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Частина тиражу
розповсюджується
безкоштовно

СЕРЕДА

Звіт відбувся, і пора
зробити певні висновки

Віктор Радчук

Чергова, 25-а, сесія Романівської селищної ради розпочиналася із дуже важливого
питання – звіту голови Романівської громади Володимира
Савченка. Звітуватись Володимир Володимирович міг ще
у січні-лютому нинішнього
року, але, імовірніше, російська військова агресія і запровадження в Україні воєнного
стану відтермінували звіт. Але
у травні прозвітуватись за
перший рік своєї діяльності
голові Романівської селищної
ради слід було однозначно і
обов’язково, бо далі , як кажуть, відкладати було вже
нікуди.
Стосовно звіту, то із його змістом депутати Романівської селищної ради, які
власне мали ухвалити і дати оцінку діяльності голови громади, були ознайомлені
заздалегідь. Отже, В. В. Савченко доволі
швидко, упродовж 15 хвилин, ознайомив
присутніх у залі депутатів та запрошених
до участі у сесії романівчан (насамперед
працівників виконавчого апарату селищної ради) зі змістом своєї звітної доповіді.
Запитань, зауважень до голови селищної
ради було небагато. Лише двоє депутатів,
Олексій та Віктор Капінуси, вирішили
проекзаменувати Володимира Савченка

додатковими запитаннями. Однак доповідач
доволі швидко, хоча й не дуже переконливо
відповідав на запитання щодо доповіді, і
на тому депутати переважною більшістю
голосів ухвалили звіт селищного голови.
Якщо абстрагуватись від тих цифр, показників, порівнянь та висновків, які оприлюднив у своєму звіті 27 травня 2022 року
голова Романівської селищної ради, то варто
зауважити наступне.
Володимир Савченко – людина у
місцевому самоврядуванні відносно нова. Певного управлінського досвіду
станом на осінь 2020-го року він не мав, а
тому вчитися проводити сесії, засідання
виконкому, вивчати та засвоювати деякі інші
премудрості чиновницько-бюрократичної
роботи йому доводилося робити прямо на
марші. Проте кожен, хто відвідував сесії
Романівської селищної ради упродовж 2021
і вже 2022 років, повинен відзначити, що
В. В. Савченко помітно вдосконалив свої
знання та навички суто регламентного характеру. Він непогано відчуває аудиторію, у
моменти певної напруги, яка буває виникає
у сесійному залі, він залучає умінням та
навичками свого найпершого заступника у
роботі із депутатами – секретаря селищної
ради Юрія Чумаченка. Загалом сесії Романівської селищної ради ретельно і предметно підготовлені, а тому проходять без
серйозних нарікань, без занадто розлогих
дискусій, зауважень та відвертих проколів.
Ще одна річ, яка серйозно вплинула
на характер і на загальну тональність оцінок звіту Володимира Савченка за
виконану упродовж 2021 року роботу, – це
демократична манера повсякденної роботи
голови селищної ради. У Романові, наприклад, знають, що до Володимира Савченка
(як голови селищної ради) завжди можна
потрапити на прийом, а у повсякденному
житті, іноді навіть на суто побутовому рівні,
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голова селищної ради ніколи не відмовляє
людям у можливості поспілкуватися на
будь-яку тему. Звісно, Романівська громада
була утворена (об’єднана) на завершальному етапі реформи органів місцевої влади,
а тому залучити більш-менш важливу і
помічну для місцевого бюджету суму, яку
раніше новостворені громади отримували як так звані підйомні гроші від ДФРР

(Державний фонд регіонального розвитку),
у Романові не вдалося. У 2020-му році, а
тим паче – у 2021-му році таких грошей у
кишені ДФРР вже банально не було. Отже,
працювати варто над розвитком місцевого
малого та середнього бізнесу, залученням
інвестицій, а це доволі нелегко. І така робота
потребує досвіду.
Продовження на стор. 2.
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Новини

Звіт відбувся, і пора зробити певні висновки
Початок на стор. 1.
Із виступу Володимира
Савченка, у якому він
прозвітував про свою роботу,
можна зробити висновок про
злагоджену роботу колективу виконавчого апарату Романівської
селищної ради. У цьому якраз
і суттєве підсилення голови селищної ради як керівника, якщо
він має у своєму розпорядженні
вправних, досвідчених заступників
і керівників відповідних відділів та
управлінь. Якщо уважно вивчити
показники та цифри діяльності
Романівської громади у перший
рік після свого утворення, то неважко помітити, що Романівська
селищна рада впевнено посідає
22-25 місця у своєрідному рейтингу 66-ти громад Житомирщини.
Отже, говорити про визначні чи
знакові здобутки Романівської селищної ради поки що зарано, але
й до числа тих громад, які відверто
відстають і ледь зводять кінці із
кінцями, Романівську громаду
віднести ніхто не насмілиться,
оскільки основні характеристики
діяльності Романівської селищної
ради мають позитивну динаміку.
Варто відзначити ще одну
особливість Романівської
селищної ради, яка має на своїй
території успішно і ефективно
працююче підприємство, що
сплачує левову частину податків
до місцевого бюджету. Це, як відомо, ТОВ «Вівад 09», яким керує
депутат Житомирської обласної
ради Ігор Ходак. Загальновідомо, що однопартійці І. Є. Ходака
об’єднані у складі Романівської
селищної ради у потужну фракцію, яка має неабиякий досвід і
працює над вирішенням низки
проблем Романівської громади.

ради, а також багатьох питань
і проблем поточного життя
громади. Зрештою, допомога
депутата Житомирської облради
і гендиректора ТОВ «Вівад 09»
Ігоря Ходака має потужний і позитивний ефект на стан справ у
Романівській громаді, що неабияк
покращує підсумки діяльності
місцевої влади.
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Звіт Володимира Савченка
про перший рік своєї діяльності на посаді голови Романівської селищної ради відбувся
і тепер вже став надбанням
історії. Попереду – нові виклики, нові завдання і нові рубежі.
Їх буде не менше, аніж колись,
наприклад, ще рік тому.

Варто відзначити, що Володимир
Савченко як голова селищної ради
чудово розуміє і визнає значення
потенціалу підприємства «Вівад
09» для життя громади, а також
ту роль, яку виконує Ігор Ходак
як її представник у складі Житомирської обласної ради. Варто
відзначити, що така взаємодія і
взаєморозуміння між головою
Романівської селищної ради
В. В. Савченком і керівником
ТОВ «Вівад 09» І. Є. Ходаком має
відчутний позитивний вплив
на вирішення низки нагальних, часто кризових питань
життя Романівської селищної
ради. Це стосується і ситуації
із ремонтом багатьох доріг у
селах Романівської громади, і
вирішення питання теплозабезпечення низки бюджетних
установ Романівської селищної
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У червні працюючі пенсіонери
отримають перераховані пенсії
У червні працюючі пенсіонери одержать підвищені,
починаючи з квітня, розміри
пенсії після перерахунку відповідно до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування».
На рахунки працюючих пенсіонерів в уповноважених банках
та у виплатних відомостях АТ
«Укрпошта» разом з підвищеною
пенсією за червень включається
доплата до раніше виплачених
пенсій за квітень і травень.
Перерахунок Пенсійний фонд
України здійснив автоматично на
підставі звітності роботодавців
про страховий стаж та заробітну

плату, набуті після 1 березня 2020
року.
Перерахунок проведено тим
працюючим пенсіонерам, яким
пенсія була призначена або вже
перерахована два роки тому, тобто
до 1 квітня 2020 року.
Розмір збільшення пенсії
визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно
від тривалості страхового стажу
і заробітної плати (доходу), з якої
обчислюється пенсія.
Для тих працюючих пенсіонерів, пенсії яких виплачуються у
мінімальному розмірі, додаткові
перерахунки будуть проведені з
1 липня.
Мінсоцполітики

Через це свою роботу і свою
діяльність на чолі Романівської
громади Володимиру Савченку
слід буде невпинно і системно
вдосконалювати. І нарощувати
потенціал громади. Романову конче необхідні ще одне, а то й два
(ще краще – аж п’ять) потужних і
успішних підприємств, які вже за
рік могли б подвоїти чи потроїти
обсяг податкових надходжень до
казни Романівської селищної ради.
І тут дуже важлива роль голови селищної ради. Його активність, його
комунікація, зрештою – його наполегливі приготування та пошуки
нових інвесторів, яких громада сьогодні конче потребує, можуть дуже
позитивно вплинути на майбутнє
громади. І точно так – можуть не
вплинути, не допомогти і не покращити ситуацію у громаді. Якщо
лідер не спрацює, не додасть, не
підсилить своєї роботи. Ось такі
висновки і думки стосовно звіту,
який вже відбувся.

Чи приїде швидка під час
комендантської години?
Відповідь – так. Швидка продовжує працювати цілодобово
і виїжджає на виклики навіть під час комендантської години.
Але пацієнтам потрібно пам'ятати умови, за яких слід викликати
бригаду екстреної допомоги.
МОЗ публікує детальну інформацію, коли пацієнту потрібна
швидка.

Право на дострокове призначення
пенсії за віком надано одному з батьків
тяжкохворих дітей
Законом України від 15
лютого 2022 року № 2040-ІХ
«Про внесення змін до деяких
законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» внесено зміни, зокрема
до статті 115 Закону України
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Право на дострокове призначення пенсії за віком надано
одному з батьків дітей, хворих
на тяжкі, рідкісні захворювання,
яким не встановлено інвалідність,
які виховали їх до досягнення
шестирічного віку.
Дострокові пенсії призначаються матерям тяжкохворих дітей
після досягнення віку 50 років та
за наявності не менше ніж 15 років
страхового стажу.
Дострокова пенсія за віком
батькові, який виховував тяжкохвору дитину до шестирічного віку,
може бути призначена за вибором
матері або в разі її відсутності після

досягнення батьком віку 55 років
та за наявності у нього страхового
стажу не менше ніж 20 років.
Визначення терміну «тяжкохвора дитина, якій не встановлено
інвалідність» дано у статті 1 Закону
України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування».
До заяви про призначення
дострокової пенсії за віком матерям (батькам) тяжкохворих дітей
необхідно надати, зокрема, документ про народження дитини та
довідку медичного закладу про
захворювання дитини, що мало
місце до шестирічного віку.
Пенсійний фонд України

Слід зауважити, що бойові дії ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. До прикладу, за оголошення повітряної
тривоги можлива затримка у виїзді бригад «екстренки».
Крім того, на жаль, в умовах активних бойових дій швидка може
не мати можливості виїхати за викликом. Йдеться про так звану
червону зону, де можливість надати медичну допомогу відсутня
через інтенсивні обстріли.
Тож громадянам варто бути уважними й не нехтувати сигналами
повітряної тривоги, а за можливості евакуюватись із зон, де тривають
інтенсивні обстріли.
МОЗ України
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Вже скоро ні Папанін, ні Чкалов
у Романові «літати» не будуть
Віктор Першко

Сесія Романівської селищної ради, що відбулася 27 травня 2022 року, окрім звіту голови Романівської селищної ради
Володимира Савченка, ухвали
низки важливих питань соціально-економічного розвитку
Романівської громади, ухвалила ще один, вкрай важливий,
документ.
Йдеться про Положення про порядок
найменування та перейменування площ,
вулиць, провулків, парків, скверів, установ
та організацій (далі – Положення), розташованих на території Романівської селищної
ради. Положення прийняте із метою закріплення місцевих топонімів, увічнення
пам`яті земляків, інших фізичних осіб,
назв ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій, пов`язаних із історією
України та населених пунктів громади. У
Положенні йдеться про те, що ініціаторами
процесу найменування чи перейменування
площ, вулиць, провулків, парків, скверів,
установ та організацій можуть виступати:
Романівська селищна рада, голова Романівської селищної ради, постійні депутатські комісії Романівської селищної ради,
громадські організації, установи, заклади,
підприємства, політичні партії, трудові колективи та органи самоорганізації населення (наприклад вуличні комітети, об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків)
та окремі громадяни України.
У Положенні зазначено, що об’єктам,
підпорядкованим Романівській селищній

раді, присвоюються імена фізичних осіб
лише після їхньої смерті. При цьому
вимагається письмове погодження
найближчих родичів чи членів сім’ї
такої особи, чиє ім’я претендує на статус топонімічної назви. Присвоєння чи
перейменування імен, назв історичних подій чи дат проводяться лише
після проведення громадського обговорення, яке може відбутися у формі
конференції, форуму, громадських
слухань, засідання за круглим столом,
зустрічі, дебатів. Обов’язковими атрибутами (елементами) підготовки і проведення
громадського обговорення є оголошення
про його проведення, інформація про
організатора громадського обговорення
та назва об’єкта, який підлягає найменуванню чи перейменуванню. Підготовка
та організація громадського обговорення
передбачає надання пропозицій щодо
найменування, перейменування топонімічного об’єкта із підготовкою відповідної

Допомогу за е-лікарняним
тепер можна отримати
на підставі витягу
Електронні лікарняні продовжують формуватися і в умовах воєнного стану, а Фонд соціального
страхування України штатно здійснює їхню оплату – з початку війни фінансування лікарняних і
страхових виплат не призупинялось ні на день.

З травня отримати допомогу
можна не лише на підставі оригіналу е-лікарняного, але і витягу
з Електронного реєстру листків
непрацездатності. Відповідна
постанова правління Пенсійного
фонду України від 02 травня 2022
року № 4-1 «Про затвердження
форми витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності»
була зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.05.2022 за
№ 532/37868.
Отримати допомогу можливо
на підставі витягу з Електронного
реєстру листків непрацездатності
(далі – витяг), який формується у
кабінеті на вебпорталі Пенсійного
фонду України (portal.pfu.gov.ua),
або отримати в паперовій формі,
звернувшись до сервісних центрів
Пенсійного фонду України.

Щоб отримати витяг, працівник має авторизуватись на
вебпорталі електронних послуг
Пенсійного фонду України за допомогою КЕП або BankID. Для цього
призначено пункт меню «Запит на
отримання паперових документів»
розділу «Комунікації з ПФУ». Для
формування витягу необхідно обрати тип запиту «Витяг з ЕРЛН».
Також витяги е-лікарняних можуть сформувати роботодавці за
своїх працівників.
Витяг можна завантажити у
форматі PDF та передати роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги. Фонд соціального
страхування України профінансує
виплати після отримання від роботодавця заяви-розрахунку. Слідкувати за станом фінансування
е-лікарняних працівники можуть
онлайн у телеграм-каналі ФССУ:
https://t.me/socialfund (необхідно
орієнтуватись на дату прийняття
фондом заяви-розрахунку, саме
від неї залежить строк виплати лікарняного. Дату можна уточнити
у роботодавця або безпосередньо
у відділенні ФССУ).
Пенсійний фонд України

інформаційної довідки чи пояснювальної
записки. Важливим і обов’язковим елементом підготовки громадського обговорення
є чітке зазначення імені та прізвища особи
чи назви організації, яка ініціює і пропонує конкретну назву для найменування
(перейменування) топонімічного об’єкту.
Ну й, звісно ж, підготовка громадського
обговорення передбачає оприлюднення
дати, місця і точного часу проведення конференції, громадських слухань, зустрічі за
круглим столом тощо.
У Положенні вказано, що фінансування
заходів, пов’язаних із найменуванням чи
перейменуванням об’єктів селищного
підпорядкування за пропозицією виконавчих органів місцевого самоврядування та громадян, що мешкають
на території Романівської селищної
ради, проводяться коштом селищного
бюджету. А якщо перейменування здійснюється за пропозиціями громадських
організацій чи інших юридичних осіб,

то такі витрати на проведення (зміну) топонімічних назв проводяться коштом їхніх
ініціаторів.
У минулому виході нашої газети № 8
(160) від 25 травня 2022 року було розміщене
оголошення про проведення громадського обговорення із перейменування 26-ти
вулиць та провулків у селищі Романові та
населених пунктах Романівської селищної
ради. Вже сьогодні і аж до 1 липня 2022
року пропозиції щодо можливих (ймовірних) назв для перейменування вулиць
та провулків Гагаріна, Чкалова, Пушкіна,
Папаніна, Матросова і т. д. подаються у
відділ організаційної роботи виконавчого
апарату Романівської селищної ради (адміністративне приміщення Романівської
селищної ради, кім. 218, e-mail: 04345185@
mail.gov.ua у будь-який день. Ну а громадське обговорення надісланих і
запропонованих пропозицій щодо
перейменування пройде 5 липня 2022
року у великій залі адміністративного
приміщення Романівської селищної ради.
Початок заходу – 11.00. Вхід – вільний. І
вже за два дні після проведення громадських обговорень, 7 липня 2022 року, на
офіційному сайті Романівської селищної
ради, а також у засобах масової інформації
будуть оприлюднені підсумки такого обговорення. Надалі вони будуть враховані
під час підготовки проєкту рішення сесії
Романівської селищної ради, адже остаточне рішення про перейменування ухвалює
якраз сесія.
P.S. У наступному виході газети познайомимо наших читачів зі складом
комісії Романівської селищної ради із
розгляду питань щодо найменування чи
перейменування топонімічних об’єктів,
що перебувають у підпорядкуванні
Романівської селищної ради. Маємо
намір розповісти про перші заходи,
засідання і найближчі плани у її роботі.

Прокуратура Житомирщини
попередила незаконне вибуття майже
55 млн грн з бюджету –
договір про будівництво басейну
визнано недійсним
За позовом прокурорів Чуднівської
окружної прокуратури
Господарський суд
Житомирської області
скасував неправомірне
рішення тендерного
комітету комунальної
установи про визнання
приватного товариства
переможцем торгів, а
укладений між ними
договір про закупівлю
будівельних робіт визнав недійсним.
Йдеться про те, що Романівська дитячо-юнацька спортивна
школа у лютому 2019 року неправомірно провела публічні
торги із закупівлі будівельних
робіт для спорудження фізкультурно-оздоровчого комплексу
– плавального басейну в смт Романів. За результатом торгів переможцем визнано приватне
товариство, з яким укладений
договір на виконання будівель-

них робіт за бюджетні кошти на
суму майже 55 млн грн.
Однак прокурори окружної
прокуратури встановили, що
комунальна установа – спортивна школа – діяла неправомірно,
оскільки не мала дозволу від засновника проводити публічні
торги.
Крім цього, закладом позашкільної освіти порушено
й інші вимоги Закону України

«Про публічні закупівлі». Зокрема, в умовах тендеру зайво
прописали критерії, які спричинили дискредитацію інших
учасників.
За втручання прокуратури
спірний договір скасовано та попереджено незаконне вибуття з
держбюджету десятки мільйонів
гривень.
Пресслужба Житомирської
обласної прокуратури
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Акцент тижня

Перевірку на згуртованість
і взаємодопомогу
проходимо успішно
Віктор Першко

Штаб територіальної
оборони, утворений у
Романові 25 лютого 2022
року, одразу запрацював
у режимі військового
часу, і цілодобове чергування забезпечило
надійний контроль за
вирішенням багатьох
проблемних питань.
Слід зауважити, що у штабі
приділялась увага як щоденному життю Романівської громади,
так і проблемам, які виникали на
території Миропільської, Чуднівської, Вільшанської та Любарської
громад. У Чуднові своєрідною філією Романівського штабу із підтримки роботи громад в умовах
військового часу стала громадська
приймальня депутата Житомирської обласної ради Ігоря
Ходака. Депутат Чуднівської
міської ради та помічник Ігоря Ходака Анастасія Кравчук
зауважує, що приймальня у Чуднові за кілька днів після початку
нового етапу російської агресії в
Україну перетворилась на осередок дієвої підмоги для місцевої
територіальної оборони. Зокрема,
лише для потреб блокпостів, які
почали облаштовуватися наприкінці лютого, депутат обласної
ради Ігор Ходак передав багато
речей, які знадобилися вже у
перші дні війни. Звісно ж, якщо
виникала потреба у генераторах,
то їх знову ж таки надавав у користування Ігор Ходак. «Вже із
перших хвилин, коли розпочали
роботи з облаштування блокпостів, виникла потреба у пальному
для техніки, яка підвозила матеріали, яка вантажила, піднімала,
виконувала багато земляних робіт,
– каже Олександр Катюха, який
нині серед команди однодумців

Ігоря Ходакаю. – Для таких потреб лише на території Чуднівської міськради директор «Вівад
09» виділив 550 літрів бензину і
660 літрів дизельного пального. За
участі Ігоря Ходака закуповувалися
ліки та медичні вироби для аптечок, якими мали бути обладнані
блокпости».
Поряд із потребами військових, яких на території Чуднівщини після розпочатої мобілізації у
березні 2022 року щодня ставало
все більше, постали потреби підтримати внутрішньо переміщених
осіб. До Чуднівської громади, як і
на Житомирщину загалом, вже із
початку березня почало прибувати багато переселенців. Чимало із
них приїздили до родичів, дехто
оселявся у старих, батьківських
оселях, майже усі прибулі потребували бодай найменшої допомоги.

Потужна волонтерська спільнота діє у селі Карвинівці. Ми зустрілися із місцевим старостою
Василем Тищенком, розмовляли
із депутатом Чуднівської міської ради Майєю Кулаківською,
яка живе і працює у Карвинівці.
У місцевої влади купа малих і великих проблем. «Ось намагаємось
облаштувати наше адміністративне приміщення, куди щодня
приходять зі своїми питаннями
жителі не лише із Карвинівки, але
й із Грем‘ячого, Станіславівки, Бартухи, – говорить В. І. Тищенко. –
Змурували своїми руками грубку,
аби взимку було тепло, думаємо
над розміщенням бібліотеки, медичного пункту. Звісно ж, коштів
на усе не вистачає. Але при цьому
допомагаємо переселенцям, яких у
наших селах близько двохсот осіб.
Не залишаємось і осторонь проблем
підрозділу територіальної оборони».

У селі Дриглів величезний обсяг допомоги випадає на подружжя Валентини та Руслана Антонюків. У мирний час Валентина
Антонюк як приватний підприємець займалася торговельним
обслуговуванням сіл Дриглівського старостинського округу. «Від
початку цього страшного етапу
війни проблем і клопотів у нашій
роботі відчутно додалося, – розповіла Валентина Антонюк. – Звісно
ж, без допомоги чоловіка Руслана
я б не впоралася. Тим паче він, як
фельдшер за освітою і чималим
досвідом роботи, багатьом людям
допомагає медичними порадами,
підказками або ж і конкретними
діями».
Руслан Антонюк каже, що нинішній статус волонтерів, який він
і його дружина Валентина отримали від початку війни із росією,
включає в себе дуже багато видів

діяльності. «Волонтерство стало
підмогою ледь не кожного жителя
наших сіл, – каже Руслан Антонюк.
– Треба визнати, що у цей час людям треба гуртуватися, а ще – не
забувати тих, хто дуже допоміг
у скрутну годину, – продовжує
свою розповідь Руслан Антонюк.
– Йдеться і про нашого депутата
обласної ради Ігоря Ходака, про його
команду у Чуднові».
Слід зауважити, що волонтерами у Чуднівській громаді стали
дуже багато людей. Староста із
Будичан Микола Каренюк не
лише долучився до збору речей,
продовольства та іншої допомоги для військових, що тривалий час дислокувались у межах
Чуднівської міської ради, але й
супроводжував вантаж із різноманітною допомогою для підрозділів територіальної оборони та
військових ЗСУ у Коростенський
район Житомирщини, які несли
там бойове чергування. Так само
і Ігор Перепелиця – стовпівський староста, також неодноразово супроводжував гуманітарні вантажі із допомогою від
земляків-чуднівчан для бійців, які
дислокуються на Сході України.
Для місцевих територіальних оборонців, які цілодобово чергували
на блокпостах, готували смачні
страви кулінари із газети «Життя
Чуднівщини» на чолі із директоркою підприємства Іриною Топихою. Ірина Павлівна
кількома словами розповіла про
таку волонтерську діяльність, як
приготування їжі, наголосивши,
що дуже багато людей виявили
небайдужість та підтримку щодо
забезпечення бійців територіальної оборони смачною їжею. Вона
згадала і Ніну Качаровську, і
про голову Вільшанської громади Сергія Мельника, які не
забували підсобляти куховарам
найпотрібнішими продуктами.
Війна влаштувала для людей
неабиякий іспит на людяність,
згуртованість, солідарність і взаємодопомогу.
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Людина справи

Знайомство з новим лікарем!
Віктор Радчук

Після активних боїв, які
тривали у Маріуполі упродовж двох місяців, місто дощенту зруйноване. Багато хто
із жителів Маріуполя, яким
пощастило евакуюватися з-під
вогненно-вибухового пекла,
ще й досі не оговтався від
страшного потрясіння, яке
довелося пережити місту із
півмільйонним населенням.
Особливі враження від життя
у заблокованому і оточеному
Маріуполі залишаються у
пам’яті лікарів. Адже кому-кому, а лікарям маріупольських
лікарень довелося за два місяці
жахливої блокади побачити,
відчути багато чого.
Одного із маріупольських лікарів –
Захара Івановського, війна привела на
Житомирщину, і віднедавна він живе у
Романові і працює у місцевій лікарні. Про
появу лікаря-хірурга із Маріуполя у Романові вже розповідали чимало місцевих
і житомирських ЗМІ. Його долею та професійними досягненнями цікавляться не
лише журналісти. Захар Олександрович,
який у свої 39 років зумів побачити, пережити і зробити багато важливих справ,
відкритий до спілкування і радо розповідає про звичні робочі будні.

Не є секретом, що медичні операційні
маніпуляції завжди були і залишаються
важливою подією не лише у житті пацієнта, але й у його лікаря-хірурга. Така вже
специфіка хірургії як галузі медицини. У
Маріуполі Захару Івановському оперувати
доводилося достатньо багато. Фактично вся
медицина Донеччини після відомих подій
літа 2014 року і утворення так званих ЛНР
та ДНР переїхала до Маріуполя. Захару
Івановському довелося не лише практикувати в операційній залі, але й викладати
на кафедрі хірургії Донецького державного університету, який найбільші свої
факультети перевіз якраз до Маріуполя.
Звісно ж, Маріуполь не лише із лютого
2022-го року, але й раніше – ще із 2014-го,
фактично був прифронтовим містом. Щоправда, трохи згодом, у 2017-2020 роках,
до сусідства із так званою лінією розмежування у Маріуполі звикли, і саме у ці
роки місто невпинно і напрочуд стрімко
розвивалося. Здавалося, все це так і буде,
а динаміка позитивних змін у Маріуполі
лише зростатиме. За словами Захара Івановського, роботи у Маріуполі вистачало:
лікарні, клініки, університетська кафедра
давали широкий простір для зростання і

Захар Івановський

дівання, що його Маріуполь неодмінно
визволять з-під окупації. Зрештою, на
це сподівається не лише він і не лише
вся Україна, але й багато людей у всьому
світі. Маріуполь вже став однією з найглибших, найкривавіших і найболючіших
ран України, якої нам завдав підступний
і жорстокий ворог.
Втім, у Романові у Захара Олександровича Івановського є усі підстави для
того, щоб розпочати нову сторінку своєї
успішної біографії. Сьогодні можна стверджувати, що у Романові молодого, але вже
досвідченого лікаря зустріли із теплою
увагою, а кілька тижнів його роботи на
новому місці засвідчили, що до Романова
прибув справжній фахівець і чуйна людина. Безумовно, поява у хірургічному
відділенні романівської лікарні нового
лікаря додала позитиву його завідуючому
Андрію Сергійчуку. Адже одна справа
бути на самоті у відділенні, де більше
хірургів немає, а зовсім інша – коли поруч
є надійне плече і вправна рука колегипрофесіонала.

вдосконалення своєї фахової майстерності.
Слід зауважити, що нинішній хірург уже
романівської лікарні набув навичок і зумів
за період своєї професійної діяльності на
ниві хірургії освоїти чимало методик і видів
хірургічних операцій. Тому, звісно ж, романівська лікарня, отримала в особі Захара
Івановського не просто ще одного лікаряхірурга (досі у Романові оперував лише
один лікар – Андрій Григорович Сергійчук),
але й лікаря-науковця, у професійному
доробку якого немало гарних і достойних
уваги сторінок. Однозначно керівники КНП
«Романівська лікарня» цілком адекватно
оцінюють та розуміють можливості і потенціал новоприбулого фахівця і роблять
все можливе, аби З. О. Івановський разом із
своїм досвідченим колегою мали найкращі
умови для проведення найсучасніших
оперативних втручань.

Звичайно, не забуває Захар Івановський і про місто свого дитинства, своєї
юності і молодості, тепло власноруч спорудженого будиночку у передмісті Маріуполя. Йому і його дружині пережити
такі зміни важко. Ще важче або й зовсім
неможливо буде забути про обстріли, про
три тижні життя із немовлям під гулом
могутньої артилерійської канонади, про
ті двісті кілометрів евакуаційного шляху,
який сім’я Івановських долала довгих 8
годин. Але попри всі випробування і пережиті стреси попереду – життя, життя
заради своєї сім’ї, свого сина Матвійка,
а тому Романів і романівська лікарня
цілком спроможні стати для Захара Олександровича затишним і зручним місцем
для роботи, для професійного зростання
і сімейного затишку. Хоча, безумовно,
Захар Івановський досі має надію та спо-

Те, що роботи у лікаря Івановського у Романові не бракуватиме, можна сказати із стовідсотковою гарантією. Романівська лікарня обслуговує
близько 30-ти тисяч населення Романівської та Миропільської громад.
За мірками сучасного забезпечення кадрового потенціалу у романівській
лікарні для такої кількості населення потрібно не два, а навіть три хірурги. А якщо врахувати, що логістично до романівської лікарі можуть
діставатися пацієнти й інших сусідніх громад, наприклад Баранівської,
Довбишської, Любарської чи навіть Чуднівської, то неважко здогадатися,
що у Захара Олександровича роботи і професійних завдань вистачатиме
сповна. Звісно ж, хтось може зауважити, що Романів – це не Маріуполь
чи навіть не Житомир, але й тут, у Романові, лікар-хірург без роботи, без
уваги і визнання точно не залишиться.

Андрій Сергійчук
Романівська лікарня однозначно
посилила свій кадровий потенціал, а
також підвищила свій рейтинг серед
закладів та установ медичного профілю нашої області. Тут варто зауважити і наголосити на тій організаторській і
мобілізаційній ролі, яку виконує і вже
виконала у випадку із наполегливим запрошенням до Романова лікаря-хірурга
директорка КНП «Романівська лікарня»
Ірина Серт. Однозначно роль Ірини Валеріївни у тому, що навіть у часи воєнного
лиха очолюваний нею заклад активно
вдосконалюється і точно розвивається,
не викликає жодних сумнівів.
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Остання шана…
Надія Бучко

Народилася людина, і на
небозводі загорілася яскрава
зірочка. Кажуть, що доля її
вже написана. І не зміниш, не
обійдеш, конем не об'їдеш…
У серпні зорепади тішать і дивують око,
а душу крає смуток: згасла зірка, упала – і
закінчилося чиєсь життя… Відійшовши,
воно спочиває в матінці-землі, а тому кожне
поселення виділяє на окраїні частину угіддя
для поховання рідних, близьких, знайомих.
І то вже є святе місце, місце для останнього
спочинку і прощання із земним життям.
Кожна людина в серці тримає щемливий спомин про кладовище, бо не вмирає
лише той, хто не народився. І мало кого не
лякає ця ситуація…

Більшість людей відповідально ставиться до впорядкування цвинтарів, але
байдужих вистачає теж. Турбота живих
віддзеркалюється біля могил покійних упорядкуванням тих святих місць. А мертві вже
нічого не можуть сказати… Вони лише тривоги свої про нас можуть передати нам же
у снах. Сон – це ще одне явище людського
життя, дивне, незрозуміле і недосліджене.
Романівщина. Борятин… Із історичних
джерел відомий із кінця XVIII ст., хоча на
його території знайдені крем`яні знаряддя
доби неоліту. Це свідчить про те, що люди
селилися тут із давніх часів.
Спочатку село належало варшавському
поміщику Фрідріхові Контриму, а на початку XIX ст. за борги перейшло у власність
поміщиків Куклінських, нащадки яких володіли селом понад 100 років. Прийшла
в село і Столипінська реформа, у 1918 р.
встановилася радянська влада, а на початку
30-х років був створений колгосп, і почала
працювати початкова школа, яку очолив
О. Бушинський. У 1932-33 роках село накрив голодомор. Уже ніхто не може сказати,
скільки покійних, але й забути не можуть…
Дружина померлого від голоду Потапа Голо-

вні власноруч занесла й закопала померлу
донечку.
У 1939 р. за високі врожаї полуниць ланкові Наталя Головня і Марія Козел були
нагороджені путівками на ВДНГ, а у 1956
р. за високі показники врожаю льону там
побували Ф. Д. Кріпаков, Ф. Д Кріпакова,
Т. З. Федоренчик.
У липні 1941 р. село окупували фашисти. Юнаків забрали на каторжні роботи у
Німеччину. Від нелюдських знущань там і
помер Феодось Мельничук. На фронті війни
загинуло 38 чоловік. 4 січня 1944 р. Борятин
був звільнений від ворога.
У 1958 році село було електрифіковане.
Початкову школу у повоєнні роки очолював
Василь Антонович Лук'янчук, а згодом Зінаїда Якубівна Андрійчук.
На початку 60-х років Борятин, Лісну
Рудню, Іванівщину об'єднали в один колгосп «Дружба». У 1989 Борятин став самостійним колгоспом під головуванням В. В.
Землюка, та невдовзі й колгосп, і школа
припинили свою діяльність.
Борятин славився і своїм старожилом.
Народився і прожив у селі 100 років К. О.
Сірик.

У 1975 р. у Борятині проживало 150 душ,
а нині – 21.
У 2020 р. внаслідок підпалу сухої трави
вогнем пройдено 13 га території, знищено
39 будівель, а вогнеборець О. Р. Гнатюк,
отримавши опіки, став інвалідом. На пожежі працювало 15 одиниць техніки і 43
чоловіки особового складу.
Вогонь миттєво переходив із хати на
хату. Крик. Плач. Безсилля перед стихією.
Охоплені відчаєм люди молили Бога, щоб
пожежа не дійшла до могилок.
Село розбрелося по світі, а цвинтар залишився беззахисним. Біда не приходить
одна: столітні сосни на кладовищі почали
падати, руйнуючи святиню. Це ще один
жах! А покійні не можуть покликати на
допомогу…
У 2021 р. на поминальних проводах
громада вирішила упорядкувати цвинтар. Ця складна й важка робота велася
цілий рік народним методом. Допомогу
надав лише депутат обласної ради Ігор
Євгенович Ходак.
Страшна війна знову ввірвалася в наше
життя. Важко знайти пояснення. XXI століття! Епоха науково-технічного прогресу!
Дії ворога можна порівняти з диким хижим
звіром. Знову гаснуть і падають на землю
зорі… Боже, змилуйся й захисти, бо ж ніхто
не має права (окрім Тебе) забирати життя!
Ми – люди високої і чистої душі. Розпочату роботу завжди вінчає фінал. Упорядкування цвинтаря було завершено
до цьогорічних провід, а 26 травня закінчена робота зі встановлення огорожі. Цю складну і вартісну справу взяв під
свою відповідальність Володимир Євгенович Андрійчук. Людина високих духовних
цінностей і моральних принципів, лікар за
професією, син Зінаїди Якубівни, учительки
Борятинської початкової школи.
Низький уклін Вам, Володимире Євгеновичу, і щира вдячність від усіх добропорядних людей, яких доля розкидала по
світі, але душею й думками вони линуть
до святої землі – праху рідних.

Народні ліки проти гіпертонії:
чи дійсно вони є ефективними і безпечними?
У МОЗ розповіли, чи
дійсно народна медицина допомагає боротися з
гіпертонією.
Артеріальна гіпертензія (або
гіпертонія, гіпертонічна хвороба,
АГ) – це захворювання (або серйозний розлад здоров'я), за якого кров
надмірно тисне на стінки артерій
ізсередини, що може підвищити
ризик пошкодження серця та кровоносних судин у мозку, нирках та
інших органах.
Гіпертонія – одна з основних
причин передчасної смертності у
всьому світі. Чим вищий артеріальний тиск, тим вищий ризик
мозкового інсульту, ішемічної хвороби серця та передчасної смерті.
Навіть невелике підвищення тиску
несе в собі істотний ризик для
здоров'я.
Останніми роками з проблемою підвищеного кров’яного тиску стикається все більше людей,
та все частіше АГ діагностується
в осіб молодого віку. Здебільшого це наслідки сучасного життя:
неповноцінне харчування, малорухливий спосіб життя, зайва вага,
постійний стрес, зловживання
шкідливими звичками тощо.
Артеріальна гіпертензія вимагає постійного спостереження
та лікування задля підтримки
нормального кров’яного тиску

і зниження ризику ускладнень.
Поширеність цього захворювання
зумовлює виникнення альтернативних методів лікування. Часто
можна почути, що такі методи є
дешевшими, ефективнішими та
не шкодять організму, як це ніби
роблять таблетки. Але чи справді
ці народні рецепти є такими дієвими?
Серед народних методів зниження кров’яного тиску часто фігурує часник. За словами його
прихильників, часник стимулює
вироблення оксиду азоту та сірководню, що розслабляє кровоносні судини, а речовина аліцин,
яка міститься в цій рослині, має

знизити рівень «поганого» холестерину. Однак добитися цього
буде вкрай важко, бо навряд чи
хтось готовий з’їсти 30 головок
часнику за раз. Дійсно, є препарати на основі часнику, які мають
достатню концентрацію аліцину,
однак вживати їх слід суто за рекомендаціями лікаря.
Нерідко серед народних рецептів можна зустріти і суміш
часнику, лимону та меду. Нібито цей рецепт, яким користуються
тибетські монахи (як нам повідомляють на різних ресурсах), допомагає очистити судини, що призведе до нормалізації кров’яного
тиску. Шкоди від такої суміші не

буде (якщо ви не маєте проблем з
рівнем цукру), проте дієвість його
під питанням. Ви лише втратите
дорогоцінний час, а хвороба прогресуватиме.
Ще одним міфом виступає
лікування содою. Ніби содовий
розчин звільняє судини від холестеринових бляшок. Змушені
вас розчарувати: харчова сода не
здатна це зробити. Навпаки, через
неконтрольоване вживання соди
може погіршуватися загальне
самопочуття та підвищуватись
артеріальний тиск (до складу соди
входить натрій, який і підвищує
тиск).
Дехто пропонує лікуватися настоянками, як-то з бузку. Однак це
вкрай небезпечно, оскільки може
виникнути алергічна реакція на
компоненти. До того ж певні
складники взагалі містять отруйні
речовини (той же бузок).
Щоб не наражати себе на
небезпеку та не давати хворобі
прогресувати, доцільно звернутися до лікаря, який підбере вам
спеціальне лікування, включно
з конкретними лікарськими засобами, які мають доведену дію.
Крім того, варто переглянути ваш
спосіб життя: більше рухатися,
зменшити вживання солі та шкідливої їжі, відмовитися від куріння
та алкоголю, зменшити рівень
психоемоційних навантажень та
нормалізувати сон.

Не призначайте собі
лікування самостійно,
знайшовши чудодійні рецепти в інтернеті, або ж за
порадою рідних та друзів, які не мають фахової
освіти та досвіду лікування
серцево-судинних захворювань. Харчові добавки,
магнітні браслети та диски, енергетичні практики
не замінять лікування.
Важливо знати, що на початкових стадіях артеріальна гіпертензія може ніяк не проявлятись.
Проте підвищений артеріальний
тиск запускає каскад патологічних змін у серці, судинах, нирках,
сітківці ока, головному мозку, що
призводить до виникнення головного болю, погіршення зору,
пам'яті, cну, зниження розумової
діяльності, розвитку інфаркту
міокарда та інсульту.
Лише ефективна взаємодія з
лікарем, з урахуванням вашого
анамнезу і індивідуальних ризиків, та ведення здорового способу
життя є найкращим комплексним
методом у підтримці нормального кров’яного тиску та уникнення
ускладнень серцево-судинних
захворювань. У сучасних умовах
відповідну консультацію з лікарем
можна отримати за допомогою
телемедицини або онлайн.
МОЗ України
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Гороскоп на тиждень 1 червня - 7 червня
ОВЕН
Ваша активність зросте, і з`явиться бажання
щось зробити. Зараз не
час витрачати кошти – відтермінуйте покупки до кращих часів.
ТЕЛЕЦЬ
Вам захочеться з кимось з`ясувати стосунки, але зорі радять утриматися.
Сприятливий тиждень для проведення з сім`єю.
БЛИЗНЮКИ
Будьте готові – час
змін настав. Доведеться
переглянути свої плани на майбутнє, але результат вас приємно
потішить.
РАК
Якщо ви давно планували щось змінити у
своєму житті, то можете
приступати до дій. Можливе нове
романтичне знайомство.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ
У фокусі – робоча
сфера. Ваші старання
помітять, і отримаєте приємні
бонуси. Робочі зустрічі і закордонні поїздки будуть сприятливими.
ДІВА
Ваша активність у пошуку роботи принесе свої
плоди. Уникайте конфліктів, які можуть виникати на цьому
тижні на порожньому місці.
ТЕРЕЗИ
У любовній сфері все
складеться найкращим
чином. Вдалий період
для створення нових зв`язків і
ліквідації старих.
СКОРПІОН
Тиждень підходить
для укладення договорів
і вирішення фінансових
питань. Не забувайте приділити
час коханій людині.

СТРІЛЕЦЬ
Ц ь ог о т и ж н я ви
вдало проінвестуєте у
майбутнє. Ваша популярність
у протилежної статі значно
зросте.
КОЗЕРІГ
О с о бис т е ж и т тя
активізується. Ваша
прагнення до індивідуальної діяльності отримає підтримку від
другої половинки.
ВОДОЛІЙ
У вас може з`явитися
бажання знайти нову роботу. Тиждень ідеально
для цього підходить – отримаєте
пропозиції від роботодавців.
РИБИ
Заоща д ливіс т ь у
фінансових питаннях
призведе до хороших
результатів. Відновіть спілкування
з давніми друзями.

Як відлякати птахів
від плодових дерев
Людина цілком здатна за допомогою мінімальних витрат відвадити пернатих від дерев.

Смачного!

Печериці з фетою і часником

Ягідні культури, які дозрівають в саду, цікаві не тільки
власнику дачної ділянки, але
й пернатим мешканцям. Птахи не просто ласують смачними ягодами, вони здатні
завдати шкоди самим деревам, інформує Ukr.Media.
Що ж можна зробити для
захисту плодових дерев від
птахів і як відлякати їх?
Велика кількість пернатих
живе зграями та давно вже
облюбувала для себе годівницями плодові дерева. Але такі
нальоти на присадибне господарство зовсім не радують
господарів садових ділянок. З
одного боку птахи допомагають боротися зі шкідливими
комахами, а от з іншого – вони
чудово ласують урожаєм, який
абсолютно для них не призначається.

Інгредієнти: 400 г печериць,
200 г фети, 2 зубчики часнику, 5 гілочок петрушки, 1 ст. л. оливкової
олії, чорний свіжомелений перець
до смаку.
• Розігрійте духовку до 180
градусів. Печериці помийте і відокремте ніжки від капелюшків.
Ніжки нам не знадобляться, але ви
можете додати їх у суп або печеню.
Викладіть капелюшки грибів на
деко, застелене пергаментом, полийте оливковою олією і запікайте
в духовці 15-20 хвилин. Дістаньте з
духовки і дайте охолонути.
• Часник почистіть і дрібно
порубайте. Змішайте в мисці фету
з часником і посіченою петрушкою. Додайте запечені капелюшки
грибів і трохи перемішайте. За
бажання додайте трохи свіжемеленого перцю.

Солоне сирне печиво

Інгредієнти: 250 г кисломолочного сиру 9%, 150
г пшеничного борошна, 60-70 г вершкового масла 82,5% ,
½ ч. л. солі, ½ ч. л. розпушувача, 1 ч. л. соняшникової
олії (для змащення рук).

Вершкове масло дістаньте з холодильника, аби воно
було кімнатної температури.
• У невелику миску викладіть 60 г м'якого вершкового масла 82,5%, додайте 150 г пшеничного борошна,
½ ч. л. солі, ½ ч. л. розпушувача та перемішайте.
• Додайте 250 г кисломолочного сиру 9% та добре
перемішайте до отримання однорідної маси. Якщо
у вас є кухонна машина, можете замісити тісто в ній,
використовуючи насадку «Гак».
• Сформуйте печиво руками. Ми робили стандартну круглу форму, але ви можете фантазувати
та використати різні фігурки. Головне, щоб розмір
печива не був занадто маленьким, інакше воно після
запікання стане твердим та сухим.
• Щоб тісто не прилипало до рук, змастіть їх 1
ч. л. соняшникової олії. Викладіть печиво на деко
з пергаментом і випікайте 15-20 хвилин за температури 180 градусів, доки воно не стане золотавого
кольору.
Джерело: klopotenko.com

• Духовку розігрійте до 180 градусів в режимі
нижнього і верхнього нагріву. Якщо такого режиму
у вас немає, використовуйте стандартний режим.

1

2

3

Чим відлякати птахів
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червня
середа

червня
четвер

червня
п’ятниця

червня
субота

червня
неділя

червня
понеділок

червня
вівторок

+ 13°
+ 24°

+ 14°
+ 23°

+ 15°
+ 21°

+ 12°
+ 24°

+ 17°
+ 22°

+ 14°
+ 21°

+ 14°
+ 20°

742

ТИСК, ММ

744

ТИСК, ММ

756

ТИСК, ММ

744

ТИСК, ММ

743

ТИСК, ММ

743

ТИСК, ММ

743

ТИСК, ММ

Найбільш доступні хитрощі,
якими може скористатися будьякий власник:
• Повісити у кронах дерев
предмети, здатні шелестіти
або шарудіти. Це можуть бути
поліетиленові пакети, фрагменти слюдяних упаковок з-під подарунків, яскрава фольга, плівка
з відеокасет.
• Вільно закріпити на гілках
предмети, які будуть рухатися від вітру. Вони повинні
бути яскравими, блискучими.
Підійде новорічна мішура, диски для комп'ютерів, харчова
фольга, згорнута у великі кулі.
• Непотрібні дитячі іграшки, різні тріскачки, вертушки.
Вони чудово відлякують пернатих.
Такі заходи здатні врятувати
плодові дерева від стадних птахів, і не доведеться витрачати
зайві гроші на дорогі захисні
засоби.
На жаль, багатьом садівникам відомо, що мине деякий
час і птахи просто звикнуть до
лякаючих їх предметів. Однак
зверніть увагу, що досягти максимальної ефективності можна
при поєднанні декількох способів відразу, потрібно також
систематично переносити на
нові місця пташині «лякалки».
Ще один спосіб відлякати
птахів від ягід — використовувати настої з сильним
запахом:
• часниковий відвар;
• пекучий перець;
• цитрусові.

Всі ці культури не подобаються птахам, і вони будуть
уникати дерев, обприсканих
вказаними культурами. Однак
у цього метода є невеликий
недолік: перший же дощ змиє
весь захист, і спекотна погода
не сприяє довгому збереженню
натуральної ефірної олії.

Укриття дерев – ще один
спосіб захисту
До не менш дієвого засобу
убезпечити урожай належить
приховування крон дерев. Матеріали для укриття не повинні
служити перешкодою для проникнення сонячних променів,
природних опадів і свіжого
повітря. Але разом з цим вони
повинні не дати птахам можливості сісти на гілки.
З недавнього часу в продажу з'явилося безліч захисних
сіток. Неткані матеріали з невеликою щільністю, які часто
використовують, щоб закрити
підростаючі посіви. Вони не заважають дихати рослинам, добре проводять природну вологу
як від опадів, так і при поливі,
а також не служать перешкодою для сонячних променів.
Тканина дуже легка, тому не
пошкоджує гілки, і при цьому
служить надійним способом
захисту від птахів для дерев з
невеликими кронами.
Для великих дерев краще
всього застосовувати сітки з
великими отворами. Ніякої
шкоди для крони не буде. Птахи, звичайно, зможуть сідати
на дерева, але от дістатися до
плодів їм буде не під силу. Завдяки зеленому кольору сітку
важко помітити, і вона ніяк не
вплине на зовнішній вигляд
садової ділянки.

Iнші способи захисту

Якщо садівник не хоче довірити захист свого врожаю
домашнім способам, він може
застосувати новітні технології,
як-от механічний пристрій, що
генерує ультразвук. Вухо людини не здатне почути звукове
коливання, а ось птахи будуть
чути тривожний сигнал. Такий
спосіб захисту придатний і для
невеликої ділянки, і для величезного господарства.
Технічні характеристики, потужність приладу дозволяють
підібрати варіант, який влаштує
будь-якого садівника.
Джерело: Ukr.Media
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Коли роботодавець звільняється від
відповідальності за невиплату заробітної плати
Нині у багатьох працівників
виникають запитання щодо
порядку вступу у трудові відносини, розірвання трудового
договору та оплати праці,
адже з огляду на ведення активних бойових дій на території України велика кількість як
самих працівників, так і підприємств, установ та організацій, в яких вони працювали,
були змушені переміститися в
інші населенні пункти або взагалі зупинити свою діяльність.
Тож з урахуванням Закону України «Про
організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану» розповідаємо про найпоширеніші питання, що турбують працівників та роботодавців.

Зміна істотних умов праці

На разі не застосовується норма щодо
попередження працівника про зміни істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці.
Крім того, у період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника
на іншу роботу, не обумовлену трудовим
договором, без його згоди, але тільки за
умови, якщо така робота не протипоказана
працівникові за станом здоров’я, та лише
для відвернення або ліквідації наслідків
бойових дій, а також інших обставин, що
становлять або можуть становити загрозу
життю чи нормальним життєвим умовам
людей, з оплатою праці за виконану роботу
не нижче середньої заробітної плати за
попередньою роботою.

Виняток! Роботодавець не має права
переводити працівника на роботу в іншу
місцевість, на території якої тривають активні бойові дії.

Оплата праці

Роботодавець не звільняється від
обов’язку виплати заробітної плати, проте:
• звільняється від відповідальності за
порушення строків її виплати, але лише
за умови, що таке порушення сталось саме
внаслідок ведення бойових дій або дії інших
обставин непереборної сили. В інших ви-

падках керівник несе повну відповідальність
за таке порушення;
• може зупинити дію окремих положень колективного договору за власним
рішенням, що також робить неможливим
отримання додаткових виплат, передбачених колективним договором.

Розірвання трудового договору

Працівник може розірвати трудовий договір у термін, який зазначить у своїй заяві
без двотижневого строку попередження
(крім випадків примусового залучення до

суспільно корисних робіт в умовах воєнного
стану, залучення до виконання робіт на
об’єктах критичної інфраструктури).
Окремої уваги заслуговує норма
щодо призупинення трудового договору.
Так, відповідно до положень закону
призупинення дії трудового договору
– це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і
тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим
договором.
Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією
проти України, що виключає можливість
надання та виконання роботи.
Призупинення дії трудового договору
не тягне за собою припинення трудових
відносин.
При зупиненні дії трудового договору
роботодавець та працівник за можливості
мають повідомити один одного у будь-який
доступний спосіб.
Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового
у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти
України.
Отже, з урахуванням зазначеного
можна зробити висновок, що у разі тимчасового призупинення дії трудового
договору працівник не вважається
звільненим та надалі може розраховувати на відповідні компенсації. Водночас
такі працівники мають змогу працевлаштуватися на інше місце роботи на умовах
сумісництва.
Регіональний центр з надання БВПД
у Житомирській області

Зміни укладення договору оренди
земельної ділянки під час воєнного стану
По-перше, зміни для
власників та орендарів
земельних ділянок стосуються тільки ділянок
сільськогосподарського
призначення.
По-друге, зміни стосуються тих правовідносин,
які припинили свою дію
або виникають після 7
квітня.
По-третє, строк оренди земельних ділянок с/г
призначення тепер становить 1 рік. Це стосується
договорів, які будуть укладені після 7 квітня 2022 року
під час дії воєнного стану.
По-четверте, розмір
орендної плати тепер
зменшений і НЕ може
перевищувати 8% нормативної грошової оцінки.
Що ж стосується обмежень в
правах орендаря у новоукладених
договорах, тепер такий орендар
НЕ має права на:
1. поновлення договору оренди
землі, укладення договору оренди
землі на новий строк з використанням переважного права орендаря;
2. передачу земельної ділянки
в суборенду;
3. встановлення земельного
сервітуту;
4. компенсацію власних витрат
на поліпшення земельної ділянки;

реєстру речових прав на нерухоме
майно.
Слід зауважити, що це положення стосується:
1. земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності;
2. невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок;
3. земельних ділянок, що залишилися у колективній власності
і були передані в оренду органами місцевого самоврядування, а
також земельних ділянок сільськогосподарського призначення
приватної власності.

Передання права оренди
5. зміну угідь земельної ділянки;
6. будівництво на земельній
ділянці об’єктів нерухомого майна
(будівель, споруд);
7. закладення на земельній
ділянці багаторічних насаджень;
8. переважне право на купівлю
орендованої земельної ділянки у
разі її продажу;
9. відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користування земельною ділянкою;
10. поділ земельної ділянки,
об’єднання її з іншою земельною
ділянкою;
11. використання для власних
потреб наявних на земельній ді-

лянці загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісу, водних
об’єктів, а також інших корисних
властивостей землі;
12. зміну цільового призначення земельної ділянки.

Особливості для раніше
укладених договорів
Поновлення укладеного договору, тобто якщо до набрання
закону № 2145-IX сплив строк
укладеного договору оренди, то
такий договір вважається автоматично поновленим на один рік
без внесення відомостей про поновлення договору до Державного

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
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від 21 грудня 2018 р.
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Орендарі та суборендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм
власності можуть передавати на
строк до одного року належне їм
право оренди (суборенди) іншій
особі для використання земельної
ділянки за цільовим призначенням.
Така передача здійснюється
без згоди власника земельної
ділянки на підставі письмового
договору про передачу права землекористування між орендарем
(суборендарем) та особою, якій
передається право користування
земельною ділянкою. Договір про
це укладається в електронній формі та підлягає державній реєстрації, що здійснюється районною

військовою адміністрацією. Протягом 5 днів після цього особа, що
здійснила передачу права оренди
(суборенди), повинна письмово
повідомити про це орендодавця
(у разі передачі права суборенди –
орендаря). Перехід права оренди,
суборенди земельної ділянки за
договором про передачу права
землекористування не підлягає
державній реєстрації.

Заборонені операції
відносно земельних ділянок
По-перше, на період воєнного
стану забороняється безоплатна
передача земель державної, комунальної власності у приватну
власність, надання дозволів на
розроблення документації із
землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення
такої документації.
По-друге, земельні торги щодо
прав оренди стосовно земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення державної, комунальної власності не проводяться.
Водночас земельні торги, які були
оголошені і не завершені, вважаються скасованими.
За більш детальною інформацію звертайтесь до
Романівського бюро правової допомоги: смт Романів,
вул. С. Лялевича, 2 або за
тел.: (068)291-90-18.
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