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Частина тиражу
розповсюджується
безкоштовно

СЕРЕДА

Романівські "пілоти" –
орієнтир для всієї України

с. 5

с. 2
"Рука допомоги", а для
когось – соломинка для порятунку

Годівнички добра
від «Нашого краю»
На Житомирщині політична партія
«Наш край» під час новорічно-різдвяних
свят організувала акцію для дітей –
#Наш_Край_оберігає.

Діти Романівської, Любарської та Чуднівської громад
упродовж трьох тижнів отримували пакунки із солодощами до свят від представників
«Нашого краю» та долучилися
до добрих справ. Пакунок із
цукерками виготовлений
таким чином, що легко перетворюється у годівничку для
птахів. Діти разом з батьками
насипали в свою «годівничку
добра» зерно та залишили
птахам на дереві або підвіконні. Потім учасники акції
розмістили у фейсбуці фото
або коротке відео зі своєю
годівничкою з обов’язковим
хештегом #Наш_Край_Житомирщина_оберігає.
Зараз «Наш край» підбиває підсумки акції, та згодом
найактивніші учасники, дописи яких набрали найбільшу
кількість лайків та репостів,
отримають цінні призи!
Дякуємо, що долучилися до
добрих справ та допомогли
птахам у холодну зиму!

А тепер – щодо помилок
і неточностей

с. 3
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Шкільне харчування в освіті не перше,
але й не другорядне питання
Віктор Першко

Новий 2022-й рік
розпочався в Україні не
лише гострими політичними дискусіями про
те, хто і звідки нападе
чи кого заарештують
або засудять. Неабиякий
спалах дискусій та обміну думок виник і навколо нових правил, норм
та вимог щодо харчування дітей у школах.
Хтось погоджується із тим, що
у раціон школярів України вже
давно треба було вносити корективи. Основна маса батьків (вони
сьогодні є найбільшими експертами) із розумінням поставилася до реформування шкільного
харчування. Однак далі, коли
справа доходить до практики, до
конкретного шкільного закладу,
виникає багато запитань.
Найперше запитання, яке
можна почути від освітян (насамперед – від директорів шкіл
та завідувачів їдалень), стосується продовження так званого
гнучкого перехідного періоду у
термінах переходу на нові норми
харчування у школах України.
Якщо угорі (у столиці чи навіть
на рівні обласних центрів) хтось
уявив, що відстрочки переходу
до нових стандартів харчування
учнів до 1 січня 2022-го року БУДЕ
ДОСТАТНЬО, то якраз керівники
навчальних закладів говорять про
це із очевидним песимізмом. Адже
нові стандарти і нові підходи до
харчування учнів передбачають цілий комплекс заходів, які під силу
далеко не кожній громаді. Переобладнання шкільних їдалень, за-

купівля нового посуду та встановлення спеціального обладнання із
швидкісного приготування страв
(так звані параконвектомати) –
справа дуже вартісна. До того ж
шкільна їдальня сучасного типу
може оснащуватися у тих школах,
де навчається щонайменше 120150 учнів. Якщо ж дітей у школі
менше – параконвектомат туди
ніхто не купуватиме, і взагалі там
виникають питання зі штатним
розписом працівників їдальні.
Двоє працівників на сотню дітей
– це начебто оптимальний штат
маленької їдальні. Але за єдиної
умови: якщо у їдальні більшість
операцій та процесів механізовано. Тобто якщо є кухонні комбайни, якщо є сучасна посудомийка,
а також інше кухонне начиння.

Отже, так званий гнучкий
перехідний період із запровадження нових норм харчування,
який відкладався до 1 січня 2022
року, доведеться відкладати й
надалі. Погодьтеся, наприклад, у
Романівській селищній раді після
запроваджених із 1 вересня 2021
року в Україні нових стандартів
шкільного харчування тільки-тільки порахували, яких приблизно
сум грошей треба витратити, аби
обладнати шкільні їдальні, аби
оновити систему закупівлі продуктів для дитячого харчування,
шкільних їдалень, аби налагодити
процес розроблення технологічних
карток приготування їжі (очевидно,
доведеться запроваджувати посаду
окремого працівника у штаті відділу освіти?). Але дуже скоро, якраз

«Рука допомоги», а для когось
– соломинка для рятунку

Коротко про головне
• Американські медики провели операцію пересадки серця
генетично модифікованої свині чоловікові із серцевим захворюванням.
• З лютого 2022 року на українських правоохоронців чекає
підвищення зарплати. Для цього у держбюджеті на 2022 рік
додатково виділили мільярд гривень.

Із 1 січня 2022 року в
Україні стартує державна програма «Рука допомоги», яка реалізується
Міністерством соціальної політики в межах
проєкту «Модернізація
системи соціальної
підтримки населення
України» за підтримки
Світового банку.
Учасниками проєкту «Рука
допомоги» можуть стати малозабезпечені громадяни, які шукають чи втратили роботу, але
зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні. Вони зможуть
отримати поворотну фінансову
допомогу до 97 500 гривень (15
неоподаткованих мінімумів)
для придбання обладнання
і матеріалів, необхідних для
заснування власної справи. На
реалізацію програми в держбюджеті на наступний рік передбачено майже 100 млн грн. Важливо,
що фінансова допомога надається без відсотків. І позику можна
буде повернути протягом трьох
років за допомогою… сплачених

із настанням холодів, питання про
харчування учнів було переміщене
на другий план. Бо на першому
опинилася доля опалення усіх
освітянських закладів. Яких зусиль
коштував для Романівської селищної ради початок опалювального
сезону, сьогодні сказати важко.
Однозначно, що опалювальний
сезон у 2021/2022 навчальному році
обійдеться занадто дорого.
Але питання про реформування шкільного харчування не
знімається. Якщо навіть не із 1
січня 2022-го року, то вже напевно – із 1 вересня 2022-го року,
але ж все ж таки доведеться запроваджувати новації від Євгена
Клопотенка, якого прямо-таки
на льоту підтримала ще і перша
леді України Олена Зеленська.

Те, що у шкільних їдальнях відтепер не буде сосисок та ковбас,
а до шкільних буфетів ніхто не
постачатиме чипсів, бургерів та
пиріжків – то зрозуміло. Те, що
шкільні куховари відтепер натиснуть на гарніри із круп (співвідношення у стравах між картопляним
гарніром і гарніром із круп має
чіткий критерій – 1:4), це також
зрозуміло і це сприймається. Але
куди складніше буде із фруктами
та овочами, які, по-перше, стрімко
дорожчають, а по-друге, їх треба
завозити двічі на тиждень, аби
вони були свіжими і не псувались.
Все це насамперед – гроші, і гроші
немалі. Тим паче, що купівельна
спроможність батьківського бюджету не така вже й потужна, щоб
викласти на харчування однієї дитини 560-600 гривень на місяць. Це
ще, як мовиться, дуже по-бідному.
Чим відрізняється нинішня
центральна влада в Україні особливим чином? Вмінням посилювати контроль і тиск на суб’єктів
господарювання. Так от, процес
запровадження реформи харчуваня у школах України вже із січня
2022-го року буде контролювати
Держспоживслужба України. За
останні роки про перевіряльників
та контролерів від Держспоживслужби українці трохи підзабули.
На базари їх відверто не впускає
місцева мафія, і до цього вже звикли. У системі торгівлі Держспоживслужба також не може розгулятися – торгівля у нас приватна і
на державних «конктролерів» вона
не дуже зважає. А тут, у шкільних
їдальнях, працівники Держспоживслужби однозначно покажуть
себе у всій повноті наданих для
них повноважень. Так що готуйтеся, панове директори шкіл, а
також очільники відділів освіти,
які змушені будуть персонально
відповідати за всі мислимі і ще не
звідані огріхи у системі реформованого шкільного харчування.

• У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Інфекцію
виявили у студента з Республіки Конго.
• В Італії у лікарні в ніч проти 11 січня помер 65-річний президент Європейського парламенту Давид Сассолі.
• Протести в Казахстані: силовики затримали майже 10 тисяч
людей, а президент оголосив про виведення військ ОДКБ.
• Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що
вакцина від штаму коронавірусу «Омікрон» буде готова у
березні.
• Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну
розробити механізм виплати тисячі гривень за вакцинацію
для неповнолітніх. Ідеться про українців, які у віці від 12 до
18 років отримали щеплення проти коронавірусу.
податків і соціальних внесків з
підприємницької діяльності. А
якщо хтось працевлаштує на два
роки двох осіб за направленням
центру зайнятості, тому взагалі не
треба буде повертати фінансову
допомогу.
Перш ніж отримати гроші на
розвиток власної справи, учасники проєкту «Рука допомоги»
проходять тематичне експреснавчання, після чого захищають
свої бізнес-плани. І навіть новонародженого підприємця, який
вирушив у самостійне плавання,
супроводжує куратор, який пе-

ріодично надає методичну, як
правило, бухгалтерсько-фінансову
допомогу.
Для отримання фінансової допомоги варто
звернутися із заявою до
центру зайнятості за місцем проживання.
Крім того, до центру зайнятості необхідно надати довідку про непритягнення до
кримінальної відповідальності, відсутність судимості
та бізнес-план майбутньої
справи.

• Українці уже витратили мільярд гривень, отриманих за вакцинацію. Найбільше купували книги та квитки в кіно. З другої
половини січня 2022 року програму розширять – українці
старші 60 років зможуть витратити ці кошти на придбання
ліків.
• Землетрус зруйнував частину Великої китайської стіни.
• Українська збірна здобула першу медаль на Кубку світу з
біатлону. Бронзу вибороли у змішаній естафеті.
• На Кіпрі група учених кафедри біологічних наук Кіпрського
університету виявила новий варіант коронавірусу, що є гібридом «Дельти» та «Омікрону».
• У Швеції на аукціоні продадуть Cadillac Fleetwood Brougham
1975 року, який належав Елвісу Преслі.
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Актуально

А тепер – щодо помилок
і неточностей
Віктор Першко

Передноворічний вихід нашої газети містив репортаж із
19-ї сесії Романівської селищної
ради. У ньому одним із найперших сесійних епізодів став
виступ керівника спілки учасників та ветеранів АТО «Схід»
Анатолія Томчевського. Стислу
інформацію, яка стосувалася
виступу голови ветеранської
організації, ми вже подавали у
звітному матеріалі про роботу
сесії. Сьогодні до уваги наших читачів ми пропонуємо
детальну відповідь, яку надали
А. Томчевському та в його особі
активістам ГО «Схід» керівники Романівської селищної ради.
У листі-відповіді на ім’я Анатолія Томчевського насамперед зазначено, що чимало
фактів, оприлюднених у його виступі під
час 19-ї сесії Романівської селищної ради
24 грудня 2021 року, є недостовірними та
перекрученими. Звісно ж, розподіл та надання земельних ділянок у власність чи
оренду проводиться згідно із законодавчими вимогами. Найпершим документом,
на який спирається у своїй роботі місцева
влада, є Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам
для ведення особистого селянського
господарства з використанням земель
комунальної власності Романівської
селищної ради. До речі, якраз незадовго
до проведення сесії, під час якої голова спілки «Схід» Анатолій Томчевський висловив
певні зауваження та вказав на зловживання у сфері земельних відносин, у Романові
проводили перевірку фахівці Головного
управління Держгеокадастру у Житомирській області. Підкреслимо: акт перевірки
засвідчив дотримання вимог земельного
законодавства і про жодні зловживання
навіть не йшлося.
У листі на ім’я А. Томчевського голова
Романівської селищної ради В. Савченко
повідомляє, що земельні ділянки площею 2 га надавались у власність лише
учасникам бойових дій та членам сімей
загиблих учасників бойових дій. Наприклад, громадяни Сімчук А. О. та Сурковський
Р. Ю. як учасники бойових дій отримали
земельні ділянки площею 2 га. Решті громадян, згідно із прийнятим селищною
радою положенням, надавались земельні ділянки площею до 1 га. При цьому
обов‘язковою умовою надання земельної ділянки у власність є реєстрація та
проживання на території Романівської
селищної ради. Для задоволення заяв
немісцевих громадян створено відповідну чергу, а сам процес розгляду таких
заяв розпочнеться після забезпечення
потреб жителів місцевої громади.
У виступі Анатолія Томчевського була
згадана низка прізвищ жителів Романівської
селищної ради, які отримали земельні ділянки згідно з наказами Головного управління Держгеокадастру у Житомирській
області, а рішень про надання земельних
ділянок громадянам Григорєву Д. В., Григорєву Л. Ю., Зінчук В. П., Зінчук Г. І., Капінусу
О. Г., Капінусу О. О., Дейсану Ю. В., Ведєрнікову М. О., Поліщук В. М., Рихальській
А. П., Пекарському В. О., Васяновичу В. М.,
Мілешку М. М., Михалюк В. Л., Сірик М. А.
сесія Романівської селищної ради не приймала. Місцева влада у цій ситуації провела
затвердження проєктної документації на
земельні ділянки.
Окрім того, у листі зазначається, що
дозвіл на розробку проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею

1,8 га для безоплатної передачі у власність
громадянину Зінчуку С. О. було надано
на території на території господарського
двору колишнього САП «Мрія», оскільки у
власності С. Зінчука є об’єкти нерухомості,
розташовані на цій земельній ділянці. А
громадянину Клейменову К. С. було надано
дозвіл на розробку проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею в 1 га для безпосередньої передачі у
власність, оскільки він зареєстрований у
смт Романів із 2013-го року. Громадянам
Тетерук Л. П., Тетерук І. В., Тетерук С. В. у
наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею в 1 га для безоплатної передачі
у власність відмовлено. Щодо заяв громадян
Корольова Л. П. та Токарчук О. Д., які не
зареєстровані на території Романівської
селищної ради, то вони розглядатимуться
(згідно із вищезгаданим Положенням про
порядок надання земельних ділянок для потреб ОСГ) після забезпечень вимог жителів
місцевої громади.
На сьогодні повторні звернення громадян Волторніст М. О. та Малявської Г. В.
задоволені через надання земельних ділянок
в іншому місці. Старостою Червонохатківського округу погоджено викопіювання про
надання земельних ділянок громадянам
Будішевському М. К. та Будішевській Т. С.
Остаточне рішення про надання земельних
ділянок буде розглянуте на сесії селищної
ради. Громадянам Кулаківському В. В. та
Кулаківській В. В. відмовлено у задоволенні
їхніх вимог щодо отримання земельної ділянки у зв’язку із тим, що землі, на яких
заявники бажали отримати ділянки, від-

повідно до державного акту колективної
власності, увійшли до пайового фонду КСП
«За врожай», але через заболоченість та
непридатність для ведення аграрного виробництва не були розпайовані.
Щодо надання земельних ділянок
для сінокосіння та випасання худоби,
то відповідно до ст. 34 п. 1 Земельного
кодексу України громадяни можуть
орендувати землі для сінокосіння і
випасання худоби. Земельний кодекс
забороняє продаж, а також передачу у
користування на конкурентних засадах
(на земельних торгах) земельних ділянок державної чи комунальної власності у разі їхньої передачі громадянам
для сінокосіння, випасання худоби чи
для потреб городництва. Згідно із земельним законодавством такі ділянки
передаються лише фізичним особам з
максимальною ставкою оренди у 12%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а також додатково – на
8% від нормативно-грошової оцінки
укладається соціальна угода. Щодо юридичних осіб, а саме ТОВ «Файна фазенда»,
то земельні ділянки комунальної власності
для сінокосіння та випасання худоби не
надавалися.
Стосовно земель спільної часткової
власності, невитребуваних та належним чином неуспадкованих земельних
часток паїв реформованих сільськогосподарських підприємств, то такі
земельні ділянки не належать до земель
комунальної власності. Селищна рада
вправі розпоряджатись ними до проведення розпаювання чи успадкування

належним чином. Як правило, такі землі
вже перебувають в оренді у сільськогосподарських виробників, що здійснюють
господарську діяльність в межах певних
населених пунктів відповідно до договорів
оренди, укладених раніше Романівською
райдержадміністрацією чи сільськими
радами. Сьогодні проводиться впорядкування діючих договорів через укладання
додаткових угод про зміну сторони та
збільшення орендної ставки. Водночас у
тих населених пунктах, де господарська
діяльність орендарями не здійснювалась,
земельні ділянки не використовувались,
орендна плата не сплачувалась, і, зрештою,
через природний вплив земельні ділянки
стали непридатними для агровиробництва.
З метою запобігання такій ситуації Романівська селищна рада прийняла рішення про
передачу в оренду терміном на 7 років (або
до проведення розпаювання земель спільної
часткової власності) невитребуваних та належним чином не успадкованих земельних
часток паїв реформованих сільськогосподарських підприємств для юридичних осіб,
які проводять господарську діяльність на
території певних населених пунктів на умовах з максимальною орендною ставкою 12%
від нормативно-грошової оцінки земельної
ділянки, та на 8% від нормативно-грошової
оцінки передбачається укладання соціальної угоди. Наприклад, ТОВ «Фан Агро»
передано в оренду 390 га земельних угідь,
які багато років не були задіяні у процесі
агровиробництва. До речі, у виступі А. Томчевського під час сесії 24 грудня 2021 року
помилково і недостовірно було сказано, що
ТОВ «Фан Агро» орендує аж 900 га земель.
Ці та інші неточності у виступі
Анатолія Томчевського змусили
керівників Романівської селищної ради надати відповідь, яка
однозначно становить неабиякий
інтерес для жителів усієї громади.
Важливо додати, що кожен із вищенаведених показників площ
орендованих земельних ділянок,
прізвищ орендарів перебуває у
публічному доступі, адже із проєктами усіх рішень, що виносяться
на сесії Романівської селищної
ради (в тому числі і щодо земельних питань), завжди можна ознайомитись на сайті «Романівська
селищна рада». Ну а представникам громадських організацій, що
прагнуть контролювати процес
розподілу та передачі земельних
ділянок, зовсім не зайвим було б
взяти за правило частіше відвідувати сесії Романівської селшищної
ради. Тоді таких виступів із надмірною кількістю неточностей чи
помилок можна було б уникнути.
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У Миропільській
громаді провели
нараду соціальних
служб

Представники «Нашого краю» у
Романівській громаді взяли участь
у нараді з керівниками закладів
освіти Романівської селищної ради
Юрій Чумаченко,
секретар Романівської
селищної ради від «Нашого краю», та Василь
Ходюк, заступник селищного голови, разом
із керівниками закладів
освіти селищної ради,
працівниками інклюзивно-ресурсного центру, представниками
Романівського Головного
управління Держпродспоживслужби в Житомирській області на чолі
із очільницею відділу
освіти селищної ради
Оксаною Гавриловою
провели нараду, на якій
розглянули:

Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській
області;

- особливості організації підвищення кваліфікації педпрацівників
у 2022 році на умовах регіонального
замовлення;
- організацію інклюзивного навчання: які зміни починають діяти
з 2022 року;
- алгоритм здійснення комплексної психолого-педагогічної
оцінки розвитку дитини за новими
вимогами;
- реформування системи харчування: результати, які маємо
сьогодні;
- результати проведених перевірок закладів освіти селищної
ради Романівським управлінням

- стан травматизму під час освітнього процесу та в побуті серед
учнів, вихованців закладів освіти
селищної ради та заходи щодо його
профілактики;
- основні моменти проведення у
2022 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі загальної середньої освіти.
- підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та участь у ІІІ
етапі.
«Подібні наради дозволяють
бачити повну картину стану
освіти у громаді, комплексно
вирішувати питання та реагувати на звернення. Діти мають
отримувати якісну освіту у нашій громаді», – зазначив Василь
Ходюк.

У Мирополі під головуванням селищного голови від «Нашого краю» Світлани Власюк відбулася
робоча нарада соціальних служб громади, участь
у якій взяли керівник служби у справах дітей
Катерина Гончарук, начальник центру надання
адміністративних послуг Олена Сидоренко, директор КУ «Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)»
Тетяна Вербенець.

На нараді обговорили напрями роботи на 2022 рік та розглянули питання щодо надання
адміністративних послуг відділом
ЦНАП у сфері соціального забезпечення населення громади, а
також акцентували увагу на основних напрямах роботи служби у
справах дітей впродовж 2021 року,
проаналізували шляхи вирішення проблемних питань.

Присутні оцінили стан соціального обслуговування громадян
Миропільської громади та визна-

чили пріоритетні напрями роботи КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

Підбиваючи підсумки наради, Миропільський селищний голова від «Нашого краю»
Світлана Власюк надала рекомендації та доручення керівникам служб та наголосила на
їхніх повноваженнях, які треба
виконувати відповідно до чинного
законодавства.

Фахівчиня центру допомогла жінці
позбавити батьківських прав свого зятя
Пані Лариса звернулася з питанням про позбавлення батьківських прав свого зятя щодо
неповнолітніх дітей, оскільки
він виявляє байдужість до дітей, самоусунувся від їхнього
виховання та догляду, взагалі
матеріально не допомагає, а
дітей виховує бабуся.
У травні 2021 року у жінки померла дочка,
і з того часу діти перебувають з нею. Вона

змушена звертатися до суду з цим позовом,
оскільки її зять не піклується про дітей, часто
вживає алкоголь та не має постійного місця
проживання.
Вислухавши жінку, фахівчиня центру
Олена Зубко прийняла від неї звернення та
почала готувати позов.
«Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності. Зокрема, мати
або батько можуть бути позбавлені судом
батьківських прав, якщо вони ухиляються
від виконання своїх обов'язків щодо виховання
дитини. Позбавлення батьківських прав є

заходом відповідальності батьків за невиконання або неналежне виконання ними своїх
батьківських обов'язків. Головною метою такого заходу є захист інтересів малолітніх та
неповнолітніх дітей», – зазначає пані Олена.
8 вересня 2021 року позовну заяву про
позбавлення батьківських прав подано до
Любарського районного суду Житомирської
області.
6 грудня 2021 року Любарським районним судом винесено рішення (заяву задоволено повністю).
Довідково: номер справа у єдиному реєстрі судових рішень № 282/1095/21.

Виникли
з а п и та н н я?
За правовими
консультаціями ви можете
звернутися до
фахівців відділу Романівського
бюро правової допомоги Бердичівського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги за адресою:
смт Романів, вул. С. Лялевича, 2,
тел.: (04146) 2-34-36.

5

WWW.ZT.20MINUT.UA

Освіта

Середа, 19 січня 2022

Романівські «пілоти» –
орієнтир для всієї України
Віктор Радчук

Якщо спробувати
обрати найважливішу
галузь економіки, якщо
визначити, яке із завдань
для громадян України
є сьогодні найважливішим, доведеться поринути у шалені дискусії,
вислухати лавину пропозицій, відповідей, поглядів та коментарів. Хоча
відповідь на питання
про пріоритети сучасного життя однозначно
треба шукати лише в
одному місці – у школі.
Дивно, але ми й досі не сповна
розуміємо, що саме вади радянської
системи освіти не дозволили нам
швидко налаштуватися на правила і
орієнтири ринкової економіки, при
цьому паралельно будуючи незалежну, але соціально справедливу
державу. Ні ринкової економіки, ні
соціально справедливої держави
ми сьогодні не маємо. Це – так, але
ми намагаємося змінити ситуацію.
Сьогодні в Україні нарешті впроваджується нова концепція (система) освіти, і розпочався цей процес
із становлення Нової української
школи (НУШ). Починаючи із 2016
року усі діти, які йшли до першого
класу українських шкіл, навчалися
за програмами НУШ.
Від того стартового часу НУШ
пройшла чотири роки, і відтепер
початкова школа у повному складі
і обсязі випускає поповнення для
базової школи. Але тут виникає
безліч питань. Найголовніше з
них полягає у тому, як передати
естафету Нової української школи
(НУШ) на рівень базової середньої освіти. Йдеться про те, щоб
майбутні п’ятикласники змогли
продовжувати навчатися за тими

алгоритмами, які були закладені у
початковій школі (1-4 класи). А для
цього щонайперше треба суттєво
змінити саму базову, або, як ми
кажемо, старшу школу. Сьогодні в
Україні триває освітній пілотний
проєкт із впровадження навчально-методичного забезпечення для
учнів, які до цього навчалися за
програмами НУШ. Йдеться, звісно
ж, про п’ятикласників. На Житомирщині пілотний проєкт «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення
для закладів загальної середньої
освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» впроваджується у
шести навчальних закладах. І один
із них – Романівська гімназія. Участь
у пілотному проєкті тут беруть учні
двох (5-а і 5-в) класів, у яких навчається 55 учнів, а також 20 педагогів,
які працюють із пятикласниками у
пілотних класах. Чим відрізняється навчання у пілотному п`ятому

класі від навчання за колишніми
(нині ще діючими) програмами для
п’ятикласників? Найперше появою
у навчальному плані інтегрованих
курсів. Таких, як «Пізнаємо природу» або «Здоров’я, безпека та добробут». У деяких школах, де проводять
пілотний експеримент, впроваджують ще й мовно-літературний, а
також мистецький інтегрований
курс. За словами заступника директора із навчально-виховної роботи Романівської гімназії Лариси
Макаревич, в основу навчальної
діяльності у пілотних класах покладено фінський досвід. Найперша
відмінність фінської системи освіти
– автономія (самостійність) вчителя
(педагогічного колективу) у виборі
програм, у методиках викладання
навчального матеріалу, а також – у
методах оцінювання учнів. Звісно
ж, сприймати всі ці новації на рівні
отриманої інформації – це одне, а
зовсім інша справа – як на практиці поєднати автономію вчителя у

виборі підручників та посібників
у ситуації, коли вони вчасно не
находять до гімназії. Проблемою
Нової української школи (НУШ)
на етапі переходу від початкової до
базової середньої освіти є так зване
формувальне оцінювання учнів, де
немає звичної для вчителів чіткості
та логічної аргументованості оцінки
знань. Звісно ж, педагоги роблять
все можливе (і неможливе також),
аби сповна використати нові можливості та перспективи пілотного
проєкту. Вчитель української мови
та літератури Вікторія Кротюк розповіла про те, наскільки разюче
зросли суто технологічні можливості навчання п’ятикласників у
пілотних класах. За її ж словами,
діти, які навчалися чотири роки за
програмою НУШ, помітно відрізняються від колишніх випускників
початкової школи. Вони розкутіші
і відкритіші, рівень комунікацйної
культури у них на порядок вищий,
аніж, наприклад, у їхніх ровесників,
які приходили до п’ятого класу ще
п’ять років тому. Вчителька зарубіжної літератури Оксана Садурська
розповіла про перші враження від
пів річного періоду навчання за програмою пілотного проєкту.
Що може вразити будь-яку
людину, яка, наприклад, не була у
школі (гімназії) хоча б три – чотири роки? Щонайперше оснащення
навчальних кабінетів сучасними
засобами навчання: мультимедійними комплексами, інтерактивними
панелями, телевізорами, СТЕМ-

лабораторією, медіатекою. Звісно
ж, досконалості немає межі, але
педагоги Романівської гімназії, які
працюють у ході пілотного проєкту
навчання у п’ятих класах, кажуть
що для чистоти і досконалості
результатів проєкту очевидно не
вистачає системності у його методичному супроводі і забезпеченні
низкою необхідних компонентів.
Своєрідним орієнтиром і зразком
для педагогів Романівської гімназії,
задіяних у вищезгаданому пілотному проєкті, є ще один 5-й клас, який
є учасником науково-педагогічного
експерименту «Інтелект України».
Якраз тут автори експерименту забезпечують зразково відлагоджену
систему методично-психологічного
супроводу. Фактично і учні, і педагоги, що задіяні в експерименті
«Інтелект України», мають все необхідне для організації освітнього
процесу в умовах експерименту.
Пілотний проєкт поки що страждає на певні організаційні недоліки,
які виявляються у відсутності або
ж запізнілому надходженні деяких
підручників та посібників.
Це, так би мовити, конкретні
зауваження щодо організації та
проходження пілотного проєкту із адаптації п`ятикласників до
стандартів та вимог НУШ. Вже наступного року по стежці, яку поки
що проторюють педагоги-новатори
Романівської гімназії, піде вся Житомирщина, як, власне, і вся Україна.
Першим, як відомо, завжди важче,
але ж – і почесніше.

Коли кажуть про легенди у педагогіці,
то це про Раїсу Лялевич
Віктор Радчук

Раїсу Улянівну Лялевич у
Романові знають як насправді
легендарну особистість.
Тридцять вісім років вона працювала
вчителем початкових класів у Романові, а
це означає, що більше десятка поколінь
романівських дітлахів пройшли через руки
Раїси Лялевич. Якщо точніше – вона віддавала дітям не лише знання, але й душевне
тепло, турботу і ласку. Ба більше, багато
хто із романівських випускників вважають
символом класичного педагога у їхньому
селищі саме Раїсу Улянівну Лялевич. І хоча
подібний статус чи звання ніде формально
не позначені, саме такий, найвищий, рівень
поваги у середовищі великої громади багато
про що говорить.
Аби переконатися у тому, що Раїса
Лялевич і досі перебуває на вчительській
хвилі, достатньо було лише нетривалої розмови. Вона залюбки і з повним знанням
справи обговорює і висловлює свою позицію стосовно Нової української школи
(НУШ), яка чотири роки тому розпочала
крокувати шкільним простором України
саме із початкових класів. Більшість но-

вацій і пропозицій, які сьогодні стають у
початкових класах буденними і звичними,
Раїса Улянівна вітає і підтримує.

Ми не запитували у сивочолої вчительки
про те, чи не жалкує вона із того, що принципи та засади нинішньої НУШ не розпочалися впроваджуватися, наприклад, двадцять років тому, коли вона ще працювала
у школі. Але наче відчуваючи актуальність
такої теми, відповідь на не поставлене нами
запитання вона дала: «Свого часу у нас
були свої моральні настанови, у нас була
гранично чітка відповідальність перед
дітьми, перед батьківською громадою
та суспільством. Сьогодні лунає багато порад, гасел та навіть світоглядних
настанов про те, що дитину не треба
примушувати навчатися, створювати
для неї максимально сприятливі умови
розкутості, комунікації… Це добре, і у
цьому якраз і полягає суспільний прогрес.
Хоча дехто каже, що ми занепадаємо.
Проте варто зауважити, що нинішня
Нова українська школа змінюється,
створюється і модернізується на основі
зовсім інших підходів. Адже як би сутужно ми тепер не жили, сьогодні у школу
направляються дуже потужні ресурси.
Двадцять, тридцять чи тим паче сорок
років тому про таку матеріальну оснащеність навчального процесу ми навіть
уяви не мали. І, звісно ж, не мріяли».
Коли заходить мова про життєвий шлях і
педагогічну спадщину Раїси Лялевич, багато
людей згадують ще один її героїчний життє-

вий вчинок: наприкінці 80-х років минулого
століття вона разом із чоловіком створила у
Романові дитячий будинок сімейного типу.
Таким чином, у материнському життєвому
доробку Раїси Улянівни Лялевич з’явилося
ще одне досягнення – вона виховала п’ятеро
дітей, раніше обділених батьківською турботою, які відчули тепло її родини.
Сьогодні прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу стали доволі поширеним
явищем у житті багатьох українських громад, оскільки держава взяла курс на суттєве
зменшення кількості інтернатних установ.
Відповідно прийомні батьки у теперішніх
умовах отримують потужну, системну та систематичну підтримку від держави. Але так
було не завжди. Раїса Улянівна, наприклад,
суміщала сімейний догляд та виховання
восьми дітей із роботою у школі. Де також
ледь не щодня на неї чекали більше двох
десятків її вихованців. Із погляду сьогодення
титанічність її щоденних зусиль упродовж
десятків років має вигляд справді легенди.
Жодна нагорода чи відзнака, якої,
безумовно, достойна Раїса Лялевич, не
могла і не зможе сповна чи адекватно
врахувати усі її життєві звершення та
досягнення. Втім, найкращим мірилом
такої шани та поваги у середовищі жителів Романова є незаперечний авторитет Вчительки із великої літери – Раїси
Улянівни Лялевич.
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Гороскоп на 2022-й рік для усіх знаків зодіаку
Друга половина літа і осінь у
Близнюків будуть досить динамічними. А от кінець року – несприятливий, тому відкладіть усе важливе
до кращих часів.

лише розумом, а й залучіть серце.
Самотні Діви мають шанс знайти
кохання свого життя. Восени не
розповідайте про свої плани на
роботі – цим скористаються недоброзичливці.

то позбутися всього, що не дає вам
рухатися вперед, особливо це стосується людей. Вдалим буде переїзд
у 2022 році. Успіху у кар`єрі цілком
можна досягти, якщо не відкладати
роботу у довгий ящик. Особливих
змін варто чекати у любовній сфері.
Придивіться уважніше – можливо,
ваша доля зовсім поруч.

ОВЕН

Овнам 2022-й рік принесе
несподівані повороти долі, які
стануть підгрунтям успіху і процвітання. На початку року на представників цього знаку зодіаку чекає
успіх у професійній сфері, але розслаблятися не варто – для цього
доведеться добре попрацювати. У
квітні–травні Овнам слід готуватися до змін на роботі – просування
кар`єрними сходинками, початок
нового проєкту, а можливо, і нове
місце роботи. Останні місяці року
стримуйте свій норов, це допоможе
уникнути конфліктних ситуацій.

десь до середини квітня буде спокійним – можна розслабитися.
Іноді від вас чекатимуть рішення
як від третейського судді – не відмовляйте. У другій половині року
можна йти на авантюри.

РАК

На Раків чекає цікавий період
життя – яскравий і непередбачуваний. На початку року виступите
головним мотиватором у своєму
житті, покладайтеся на інтуїцію.
Другу половину весни і початок
літа присвятіть своєму розвитку.
Відмінний час для занять спортом.
З серпня по жовтень вам доведеться швидко приймати рішення, цього вимагатимуть від вас обставини.
У листопаді і грудні краще плисти
за течією.

ТЕРЕЗИ

Досить суперечливий рік, в якому будуть як позитивні моменти,
так і негативні. У професійній сфері отримаєте кілька нових пропозицій, але щоб обрати найкращий
варіант, будьте перебірливим. Зорі
радять у всьому покладатися лише
на свою думку. З початку року і до
кінця березня можна подорожувати. З квітня по липень будете йти,
спотикаючись об неприємності. У
кінці року можете активізуватися
– все вийде.

КОЗЕРIГ

Удача у рік Тигра посміхнеться
тільки активним і цілеспрямованим Козерогам, які не звикли
плисти по течії і сидіти склавши
руки. Зорі радять якомога більше відпочивати, розважатися і
заводити корисні знайомства. До
березня почекайте з новаторськими ідеями – отримаєте спротив.
З квітня ситуація зміниться, ви
підпишете вдалий контракт. У
квітні і червні будьте обережні зі
словами – нашкодите репутації.

ВОДОЛIЙ

ТЕЛЕЦЬ

Наступний рік для Тельців аж
ніяк не буде спокійним. На вас
чекає дуже багато перспектив. З
початку року по березень перебуватимете у роздумах – хто вам
друг, а хто – навпаки. З середини
весни і до середини літа – найсприятливіший період року. Самотні
представники можуть спробувати
себе у стосунках. Фінансова атмосфера буде сприятливою, труднощі
не передбачаються. Порада на наступний рік – не тримайте кошти, а
вкладіть їх у нерухомість або іншу
корисну покупку. Гроші мають
працювати.

БЛИЗНЮКИ

Досить складний рік. Але з
усіма труднощами Близнюки впораються на ура. Зірки радять подумати над зміною професії. Будьте
готові, що не все до кінця вам буде
зрозуміло. З середини весни і до
середини літа на час чекає гармонія
у стосунках – насолоджуйтеся.

ЛЕВ

Усі навколо будуть метушитися,
на що ви подивитеся з холодною
спокійністю. Початок року принесе зміни в особисте життя, усе
таємне раптом стане явним. Вам
немає чого боятися, чого не скажеш
про інших. Ваш зоряний час – з
середини весни і до середини літа.
Доведеться викластися по повній.
У серпні–вересні вам краще відпочити десь на морі. У кінці року
підбийте підсумки і уникайте фінансових розтрат.

СКОРПIОН

Для представників цього знаку
рік пройде під егідою неймовірних змін. І вони стосуватимуться
кожної сфери їхнього життя. Не
варто противитися змінам – вони
принесуть покращення.
Вдалий рік для зміни місця
роботи або роботи над іміджем.
Сприятливі місяці року – січень,
березень і квітень. У інші місяці краще утриматися від занадто активної
діяльності. Фінансове становище порадує Скорпіонів стабільністю.
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Як використати м`ясну нарізку після свят і не
викидати продукти? До прикладу, приготуйте
солянку. Підійдуть будь-які копченості.

СТРIЛЕЦЬ

січня
четвер

746

Збірна солянка

Чорний Водяний Тигр візьме
вас під протекцію, що обіцяє успіх
і процвітання. У 2022 році вам вар-

січня
середа

ТИСК, ММ

Смачного!

ДIВА

Основні ризики року пов`язані
зі сферою особистих відносин –
сварки просто неминучі. З початку року і приблизно до середини
квітня приготуйтеся до непередбачуваних моментів. Найсприятливіший час року – з середини весни
до середини літа. Вибирайте не

Прогноз погоди на тиждень 19 січня - 25 січня

19

Рік буде успішним у професійній діяльності, чого не скажеш про
особисте життя. Настав час, коли
ви нарешті зможете управляти часом і впливати на динаміку подій.
Продовжуйте усе, чим займалися
у 2021 році. Головне правило – не
сидіть на місці. Період з січня і

РИБИ

На представників знаку Риб
чекає досить цікавий рік привабливих перспектив, проте важливо
вчасно їх помітити. У цей період
варто працювати над розширенням контактів. Це наповнить ваше
життя емоціями і різноманіттям.
Кар`єрна сфера не стоятиме на
місці – вас підвищать або ж взагалі зміните професію. Вивчайте
іноземні мови – згодом це принесе вам дивіденди. У особистому
житті уникайте надмірної активності, бо злякаєте потенційного
обранця.

733
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740
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747

ТИСК, ММ

738

ТИСК, ММ

Для початку приготуйте
необхідні інгредієнти:
• м'ясний бульйон – 2,5 л;
• копченості (будь-які) – 500 г;
• цибуля – 1 шт.;
• морква – 1 шт.;
• солоні огірки – 4 шт.;
• маслини – 100 г;
• лимон – 0,5 шт.;
• сметана – 100 г;
• томатна паста – 1 ст. л.;
• рослинна олія – 2 ст. л.;
• спеції, зелень – за смаком.
Приступаємо до приготування
Наріжте соломкою копченості, підсмажте їх хвилин 5–7
на повільному вогні, перідично помішуючи. Відправте їх у
киплячий м'ясний бульйон і

варіть 15 хвилин. У сковороду
налийте пів склянки бульйону,
всипте нарізані соломкою солоні огірки, після чого додайте
їх в солянку. Цибулю поріжте
кубиками, моркву натріть, після
чого обсмажте все на розігрітій рослинній олії до м'якості.
Потім додайте томатну пасту і
обсмажте отриману суміш ще 2
хвилини, постійно помішуючи.
Додайте зажарку в солянку
і варіть 10-15 хвилин. У кінці додайте маслинки, зелень, спеції і
варіть ще 7-10 хвилин. Вимкніть
вогонь і дайте солянці настоятися ще 10-15 хвилин.
При подачі в кожну тарілку
покладіть часточку лимона і додайте в солянку сметану.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 24.01

Телепрограма

Середа, 19 січня 2022

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 25.01

ÑÅÐÅÄÀ, 26.01

×ÅÒÂÅÐ, 27.01

Ï’ßÒÍÈÖß, 28.01

ÑÓÁÎÒÀ, 29.01

ÍÅÄ²Ëß, 30.01

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.10 Д/ц "Девід Рокко
09.05 Т/с "Знедолені" 16+
10.10 Д/с "Тваринна зброя"
11.00 Прозоро
12.00,18.20 "По�людськи"
13.10,01.45 Прозоро
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.30, 00.25 Спорт
15.20 Концерт. Хорея Ко�
зацька
16.30,19.10 Д/с "Боротьба
за виживання"
17.00 Прозоро
20.00 Д/ц "Африка
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.40 Т/с "Шетланд" 12+

08.10 Д/ц "Девід Рокко
09.05 Т/с "Знедолені" 16+
10.10 Д/с "Особливий загін
11.00 Прозоро
12.00,18.20 "По�людськи"
13.10,01.25 Прозоро
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.40, 00.05 Спорт
15.20 Концерт
16.30,19.10 Д/с "Боротьба
за виживання"
17.00 Прозоро
20.00 Д/ц "Африка. Звір на
звіра"
21.55 Полюси
23.00 Бігус Інфо
03.05 Невідомі Карпати

09.05 Т/с "Знедолені" 16+
10.10 Д/с "Особливий загін
11.00 Прозоро
12.00,18.20 "По�людськи"
13.10,01.25 Прозоро:
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.40, 00.05 Спорт
15.20 Концерт. Дмитро та
Назарій Яремчуки
16.30,19.10 Д/с "Боротьба
за виживання"
17.00 Прозоро: про головне
20.00 Д/ц "Африка. Звір на
звіра"
21.55 Полюси
23.00 Перша шпальта
03.00 Невідомі Карпати

09.05 Т/с "Знедолені" 16+
10.10 Д/ц "Африка
11.00 Прозоро
12.01,18.20 "По�людськи"
13.10,01.25 Прозоро
14.00 Наділені добром
14.10,15.20 Д/п "Ошукати
Гітлера"
15.10,21.40, 00.05 Спорт
16.20 Д/с "Особливий загін.
Супер � чуття"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Звіт про Освен�
цим" 16+
21.55 Полюси
23.00 Схеми
03.05 Невідомі Карпати

09.05 Т/с "Знедолені" 16+
10.30 Д/с "Дикі тварини"
11.00 Прозоро
12.00,18.20 "По�людськи"
13.10,00.30 Прозоро
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт
15.20 Концерт. ВІА "Кобза"
16.20 Д/с "Особливий загін
17.00,01.15 Прозоро
19.10 Д/с "Боротьба за ви�
живання"
20.00 Д/ц "Африка
21.25 Чемпіонат Європи
УЄФА з футзалу
23.30 Д/п "Герої Україн
02.35 "Зворотний відлік"

09.05 #ВУКРАЇНІ
09.35 Д/п "Бабуїни
10.30, 12.25 Т/с "Хадсон та
Рекс" 12+
11.20 Біатлон 14.00 Над�
ілені добром
15.25 Країна пісень
16.25 Концерт
18.15 Дайджест "Гримерка
Євробачення"
18.45 Д/с "Дикі тварини"
19.20 Т/с "Паризькі таєм�
ниці" 16+
21.25 Д/ц "Африка
23.10 Д/ц "НЛО: Загублені
свідчення"
00.30 Х/ф "Штольня" 16+

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Д/п "Бабуїни.
14.20 Біатлон
17.25 Студія "Дорога до Пе�
кіна"
18.15 Д/с "Тваринна зброя"
19.20 Т/с "Паризькі таєм�
ниці" 16+
22.00 Д/ц "Африка. Звір на
звіра"
22.50 Розважальна програ�
ма з Майклом Щуром
16+
00.20 Х/ф "Штольня" 16+

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

11.15 "Твій день"
14.45 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.35 Х/ф "Міцний горішок
� 1" (16+)
23.10 Х/ф "Перевізник"
(16+)
01.05, 03.00 Х/ф "Інозе�
мець" (16+)

11.15 "Твій день"
14.45 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.35 Х/ф "Міцний горішок
22.55 Х/ф "Перевізник � 2"
(16+)
00.45, 02.20 Х/ф "Адре�
налін � 2. Висока на�
пруга" (16+)

11.15 "Твій день"
14.45 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Крила кохання"
(12+)
20.35 Х/ф "Міцний горішок
� 3: Відплата" (16+)
23.00 Х/ф "Міцний горішок
� 1" (16+)
01.30 Х/ф "Війна Гарта"

11.15,12.20, 14.15 "Твій
день"
14.45 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.35 Х/ф "Міцний горішок
� 4" (16+)
23.05 Х/ф "Міцний горішок
� 2" (16+)
01.30 Х/ф "Сльози Сонця"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.15 Х/ф "Міцний горішок:
Гарний день, аби по�
мерти" (16+)
22.10 Х/ф "Міцний горішок
� 3: Відплата" (16+)
00.50 Х/ф "12 мавп" (16+)

05.25,19.30 ТСН: "Теле�
візійна служба новин"
06.10 "Життя відомих лю�
дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
20.15 "Вечірній квартал"
22.15 Т/с "Дикі" (16+)
23.15 Х/ф "Міцний горішок
01.55 Х/ф "12 мавп" (16+)

1+1

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 19.00 "Сто�
сується кожного"
12.25 Х/ф "Колишні" 12+
14.10,15.05 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
17.40 "Новини"
20.00,02.50 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
23.50 Х/ф "Підозри місте�
ра Вічера" 16+
01.45 Т/с "СБУ. Спецопера�
ція"

05.20,22.00
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Кохання не за
розміром" 12+
14.30,15.25 "Вещдок"
17.40 "Новини"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.50 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
23.50 Х/ф "Небезпечні тає�
мниці" 16+

05.15,22.00
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Осінь у Нью�
Йорку" 16+
14.35,15.30 "Вещдок"
17.40 "Новини"
18.05 "Стосується кожного"
20.00,02.45 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
23.50 Х/ф "Код Червоний"
01.45 Т/с "СБУ

05.15,22.00
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Один день" 16+
14.35,15.30 "Вещдок"
17.40 "Новини"
18.00, "Стосується кожного"
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал" 16+
22.50 Д/п "Аушвиц
23.45 Х/ф "Справа Коліні"

05.15,23.20
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Відчайдушні
втікачі" 16+
14.10,15.00, 15.40, 01.00
"Вещдок"
17.40 "Новини"
18.05 "Стосується кожного"
20.00,02.55 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Готель Мумбаї"
03.25 "Орел і Решка

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

06.00 Т/с "Коли ми вдома"
08.30,11.50, 14.50, 20.15,
22.50 Т/с "Папаньки"
11.30,14.30, 17.30, 22.00
"Вікна�Новини"
15.50, 18.05 Т/с "Слід" 16+
01.15 "Хата на тата" 12+

07.10 Т/с "Комісар Рекс"
09.05,11.50 "Битва екстра�
сенсів" 16+
11.30,14.30, 17.30, 22.00
"Вікна�Новини"
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.55, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Папаньки"
01.25 "Хата на тата" 12+

08.55,11.50 "Битва екстра�
сенсів" 16+
11.30,14.30, 17.30, 22.00
"Вікна�Новини"
13.20, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.45, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.05, 22.50 Т/с "Папаньки"
00.00 Х/ф "Мама мимо�
волі" 16+

ÑÒÁ

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні
новини
10.15, 13.20 Х/ф "Володар
бурі" 16+
12.45,15.45, 18.45 Факти
13.30 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ � 2" 16+
14.25, 16.15, 21.25 Т/с "Пес"
17.30 Т/с "Коп з минулого"
20.20,01.45 Прихована не�
безпека
21.05 Факти. Вечір
22.45 Свобода слова
00.00 Х/ф "Вбити Ґюнтера"

06.10 Т/с "Комісар Рекс"
09.05,11.50 "Битва екстра�
сенсів" 16+
11.30,14.30, 17.30, 22.00
"Вікна�Новини"
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
16.00, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Кольоро�
терапія кохання" 12+
01.05 "Детектор брехні" 16+

ICTV

ICTV

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Прихована небезпека
11.30, 13.15 Х/ф "Морський
піхотинець�5: Поле
бою" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 22.45 Т/с "Ню�
хач" 16+
16.35, 21.25 Т/с "Пес" 16+
17.45 Т/с "Коп з минулого"
18.45,21.05 Факти. Вечір
00.45 Х/ф "Костянтин" 18+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
11.45, 13.15 Х/ф "Морський
піхотинець�6
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 16.20, 22.50 Т/с "Ню�
хач" 16+
16.35, 21.25 Т/с "Пес" 16+
17.45 Т/с "Коп з минулого"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,02.40 Секретний
фронт
00.40 Х/ф "Зрадник" 16+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
10.55, 13.15 Х/ф "Вежі�
близнюки"
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 16.20, 22.50 Т/с "Ню�
хач" 16+
16.25, 21.25 Т/с "Пес" 16+
17.45 Т/с "Коп з минулого"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,02.30 Анти�зомбі
00.40 Х/ф "Корупція" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.05 М/с "Том і Джеррі"
07.45 "Орел і решка"
09.50 Т/с "Мерлін"
11.45 "Де логіка?" 12+
13.50 Х/ф "Канікули" 16+
15.50 "Хто зверху? Спецви�
пуски" 12+
17.50 Т/с "Будиночок на
щастя"
20.05 "Хто зверху?" 12+
22.15 Х/ф "Невразливий"
00.40 Х/ф "Астрал" 18+
02. "Зона ночі"

06.05 М/с "Том і Джеррі"
07.20 "Орел і решка"
09.25 Т/с "Мерлін"
10.40 "Де логіка?" 12+
13.45 Х/ф "Війна з дідусем"
15.45,20.05 "Хто зверху?"
12+
17.50 Т/с "Будиночок на
щастя"
22.15 Х/ф "Скло" 16+
00.55 Х/ф "Астрал:
02.55 "Зона ночі"

07.10 Х/ф "Дракон Піта"
09.10 Т/с "Мерлін"
12.10 Х/ф "Невразливий"
16+
14.35 Х/ф "Скло" 16+
17.00 Х/ф "Вогнеборці" 12+
19.55 Х/ф "Глибоководний
горизонт" 12+
22.00 Х/ф "Фантастична
четвірка" 16+
00.00 Х/ф "Астрал: Частина

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.25 Т/с "Мерлін"
11.10 Х/ф "Відпадний пре�
под" 16+
13.45 Х/ф "Відпадний пре�
под 3" 16+
16.00,20.00 "Хто зверху?
Спецвипуски" 12+
17.55 Т/с "Будиночок на
щастя"
22.00 Х/ф "Експат" 16+
00.00 Х/ф "За подих від
тебе" 16+
01.55 Х/ф "Некромант"
ÍÒÍ

07.20 Х/ф "Мерседес"
тікає від погоні"
08.50 Х/ф "Акція"
10.35 Т/с "Коломбо" (16+)
13.00,18.00, 03.25 "Випад�
ковий свідок"
14.00, 21.15 Т/с "Мен�
таліст" (16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Ганнібал" (18+)
00.45 Х/ф "Сліди апос�
толів" (16+)

ÍÒÍ
ÍÒÍ

ÍÒÍ

07.50,13.00, 18.00, 03.00
"Випадковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.30 "Свідок"
09.00 Х/ф "Людина в зеле�
ному кімоно"
10.25 Т/с "Коломбо" (16+)
14.00, 21.15 Т/с "Мен�
таліст" (16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Ганнібал" (18+)

07.50,13.00, 18.00, 03.00
"Випадковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.30 "Свідок"
09.00 Х/ф "Загадка Ендха�
уза"
11.00 Т/с "Коломбо" (16+)
14.00, 21.15 Т/с "Менталіст"
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Ганнібал" (18+)
04.45 "Top Shop"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.50 Т/с "Я заплачу завт�
ра" 12+
14.50, 15.30 Т/с "Виклик 2"
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00 Т/с "Надія" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Ангеліна"
01.30 Телемагазин
02.45 Гучна справа
03.40 Реальна містика

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною
09.00 Зірковий шлях
11.00 Історія одного злочи� 07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
ну 16+
14.50, 15.30 Т/с "Виклик 2" 09.00 Зірковий шлях
11.00 Історія одного злочи�
12+
ну 16+
17.00 Т/с "Виклик 2" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить 14.50, 15.30 Т/с "Виклик 2"
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
Україна"
раїна"
21.00 Т/с "Надія" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Ангеліна" 21.00 Т/с "Надія" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Ангеліна"
01.30 Телемагазин
02.45 Гучна справа
02.45 Гучна справа
03.15 Реальна містика
03.40 Реальна містика
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.55,13.00, 03.00 "Випад�
ковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.30 "Свідок"
09.00 Х/ф "Один шанс із ти�
сячі"
10.35 Т/с "Коломбо" (16+)
14.00, 21.15 Т/с "Менталіст"
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
18.00 "Випадковий свідок.
Навколо світу"
23.00 Т/с "Ганнібал" (18+)
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
11.00 Історія одного злочи�
ну 16+
14.50, 15.30 Т/с "Виклик 2"
12+
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00 Т/с "Надія" 16+
23.10 Слідами політичних
канікул
23.50, 02.00 Т/с "Ангеліна"
02.20 Реальна містика

05.00,19.30 "ТСН�Тиждень"
07.00 "Життя відомих лю�
дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,01.15 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя
21.00 "Голос країни 12"
23.15 Х/ф "Міцний горішок:
Гарний день, аби по�
мерти" (16+)
²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

06.55 Х/ф "Дикун"
09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.05 Х/ф "Туз" 16+
13.00 Х/ф "Кухарка"
14.25 Х/ф "Балада про доб�
лесного лицаря Ай�
венго"
16.20 Х/ф "Господар тайги"
17.55, 20.30 Т/с "Про�
вінціал" 16+
20.00 "Подробиці"
ÑÒÁ
22.40 "Всі зірки в Юрмалі"
06.10, 11.50 Т/с "Комісар 01.00 Х/ф "Гувернантка"
Рекс"
ÑÒÁ
11.30,14.30, 17.30, 22.00
06.00, 10.55 Т/с "Папаньки"
"Вікна�Новини"
12+
13.25, 14.50, 18.05 Т/с
07.55 "Неймовірна правда
"Сліпа" 12+
про зірок"
22.50 "Детектор брехні" 16+
16.40,23.25 "Хата на тата"
ICTV
19.00 "МастерШеф. Битва
08.45 Факти. Ранок
сезонів" 12+
09.15,19.20 Надзвичайні но�
ICTV
вини
05.30,10.00 Скетч�шоу "На
10.10,20.05 Дизель�шоу
трьох" 16+
11.55, 13.15 Т/с "Вижити за
07.00 Т/с "Вижити за будь�
будь�яку ціну"
яку ціну�2"
12.45,15.45 Факти. День
13.50,22.55, 01.45 Скетч� 08.10 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну"
шоу "На трьох" 16+
11.50, 13.00 Х/ф "Форпост"
14.25, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.25, 00.00 Т/с "Вижити за 12.45 Факти. День
14.35 Х/ф "Найманець" 16+
будь�яку ціну�2"
16.40 Х/ф "Захоплення
18.45 Факти. Вечір
підземки 123" 16+
02.40 Я зняв!
18.45 Факти. Вечір
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
19.10 Х/ф "Сьомий син" 16+
07.15 "Орел і решка"
21.05 Х/ф "Ван Гельсинг"
09.25 "Аферисти в сітях" 23.40 Х/ф "Священик" 16+
16+
01.25 Х/ф "Вбити Ґюнтера"
15.40 Х/ф "Експат" 16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
17.40 Х/ф "Космос між
06.10 "Хто проти блонди�
нами" 12+
нок?" 12+
20.00 Х/ф "Нерв" 12+
22.00 Х/ф "Смертельний 08.10,10.00 "Kids time"
08.15 Х/ф "Чихуахуа із Бе�
лабіринт" 16+
верлі�Хіллз 3"
00.00 Х/ф "Астрал: Ос�
10.05,12.00 "Орел і решка"
танній ключ" 16+
11.00 "Орел і решка. Чуде�
02.10 "Зона ночі"
са світу"
ÍÒÍ
15.05 М/ф "Монстри проти
06.20 "Вартість життя"
прибульців"
07.50,13.00, 03.00 "Випад� 17.00 Х/ф "Фантастична
ковий свідок"
четвірка" 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.00, 19.00 Х/ф "Я � легенда" 16+
02.30 "Свідок"
21.00 Х/ф "Пасажири" 12+
09.00 Х/ф "Роби � раз!"
23.25 Х/ф "Сонцестояння"
10.40 Т/с "Коломбо" (16+)
ÍÒÍ
14.00, 21.15 Т/с "Менталіст"
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI: 05.55 Х/ф "Зворотного
шляху немає"
Маямі" (16+)
18.00 "Випадковий свідок. 09.55 Х/ф "Тегеран�43"
12.50,03.20 "Випадковий
Навколо світу"
свідок"
23.00 Т/с "Ганнібал" (18+)
14.45 Т/с "Смерть у раю"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
19.00,02.55 "Свідок"
06.30,07.10, 08.15 Ранок з 19.30 Х/ф "Бережіть жінок"
Україною
22.10 Х/ф "Пережити ніч"
07.00,08.00, 15.00, 19.00 23.55 Х/ф "Викрадений"
Сьогодні
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
09.00 Зірковий шлях
09.25, 15.30 Т/с "Друге жит� 07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,03.45 Реальна місти�
тя Єви" 12+
ка
18.00 Т/с "Виклик 2" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук� 09.00, 15.20 Т/с "Розколоті
сни" 12+
раїна"
21.00 Свобода слова Савіка 17.00, 21.00 Т/с "Дім, де
серце" 16+
Шустера
00.00,02.00 Т/с "Ангеліна" 20.00 Головна тема
23.10, 02.00 Т/с "Я заплачу
12+
завтра" 12+
04.30 Реальна містика

05.00 Х/ф "Дикун"
07.05 Х/ф "Туз" 16+
09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 11.55, 12.50
"Інше життя"
13.35 "Вещдок. Опережая
время"
18.05 Х/ф "Підозри містера
Вічера" 12+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Господар тайги"
23.40 Х/ф "Балада про доб�
лесного лицаря Ай�
венго"
01.35 "Вещдок"
ÑÒÁ

05.40 Т/с "Папаньки" 12+
08.50 "МастерШеф. Битва
сезонів" 12+
13.30 "СуперМама" 12+
18.00 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
20.00 "Один за всіх" 16+
23.30 "Таємниці ДНК" 16+
ICTV

06.40,10.30 Громадянська
оборона
07.35 Прихована небезпека
09.30 Секретний фронт
11.20, 13.00 Х/ф "Всесвітня
війна Z" 16+
12.45 Факти. День
13.55 Т/с "Нюхач" 16+
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "С.В.О.Т.: Спецназ
міста янголів" 16+
23.05 Х/ф "С.В.О.Т.: Пере�
хресний вогонь" 16+
00.55 Х/ф "Корупція" 16+
02.40 Я зняв!
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.45 "Kids time"
06.05 М/с "Том і Джеррі"
06.30 М/ф "Том і Джеррі та
Чарівник з країни Оз"
07.50 М/ф "Монстри проти
прибульців"
09.50 Х/ф "Казки на ніч"
11.50 М/ф "Феї: Фантастич�
ний порятунок"
13.10 М/ф "Феї: Таємниця
піратського острова"
14.50 Х/ф "Я � легенда" 16+
16.50 Х/ф "Пасажири" 12+
19.00 Х/ф "Дорога хаосу"
21.05 Х/ф "Темна Вежа"
23.00 "Improv Live Show"
ÍÒÍ

09.40 Т/с "Смерть у раю"
13.45 Х/ф "Пережити ніч"
15.25 Х/ф "Повернення
"Святого Луки"
17.10 Х/ф "Чорний принц"
19.00 Х/ф "Беремо все на
себе"
20.30 Х/ф "Товариш гене�
рал"
22.10 Х/ф "Нічна бригада"
00.00 Х/ф "Викрадений"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.25 Т/с "Розколоті сни"
17.00, 21.00 Т/с "Птаха в
клітці"
19.00 Сегодня. Итоги с Оле�
гом Панютой
23.00, 02.00 Т/с "Перехрес�
тя"
03.20 Гучна справа
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ОГОЛОШЕННЯ
Покрівельні роботи будьякої складності. Заміри,
монтаж, демонтаж, ремонт,
заміна даху. 15 років досвіду! 068-861-92-42
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будьяких марок у будь-якому
стані. ДОРОГО, 067-971-95-76,
063-791-92-89.

Продам ДРОВА колоті, порід дуб, граб, вільха, береза.
Моя доставка. 067-84-95-140
Віталій
Водії кат. Д потрібні для роботи на маршрутах м.Києва.
1500 грн на день. Житло
надаємо. 066-521-53-97, 067600-01-61

Цікаві факти про мандарини
• У Стародавньому Китаї
мандарини вважалися символом щастя, багатства і
довголіття. Є припущення,
що сама назва «мандарин» в
перекладі з китайської мови
означає «багатий».
• Мандаринове дерево є вічнозеленим.
• На повне дозрівання плодів йде від 6 до 8 місяців залежно від сорту і умов, в яких росте
дерево. В середньому з одного

дерева збирається близько 600
плодів.
• Вчені довели, що аромат
цих фруктів допомагає зняти
стрес, поліпшує настрій, бадьорить і надихає.
• Мандарини допомагають печінці розщеплювати
токсини і захищають її, в тому
числі від ожиріння. Також вони
знижують рівень шкідливого холестерину в крові.
• Відтінок стиглого плоду

залежить від сорту і варіюється
від жовто-оранжевого до темнооранжевого.
• Багато мандаринів, що
продаються в магазинах, хоч
і мають звичний вигляд, насправді є гібридами з іншими цитрусовими. Наприклад
танжерини або клементини
(гібрид мандарина і апельсинакоролька).
• У мандаринах не міститься нітратів. Це пов’язано з тим,

що у плодах багато лимонної
кислоти, яка нейтралізує їхній
шкідливий вплив.
• Мандарини є сильним
алергеном, тому їх не варто
вживати тим, хто страждає
алергією на цитрусові. Особливо
це стосується дітей.

Повідомлення про зміни в «Повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля»,
надрукованому в газеті «20 хвилин. Романів» №46 (151) від 29.12.2021 р.
Текстову частину у розміщеному раніше
Повідомленні викласти в такій редакції:
Пункт 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Планована діяльність полягає у встановленні та подальшій експлуатації енергетичного
утилізаційного газогенераторного комплексу з
можливістю отримання синтез-газу та можливістю вироблення електроенергії. Зазначений
комплекс спроектований для отримання синтез-газу з пластикової вторинної сировини та
відходів деревообробної промисловості (тирса,
обзел, щепа тощо) .
Планована діяльність здійснюватиметься
на території Миропільської територіальної
громади.
Основною метою та завданням планованої
діяльності є зменшення обсягу пластикових
відходів, що надходять на звалища на захоронення, шляхом їх відсортовування мобільною
сортувальною установкою та подальшого використання, як вторинного матеріалу.
Технічна альтернатива 1
Планованою діяльністю розглядається
встановлення енергетичного утилізаційного
газогенераторного комплексу УГК-1000 з можливістю отримання синтез-газу 2200 м3/год
та потужністю вироблення електроенергії - 1
МВт. Сировиною для роботи енергетичного
утилізаційного газогенераторного комплексу
є пластикова вторинна сировина та відходи
деревообробної промисловості (тирса, щепа,
обзел садово-паркові обрізки, швидкоростуча
лоза тощо).
Синтез-газ з енергетичного утилізаційного
газогенераторного комплексу буде використовуватись для виробництва електроенергії. Теплова
енергія, яка вироблятиметься, направлятиметься на обігрів власного тепличного комплексу.
Окрім виробництва електроенергії, підприємство вироблятиме полімерпіщані вироби. В
якості сировини використовується гранітний
відсів, гранітна пульпа, пісок, дроблене скло та
вторинні полімери. Для цього на території підприємства буде використовуватись дробильна
установка для підготовки полімерів.
Технічна альтернатива 2
На сьогодні в Україні не існує запатентованої, принципово іншої, більш доцільної, ніж
заявлена в технічній альтернативі 1, енергетичної газогенераторної установки з можливістю
компонування біомаси та вуглеводопохідних
відходів в якості сировини.
Пункт 3. Місце провадження планованої діяльності
Територіальна альтернатива 1:
Планована діяльність здійснюватиметься
на території Миропільської селищної ради за
адресою: 13030, Житомирська область, Житомирський р-н, смт Миропіль, вул. Поліська, 76.
Планована діяльність здійснюватиметься на

земельних ділянках: площею 2,9329 га - кадастровий номер 1821455600:01:000:0437; площею 4,1325
га - кадастровий номер 1821455600:01:001:0281,
площею 0,4557 га – кадастровий номер 1821455600:01:001:0280. Товариство з обмеженою
відповідальністю «Мінерал 2013» має договір
оренди землі б/н від 19.11.2021 року, заключений
з Миропільською селищною радою. Територія
земельних ділянок є найбільш оптимальною
для проведення планованої діяльності, оскільки забезпечена необхідними комунікаціями,
під’їзною дорогою, спорудами та інженерними
мережами.
Територіальна альтернатива 2:
В якості територіальної альтернативи № 2
розглядається варіант розміщення енергетичного утилізаційного газогенератора на території земельної ділянка з кадастровим номером
1821455600:01:001:0281.
Пункт 5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Планована діяльність полягає у встановленні та подальшій експлуатації енергетичного
утилізаційного газогенераторного комплексу з
можливістю отримання синтез-газу, що використовуватиметься для виробництва електроенергії.
Сировиною для виробництва синтез-газу
є пластикова вторинна сировина, що отримуватиметься в результаті сортування відходів на
існуючих полігонах ТПВ, та доставлятиметься
на територію проммайданчика у готовому (пресованому) вигляді.
Пластикова вторинна сировина після доставляння на територію підприємства – складується
та зберігається в закритому приміщенні з облаштованою бетонованою основою.
Для виробництва синтез-газу сировина (тирса, щепа, обзел садово-паркові обрізки, швидкоростуча лоза тощо) проходить попередню
підготовку – подрібнюється та просушується
до 25% вологості.
В газогенератор полімери та біомаса подаються спеціальними технічними засобами,
після чого вмикається вся система автоматизації
установки. В подальшому запускається процес
високотемпературного піролізу та виробництва
синтез-газу, який подається на виробництво
електричної енергії, а теплова енергія подається
на тепличний комплекс та підготовку (просушку) сировини для газогенераторного комплексу.
Після запуску процесу газифікації налаштовується автоматична робота. Робота реактора,
завантаження сировини, виробництво газу та
електроенергії відбувається в автоматичному
режимі.
При експлуатації газогенераторного комплексу за попередніми розрахунками планується
отримання 2200 м3/год синтез-газу та 1 МВт
електроенергії.
Пункт 6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами
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
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Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження планованої діяльності
встановлюються згідно діючого законодавства
України та інших нормативних документів у
сфері охорони навколишнього природного
середовища:
− дотримання нормативів ГДВ, санітарногігієнічних вимог ГДК та ОБРВ;
− дотримання нормативної СЗЗ згідно вимог
ДСП 173-96;
− дотримання нормативних рівнів шуму на
межі СЗЗ та житлової забудови згідно вимог
ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків
і споруд від шуму»;
− дотримання вимог у сфері поводження з
відходами згідно до закону України «Про відходи»;
− дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод;
− дотримання вимог Земельного кодексу.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
Пункт 7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за альтернативами
Щодо технічної альтернативи 1
В цілому промисловий майданчик для здійснення планованої діяльності забезпечений
необхідними комунікаціями, під’їзною дорогою,
спорудами та інженерними мережами, оскільки
територія його розміщення раніше використовувалась при функціонуванні силікатного заводу.
Встановлення обладнання передбачає
часткову розчистку території від чагарникової
рослинності.
В додатковому еколого-інженерному захисті
немає потреби.
Щодо технічної альтернативи 2
Не передбачається.
Щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
Пункт 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Щодо технічної альтернативи 1
При встановленні та подальшій експлуатації
енергетичного утилізаційного газогенераторного
комплексу в смт Миропіль Житомирського
р-ну Житомирської області можливі впливи
на довкілля включають:
Грунт – допустимий. Об’єкт знаходиться на
території, що вже зазнала впливу господарської
діяльності – рослинний шар ґрунту відсутній,
складування твердих побутових відходів буде
проводитись на облаштованій бетонованій основі,
що сприятиме запобіганню забруднення ґрунтів.
Вплив на водні ресурси
Водозабір на питні потреби не здійснюва-
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тиметься. Вода на санітарно-гігієнічні потреби
доставлятиметься підрядними організаціями
відповідно до укладених договорів. Для господарсько-побутових потреб використовуватиметься наявна на території артсверловина
та шахтний колодязь. Комунально-побутові
стоки відводитимуться у вигріб з подальшим
вивезенням комунальним підприємством відповідно до укладених договорів з відповідними
організаціями.
Скиди у водний об’єкт виключаються. Негативний вплив на водні ресурси не передбачається.
Вплив на атмосферне повітря
Очікується незначний вплив на атмосферне
повітря при роботі енергетичного утилізаційного газогенераторного комплексу та автотранспорту.
Розміщення споруд об’єкту планованої діяльності буде проведено з урахуванням рози
вітрів даного регіону, розміщення найближчої
житлової забудови.
Також відбуватиметься шумове навантаження.
Вплив на мікроклімат
Негативний вплив на мікроклімат не передбачається.
Вплив на флору та фауну.
Негативний вплив на фауну не передбачається. Флора та фауна на території де планується
провадження планованої діяльності вже зазнали
впливу господарської діяльності.
Вплив на території та об'єкти природно-заповідного фонду України (ПЗФ) .
Територія, на якій планується проводити
плановану діяльність, не розміщується у межах
територій та охоронних зон об’єктів ПЗФ. Об’єкт,
не розміщується на території перспективній
для заповідання (офіційно зарезервованій для
цієї мети).
Навколишнє соціальне середовище (населення). Провадження планової діяльності перешкоджатиме утворенню стихійних звалищ та
забезпечить отримання вторинної сировини
з відходів, а також сприятиме створенню додаткових робочих місць.
Вплив на техногенне середовище.
Негативний вплив на техногенне середовище
допустимий. Під час здійснення планованої
діяльності можливе збільшення кількості автотранспорту, задіяного у виробництві, що
збільшить навантаження на існуючу мережу
транспортування.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1, крім
впливу на водні ресурси - оскільки земельна
ділянка, що розглядається під розміщення газогенератора, розташована в безпосередній близькості до прибережної захисної смуги р.Случ.
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