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Василь Ходюк: 
Порядність і професіоналізм 
– беззаперечна істина 
людської довіри

Віктор Радчук

Незабаром випо-
вниться тридцять 
два роки, як жит-
тєва стежка при-
вела хлопця із села 
Кишин Олевського 
району Василя 
Ходюка на Романів-
щину. 

– Весною 2000-го року, 
коли вперше запропонува-
ли стати заступником го-
лови районної ради, мені 
було лише 33 роки. Звісно, 
я вже мав певний досвід 
роботи (у тому числі й 
керівної) у школі. На той 
час два роки був депута-
том районної ради і розу-
мівся у багатьох аспектах 
її діяльності. Молодість 
і готовність працювати 
тоді були визначальними 
факторами у моєму житті. 
Однозначно педагогічна 
робота з її вимогами та 
особливостями граничної 
зібраності неабияк допо-
могли мені освоїти нову 
посаду у районній раді. 
Пізніше вагомим стало 
навчання у Національній 
академії при Президентові 
України, яку я завершив 

у 2006-му році. Багато ді-
знавсь, спілкувався із но-
вими, цікавими, розумни-
ми людьми, і фах магістра 
із управління суспільним 
розвитком мені дуже до-
поміг.

– Василю Івановичу, 
сьогодні ви працюєте 
заступником голови 
Романівської селищної 
ради та одночасно є де-
путатом. Наскільки змі-
нилась ситуація, коли 
замість трьох органів 
влади на Романівщині 
зараз працює один – се-
лищна рада?

– Моя нинішня по-
сада, по суті, поєднує 
досвід, здобутий як у Ро-
манівській райраді, так 
і навички роботи у рай-
держадміністрації. Але 
ж теперішні реалії відріз-

няються від ситуації, яка 
була до 2020 року. Сьогод-
ні Романівська селищна 
рада повністю відповідає 
за стан справ на її тери-
торії, і жодні інші гілки 
чи органи влади сюди не 
втручаються. Зауважу, що 
надходять певні субвенції 
з державного бюджету, 
які останнім часом ще й 
постійно зменшуються, а 
решту витрат на розвиток 
громади покриває бюджет 
селищної ради. З одно-
го боку – це добре, але і 
водночас треба постійно 
(практично увесь час) ду-
мати, як раціонально та 
правильно розподіляти 
кошти. Мені як депутату 
відоме походження кожної 
копійки, яка надходить до 
бюджету, а вже як заступ-
ник селищного голови 

розумію всю складність 
розподілу і використання 
коштів. Це, до речі, най-
складніше у моїй роботі, 
бо потреб у нашої грома-
ди набагато більше, ніж 
можливостей теперішньо-
го бюджету. Тому розумію, 
наскільки важливо, аби в 
громаді з’являлися хоча 
б невеликі підприємства, 
виробництва, де люди 
отримували б роботу, а 
селищна рада – податкові 
кошти. Нові робочі місця 
покращують можливості 
місцевої влади вирішувати 
хоча б нагальні потреби 
громади.

– Впродовж трьох 
місяців країна в умо-
вах воєнного стану. На-
скільки відчутні зміни, 
яких проблем побіль-
шало?

– Так, більше трьох мі-
сяців триває війна. Дуже 
багато організаційних 
питань додалося у перші 
тижні повномасштаб-
ного вторгнення. Багато 
наших земляків виїхали 
з громади, а до нас, на 
Романівщину, прибули 
внутрішньо переміщені 
особи. Лише через ЦНАП 
зареєструвались більше 
3 тисяч 700 таких людей.

Хочу зазначити, що у 
перші дні війни у Рома-
нові організували штаб 
допомоги, який відіграє 
надзвичайно важливу 
роль, діє чітко і дозволяє 
миттєво вирішувати ба-
гато нагальних питань. 
Слід зауважити, що міс-
цева влада без допомоги 
громадськості (і насампе-
ред – місцевого бізнесу) 
однозначно не змогла б 
працювати ритмічно і 
фактично без збоїв. 

Щодо моїх особистих 
вражень, то найважче про-
щатися із земляками, яких 
забирає війна. Це наші 
хлопці та дівчата, які не 
вагаючись відправились 
захищати державу та від-

дали найдорожче – свої 
життя, щоб ми з вами 
жили у незалежній та 
вільній країні. Я розумію, 
наскільки наш народ і 
наша держава в неоцінен-
ному боргу перед родина-
ми загиблих. І обов’язок 
місцевої влади допомагати 
сім’ям загиблих, про це 
не маємо права забувати. 

– Василю Івановичу, 
за плечима у вас неаби-
який відрізок часу і до-
свід роботи в органах 
влади. Які риси люд-
ської вдачі у вашій ро-
боті є визначальними?

– Не буду виголошува-
ти гасел чи рецептів чи-
новницького мистецтва, бо 
це може бути по-різному. 
Але є речі, про які забува-
ти не можна ні на мить. 
Це – порядність, послідов-
ність, професіоналізм. Їх 
можна поміняти місцями, 
але від перестановки до-
данків сума не змінюється. 
Саме ця сума і є ключем 
до успіху та людської дові-
ри. Для мене особисто це 
дуже важливо. І я нама-
гаюсь про це не забувати.

Влітку 1990-го його направили вчителем 
у село Ольшанку тодішнього Дзержинсько-
го району. Через два роки Василь Ходюк 
переїхав до села Нивна, де також працював 
у школі. Спочатку заступником директора, 
а згодом – директором Нивненської ЗОШ. 
Тут вперше обраний депутатом районної 
ради. А у 2000-му році Василеві Івановичу 
Ходюку довірили посаду заступника голо-
ви тоді ще Дзержинської районної ради. 
Відтоді його незмінно і загалом шість разів 
обирали депутатом Романівської район-
ної, а сьогодні – Романівської селищної 
ради. Обіймав посади заступника голови 
та голови районної ради. Працював і за-
ступником голови районної адміністрації. 
У розмові із Василем Ходюком запропо-
нували згадати та порівняти умови роботи 
на відповідальних посадах у різні часи його 
солідної службової кар’єри. 
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Як зареєструвати договір оренди 
земельної ділянки в умовах воєнного стану

Попри запроваджен-
ня в Україні правового 
режиму воєнного стану, 
до юристів системи без-
оплатної правової допо-
моги звертаються люди, 
які хотіли б орендувати 
або віддати в оренду 
земельну ділянку. Розпо-
відаємо про особливості 
реєстрації договору 
оренди земельної ділян-
ки в сучасних умовах.

Нещодавно набрав чинності 
Закон України від 24 березня 2022 
року №2145-IX «Про внесення 
змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо створення умов 
для забезпечення продовольчої 

безпеки в умовах воєнного стану», 
яким передбачено суттєві зміни 
щодо порядку оренди землі та 
реєстрації відповідних договорів 
під час воєнного стану.

Згідно із нововведеннями 
державна реєстрація укладення 
договорів оренди земельних ді-
лянок під час воєнного стану по-
кладається на районні військові 

адміністрації (без потреби вне-
сення змін до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно).

У нинішніх умовах відповідна 
військова адміністрація вносить 
відомості до спеціальної Книги 
реєстрації землеволодінь і зем-
лекористувань (в паперовій та 

електронній формах). Така книга 
має бути передана до Державної 
служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру протя-
гом 1 місяця з дня припинення 
або скасування воєнного стану в 
Україні або у відповідних окремих 
її місцевостях.

Чи потрібні 
направлення під час 
воєнного стану – 
роз`яснення МОЗ

З початку військової 
агресії російської фе-
дерації проти України 
МОЗ прийняло низку 
рішень та заходів, щоб 
спростити доступ 
українців до необхід-
них медичних послуг 
та лікарських засобів.

Так, українці, які були зму-
шені змінити місце проживання 
через військову агресію рф (тоб-
то є внутрішньо переміщеними 
особами), мають можливість 
отримати первинну медичну 
допомогу за місцем фактичного 
перебування, без декларацій та 
направлень, у будь-якій лікарні, 
якщо вона здатна забезпечити 
необхідне лікування. Нагадуємо, 
що первинну меддопомогу на-
дають сімейні лікарі, терапевти 
та педіатри.

Проте для того, щоб отрима-
ти вузькоспеціалізовану допо-
могу, направлення, як і раніше, 
є необхідним.

Хто може виписувати на-
правлення?

Виписувати направлення мо-
жуть всі лікарі в медичній сис-
темі, від сімейних до високоспе-
ціалізованих, коли вважають за 
потрібне залучення до лікування 
фахівця іншої спеціалізації, до-
даткові обстеження, процедури, 
госпіталізацію.

Який строк дії направ-
лення?

Термін дії направлення – рік. 
Проте пацієнту краще дотри-
муватись рекомендацій лікаря 
щодо термінів проходження 
обстеження чи отримання кон-
сультації спеціаліста, на які на-
правлено пацієнта.

Яка інформація міститься 
в направленні?

У направленні не зазнача-
ється заклад чи лікар, до якого 
направляють пацієнта, зазнача-
ється код послуги та інформація 
про заклад і лікаря, який створив 
направлення. Місце отримання 
послуги пацієнт може обрати 
самостійно у будь-якій лікарні, 
яка має контракт з НСЗУ і може 
надати відповідні медичні по-
слуги.

Виняток: якщо пацієнта пе-
реводять на рівні «стаціонар-ста-
ціонар» — заклад зазначається.

Нагадуємо, що для того, щоб 
забезпечити доступ пацієнтів 
до медичних послуг, під час ві-
йни діють як електронні, так і 
паперові направлення.

Дізнатися, в яких саме 
закладах можна безоплатно 
отримати потрібну консуль-
тацію або пройти додаткову 
діагностику, можна за номе-
ром 16-77 (контакт-центр 
НСЗУ).

Пресслужба МОЗ України

Збільшено виплати пенсіонерам, 
які відстрочили вихід на пенсію

Відповідно до законодавства, яке діяло до 30 
квітня 2022 року, до пенсій за віком особи, які після 
призначення пенсій працювали та відмовились від 
отримання пенсій або після набуття права на пенсію 
працювали і виявили бажання отримувати пенсію 
з більш пізнього строку, встановлювались надбавки 
згідно із Законом України «Про пенсійне забезпе-
чення» у розмірі 10% основного розміру пенсії (що 
виплачувався до дати набрання чинності Закону 
України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» – 01.01.2004) за кожний повний рік 
роботи після призначення пенсії, але не більше 40%.

Залежно від кількості років роботи після призна-
чення пенсії чи набуття права на пенсію, за які була 
встановлена надбавка, її розмір з 30 квітня 2022 року 
становить: за 1 рік роботи – 6%, за 2 роки –12 %, за 3 
роки – 18 %, за 4 роки – 24% основного розміру пенсії 
за віком, обчисленого відповідно до статті 27 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування». Виплата перерахованих пенсій буде 
проведена у червні з доплатою з 30.04.2022.

ПРИКЛАД ПЕРЕРАХУНКУ:

Пенсіонер отримував 40% надбавки за 
4 роки роботи після досягнення пенсій-
ного віку (60 грн). З 30.04.2022 надбавка 
становить 24% основного розміру пенсії. 
Якщо основний розмір пенсії, наприклад, 
2150,00 грн, то надбавка складає 516 грн 
(24% х 2150, 00 грн).

Довідково: розмір раніше встановлених надбавок 
до пенсії за роботу після досягнення пенсійного 
віку змінено згідно із Законом України від 15.02.2022 
№2040-IX «Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо вдосконалення пенсійного законодавства».

Пенсійний фонд України

Місцеві бюджети отримали від 
малого бізнесу понад 462 млн 
гривень єдиного податку

«До місцевих бюджетів від підприємців та під-
приємств, які працюють за спрощеною системою 
оподаткування, за січень–травень надійшло 462,3 
млн гривень єдиного податку, це на 4,4 відсотка або 
19,4 млн гривень більше, ніж за відповідний період 
минулого року», – повідомив в.о. начальника Головно-
го управління ДПС у Житомирській області Сергій 
Красиленко.

Найбільший внесок у бюджети громад зро-
били фізичні особи – підприємці, які спла-
тили 372 мільйони гривень, юридичні особи 
– спрощенці – 51,2 млн гривень та сільськогос-
подарські товаровиробники – 39,6 млн гривень 
єдиного податку.

Надходження до бюджету єдиного податку пе-
ревищують визначені індикативи та зберігають по-
зитивну тенденцію росту порівняно з відповідним 
періодом минулого року.

Податкова служба продовжує взаємодію з тери-
торіальними громадами щодо зручності процесів у 
сфері оподаткування та сплати податків до місцевих 
бюджетів.

Сумлінно сплачуєте єдиний податок до місцевих 
бюджетів – тим самим забезпечуєте життєдіяльність 
територіальних громад!

Сектор інформаційної взаємодії  
ГУ ДПС у Житомирській області 

Як здійснити державну реєстрацію договору оренди 
землі під час воєнного стану?

Для того, щоб зареєструвати договір оренди земельної ділянки, 
орендодавець повинен скласти заяву в електронній формі, до якої 
додати примірник договору, а також засвідчені орендодавцем копії 
документів, що посвідчують право на земельну ділянку. Заява з 
доданими документами надсилається до військової адміністрації 
електронною поштою.

Які строки державної реєстрації договору оренди?
Державна реєстрація договору оренди або надання вмоти-

вованої відмови у державній реєстрації відбувається протягом 5 
робочих днів з дня подання заяви. Важливо, що підставою для 
відмови у державній реєстрації може бути лише невідповідність 
поданих документів закону.
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Як почати отримувати 
«доступні ліки» під 
час воєнного стану

Через військову агресію рф та викликані ві-
йною стреси, погіршення побутових умов бага-
то українців стикаються із загостренням старих 
і появою нових хвороб, відчувають негативні 
наслідки впливу на психічне здоров’я тощо.

Для тих, хто потребує медикаментозного лікування, нагадуємо, 
що в Україні працює програма «Доступні ліки», завдяки якій паці-
єнти можуть отримувати їх безоплатно або з невеликою доплатою. 

До програми «Доступні ліки» входять лікарські за-
соби проти серцево-судинних хвороб, діабету І типу 
(інсулінозалежний) та ІІ типу, бронхіальної астми, 
розладів психіки та поведінки, епілепсії, нецукрового 
діабету, а також препарати для профілактики інфарктів 
та інсультів.

Якщо пацієнту потрібні ліки проти серцево-судинних захворю-
вань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу йому необхідно 
звернутися:

• до свого лікаря, з яким укладено декларацію і є зв’язок;
• до будь-якого іншого сімейного лікаря (якщо ви змушені були 

змінити місце проживання), терапевта чи педіатра, з яким декларації 
немає. Адже первинна допомога для ВПО надається у повному 
обсязі.

Лікар проведе огляд, діагностику, призначить необхідне ліку-
вання, зокрема й медикаментозне.

Якщо необхідні ліки через розлади психіки та поведінки – слід 
звертатися до психіатра, епілепсії – до психіатра або невролога.

Якщо пацієнтові потрібно прописати першу схему лікування 
інсуліном, то це робить лікар-ендокринолог. Зміни в схему вносить 
також він. А після затвердження схеми виписувати рецепти на 
інсуліни може й сімейний лікар.

Проти нецукрового діабету перший рецепт має виписати також 
лікар-ендокринолог, за повторним рецептом можна звертатися до 
лікарів, які надають первинну медичну допомогу.

Далі – лікар виписує власне рецепт на потрібні пацієнту ліки. 
Це може бути як електронний, так і паперовий рецепт. 

З цим рецептом пацієнт може звернутися до аптеки, яка має 
договір з НСЗУ на відпуск ліків, і отримати безоплатні препарати. 

Знайти найближчу аптеку можна за телефоном 16-77 
(контакт-центр НСЗУ).

Пресслужба МОЗ України

Ярославі Павлюк – вже 90!

Завжди на варті  
вашої безпеки

Нещодавно, 5 червня 2022 року, свій 90-й рік народжен-
ня відзначила уславлена поетеса, журналістка, громад-
ська діячка із Любара Ярослава Степанівна Павлюк. 

Восени минулого року з-під пера Ярослави Павлюк вийшла книжка 
«Ти будеш жити, Україно!». Видання, що вийшло за сприяння депутата 
Житомирської обласної ради Ігоря Ходака, швидко стало популярним, а 
деякі поезії виявилися навдивовиж пророчими всього за пів року після 
їхньої появи перед читачем. Звісно ж, Ярослава Степанівна отримала від 
читачів схвальні відгуки, а тому у її планах – знову вірші на патріотичну та 
військову тематику. 

Сьогодні поетесі важко, бо важка хвороба призвела до ускладнень та 
ампутації ноги. Вона пересувається за допомогою візка. Живе із сином, але, 
як і раніше, повна поетичних планів. Ще одна збірка «Затиснувши  рукою 
біль у серці», яку Ярослава Павлюк видала кількома роками раніше, також 
виявилася пророчою, як для самої авторки поезій, так і для її земляків-
українців.

Юрій Камінський – капітан поліції, заступник керівника Романівського сектору поліції, 
відділення поліції № 5 Житомирського РУ ГУ Національної поліції в Житомирській області. 
У 2013-му році Юрій Георгійович став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Кращий за професією» 
у номінації дільничних інспекторів. До речі, ні до переможного кубку всеукраїнського масштабу, ні вже 
за 9 років після цього жоден дільничний інспектор (раніше міліціонер) Житомирщини ніколи нічого 
подібного не досягав. Так що й сьогодні Юрій Камінський – досконалий із набутим досвідом успішної 
роботи зразок справжнього поліцейського як дільничний інспектор, так і на інших посадах. Принай-
мні фахівців із такими реальними здобутками не так вже й багато. У свої 37 років Юрій Георгійович 
прекрасно орієнтується не лише у багатьох сферах правоохоронної діяльності на своїй підвідомчій 
території, але й у суспільно-політичному та громадському житті Романівської селищної ради. 

Отож з нагоди професійного свята хочемо привітати Юрія Георгійовича Камінського та в його 
особі усіх дільничних офіцерів поліції, які віддані своїй роботі, цілодобово стоять на варті нашої 
безпеки, впевнено дотримуються присяги поліцейського – служити та захищати!

Нехай більше буде превентивної роботи, вдячних громадян, нехай панує мир, міцного здоров’я 
та сімейного затишку.

18 червня в Україні 
своє професійне свято 
відзначають дільничні 
офіцери поліції. Ця 
професія вважається 
однією з найвідповідаль-
ніших та найважчих, 
адже посадові обов’язки 
дільничних дуже різно-
манітні. До них належать 
захист прав та законних 
інтересів громадян від 
протиправних посягань, 
охорона громадського 
порядку, профілактична 
робота безпосередньо з 
людьми.

У зв’язку з реформою децен-
тралізації та укрупненням районів 
зараз у Романові немає відділення 
поліції. Житомирський район надто 
великий, а відділення, куди «припи-
сали» романівських правоохоронців 
сектору поліцейської діяльності № 1, 
розташоване тепер у місті Чуднові. 

У Романові поки не реалізова-
ний проєкт «Поліцейський офіцер 
громади» – нині вивчають питання 
створення поліцейської станції, тож 
все ще в перспективі, громаді є до 
чого прагнути та переймати досвід 
у сусідів. Так, у Миропільській ТГ 
успішно працює поліцейська станція 
разом з офіцером громади.

Напередодні Дня дільничних 
офіцерів поліції нам вдалося по-
спілкуватися з правоохоронцями, 
які більшу частину свого життя пра-
цюють для людей та заради людей, 
з офіцером, для якого безпека на-
селення – це щоденна робота.
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Україна цьогоріч може зібрати близько 65 млн тонн врожаю

Посівна кампанія в Украї-
ні завершена на 99%. За про-
гнозами, в Україні має бути 
повне забезпечення внутріш-
нього споживання всіма клю-
човими с/г культурами на 
рівні 65 млн тонн зернових, 
зернобобових та олійних, у 
тому числі передбачається 
потенційний експорт в об-
сязі близько 30 млн.

Про це перший заступник міністра 
аграрної політики та продовольства Укра-
їни Тарас Висоцький розповів під час 
пресбрифінгу в Media Center Ukraine. Він 
також зазначив, як змінилися структури 
посівів, скільки врожаю уже втрачено та 
про яку суму збитків для аграрної галузі 
йдеться.

«На початок війни посівна кампанія ще 
не розпочалася, але аграрії уже активно до 
неї підготувалися. Так, було закуплено та 
у багатьох випадках доставлено основні 
матеріально-технічні ресурси: понад 80% 
мінеральних добрив від потреби, близько 
70–80% насіння, 60% засобів захисту рослин, 
близько третини палива», – вказав Тарас 
Висоцький. За його словами, така завчасна 
підготовка відіграла важливу роль для всіх 
теперішніх показників посівів.

Цього року, як пояснив перший заступ-
ник міністра, відбулася певна реструкту-
ризація змін із точки зору пріоритетності 
культур. На це вплинуло декілька факторів: 
собівартість витрат на гектар, можливість 
реалізації для внутрішніх потреб і те, яка 
врожайність продукції з гектара землі та її 
вартість за тонну. Останній пункт важливий 

з огляду на ускладнену експортну логістику: 
аграрії надавали перевагу тим культурам, 
які дають більшу вартість з однієї тонни, 
насамперед йдеться про олійні.

Найбільша зміна в структурі посівів 
стосувалася пшениці, кукурудзи, 
соняшника і сої.

Так, якщо у 2021 році ярої пшениці було 
посіяно 42 тис. га, то цьогоріч – майже 200 
тис. га. По-перше, пшениця важлива для 
продовольчої безпеки, по-друге, вона менш 
вибаглива культура з точки зору інтенсив-
ності, матеріальних ресурсів, прокоменту-
вав Тарас Висоцький.

Соя – культура, що невибаглива до мі-
неральних добрив. Хоча її площа посівів і 
залишилася на рівні попереднього року 
– близько 1 250 га (торік – 1300 га), але в 
цьогорічній структурі посівів її обсяги 
збільшилися, оскільки в цілому скороти-
лися посівні площі.

Площі посівів під соняшник скоро-
тилися порівняно з минулим роком, але 
несуттєво і зберегли високий показник у 
4 млн 700 тис. га.

Відбулося скорочення посівів кукурудзи: 
цього року 4 млн 600 тис. проти 5 млн 500 
тис. га торік, що пов’язано насамперед з 
тим, що кукурудза дає велику врожайність 
і складніша в логістиці.

Така структура посівних площ цілком 
гарантує внутрішню продовольчу безпеку 
України, – запевнив Тарас Висоцький.

За його словами, нині ми очікуємо 
близько 48–50 млн тонн зернових та зерно-
бобових: кукурудзи – 24 млн тонн, пшениці 
– 18–20 млн тонн, ячменю – близько 5 млн 
тонн, а також інші культури.

Урожай олійних має бути на рівні як 
мінімум 15 млн тонн. Так, очікується ви-
робництво близько 10 млн тонн соняшника, 
2,5–2,8 млн тонн сої і близько 2,5 млн тонн 
озимого ріпаку.

«У нас буде до 20 млн тонн перехідних 
залишків із попереднього врожаю, та потен-
ційно мінімум додатково 30 млн тонн до 
експорту з нового. Для того щоб впоратися 
з такими обсягами, потрібно експортувати 
мінімум 4 млн тонн у місяць», – підкреслив 
Тарас Висоцький.

Міністерство аграрної політики  
та продовольства України

«Потужний пласт історії, який потрібно 
використати у ході топонімічних змін», – 
Олександр Кондратюк

Віктор Радчук

Питання про на-
йменування і пере-
йменування вулиць, 
провулків, парків і площ 
у селах та селищах 
Романівщини настільки 
важливе і багатогранне, 
що його обговорення 
ніколи зайвим не буде. 

У нашому випадку йдеться про 
розмову із Олександром Кондра-
тюком, колишнім головою Рома-
нівської районної ради, який обі-
ймає сьогодні посаду начальника 
управління екології та природних 
ресурсів Житомирської ОДА (сьо-
годні – військово-цивільної адмі-
ністрації). Втім, наша розмова 
відбулася іще із однієї причини: 
Олександр Павлович Кондратюк 
був і залишається одним із най-
кращих краєзнавців Житомирщи-
ни, а щодо Романова, то тут його 
авторитет у галузі історії та місце-
вого краєзнавства є загальновиз-
наним. Свідченням цього стають 
не лише виступи та повідомлення 
історика-краєзнавця у цій важ-
ливій, цікавій та відповідальній 
сфері, але й численні друковані 
видання, які О. П. Кондратюк під-
готував і видав упродовж кількох 
десятиліть. Отож наша розмова 
із Олександром Кондратюком 
стосувалася історії перейме-
нувань у Романові та колиш-
ньому Романівському районі 
упродовж останньої чверті 
століття. 

Пряма мова Олександра Пав-
ловича: «Нинішній сплеск чи, 
можливо, правильніше – імпульс 
із перейменуванням вулиць, площ 
та провулків наших сіл та селищ 
можна назвати черговим, а та 
хвиля дерусифікації у топоніміці 
нашого краю так само схожа на не-
давню, яку у народі пам’ятають 
як декомунізацію. Насправді деко-
мунізацію слід було розпочинати 
ще тридцять років тому, на зорі  
нашої незалежності. Знову ж таки 

низка об’єктивних та суб’єктивних 
причин на початку 90-х років 
спричинила лише початок такої 
об’ємної роботи, а вже з 2000-х років 
ми взялися впроваджувати топо-
німічні зміни більш системно. У 
2003-му році селище Дзержинськ 
було перейменоване і отримало 
свою первісну історичну назву Ро-
манів. Знову ж таки пов’язую цю 
подію із постаттю Георгія Дми-
тровича Кирилюка, тодішнього 
керівника райдержадміністрації. 
Вже наступної хвилі топонімічних 
змін у Романові довелось чекати 
більш як десять років, але так 
звана хвиля топонімічних змін, 
викликана появою законодавства 
про декомунізацію, була справді 
масовою і більш-менш логічною 
та змістовною. Про більш-менш 
зауважую тому, що не завжди зміна 
назви топонімів проходила із вра-
хуванням історичних особливостей 
та важливих фактів, подій, дат і 
прізвищ. Наголошую на цьому, бо й 
сьогодні у процесі перейменування 
вулиць, площ, провулків і т. п. най-
важливіше – це факти, автохтонні 
та історичні назви певних тери-
торій, а не емоції, думки та впо-
добання певних осіб. Знову ж таки 
дати вулиці, площі чи провулку нову 
назву на зразок Весняна, Садова, 

Зоряна чи Сонячна є не зовсім пра-
вильним топонімічним кроком, 
а, імовірніше, – суто формальним 
рішенням. Змінювати колишню 
назву на нову слід обов’язково у 
руслі знань про історію, про назву 
певної місцевості у товщі народної 
пам’яті. Повторюю – це дуже від-
повідальний процес, і його завдання 
полягає у тому, аби було повернуто 
наші ідентичні, властиві лише на-
шій території назви певних топоні-
мів. Ну, скажімо, вулиця Жовтнева, 
що проходить від центру Романова 
до мікрорайону склозаводу, може за-
просто отримати свою історичну 
і давню назву – Чуднівський шлях. 
Вулиця Чкалова, яку сьогодні також 
збираються перейменувати, раніше 
називалася Сяберською дорогою або 
ж Сяберським шляхом. За такою 
ж логікою у Романові проходило пе-
рейменування, наприклад, вулиці 
Фрунзе на вулицю графа Іллінського 
або ж вулиці Рози Люксембург на 
вулицю Адольфа Кренца. В основі 
обох вищенаведених переймену-
вань – врахування важливих іс-
торичних подій, персонажів, які 
суттєво вплинули на життя Ро-
манова і романівчан. І саме таку 
логіку слід впроваджувати і надалі. 
Адже дерусифікація, до якої ми 
сьогодні вдаємось, не має бути 

лише нашою формальною відпо-
віддю на агресію сусідньої кра-
їни-імперіаліста. Точніше так: 
ми маємо використати нинішній 
момент для повернення назв, які 
пояснюють наше минуле, нашу 
автентику і нашу ідентичність. 
Адже не може такого бути, що у 
багатьох містах і селах нинішньої 
України з’являться однакові назви 
вулиць, площ  та провулків. З однієї 
причини – кожне місто, село чи се-
лище мають багато своїх особливос-
тей, притаманних лише тутешній 
місцевості. Це – ідеальна відповідь 
на потребу у зміні топонімічних 
назв. Тому моя пропозиція полягає і 
полягатиме у тому, щоб враховува-
ти не лише бажання чи політичну 
тенденцію щодо перейменувань у 
руслі нинішньої дерусифікації, але 
й найпершим чином взяти до відо-
ма історичні та автохтонні назви 
певних вулиць, місцевостей і т. п.». 

Звісно ж, якраз нинішня ситу-
ація із потребою проведення пе-
рейменування вулиць, провулків 
зачіпає не лише великі міста, але 
й стосується топоніміки невели-
ких населених пунктів. Скажімо 
так: у селі дві чи три вулиці, і одна 
із них досі має назву Колгоспна. 
Або – Радянська. На думку Олек-
сандра Кондратюка, тут не може 
бути поверхового чи формального 
ставлення до топонімічних змін. 
Знову ж таки думка жителів чи 
певних громадських організацій 
– однозначно важлива, але при 
цьому важливо, щоб громада чіт-
ко уявляла і зберігала пам'ять про 
своє минуле. Олександр Павлович 
згадує, що раніше, коли, напри-
клад, Романівська районна рада 
ініціювала низку перейменувань, 
то сільські ради на території ко-
лишнього Романівського району 
вирішили зберегти певну само-
стійність у вирішенні цього пи-
тання. Насправді це виявилося 
у суто формальному підході до 
перейменувань або ж і взагалі – 
до поступового зменшення сус-
пільної уваги до такого процесу. 
Сьогодні питання знову стає на 
порядку денному нашого ни-
нішнього життя. І формальністю 
краще не обмежуватися. Але тут, 
на думку Олександра Кондратюка, 

одним наскоком на процес пере-
йменування не обійтися. Адже 
картографії вулиць, реєстру їх-
ніх назв у тих чи інших селах у 
систематизованому вигляді поки 
що немає. Уточнення адресного 
господарства в Україні слід було 
провести давно, але така процеду-
ра проходить лише напередодні 
перепису населення. Отже, мож-
на відкласти важливу роботу до 
часів проведення перепису. Але 
потреба у перейменуванні вулиць 
може послужити поштовхом до 
важливої і потрібної, а головне 
– змістовної роботи, яку нам все 
одно доведеться виконувати. Тому 
важливо сьогодні не лише під-
готувати громадські слухання з 
нагоди обговорення топонімічних 
змін, але й вдатися до більш грун-
товної роботи, яка засвідчить про 
те, що Україна справді рухається 
у напрямі європейських змін, а 
не просто лише відповідає на ни-
нішню агресію імперіалістичного 
хижака.

P.S. Процес перейменування 
(зміни топонімічних назв) у руслі 
дерусифікації проходить дуже 
непросто. Як і раніше, держа-
ва, відповідні міністерства, ві-
домства, Інститут національної 
пам’яті займають у цьому про-
цесі суто споглядацьку роль. Ні 
тобі певних рекомендацій, ні 
хоча б конкретного наголосу 
на важливості таких змін. Що 
насамперед могло вберегти 
процес перейменувань від сут-
тєвих недоліків, від надмірних 
потрясінь, скандалів чи навіть 
конфузів. На Житомирщині вже 
сьогодні вирує на найвищому 
градусі суспільних емоцій об-
говорення зміни назви міста 
Новограда-Волинського на Звя-
гель. У місті Малині, наприклад, 
дерусифікацію чомусь пов’язали 
із ліквідацією імені Ніни Сосніної 
у назві ліцею, що носив  її ім’я. 
При цьому влада,  не надав-
ши важливих та переконливих  
аргументів, зазнає негативної 
реакції з боку громади міста. А 
цього бути не може. Бо якраз 
це – головне. 
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Успішно і впевнено!  
Навіть – в умовах військового часу!

Віктор Першко

Вільшанська територіальна 
громада виникла на заключно-
му етапі проведення реформи 
децентралізації влади в Україні. 

Фактично за кілька місяців до чергових 
місцевих виборів стало зрозуміло, що не-
подалік міста Чуднова буде розташована 
ще одна територіальна громада із центром 
у селі Вільшанка. Сьогодні про це мало 
хто згадує, але для Житомирщини це був 
унікальний випадок, коли центри двох 
сусідніх громад перебували на віддалі 
не більше п’яти-шести кілометрів. Для 
когось це було не зовсім логічно, але най-
більше питань у цій ситуації адресувалося 
у бік Вільшанки. Наскільки спроможною 
і самодостатньою виявиться Вільшанська 
сільська рада? Чи не доведеться жителям 
громади вже за рік – два після початку 
самостійного плавання повертатися до 
чуднівської «гавані»?

Сьогодні, коли відомі і добре вивчені 
підсумки роботи Вільшанської сільської 
ради у 2021-му році, коли громада спра-
цювала навіть в умовах воєнного часу ціл-
ком вдало і успішно у першому кварталі, 
а тепер вже і за підсумками п‘яти місяців 
2022-го року, можна впевнено стверджу-
вати, що жоден «шторм» чи «буревій» у 
житті нашої країни для Вільшанської гро-
мади не страшний. І найперша причина 
чи, можливо, найважливіша передумова 
такого впевненого поступу Вільшанської 
сільської ради полягає у тому, що громада 
абсолютно свідомо і очікувано обрала 
головою Сергія Мельника. Життєвий до-
свід, уміння зосереджувати увагу своїх 
колег на вирішенні найважливішої спра-
ви чи найважчого завдання дозволили 
Сергію Аркадійовичу Мельнику досить 
переконливо досягти вагомих резуль-
татів, які засвідчили самодостатність і 
перспективність розвитку Вільшанської 
сільської ради. Минулого року Сергій 
Мельник абсолютно самотужки провів 
звітну кампанію щодо своєї діяльності у 
перший рік життя новоствореної грома-
ди. Сьогодні Вільшанська сільська рада у 
звичному для себе ритмі, впевнено і напо-
легливо, продовжує успішно працювати 
в умовах воєнного часу. Тут, у Вільшанці, 
та ще в 11-х селах Вільшанської громади 

зустріли війну мужньо і організовано. 
Організували допомогу переселенцям зі 
східних, північних та південних областей 
України, і фактично двомісячна толока 
ледь не у щоденному ритмі засвідчила 
громадянську мужність більшості її жи-
телів, які здатні підтримати країну у най-
критичніший момент. Жителі усіх 12-ти 
сіл Вільшанської громади долучилися 
до досі не баченої вахти із виготовлення 
кулінарних подарунків як для підрозділів 
територіальної оборони, так і для воїнів 
ЗСУ. Гриби, свинина, курятина, борошно, 
випічка, пампушки – все це у тоннах, у 
тисячах штук, у сотнях ящиків і пакетів 
щодня відправлялося для потреб захис-
ників України, які у перші тижні раптової 
підступної агресії рашистів мали багато 
суто господарських проблем із облашту-
ванням, із забезпеченням їжею та іншими 
побутовими деталями. У тих селах, де 
працюють школи із обладнаними для 
приготування їжі їдальнями, все було 
ясно і зрозуміло: центром кулінарного ви-
робництва тут ставала шкільна їдальня. У 
тих селах, де шкільних їдалень вже немає, 
пиріжки, пампушки, голубці, тушонки 
та паштети готували, ліпили, смажили 
та запікали у приватних будинках. У бе-
резні – травні 2022 року печі та грубки у 
сільських хатах рідко коли простоювали. 

Кому не вистачало роботи за кухонним 
столом чи біля печі, шив прапори для ЗСУ 
та підрозділів територіальної оборони. А 
коли для потреб Збройних сил України 
треба були так звані автомобілі-всюди-
ходи, Вільшанська громада тут же спо-
рядила для потреб фронтових підрозділів 
тільки що придбаний за кошти сільського 
голови Сергія Мельника та його товариша 
Федора Псюка потужний позашляховик.

Тих, кого спіткала тяжка доля пере-
селенця, у селах Вільшанської громади 
зустріли так само гостинно, як у більшості 
сіл Житомирщини. Вони не мали проблем 
із харчами та їжею. А тим переселенцям, 
які вирушили до регіонів на заході Украї-
ни, вільшанці також допомагали харчами. 
Наприклад, для потреб Банченського чо-
ловічого монастиря (Чернівецька область), 
де знайшли прихисток сотні жителів До-
нецької та Запорізької областей, вільшанці 
спорядили і доправили 20 тонн картоплі. 
Потім до продовольчої допомоги долучи-
лись пакунки для малечі, куди входили 
всі необхідні для малюків предмети гігі-
єнічно-санітарного призначення.

Звісно ж, сьогодні, коли війна із воро-
гом триває, коли важко спрогнозувати 
термін її переможного завершення, все 
ж таки варто думати і готуватися до май-
бутніх часів. Вони, найочевидніше, будуть 

нелегкими, адже на порядок денний по-
стануть питання якісно нової економіки, 
нових проєктів, які раніше були лише у 
планах окремих керівників. Сергій Ар-
кадійович Мельник зазначає, що війна 
дуже відчутно вплинула на реалізацію 
певних задумів та планів Вільшанської 
сільської ради. Щонайменше один із про-
єктів, який би запрацював ще у 2022-му 
році, мав стосунок до переробки відходів 
сільськогосподарського виробництва. 

«Ми мали б отримати на нашій тери-
торії потужне і сучасне підприємство, яке 
суттєво покращило б показники роботи 
нашої сільради», – каже С. А. Мельник і тут 
же додає, що питання щодо облаштуван-
ня заводу буде втілюватися одразу після 
вигнання ворога із нашої землі. Ще один 
інвестиційний проєкт, який має усі шанси 
бути втіленим на території Вільшанської 
громади, стосується облаштування парку 
у селі Троща. За словами Вільшанського 
сільського голови, там також з’явиться 
сучасний заклад рекреаційного напряму, 
де відпочиватимуть і навчатимуться діти. 
Взагалі дитяча, спортивна, ігрова інфра-
структура для Сергія Мельника упродовж 
вже двох років є стратегічним напрямом 
його діяльності. Ігровий майданчик у 
Вільшанці, сквер та футбольне поле у Кар-
півцях, дитячий садок у селі Троща, ФАП 
у Галіївці – цей перелік неповний, але й 
він засвідчує увагу і бажання навести від-
носний порядок у сфері дитячого та моло-
діжного дозвілля у Вільшанській громаді. 
Те ж саме стосується і освітянської галузі. 
Ігор Кучмій, який опікується проблемами 
освітянських закладів Вільшанської сіль-
ради, висловився достатньо оптимістично 
стосовно найближчого майбутнього своїх 
колег-освітян: «Єдине, чого нам може за-
бракнути із початку нового навчального 
року, це одного автобуса для підвозу дітей. 
Нам, можливо, доведеться укладати угоди 
про підвіз дітвори із приватними переві-
зниками. А так наші освітянські заклади 
особливих проблем із підготовки  до нового 
навчального року не мають».

Звісно ж, вважати ситуацію всере-
дині Вільшанської сільради безпро-
блемною чи безтурботною аж ніяк 
не можна. Проте тут вперто і ціле-
спрямовано налаштовані на розвиток, 
порядок та постійне вдосконалення. 
А ще очевидно, що тут вже звикли 
досягати наміченого.

У сервісних центрах МВС відновився  
онлайн-запис в електронну чергу

У той час, коли наша країна 
веде запеклі бої з агресором та 
відстоює свої території, сервіс-
ні центри МВС продовжують 
відновлювати роботу своїх 
центрів та свої потужності. 
Нині вже працює 132 сервісних 
центри МВС, навіть у місті-ге-
рої Харкові! 

Отже, 9 червня сервісні центри МВС 
поновили роботу функціонала онлайн-за-
пису до електронної черги. Онлайн-запис 
дозволяє заощадити час клієнтів і надає 
можливість раціонально його спланувати.

Тож відтепер записатися до сервісних 
центрів МВС нового зразка можна онлайн 
на офіційному вебсайті Головного сервісно-
го центру МВС або через термінал електро-
нної черги безпосередньо у приміщенні 
сервісного центру МВС. У разі відсутності 
в сервісному центрі МВС електронної черги 
отримання послуг проводиться в порядку 
живої черги.

Через онлайн-запис до електронної чер-
ги можна записатися на будь-яку послугу, 

окрім прийняття практичних іспитів на 
право керування транспортним засобом. 
Запис на складання практичного іспиту 
здійснюється через термінал електронної 
черги, встановлений у приміщенні сервісно-
го центру МВС, або за його відсутності – в 
порядку живої черги.

На жаль, через численні кібератаки на 
початку війни нам довелося цей функціонал 
тимчасово відключити. Але нині він вже 

працює на повну потужність і виконує всі 
свої функції.

Для онлайн-запису необхідно зайти 
на сайт Головного сервісного центру МВС, 
обрати розділ «Запис в е-чергу», пройти 
ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA (це 
загальнодержавна електронна система 
ідентифікації особи, яка дає змогу вико-
ристовувати всі можливі в Україні способи 
електронної ідентифікації), обрати місце 
отримання послуги, саму послугу та дату 
і час відвідування сервісного центру МВС.

Можливості функціонала запису 
в онлайн-чергу:

• збереження інформації про всі 
наявні онлайн-реєстрації в черзі ко-
ристувача;

• запис в пару кліків на вільну дату 
та час для отримання послуги;

• автоматичне встановлення об-
меження кількості записів: один талон 
на обрану послугу протягом доби та 
4 талони протягом місяця;

• наявний алгоритм розподілу об-
слуговування громадян між адміністра-
торами залежно від їхньої кількості.

Сформований талон електронної черги 
необхідно показати адміністратору сервіс-
ного центру МВС для отримання послуги. 
Онлайн-запис є індивідуальним і не може 
бути переданий іншій особі. Невідповід-
ність обраної послуги й даних, зазначе-
них під час реєстрації в електронній черзі, 
реальним даним особи є підставою для 
скасування реєстрації в електронній черзі.

Зауважимо, що в разі оголошення пові-
тряної тривоги до початку роботи сервісного 
центру МВС надання послуг розпочинаєть-
ся лише після її відміни. Якщо повітряна 
тривога оголошена під час робочого дня, 
обслуговування негайно призупиняється, 
а відвідувачам пропонується прослідувати 
в укриття. При цьому очікування в черзі 
подовжується на час тривалості повітряної 
тривоги.

Отримати додаткову інформацію 
та консультацію можна за номером 
(044)290 19 88 або у повідомленнях на 
офіційній фейсбук-сторінці Головно-
го сервісного центру МВС, дізнатися 
новини сервісних центрів MBC – на 
сайті Головного сервісного центру МВС.

РСЦ ГСЦ МВС  
в Житомирській області
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Про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю  «ВІВАД 09», код згідно з ЄДРПОУ: 
36311007, інформує про намір провадити 
плановану діяльність та оцінку її впливу 
на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ВІВАД 09», 13001, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, смт Романів, вул. За-
водська, буд.26, тел.: 0988854380, генеральний 
директор Ходак І. Є.

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика
Планована діяльність полягає у будів-

ництві нових виробничих та складських 
будівель і споруд деревообробного комп-
лексу в с. Врублівка Житомирського району, 
Житомирської області та його подальшій 
експлуатації. 

Основна виробнича діяльність підприєм-
ства полягає у лісопильному та стругально-
му виробництві. Деревообробний комплекс 
забезпечує виробництво паркетної фрези, 
паркету та ламелі. Додатковий деревооброб-
ний комплекс займатиметься виробництвом 
деревних паливних пелет.

Основною метою та завданням здійснен-
ня планованої діяльності є перероблення 
залишків деревообробного та лісопильного 
виробництва для виготовлення паркетної 
продукції та продукції для опалювальної 
сфери (пелети).

Технічна альтернатива 1
Планованою діяльністю розглядається 

встановлення обладнання для виробництва  
паркетної фрези та паркету, сировиною для 
виготовлення яких слугує кругляк (дуб). 
Згідно технології виробництва вихідна си-
ровина попередньо піддається сортуванню 
за якісними параметрами та розмірами, 
після чого – розпилюється на пилорамах, 
торцюється на верстатах, калібрується. Для 
подальших технологічних операцій обріз-
на дошка проходить процес сортування та 
сушки. Далі висушені дошки проходять 
первинну обробку, підлягають струганню. 
Виробництво ламелі або паркетної дошки 
включає декілька технологічних процесів: 
одержання дощок, їх сушіння, розпуск, 
чорнове стругання, торцювання та чисто-
ва обробка. Початковий етап переробки 
деревини з метою виготовлення паркетної 
дошки та ламелі здійснюватиметься в пере-
робному цеху, де діятимуть деревообробні 
верстати, а саме: стрічковопильні Rulmae 
800, вертикально-стрічкові RM-1000, багато-
пильні RM-650 HCY, ЦА-2А, торцювальні та 
калібрувальні та ін. Цех по виготовленню 
мозаїчного та індустріального та штучного 
паркету оснащений лініями марки Shreder 
у складі торцювальних, стругальних, роз-
пиловочних та ділильних верстатів, а також 
розпилювально-горизональним верстатом 
типу Weinig Unimat 23E. В цеху виготовлен-
ня ламелі встановлені верстати Altendorf, 
Rowermat 700, а також інші для здійснення 
механічної обробки деревини. Всі техно-
логічні процеси оснащені циклонами та 
фільтрувальними установками.

Склеювання мозаїчного паркету та ла-
мелі відбувається на верстаті марки Burkle 
за допомогою клею TM «BAYRIS», ТМ «MTC 
CONCRETE», ADHESIVE шляхом нанесення 
матеріалу на поверхню продукції з подаль-
шим просочуванням. 

Розглядається встановлення обладнання 
для виробництва деревних пелет на існую-
чому деревообробному комплексі. Техно-
логічний процес виробництва продукції із 
деревини - пелетів включає декілька етапів 
оброблення деревини. Спочатку відбува-
ється підготовка сировини – подрібнення 
деревини за допомогою рубальної машини 
(дробарки) до фракції розмірами не більше 
25х25х2 мм. Після подрібнення сировина 
піддається сушці або зволоженню для до-
сягнення вологості 2%. Перед пресуванням 
сировина додатково до подрібнюється, після 
чого піддається пресуванню з досягненням 
її ущільнення до 3 разів.  Температура в 
робочій зоні преса сягає 100оС. Після пре-
сування відбувається кондиціювання гранул 
шляхом охолодження. Останнім етапом 
виробництва пелет є їх розфасовка та паку-
вання. На виробництво однієї тони гранул 
йде 3-5 кубометрів деревних відходів при-
родної вологості.

Для подрібнення сухого матеріалу ви-
користовуватиметься дробарка Gedrus МВС, 
перед якою діятиме металодетектор SMMC. 
Далі за допомогою пневмотранспортерів 
сировина подається до буферного збірнику, 

потім – до гранулятора ZZW. Далі матері-
ал потрапляє в камеру гранулювання, де 
пресується до гарячих сирих гранул. Для 
охолодження гранули транспортерами пода-
ються на охолоджувач СР. Після охолоджен-
ня гранули потрапляють на вібраційний 
сепаратор РZP, а через транспортер РТС – на 
лінію пакування.

Технічна альтернатива 2
Для забезпечення технологічного проце-

су виготовлення паркету та ламелей розгля-
дається обладнання відповідно до технічної 
альтернативи 1, крім ламельної пилорами, 
оскільки планується встановлення пилора-
ми марки МJ 2020 TFC типу TR88 ECJNJMIC, 
призначеної для розпиловки сировини та 
отримання ламелі товщиною до 2 мм.

Технологічний процес виробництва 
продукції із деревини – пелетів планується 
забезпечити за допомогою пелетної лінії 
«Артмаш», до складу якої входять: шнек 
точного завантаження 380В, 1500 об/хв, 
гранулятор 22 кВт та охолоджувач гранул 
з вібростолом 5.5 кВт.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності.

Територіальна альтернатива 1:
Планована діяльність здійснюватиметься 

в селі Врублівка Житомирського району 
Житомирської області.

Кадастровий номер земельної ділянки: 
1821481500:02:000:0627

Додаткового відводу земель у постійне та 
тимчасове використання не передбачається.

Територіальна альтернатива 2:
У зв’язку з тим, що вибір територіальної 

альтернативи №1 дозволяє дотримуватись 
усіх планувальних обмежень, у тому числі 
вимоги щодо розмірів санітарно-захисної 
зони підприємства, а також має сформовану 
земельну ділянку для ведення планованої 
діяльності  відповідно до вимог чинного 
законодавства України,  територіальна аль-
тернатива № 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Провадження планової діяльності щодо 
нового будівництва виробничих та склад-
ських будівель деревообробного комплексу 
та його подальша експлуатації забезпечить 
задоволення попиту в галузі виробництва 
деревообробної продукції, яка має високий 
попит як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках, створить додаткові робочі міс-
ця, за рахунок залучення місцевих жителів 
і підрядних організацій під час будівельних 
робіт, збільшить дохідність до місцевих бю-
джетів за рахунок сплати податків та зборів, 
покращить економічну ситуацію регіону 
при дотриманні екологічних та санітарно-
гігієнічних нормативів, сприятиме розвитку 
промислової інфраструктури України, що, 
в свою чергу, позитивно вплине на умови 
життєдіяльності населення.

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Для забезпечення основного виробни-
цтва на деревообробному підприємстві 
планується встановлення наступного об-
ладнання та устаткування, а саме таких 
верстатів: стрічковопильні Rulmae 800, 
вертикально-стрічкові RM-1000, багато-
пильні RM-650 HCY, ЦА-2А, торцювальні 
та калібрувальні та ін., лінії марки Shreder, 
Weinig Unimat 23E тощо.

На підприємстві здійснюватиметься 
виготовлення ламелі товщиною 2,7-6,5 мм, 
шириною 60-250 мм та довжиною 300-2500 
мм, а також індустріального, мозаїчного та 
штучного паркету.

Пелети (паливні гранули) – невеликі 
циліндричні пресовані деревні вироби 
діаметром 4-12 мм, завдовжки 20-50 мм 
– виготовляються з висушених залишків 
деревообробного та лісопильного виробни-
цтва та в подальшому можуть використо-
вуватись в котлах для отримання теплової 
та електричної енергії шляхом спалювання. 
Сировиною для пелет є подрібнена деревина 
дубу розміром біля 1 мм завтовшки і до 3-4 
мм завдовжки. Процес гранулювання – пеле-
тизації відбувається у спеціальних кільцевих 
штампах (прес-формах) обертовими ротор-
ними вальцями, які упресовують в численні 
отвори – філь’єри прес-форми. Подрібнена 
деревна сировина обробляється парою, піс-
ля чого зрізані з зовнішньої сторони штампа 
спеціальним ножем гранули, повинні бути 
охолоджені і відділені від дрібних частинок. 

Потужність виробництва деревооброб-
ної продукції ТОВ «ВІВАД 09» орієнтовно 
складатиме: 11 360 т/рік паркетної фрези, 2 

600 т/рік паркету, 4 610 т/рік ламелі, 2,5 т/год 
або 60 т/добу пелет.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно Законо-
давства України з дотриманням нормативів 
гранично-допустимих рівнів екологічного 
навантаження на природне середовище, 
санітарних нормативів, охорони праці, по-
жежної безпеки, радіаційного контролю, 
поводження з відходами тощо. 

Щодо технічної альтернативи 2
Згідно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна під-

готовка і захист території за альтер-
нативами

- дотримання технологій, передбачених 
проєктом при будівництві та подальшій 
експлуатації деревообробного комплексу;

- вжиття заходів для запобігання пило-
утворення; 

- підтримка існуючих технологічних 
доріг для транспортування сировини і  ви-
робленої продукції;

- вжиття заходів, направлених на запо-
бігання аваріям, обмеження і ліквідація їх 
наслідків та захист людей і довкілля від їх 
впливу;

- дотримання встановлених законодав-
ством норм щодо санітарно-захисних зон.

Планова діяльність відбуватиметься на 
існуючій території з сформованим урба-
нізованим ландшафтом та не передбачає 
розчистку території від чагарникової і де-
ревної рослинності, знесення або демонтаж 
будівель і споруд. Промисловий майданчик 
для здійснення планованої діяльності забез-
печений під’їзними дорогами та необхідни-
ми інженерно-технічними комунікаціями, 
спорудами та інженерними мережами. До-
даткового еколого-інженерної підготовки і 
захисту території не потрібно.

Щодо технічної альтернативи 2
Згідно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерні та еко-

логічні вишукування виконуватимуться у 
необхідному обсязі згідно чинного законо-
давства України.

Щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що вибір територіальної 

альтернативи №1 дозволяє дотримуватись 
усіх планувальних обмежень, у тому числі 
вимоги щодо розмірів санітарно-захисної 
зони підприємства, а також має сформовану 
земельну ділянку для ведення планованої 
діяльності  відповідно до вимог чинного 
законодавства України,  територіальна аль-
тернатива № 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля

Щодо технічної альтернативи 1.
При проведенні будівництва нових ви-

робничих та складських будівель, а також 
подальша робота всього деревообробного 
комплексу в с. Врублівка, Житомирського 
району, Житомирської області можливі 
впливи на довкілля включають:

- клімат і мікроклімат – негативний 
вплив не передбачається;

- грунти – помірний вплив на грунти 
під час проведення будівельних робіт від-
бувається при проведенні земляних робіт 
тощо, при експлуатації негативного впливу 
на земельні ресурси не очікується;

- геологічне середовище – потенційний 
вплив планової діяльності на геологічне 
середовище не передбачається;

- водні ресурси – скидання стічних вод у 
водний об’єкт  при будівельних роботах та 
в процесі здійснення планованої діяльності 
не передбачено, використання води при бу-
дівельних роботах та при подальшій роботі 
об’єкту забезпечуватиметься за рахунок 
наявної на підприємстві артсвердловини. 
Комунально-побутові стоки відводити-
муться у вигріб з подальшим вивезенням 
комунальним підприємством відповідно 
до укладених договорів з спеціалізованими 
організаціями. Негативний вплив на водні 
ресурси не передбачається;

- повітряне середовище - помірний вплив. 
Тимчасове збільшення концентрації забруд-
нюючих речовин під час проведення буді-
вельних робіт, роботі двигунів внутрішнього 
згорання будівельної техніки. При експлуа-
тації – під час технологічних операції при 
виробництві паркетної фрези, паркету та 

ламелі, деревних паливних пелет;
- біорізноманіття, території та об’єкти 

ПЗФ – вплив на рослинний і тваринний світ 
характеризується як екологічно допустимий, 
так як планова діяльність відбуватиметься 
на існуючій території із сформованим ур-
банізованим ландшафтом. Порушення та 
вирубка чагарникової і деревної рослинності 
не передбачаються. Території та об’єкти 
природно-заповідного фонду в районі роз-
ташування об’єкта планованої діяльності 
відсутні. Територія підприємства не відно-
ситься до територій та об’єктів Смарагдової 
мережі України;

- акустичний вплив та вібрація - помір-
ний вплив на грунти під час проведення 
будівельних робіт відбувається при роботі 
будівельної техніки та автотранспорту, при 
цьому перевищення граничних рівнів шуму 
та вібрації на межі з житловою забудовою не 
очікується. При експлуатації деревооброб-
ного комбінату перевищення нормативних 
показників  шуму і вібрації не очікується;

- навколишнє техногенне середовище – 
негативний вплив не передбачається. На 
території об’єкта планованої діяльності 
та в зоні його дії об’єкти спортивно-оздо-
ровчого, курортного та рекреаційного при-
значення відсутні. Об’єкти архітектурної, 
археологічної та культурної спадщини не 
обліковуються;

- поводження з відходами – зберігання 
відходів здійснюватиметься у відповідності з 
санітарними нормами і технікою безпеки та 
передаватимуться, відповідно до укладених 
договорів спеціалізованим організаціям. За-
бруднення чи засмічення земель відходами 
не передбачається. 

Щодо технічної альтернативи 2
Згідно технічної альтернативи 1, окрім 

впливу на атмосферного повітря при екс-
плуатації об’єкту планованої діяльності, а 
саме помірний вплив під час ведення тех-
нологічних операції при виробництві пар-
кетної фрези, паркету та ламелі, деревних 
паливних пелет за рахунок встановлення 
інших видів обладнання та устаткування 
згідно технічної альтернативи 2 пункту 2 
Повідомлення;

Щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що вибір територіальної 

альтернативи №1 дозволяє дотримуватись 
усіх планувальних обмежень, у тому числі 
вимоги щодо розмірів санітарно-захисної 
зони підприємства, а також має сформовану 
земельну ділянку для ведення планованої 
діяльності  відповідно до вимог чинного 
законодавства України,  територіальна аль-
тернатива № 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності 
до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

Згідно п. 9 ч.3, ст.3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року планована діяльність 
відносяться до другої категорії видів пла-
нованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля. 

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля 
який може зазнати значного негативно-
го транскордонного впливу (зачеплених 
держав)

Підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
визначається згідно ст. 6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка 
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Гороскоп на тиждень 15 червня - 21 червня

Куточок ГОРОДНИКА

Різне
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червня
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субота
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743 744 740 742 739 733 740

ОВЕН
Ваші ідеї знайдуть 

підтримку з боку оточу-
ючих, але не перетягуйте 

ковдру на себе під час реалізації 
– можливі конфлікти.

ТЕЛЕЦЬ 
В д а л и й  п е р і о д 

для відкриття власної 
справи. Знайдете однодумців, 
які підтримають вас у цьому 
напрямі.

БЛИЗНЮКИ
Ваша енергія б`є 

ключем. Спрямуйте її 
у творчість. Самотні Близнюки 
можуть зустріти другу поло-
винку. 

РАК
Обережніше під час 

спілкування з іншими 
людьми – у вашому 

оточенні є недоброзичливці, які 
захочуть нашкодити.

ЛЕВ
Тиждень принесе вам 

багато цікавих і захоплю-
ючих подій, але і до невеликих 
складнощів теж варто бути го-
товими. 

ДІВА
Ваша кар̀ єра може 

стрімко зрости. Але не 
все так просто: конку-

ренти теж не дрімають. Уникайте 
службових романів. 

ТЕРЕЗИ 
Зараз ви маєте усі пе-

редумови для реалізації 
своїх бажань. Вдалий пе-

ріод для вирішення фінансових і 
майнових питань. 

СКОРПІОН
Доля посилає вам 

шанс реалізувати запла-
новане – гріх ним не скористатися. 
Зверніть увагу на те, що відбува-
ється навколо. 

СТРІЛЕЦЬ 
Через велику увагу 

до вашої персони захоче-
те покращити зовнішній вигляд. 
Вдалий період, щоб проявити 
ініціативу на роботі. 

КОЗЕРІГ
Загалом зараз для 

вас сприятливий пері-
од. З'явиться можливість швидко 
заробити пристойну суму – не 
пропустіть. 

ВОДОЛІЙ
Продуктивний період. 

Можете сміливо заяви-
ти про себе всьому світу. 

Можливо, доведеться прийняти 
важливе рішення. 

РИБИ 
Фінансові питання 

відкладіть на потім. За-
раз краще присвятити час другій 
половинці, знайти час для відпо-
чинку. 

Боремося  
з колорадським 
жуком за допомогою  
народних методів

ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ

впливу на довкілля - це процедура, 
що передбачає:

- підготовку суб’єктом госпо-
дарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля;

- проведення громадського об-
говорення планованої діяльності;

- наліз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонно-
го впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльнос-
ті, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунто-
вує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати 
провадження планованої діяльнос-
ті без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на 
довкілля передбачає право і мож-
ливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 

25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання по-
ширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводять-
ся і не призначаються на дати, що 
припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні про 
початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення 
обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті упо-
вноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і про-
позиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстра-
ції та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій. 

У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господа-
рювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою 
згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності

Відповідно до законодавства 
рішенням про провадження зазна-
ченої планованої діяльності буде 
отримання дозвільних документів 
(дозвіл на викиди ЗР в атмосферне 
повітря), які видаються органами 
державної влади відповідно до ви-
мог чинного законодавства Украї-
ни. Отримання висновку з оцінки 
впливу на довкілля. 

15. Усі зауваження і пропози-
ції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до

Управління екології та при-
родних ресурсів Житомирської 
обласної державної адміністрації. 
Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. 
Житомир 10014, тел./ факс (0412) 
47-25-36;

e-mail: 
pryroda@eprdep.zht.gov.ua.
Контактна особа: 
Кондратюк О.П., Семенюк М.М.

Найпоширенішим шкідником серед пасльо-
нових культур є колорадський жук. На сьогодні 
існує велика кількість препаратів, які досить 
ефективні при боротьбі з колорадським жуком, 
але далеко не всім городникам хочеться вико-
ристовувати на своїй ділянці засоби, що містять 
хімічні речовини.

Більшість городників 
воліють вести боротьбу 
з колорадським жуком 
за допомогою народ-
них засобів.

Кріп
Доступним і легким засобом 

для відлякування колорадського 
жука здавна вважають посадку 
кропу між рядами картоплі та 
інших пасльонових культур. 
Специфічний запах кропу, най-
імовірніше, не припав до смаку 
цьому шкіднику. Також замість 
кропу на грядках можна висади-
ти коріандр, календулу, огіркову 
траву. Садити кріп слід з роз-
рахунком 1 кущ кропу на 2 кущі 
культури по всьому периметру 
ділянки.

Сечовина
Сечовина – це ще один не-

токсичний спосіб позбутися 
колорадського жука. На відмі-
ну від інших засобів сечовина 
допоможе відлякати не тільки 
дорослих особин, але й їхні ли-
чинки. Застосовують цей метод 
навесні в період активного роз-
множення жуків або восени для 
того, щоб позбутися тих жуків, 
які збиралися перезимувати на 
вашій ділянці. Для того, щоб 
приготувати розчин, вам зна-
добиться 1 кг картоплі і розчин 
сечовини (пропорція розчину – 1 
склянка сечовини на 2 л води). 
Картоплю необхідно нарізати 
шматочками і настояти на роз-
чині приблизно добу. Настоя-
ну картоплю розкладаємо на 
грядках, і вже наступного дня 
можна буде спостерігати жучків 
лапками доверху.

Для того, щоб позбутися 
личинок колорадського жука, 
необхідно обприскувати кущі 
культури розчином сечовини, 
приготованим з розрахунком 1:1. 
До того ж таке обприскування 
збагатить ваші рослини азотом.

Дьоготь
Розчин готується таким 

чином: на 10 л води потрібно 
100 г березового дьогтю. Об-

робляти кущі необхідно тричі 
на тиждень. Робити це слід в 
ясну, сонячну погоду. При об-
прискуванні рослин особливу 
увагу приділяйте зворотному 
боку листя.

Нашатирний спирт
Ще один популярний спосіб 

позбавлення від колорадського 
жука серед дачників – це засто-
сування нашатирного спирту. 
Він відлякує колорадського жука 
запахом. Обприскування культур 
нашатирним спиртом рекомен-
дується проводити в ранковий 
час доби і за відсутності вітру. 
Для приготування розчину по-
трібно 0,5 л нашатирного спирту 
розвести в 10 л води.

Кока-кола
Кока-кола – це безалкоголь-

ний газований напій, до складу 
якого входить ортофосфорна 
кислота, яка згубно діє не тільки 
на колорадського жука, а й на 
кліщів та інших шкідливих ко-
мах. Проти колорадського жука 
кока-кола діє досить швидко. Пе-
ред обприскуванням її змішують 
з водою в пропорції 1:1. Застосо-
вувати нерозбавлену кока-колу 
не рекомендується, оскільки на 
запах цукру і карамелі злетяться 
всілякі комахи і жодного ефекту 
не вийде.

Зола
Зола є дуже ефективним за-

собом при боротьбі з колорад-
ським жуком. Для приготування 
розчину вам потрібно подріб-
нити 1 брусок господарського 
мила і розчинити його у відрі 
води, додати туди одну літрову 
банку золи. Настоюється розчин 
приблизно 15 хв., після цього 1 
л концентрованого розчину роз-
водять ще одним відром води і 
обприскують культури. 

Застосовуючи ці методи на 
своїй ділянці при вирощуванні 
пасльонових культур, ви зможе-
те захистити ваші рослини від 
колорадського жука і до того ж 
урожай виростите без хімічних 
речовин.

За матеріалами sad-ogorod.in.ua
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Привітання

ВТРАЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК СЕРIЯ ТМ №12846612, ВИДАНИЙ ЖИТОМИР-
СЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМIЧНИМ КОЛЕДЖЕМ КНТЕУ НА IМ'Я КОСТРИЦЯ ВIТАЛIЙ 
ОЛЕКСIЙОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ.

Рецепт піци на пательні
Інгредієнти. Для тіс-

та: 220 г борошна,1 ч. л. роз-
пушувача, 3 ст. л. оливкової 
олії (і додатково для сма-
ження), 6-8 ст. л. води. Для 
соусу: 200 г томатів пелаті 
(або томати у власному 
соку), 2 зубчики часнику, 1 
ст. л. орегано. Для начинки: 
100 г печериць, 50 г оливок, 
½ ріпчастої цибулі, 2 то-
мати, 1 ч. л. орегано, 150 г 
моцарели твердої.

• Зробіть тісто та соус. 
У чашу кухонної машини 
засипте 220 г борошна, 1 
ч. л. розпушувача, додай-
те 3 ст. л. оливкової олії 
та влийте 6-8 ст. л. води. 
Поставте насадку для ви-
мішування тіста – «Гак». 
Також можете вручну за-
місити тісто. Після того, 
як воно набуде однорідної 
консистенції, покладіть в 
холодильник на 20 хвилин 
відпочивати. Одночасно з 
тістом зробіть соус до піци: 
покладіть у фуд-процесор 
200 г томатів пелаті або 
томатів у власному соку, 2 
зубчики часнику і 2 ст. л. 
сухого орегано. Якщо у вас 
немає фуд-процесора, ско-
ристайтеся занурювальним 
блендером.

• Підготуйте начинку 
для піци. Візьміть серветку 
та обітріть 100 г печериць, а 
потім дуже дрібно поріжте. 
Гриби краще не мити, щоб 
не було зайвої вологи. Ми 
хотіли, аби печериці були 
дуже тонкі, тому скориста-
лися спеціальною насадкою 
фуд-процесора. Поріжте 50 г 
оливок кільцями, ½ цибулі 
тонкими півкільцями, а два 
томати невеликими шма-
точками. Моцарелу (150 г) 
натріть на тертці.

• Дістаньте тісто з хо-
лодильника та розкачайте 
на кухонній поверхні, по-
сипаній борошном. У вас 
повинно вийти тонке коло 
з діаметром, рівним діаме-
тру дна вашої пательні. У 
нас це близько 22 см, і з та-

кої кількості тіста виходить 
2 піци.  

• Розігрійте пательню з 
невеликою кількістю олив-
кової олії та викладіть на неї 
розкачане тісто, обсмажуйте 
з одного боку протягом 4-5 
хвилин на середньому вогні.

• Зніміть пательню з вог-
ню і рясно змастіть основу 
для піци томатним соусом.  

• Викладіть на основу із 
соусом всі інгредієнти на-
чинки та посипте тертою 
моцарелою. Поверніть па-
тельню на середній вогонь, 
закрийте кришкою та смаж-
те ще 4-5 хвилин, поки сир 
не розплавиться. Слідкуйте, 
щоб нижній край тіста не 
підгорів, і за необхідності 
зменште вогонь до мінімуму. 

Джерело: klopotenko.com

До уваги жителів 
Романівської селищної 
територіальної громади,  
які мають змогу прихистити 
внутрішньо переміщених осіб

Продовжується евакуація громадян України з місць, де 
проходять активні бойові дії, або ж з місць, які тимчасово 
окуповані, до безпечніших регіонів, зокрема до нашої тери-
торіальної громади.

Якщо у вас є приміщення, в якому ви готові прихистити співгро-
мадян (пустуюче житло або в якому ви безпосередньо проживаєте), 
телефонуйте за номером 068-045-75-07 (відділ житлово-кому-
нального господарства, архітектури, будівництва, благоустрою та 
комунальної власності Романівської селищної ради).

Власники житла, які тимчасово розмістили внутрішньо пере-
міщених осіб, отримуватимуть компенсацію витрат у розмірі 14,77 
гривні на 1 людину за кожен день проживання.

Порядок отримання компенсації розміщено на сайті Романівської 
селищної ради у розділі «Оголошення» 24.05.2022 року.

Консолідуйтесь, допомагайте та підтримуйте один одного. Разом 
переможемо!

Поширюйте цю інформацію серед знайомих.

Романівська селищна рада


