явилася важка думка», «Я 
відчуваю гнів», «Я повертаюся у непри-
ємні переживання в минулому», «Зараз 
мені страшно за майбутнє» тощо.

Скеруйте увагу на те, що ви робите 
зараз, і застосуйте техніку заземлення.

Техніка 3. Діємо згідно зі своїми 
цінностями

Цінності вказують 
нам на те, якими людь-
ми ми хочемо бути, як 
ставимося до себе й 
інших, в який спосіб 
прагнемо досягати ці-
лей. Зараз багато цілей 
можуть здаватися недо-
сяжними, утім, в наших силах продовжу-
вати жити згідно з цінностями. Чому це 
важливо? Бо з цінностей витікають дії: те, 
що ми можемо робити і говорити щодня. 
Важливо приділяти увагу саме діям, адже 
це і є ваш спосіб впливу на світ навколо. 
Наприклад, ви не можете вплинути на те, 
що в країні триває війна, але в ваших силах 
перестати сваритися з людьми із вашої 
громади.

• Оберіть найважливіші для вас великі 
цінності, наприклад: «бути добрим і тур-
ботливим/доброю і турботливою», «допо-
магати іншим».

• Потім оберіть одну маленьку дію, яку 
ви можете втілювати в життя згідно з цими 
цінностями. 

• Складіть план простих дій, які ви мо-
жете втілити вже завтра або наступного 
тижня. Що ви зробите? Що скажете? На-
віть найменші дії важливі! Якщо ваш план 
здається заскладним, спробуйте спростити 
його. Він має бути реальним.

Наприклад, ви обрали «бути уважні-
шим/уважнішою до своєї дитини», у ваших 
силах приділяти 10 хвилин, але щодня, 
щоби читати чи малювати разом.

Пам'ятайте, є три способи реагувати 
на будь-яку складну ситуацію:

1. Піти від неї.
2. Змінити те, що можна змінити; при-

йняти біль того, що не можна змінити, і 
жити згідно зі своїми цінностями.

3. Здатися і відмовитися від цінностей.

Техніка 4. Виявляємо доброту
У будь-якій ситуації 

важливо бути добрим 
передусім до себе. 
Це дає більше енер-
гії, щоби допомагати 
собі й іншим. Недобрі 
думки про себе можуть 

з’являтися у важкі часи – це нормально, 
утім, не можна дозволяти їм травмувати 
вас. Тож важливо визначати такі думки і 
називати їх.

1. Спробуйте обрати погану думку про 
себе. Наприклад, «у мене нічого не вихо-
дить», «я невдаха».

2. Визначте, що це є. Наприклад, «це – 
недобра думка» або «це – різке судження 
про мене».

3. Далі скажіть подумки: «Я звертаю 
увагу на недобру думку» або «Я звертаю 
увагу на різке судження».

4. Застосуйте техніку заземлення. Це 
допоможе вам вийти з потоку емоцій і по-
вернутися в усвідомлення вашого «зараз».

5. Спробуйте також поговорити з собою 
по-доброму: «Це важко, але я тримаюся», «Я 

все ще можу піклуватися про себе й інших». 
Згадайте, наскільки легше долати труднощі, 
коли хтось підтримує вас і виявляє доброту. 
Чом би не стати такою людиною для себе? 

Техніка 5. Створюємо простір
Іноді відігнати від 

себе важкі думки та 
почуття не вдається. У 
такому разі спробуйте 
створити для них про-
стір. Для того щоби 
опанувати цю техніку, 
уявіть, що почуття і 
думки подібні до погоди, а ви – наче небо 
для неї. Якою суворою не була би погода, 
у неба завжди є для неї простір, і погода 
ніколи не заподіє небу болю або шкоди. 
Рано чи пізно, погода завжди змінюється. 
Наші почуття змінюються також, тож ми 
можемо навчитися бути небом для «поганої 
погоди» наших думок і не травмуватися 
об них.

1. Зверніть увагу на важку думку чи по-
чуття і спостерігайте за ними з цікавістю. 
Зосередьтеся на них. Уявіть, що ваші болісні 
відчуття – це якийсь предмет (подумайте 
про його розмір, форму, колір і температу-
ру (наприклад, холодна важка коричнева 
цеглина).

2. Визначте і назвіть цю думку або по-
чуття.

3. Дозвольте почуттю чи думці приходи-
ти і йти, як погоді. Дихайте і уявляйте собі, 
як повітря проникає у ваш біль, обволікає 
його, створюючи для нього простір.

4. Замість того, щоби боротися з думкою 
чи почуттям, дозвольте їм просто бути і 
проходити крізь вас, наче погода, яка зміню-
ється на небі. Якщо ви не будете боротися 
з погодою, у вас залишиться більше часу 
та енергії для включення в навколишній 
світ і важливі для вас справи.

Спробуйте тренувати ці техніки 
протягом кількох хвилин щодня. Їхнє 
використання допоможе вам впоратися 
зі стресом і подбати про себе. Більше 
про кожну з технік читайте в ілюстро-
ваному керівництві ВООЗ «Важливі 
навички в періоди стресу». 

Джерело: МОЗ України

Здоров‘я

Чи можна у разі нежитю 
робити щеплення  
проти поліомієліту

Згідно з рекомендаціями 
Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я і міжнарод-
ними практиками, нежить, 
червоне горло, температура 
до 38 °С не є протипоказан-
нями для вакцинації.

Протипоказання до цього щеплення 
є надзвичайно рідкісними, і їх можуть 
визначити тільки лікарі.

Стандартними причинами, через 
які лікарі можуть відкласти будь-яку 
вакцинацію, є:

• гостре захворювання з температу-
рою, вищою за 38 °С;

• стан організму, коли після введення 
вакцини імунітет може не сформувати-
ся. Наприклад, хімієтерапія у людей 
з онкологією, вживання великих доз 
стероїдних гормонів або ліків, що при-
гнічують імунітет;

• серйозна алергічна реакція (ана-
філактичний шок) на попередню дозу 
вакцини чи алергічна реакція на один 
із її компонентів. У цьому разі лікар 
ухвалює рішення про те, щоб не ро-
бити щеплення взагалі або робити в 
лікарні під наглядом, або розглядатиме 
можливість знайти іншу вакцину, яка 
не містить цього компонента.

Джерело: МОЗ України
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Гороскоп на тиждень 15 лютого - 21 лютого Куточок ГОРОДНИКА

Смачного!

Різне

ОВЕН
Вдалий час для змін 

у професійній діяльнос-
ті. Уважно придивіться 

до колег – серед них можуть бути 
недоброзичливці.

ТЕЛЕЦЬ
Фінансовий стан по-

радує – гроші будуть, але 
і витрати – теж. В особистому жит-
ті на вас чекає любов і гармонія. 

БЛИЗНЮКИ
Настав час розібра-

тися, хто колотить воду 
у ступі і не дає вам до-

сягнути бажаного. Чекайте на 
цікаве знайомство. 

РАК
Вдалий період для 

відпустки чи короткої 
подорожі. У відносинах 

з коханою людиною варто уни-
кати емоційності. 

ЛЕВ
Хто не ризикує, той 

не п̀ є шампанського – 
ваш девіз на цей тиждень. Особли-
во вдалий час для людей бізнесу. 

ДІВА
Починаючі фахівці 

можуть претендувати 
на підвищення. Підпри-

ємцям варто навести порядок у 
документах. 

ТЕРЕЗИ
Займіться здоров̀ям 

– можливе загострення 
хронічних захворювань. 

На роботі не реагуйте на про-
вокації колег. 

СКОРПІОН
Зорі радять уникати 

конфліктів з коханою 
родиною – краще поставити 
все на паузі і добре обміркувати 
ситуацію.

СТРІЛЕЦЬ
На роботі наступив 

дуже важливий період. 
Постарайтеся взяти себе в руки 
і отримати вигоду від ситуації. 

КОЗЕРІГ
Будьте обережні 

з документами – не-
уважність дорого обійдеться. 
Безробітні Козероги мають шанс 
знайти роботу. 

ВОДОЛІЙ
Бережіть «тил» – 

уникайте конфліктів з 
рідними. Сприятливий 

період для заробітку і віддачі 
боргів. 

РИБИ 
Уникайте людяних 

місць – ризикуєте підче-
пити ГРВІ. У стосунках настав час 
для відвертої розмови з другою 
половинкою. 

Що робити  
в лютому в саду,  
на дачі та у квітнику

Останній місяць 
зими – чудовий час для 
підготовки до нового 
дачного сезону.

Лютий – непередбачуваний 
місяць. Від нього можна очікува-
ти як снігопадів і хуртовин, так і 
відлиги і теплої сонячної погоди.

Саме в цьому місяці природа 
починає підготовку до весни, 
хоча на перший погляд це може 
бути зовсім непомітно. Але ро-
боту в саду та дачі можна знайти 
навіть і в цей період.

Роботи в лютому на дачі – 
насіння і розсада

У лютому можна починати 
висаджувати розсаду. Але перед 
посадкою незайвим буде пере-
вірити термін придатності на-
сіння, особливо, якщо воно було 
зібране власноруч.

Насіння огірків, томатів і бу-
ряків найпрактичніші, оскільки 
при правильному зберіганні 
вони придатні близько 10 ро-
ків. Насіння капусти, редиски і 
базиліка зберігають схожість 5 
років, а насіння моркви, перцю, 
кропу та цибулі – 4 роки.

На початку лютого можна 
висадити насіння кореневої селе-
ри, а в середині – насіння перцю 
і баклажанів.

Протягом місяця можна сія-
ти цибулю. В кінці лютого мож-
на посадити насіння петрушки.

Роботи в лютому в саду – 
дерева і кущі

Урожай кущів і дерев безпо-
середньо залежить від того, на-
скільки сумлінно були проведені 
роботи в лютому на дачі. Якщо 
місяць видався сніжний, то вар-
то прибрати сніг з гілок дерев і 
чагарників, а також ущільнювати 
сніг навколо стовбурів дерев, щоб 
захистити кореневу систему рос-
лин від несподіваних морозів.

Але лютий може бути і зо-
всім безсніжним, тому необ-
хідно подбати про багаторічні 
рослини, укривши їх будь-яким 
підручним матеріалом – соло-
мою, хмизом або іншим під-
ручним матеріалом.

Гризуни можуть серйозно 
зіпсувати дерева, тому що хар-
чуються їхньою корою. А це 
може позначитися на врожаї 
рослин. Щоб захистити дерева 
від зайців, мишей та інших, до-
сить здійснити побілку – запах 
хімікатів відлякає цих непроха-

них гостей. Якщо ж від гризунів 
використовувався інший метод 
захисту, то слід перевірити його 
надійність.

Актуальною проблемою саду 
залишаються шкідники, які 
формують свої гнізда в листоч-
ках, що залишилися на деревах 
з осені, незібраних плодах, в корі 
і на гілках. Від них треба позбав-
лятися, руйнуючи їхні гнізда та 
зрізаючи уражені ділянки. Якщо 
є гілки, уражені інфекцією, їх 
треба спалити.

Також не варто забувати і про 
птахів, які є незмінними поміч-
никами в боротьбі зі шкідника-
ми. Щоб їх залучити на допомогу, 
достатньо спорудити годівницю 
і регулярно її наповнювати.

Коли в лютому наступають 
теплі дні, то обов'язково слід 
обприскати кущі та дерева за-
собами від шкідників. Також 
можна зробити обрізання, зрі-
зати живці для щеплення.

Для кращого росту ягідних 
кущів можна зрізати старі і слаб-
кі гілки. Корисно буде обрізати 
кореневі порослі, очистити кору 
від комах. Молоді саджанці кущів 
починають готувати до посадки.

Особливої уваги заслуговує 
виноградник. Важливо стежити 
за тим, щоб в теплу погоду його 
кореневища не запріли Тож у 
разі потреби необхідно прові-
трювати ґрунт, а іноді і зволо-
жувати. Також у лютому готу-
ють живці винограду, готують 
контейнери для розмноження.

Роботи в лютому на дачі у 
квітнику

На початку місяця можна 
ретельно опрацювати дизайн 
майбутнього квітника, обрати 
відповідні квіти, виходячи із 
загальних характеристик. Тут 
важливо враховувати період 
цвітіння, висоту квітки, при-
мхливість, вимоги до ґрунту, а 
також зовнішній вигляд (форму 
листя, колір пелюсток в бутоні).

У лютому можна сміливо 
починати пророщувати бульби 
жоржин. Але при цьому важли-
во дотримуватися інструкцій з 
вирощування.

Також у лютому сіють деякі 
однорічні квіти – сальвії, пелар-
гонії, гвоздики Шабо. Насіння 
цих квітів необхідно попередньо 
замочити, після чого дочекатися 
його набухання. Потім потрібно 
висипати їх у добре дренований 
ґрунт, а після проростання – пе-
ресадити у квітник.

Джерело: Ukr.Media
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Курка з овочами у східному стилі

Інгредієнти: 600 г курячого 
філе, 150 г замороженого зеленого 
горошку, 150 г замороженої струч-
кової квасолі, 1 невелика морквини, 
1/2 ч. л. куркуми, 2 см кореня ім-
биру, 1 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. 
рослинної олії для смаження, сіль 
та перець до смаку. 

• Очистьте від плівок 600 г 
курячого філе за необхідності, 
помийте та обсушіть паперовим 
рушником. Наріжте м’ясо не-
великими кубиками, посоліть і 
поперчіть до смаку.

• Добре розігрійте сковорідку 
вок чи звичайну пательню, влийте 

2 столові ложки рослинної олії.
• Обсмажте шматочки куря-

чого філе протягом приблизно 
5 хвилин, поки м'ясо не побіліє. 
Викладіть з пательні в мисочку.

• Наріжте 1 морквину невели-
кими кубиками. В ту ж пательню, 
в якій смажилася курка, викладіть 
кубики моркви та по 150 г зелено-
го горошку і стручкової квасолі. 
Обсмажуйте, помішуючи, при-
близно 2-3 хвилини. Подрібніть 
2 см кореня імбиру.

• Поверніть куряче філе на 
пательню до овочів, додайте по-
дрібнений імбир, влийте столову 
ложку соєвого соусу і додайте 
пів чайної ложки куркуми. До-
бре перемішайте і готуйте ще 1-2 
хвилини. Після цього накладайте 
курочку з овочами на тарілку та 
смакуйте просто так чи з будь-
яким улюбленим гарніром. Все 
просто і смачно.

Лимонний курд
Інгредієнти: 80 г вершкового 

масла, 450 г лимонів, 225 г цукру, 
4 яйця, 1 яєчний жовток.

• З лимонів зріжте тонкий 
шар цедри за допомогою терки та 
вичавить сік за допомогою видел-
ки або цитрус-преса. Процідіть 
сік через дрібне сито. Соку має 
вийти близько 150 мл.

• Розтопіть масло на водяній 
бані, а коли воно розтане, додайте 
цедру і цукор. Добре перемішайте.

• У глибокій мисці з'єднайте 
яйця і яєчні жовтки. Перемішу-

ємо суміш до однорідної кон-
систенції за допомогою віночка. 
Влийте яйця в масляно-цукрову 
суміш.

• Перемішайте і додайте ли-
монний сік. Поставте миску на 
водяну баню і заваріть крем, по-
стійно помішуючи. Варіть крем, 
поки він не загусне і не набуде 
консистенції густої сметани. Роз-
кладіть гарячий крем в звичайні 
або попередньо стерилізовані 
банки.

Джерело: klopotenko.com



8 Середа, 15 лютого 2023WWW.ZT.20MINUT.UA

15 лютого 2023 р.
№ 6 (194)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р 
від 21 грудня 2018 р.

Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса: 

10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407

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

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

Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами

Віддруковано в друкарні «ВіД і До»,  
м. Чернівці, вул. Заводська, 37-В.  
Тел.: (050) 3763347.  
Зам. наклад: 5000 прим.  
Замовлення №122.  
Частина тиражу розповсюджується 
безкоштовно.

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

Газета є членом 
Всесвітньої газетної Асоціації

Р

Споживачу

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ ОФIЦЕРА СЕРIЇ 
УК 252558, ВИДАНЕ ХАРКIВСЬКИМ 
НАЦIОНАЛЬНИМ УНIВЕРСИТЕТОМ 
ПОВIТРЯНИХ СИЛ ВIД 25.10.2019Р., НА 
IМ'Я КОЛЯДИ МАКСИМА МИХАЙЛОВИЧА, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ.

ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВИ-
ДАНИЙ НА IМ'Я КОРЧИНСЬКОГО ОЛЕКСIЯ 
БОРИСОВИЧА 23.06.1983 РОКУ НАРО-
ДЖЕННЯ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ.

ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВИ-
ДАНИЙ НА IМ'Я ОПЕЛЯ МАКСИМА ПЕТРО-
ВИЧА 26.08.1999 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ.

ВІЙСЬККОМАТ ІНФОРМУЄ

На виконання вимог статті 14 Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу» про-
тягом січня – березня 2023 року проводиться при-
писка юнаків 2006 року народження (в тому числі 
юнаків, які тимчасово переміщені та зареєстровані 

на території Романівської та Миропільської громад) 
до призовних дільниць районних територіальних 
центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Посвідчення про приписку необхідне: 
- під час перетину кордону;
- під час вступу на навчання до професійно-

технічних та вищих навчальних закладів;
- під час реєстрації за новим місцем проживання 

або навчання;
- під час працевлаштування.

Юнаків 2006 року народження, які ще не подали 
документи на приписку та не пройшли приписку 
до призовної дільниці, просять звернутися до 8-ого 
відділу Житомирського територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки за адресою: 
смт Романів, вул. Медична, 2.

Більш детальна інформація 
за тел. (04146) 2-33-37.

Учнів 4-х і 9-х класів у цьому році 
офіційно звільнили від ДПА 

Про це повідомили у МОН України. 
Міністерство освіти і науки України повідо-

мляє, що набув чинності наказ Міністерства освіти 
і науки України від 11 січня 2023 року № 19 «Про 
звільнення від проходження державної підсум-
кової атестації учнів, які завершують здобуття 
початкової та базової загальної середньої освіти, 
у 2022/2023 навчальному році», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року 
за № 167/39223.

Як додали у міністерстві, наказ підготовлено 
з метою збереження життя і здоров’я учнів 
в умовах воєнного стану, відповідно до статті 
17 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту», Указу Президента України від 24 лютого 
2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану 
в Україні», затвердженого Законом України від 24 
лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження 
Указу Президента України «Про введення воєн-
ного стану в Україні», пункту 8 Положення про 
Міністерство освіти і науки України, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 

16 жовтня 2014 року № 630, пункту 3 розділу І, 
пункту 6 розділу IV Порядку проведення держав-
ної підсумкової атестації, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 
2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

Цікаві факти про красу
• Ідеал краси початку XV 

століття – дівчина з високим 
чолом. Щоб виправити при-
родний недолік, середньовічні 
красуні вищипували волосся зі 
скронь. Це допомагало зорово 
збільшити чоло і наблизитися 
до жаданого модного стандарту.

• Деякі конкурси краси 
часом навіть дивують своєю 
специфікою: вони надають 
можливість красиво подати 
не лише свої достоїнства, а на-
віть і те, що багато хто вважає 
недоліками. Приміром, у 2009 
році в Угорщині проводився 
конкурс «Міс Пластика». Учас-
ниць нагороджували за… вдалі 
пластичні операції. До речі, 
хірурги, чиї клієнти зайняли 
призові місця, також отримали 
нагороди.

• У деяких країнах існу-
вали (і існують досі) досить 
жорстокі способи зробити 
жінку красивою (відповідно 
до місцевих традицій), часом 
без її згоди. Так, представниць 
народу падаунг у М'янмі, Бірмі, 
Таїланді називають «жінки-жи-
рафи». У них довга шия, і це 
неспроста: за місцевими мір-
ками, чим довша шия – тим 

жінка красивіша. У віці 5 років 
дівчинці надягають на шию 
мідні кільця, і з кожним роком 
кількість кілець збільшується, 
роблячи шию довшою.

• В Ефіопії, у племені мурсі, 
красивою вважається дівчина із 
сильно витягнутою нижньою 
губою. А для того щоб досягти 
такої краси, дівчатам на видан-
ні вставляють в губу спеціальну 
глиняну тарілку. Чим більше 
тарілка, тим привабливіше 
дівчина і тим більше шансів 
вийти заміж.

• Красиві люди заробляють 
в середньому на п’ять відсотків 
більше, ніж їхні колеги із серед-
ньостатистичною зовнішністю.

• До Міжнародного дня 
краси часто приурочують 
змагання красунь. А перший 
конкурс краси, який можна 
назвати міжнародним, від-
бувся 19 вересня 1888 року 
у бельгійському місті Спа. 
21 з 350 кандидаток досягла 
фіналу, де виключно чоловіче 
журі оглядало їх за зачинени-
ми дверима. Переможницею 
стала 18-річна Берта Сокер із 
Гваделупи. Вона отримала приз 
у 5000 франків.


