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Швидко, злагоджено  
і плідно

Донори рятують життя

Поїздка до Рівного:  
вчимося перемагати!
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Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно

Звіт Миропільської селищної голови Світлани Власюк.

14 лютого під головуван-
ням селищної голови Світла-
ни Власюк відбулося засідан-
ня чергової 28-ї сесії селищної 
ради 8-го скликання. У роботі 
сесії взяли участь 17 депутатів. 
На порядок денний було ви-
несено 38 питань. 

Одним з питань 28-ї сесії 
був звіт селищного голови 
за 2022 рік. Світлана Власюк 
доповіла про діяльність вико-
навчих органів Миропільської 
селищної ради за минулий 
рік, життя громади в умовах 
воєнного стану, ефективність 
виконання Програми соціаль-
но-економічного розвитку в 
2022 році, реалізовані про-
єкти.

Попри усе працюємо, 
розвиваємось і підтри-
муємо наших захисників!
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Попри усе працюємо, розвиваємось  
і підтримуємо наших захисників!
Звіт Миропільської селищної голови Світлани Власюк.



3 Середа, 22 лютого 2023WWW.ZT.20MINUT.UA Важливо

• Історичний візит: Байден відвідав 
Україну і анонсував передачу 700 
танків та тисячі бронемашин. 

• Втрати Росії у повномасштабній війні 
перевищили 144 тисячі військових – 
Генштаб.

• В Україні змінився список територій, 
жителі яких зможуть претендувати на 
виплати ВПО.

• Суди в Херсоні відновлять роботу 1 
березня.

• В Україні знову підскочила ціна на сіль. 
• Фільм «На західному фронті без змін» 
здобув 6 нагород британської кіно-
премії BAFTA.

• У Білорусі нині не фіксується ударного 
угрупування для нападу на Україну, – 
Держприкордонслужба. 

• В Україну повернулась перша група 
рятувальників, які працювали в Туреч-
чині після землетрусу.

• Росія заховала свою бойову авіацію за 
200 км від кордону з Україною, – ГУР

• Білий дім радить Україні не зволікати 
з контрнаступом, – Politico.

• В Україні рекордно подорожчала ка-
пуста.

• Із Харкова запустили новий поїзд у 
Польщу.

• В Україні з початку війни знайшли 
9845 дітей.

• Імпорт свинини у січні скоротився у 
3,5 раза.

• Окупанти закривають виїзд з Бердян-
ська з 1 березня.

• В Україні ще одній категорії держслуж-
бовців дозволили виїзд за кордон.

• Польща обмежить рух у єдиному 
пункті пропуску на кордоні з Білорус-
сю, який приймає фури.

• В Україні дорожчають тепличні овочі. 
• Найсильніший за рік спалах на Сонці 
спричинив на Землі потужну магнітну 
бурю.

Коротко про головне

До уваги власників садиб та ділянок
У домашньому госпо-

дарстві саме зараз пора 
братися за обрізку пло-
дових дерев та кущів.

Комунальники також розумі-
ють, що без розчистки і обрізки 
дерев та кущів вздовж вулиць та 
провулків сіл та селищ до весня-
них суботників та всіляких декад 
і місячників із прибирань немає 
чого й підступатися. Із цього 
приводу збільшилась кількість 
зауважень та нарікань до Рома-
нівської селищної ради. Люди 
скаржаться на незручності, які 
виникають при проходженні 
тротуарами, пішохідними доріж-
ками, узбіччями вулиць, а також 
при проїзді дорогами біля значної 
кількості присадибних ділянок. 
Причина відома – гілля дерев та 
кущів, які ростуть вздовж доріг на 
присадибних ділянках, за минуле 
літо й осінь помітно розрослося 
і подекуди дуже суттєво заважає 
пішоходам, велосипедистам, а 
також – працівникам комуналь-
них служб, оскільки нависле гілля 
ускладнює санітарне очищення 
територій (прибирання від сміття, 
побутових відходів, бруду, опало-
го листя), проїзд спеціалізованої 
техніки для розчищення снігу, 
посипки піщано-соляною суміш-
шю, обслуговування елементів 
вуличного освітлення тощо. 

У відповідності до Правил 
благоустрою території Рома-
нівської селищної ради, затвер-

джених рішенням сесії селищної 
ради №294-8/21 від 27.04.2021 року, 
вулично-дорожня мережа із її 
елементами належить до об’єктів 
благоустрою населеного пункту 
загального користування та є ко-
мунальною власністю.

Згідно з вимогами Закону 
України «Про благоустрій на-
селених пунктів» та вказаними 
вище правилами благоустрою 
передбачено, що благоустрій при-
садибної ділянки та прилеглої до 
присадибної ділянки території 

проводиться її власником або 
користувачем цієї ділянки за 
власний рахунок.

А Правила утримання зеле-
них насаджень у населених пунк-
тах України, затверджені наказом 
Міністерства будівництва, архі-
тектури та житлово-комуналь-
ного господарства України № 105 
від 10.04.2006 року і знову ж таки 
Правила благоустрою території 
Романівської селищної ради ка-
жуть, що відповідальними за 
утримання зелених насаджень 
і належний догляд за ними на 
приватних садибах і приле-
глих ділянках є їхні власники 
або користувачі.

З огляду на вищезазначене, 
Романівська селищна рада на-
полегливо рекомендує власни-

кам та користувачам приватних 
присадибних ділянок самостій-
но та невідкладно провести 
санітарну обрізку гілок дерев, 
які нависають над територіями 
загального користування насе-
леного пункту у місцях проходів 
та проїздів.

У разі ігнорування громадя-
нами цих рекомендацій та не-
вжиття заходів щодо усунення 
порушень вимог законодавства 
з питань благоустрою населе-
них пунктів, селищною радою 
власними силами буде проведена 
така розчистка зазначених вище 
зелених насаджень. 

Водночас зазначаємо, що не-
вдоволення громадян щодо 
якості, висоти та кількості 
проведеної розчистки дерев 
власними силами селищної 
ради братись до уваги не бу-
дуть. 

P.S. Комунальний 
підрозділ Романівської  
селищної ради вже роз-
почав впорядкувальні 
роботи із очистки тро-
туарів, шляхових узбіч 
вздовж вулиць селища 
Романова. Погода і 
температурний режим 
переконливо засвідчу-
ють про швидкий прихід 
весни, а це означає, що 
із наведенням елемен-
тарного порядку біля 
власної оселі слід по-
спішати.

Зруйновані стіни, вибиті вікна і кров у палатах: 
скільки українських лікарень знищили окупанти  
під час повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабної 
війни російські військові об-
стрілюють українські медза-
клади, викрадають медичне 
обладнання, а із захоплених 
лікарень виганяють пацієнтів 
і облаштовують там шпиталі 
для своїх поранених. Від куль 
окупантів гинуть медики.

Наприкінці минулого року у Всесвітній 
організації охорони здоров’я заявили, що 
з початку повномасштабного вторгнення 
росіяни здійснили щонайменше 700 атак на 
українську систему охорони здоров’я. Скіль-
ки лікарень встигли знищити окупанти та 
чи вдається Україні відбудовувати медичну 
інфраструктуру попри війну – далі у ма-
теріалі Центру громадського моніторингу 
та контролю. 

Крадуть медобладнання, а хворих 
виганяють

Від початку повномасштабного втор-
гнення у мережі з'являються повідомлення 
про те, що окупанти викрадають медичне 
обладнання із лікарень. Приміром, у лис-
топаді минулого року Генштаб повідомив, 
що окупанти продовжують викрадення та 
вивезення автомобілів швидкої допомоги і 
обладнання з лікарень з населеного пункту 
Гола Пристань до міста Скадовська. Окрім 
цього, у Міністерстві охорони здоров’я зая-
вили, що за 11 місяців війни було викрадено 
433 реанімобілі. Також росіяни викрадають 
з окупованих територій медичні препарати 
з доказовою базою, вивозячи їх до росії. На-
томість українським пацієнтам привозять 
власного виробництва – не перевірені. 

Загарбникам байдуже, чим будуть лі-
кувати цивільних, на чому їх возитимуть 
і куди. Приміром, у Василівці Запорізької 
області окупанти облаштували місцеву 
дитячу лікарню під військовий шпиталь 
для  «своїх». Прийом дітей до медзакладу 
припинили. У своєму телеграм-каналі за-
ступниця міністра оборони Ганна Маляр 
повідомила, що на тимчасово окупованих 
територіях вагітні жінки позбавлені мож-
ливості отримувати необхідну медичну 
допомогу через те, що медичні заклади 
використовують для лікування поранених 
російських військовослужбовців.

Операції без світла
Через атаки окупантів на критичну інф-

раструктуру України, а відтак відключення 
світла медикам доводиться лікувати паці-
єнтів в екстремальних умовах. Приміром, 
в Інституті серця електрика зникла просто 
під час операції, медики рятували дитяче 
життя із налобними ліхтариками, довелось 
запускати генератор. І це не поодинокий 
випадок.

 Лікарня як мішень для обстрілу
Зруйновані стіни, вибиті шибки, кров 

у палатах – окупанти гатять по лікарнях, 
пологових, амбулаторіях. Нещодавно росій-
ські військові знову обстріляли лікарню у 
Бериславі на Херсонщині. В ОВА повідоми-
ли, що ворожі снаряди влучили у котельню. 
Через російську атаку дістав поранення 
працівник закладу.  

За даними МОЗ, за 11 місяців війни 
в Україні 1035 об'єктів медичної інфра-
структури пошкоджені та ще 171 об'єкт 
зруйнований вщент. Там також додають, 
що за цей час повністю вдалося відновити 
143 об'єкти медзакладів, які в результаті об-
стрілів зазнали незначних ушкоджень чи 
руйнувань. Більше 250 об'єктів медичних 
закладів відновлені частково. 

Мільярди на відновлення
Аби підтримати українську медичну 

інфраструктуру, іноземні партнери над-
силають допомогу: генератори, реанімобілі, 
дороге обладнання тощо. Крім цього, при 
МОЗ створили проєктний офіс із віднов-
лення системи охорони здоров'я. Загалом у 
Міністерстві охорони здоров'я підрахували, 
що загальні потреби для відновлення ме-
дичної інфраструктури вже оцінюються 
у $6,4 млрд.
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Швидко, злагоджено і плідно
Віктор Радчук

Сесія Романівської селищ-
ної ради – дуже відповідальна 
і дуже важлива подія для усіх 
жителів громади, які прожи-
вають на її території. 

Адже упродовж двох – трьох годин 
депутати справді вирішують ті питання 
та потреби, які стосуються всієї громади 
і часто визначають перспективи життя не 
просто на завтра, а буває, що й на декілька 
років вперед. Ось такою, без будь-якого 
сумніву, була і 37-ма сесія Романівської 
селищної ради, яка відбулася 14 лютого 
2023-го року. Сесія проходила в умовах 
військового часу, на засідання з’явилися 
18 депутатів із 26-ти, а настрій у них того 
дня був справді конструктивно-робочим. 
Тож одразу зауважимо, що роботу 37-ї сесії 
Романівської селищної ради можна вважати 
успішною. Але про все варто розповісти 
більш детальніше.

Остаточні  підсумки минулого 
2022-го року: аби не гірше!

Зазвичай початок року розпочинається 
із встановлення остаточних підсумків ро-
боти ради упродовж минулого року. Тож 
звіт виконуючого обов’язки Романівського 
селищного голови Юрія Чумаченка про 
здійснення державної регуляторної по-
літики органами та посадовими особами 
місцевого самоврядування Романівської 
селищної ради був важливим пунктом, з 
якого стартувала робота 37-ї сесії. Затим 
про підсумки виконання бюджету громади 
у 2022-му році розповідала начальниця 
фінансового відділу Романівської селищної 
ради Наталія Горобець. Загалом показники 
доходів загального фонду селищного бю-
джету виконано на 104,7%. При запланова-
них (прогнозованих) показниках доходів у 
88,4 млн грн упродовж року до бюджету 
Романівської селищної ради надійшло 92,6 
млн грн (додатково отримано 4,1млн грн). 

Щодо найбільших підприємств, 
організацій та установ Романівської 
громади, то питома вага надходжень 
до загального фонду селищного бю-
джету в структурі доходів загального 
фонду становить:

• ТОВ «Вівад 09» – 14,4%;
• відділ освіти Романівської селищної 
ради – 10,5%;

• КНП «Романівська лікарня» – 3,4%;
• ДП «Романівський лісгосп АПК – 3,1%;
• ДП «Бердичівський лісгосп» – 2,6%;
• філія «Романівська» ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН» – 1,8%;

• АТ «Житомиробленерго» – 1,7%. 
У 2022-му році у Романівській селищ-

ній раді забезпечено виконання єдиного 
податку. Ба більше, порівняно із 2021-м 
роком цей показник зріс на 1 мільйон гри-
вень. Планові надходження по платежах 
за землю у Романівській селищній раді у 
2022-му році також виконані сповна. Щодо 
орендної плати з юридичних осіб, то й за 
цим показником планові показники пере-
виконані на 280,9 тис. грн.

Важливо зауважити, що у 2022-му році 
бюджет Романівської громади отримав із 
державного бюджету міжбюджетні транс-
ферти у повному обсязі на загальну суму 
73,6 млн грн. З них 14,9 млн грн – базова 
дотація і 58,7 млн грн – освітня субвенція. 
Із бюджету Житомирської області Рома-
нівська громада у 2022 році отримала між-
бюджетних трансфертів на суму 2,1 млн 
грн. Із бюджету Житомирського району 
отримано іншої субвенції в сумі 94,9 тис. 
грн, а із бюджету Миропільської селищної 
ради до бюджету Романівської селищної 
ради надійшло субвенцій із місцевого бю-
джету на суму 649,7 тис. грн.

Щодо видатків, то у 2022-му році з бю-
джету Романівської селищної ради про-
ведено видатків на загальну суму 170 млн 

грн. З них на заробітну плату з нарахуван-
нями спрямовано 131,7 млн грн (81,5% від 
загального % видатків). Соціальні видатки 
становили у 2022-му році 772 тис. грн.

Видатки по галузях:
• Освіта – касові видатки сягнули суми 
115, 2 млн грн (на 2,4 млн більше, аніж 
у 2021-му році).

• Охорона здоров’я – видатки стано-
вили 1 млн грн, що на 277 тис. більше, 
ніж подібні видатки у 2021 році.

• Соціальний захист та соціальне за-
безпечення – видатки у 2022-му році 
склали 7,6 млн грн (також на 723 тис. 
грн більше, аніж у 2021-му році). 

• Культура і мистецтво – 5,99 млн грн, 
що на 332,2 тис. грн більше відповід-
них показників 2021-го року.

• Фізична культура і спорт – 1,4 млн 
грн, що на 15,2 тис. грн менше ви-
датків рівня 2021-го року.

• На утримання селищної ради та її 
структурних підрозділів спрямовано 
у 2022-му році 20,2 млн грн (стільки 
ж, як і у 2021-му році). 
Станом на 1 січня 2023-го року креди-

торська заборгованість із заробітної плати 
з нарахуваннями працівникам бюджетних 
установ по термінах виплати відсутня.

Таким чином, висновок стосовно по-
казників виконання бюджету Романівської 
селищної ради у 2022-му році має одно-
значно позитивну оцінку і такі ж позитивні 
показники. Це свідчить про напружену, 
системну і цілеспрямовану роботу праців-
ників виконавчого апарату Романівської се-
лищної ради, її ж депутатського корпусу та 
складу виконавчого комітету Романівської 
селищної ради. Варто звернути увагу на 
системну підтримку бюджету Романівської 
селищної ради з боку бюджету Житомир-
ської області.

З огляду на перспективу 2023-го року 
варто зауважити, що новий рік поки що 
приносить більше тривожних новин, які 
не додають оптимізму. Вищезазначені 
остаточні бюджетні показники підсумків 
2022-го року для Романівської селищної 
ради у 2023-му році варто було б хоча б 
зберегти. Однак зрозуміло, що 2023-й рік 
тільки нещодавно розпочався, і наскіль-
ки він виявиться успішним для господа-
рюючих суб’єктів, що діють на території 
Романівської селищної ради, сказати не 
береться ніхто. Дуже важливим фактором 
стабільної життєдіяльності Романівської 
громади у 2023-му році стане ситуація із 
надходженням до бюджету Романівської 
селищної ради міжбюджетних трансфертів 
від державного бюджету.

У Романові – нове  підприємство і… 
нові обличчя на керівних посадах

У 2023-му році у житті Романівської 
громади важливою подією має стати по-
чаток будівництва та облаштування очис-
них споруд у селищі Романові. Сьогодні 
проходять заключні підготовчі етапи та 
підготовчі процедури напередодні старту 
безпосередніх робіт, які мають розпочатися 
у березні–квітні 2023-го року. Головним 
підрядним підприємством, яке опікува-
тиметься майбутньою новобудовою, стане 
щойно утворене (рішення про утворення 
ухвалене сесією 14 лютого 2023-го року) КП 
«Комфорт» Романівської селищної ради. 
Ще одна важлива новина – у 2023-му році 
(вже у першому півріччі) має бути при-
дбана робоча станція для  видачі паспор-
тів громадянина України силами ЦНАПу 
Романівської селищної ради. Нині жителі 
Романівської громади змушені їхати до 
Чуднова чи Житомира, аби оформити і 
отримати паспорт громадянина України. 
Важливо, що у комунальному підрозді-
лі Романівської селищної ради також у 
2023-му році з’явиться новий трактор із 
причепом, на що у бюджеті Романівської 
громади у поточному році передбачено 
1 млн грн.

Важливо зауважити, що новостворений 
гуманітарний відділ Романівської селищної 
ради після завершення сесії від 14 лютого 
2023-го року отримав остаточний текст 
положення про свою діяльність. Річ у тім, 
що раніше (7 грудня 2022-го року) ухвалене 
на сесії Романівської селищної ради По-
ложення про діяльність гуманітарного від-
ділу вимагало корекції та доопрацювання, 
оскільки трохи пізніше (23 грудня) сесія 
Романівської селищної ради ухвалила рі-
шення про утворення сектору національно-
патріотичного виховання, молоді та спорту, 
який раніше мав працювати у структурі 
гуманітарного відділу. До речі, нинішня 
сесія Романівської селищної ради ухвалила 
рішення про створення ще одного сектору 
у складі виконавчого апарату Романівської 
селищної ради. Йдеться про сектор цивіль-
ного захисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи. Сектор буде утворено у межах 
раніше передбаченого бюджетом 2023-го 
року кошторису видатків на діяльність ви-
конавчого апарату Романівської селищної 
ради, і, таким чином, додаткових коштів 
на його фінансування не треба залучати. 
За словами заступника Романівського се-
лищного голови Василя Ходюка, на посаду 
керівника мобілізаційно-оборонного секто-
ру вже запрошено працювати досвідченого 

працівника – Світлану Пушненко. А ось 
на керівному містку Центру первинної 
медико-санітарної допомоги (ЦПСМД) 
Романівської селищної ради також від-
булися зміни: замість Дар’ї Волощук, яка 
вирішила вступити на військову службу 
до складу однієї із бригад МВС України,  
виконувати обов’язки директора ЦПМСД 
відтепер (із 14 лютого 2023-го року) буде 
Галина Козлова. Раніше вона працюва-
ла завідувачем інформаційного відділу 
ЦПСМД, а тепер керуватиме установою 
на період воєнного стану. 

Звіти про минуле і плани на 
майбутнє

Ще один звіт депутати заслухали від 
своєї колежанки, директорки КНП «Ро-
манівська лікарня» Ірини Серт. Скажемо 
прямо і відверто, Ірині Валеріївні було 
про що доповісти щодо підсумків роботи 
очолюваної нею установи. Адже щонай-
перше колектив лікарні збережено і сут-
тєво зміцнено у всіх напрямах. По-друге, 
Романівська лікарня у 2022-му році зумі-
ла втілити проєкт, народжений війною. 
Йдеться про потужну реконструкцію 
укриття, яке одночасно може служити 
місцем перебування та лікування 220-ти 
пацієнтів і де у повноцінному режимі 
може  працювати кімната інтенсивної 
терапії. Звісно, це дуже вагомий здобуток 
і це – неабиякий актив Романівської лі-
карні, Романівської селищної ради, який 
допоміг реалізувати та втілити у життя 
депутат Житомирської обласної ради Ігор 
Ходак. Ірина Серт також зазначила, що 
у грудні 2022-го року КНП «Романівська 
лікарня» поповнилося ще одним сучас-
ним підрозділом – кол-центром, який 
докорінно покращив процес комунікації 
пацієнтів лікарні, пацієнтів ЦПСМД із 
лікарським та медичним персоналом ме-
дичних установ Романівщини. Новина про 
проходження медичного огляду на основі 
платної послуги також має зацікавити на-
ших читачів. Йдеться про медичний огляд 
для отримання водійських прав та огляду 
для отримання права на носіння зброї.

Щодо найближчих планів Романів-
ської селищної ради, то вже у квітні 
2023-го року рада має провести кам-
панію зі звіту голів старостинських 
округів. У червні 2023-го у Романові про-
водитимуть перевірку стану організації 
мобілізаційно-оборонної роботи та якості 
налагодження у селах та селищах громади 
військового обліку.

Джерело фото: Твій Романів
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Поїздка до Рівного:  
вчимося перемагати!

Віктор Єрофєєв

19 лютого 2023-го 
року вихованці відді-
лення універсального 
бою СК «Андеграунд» 
(селище Романів) взяли 
участь у відкритому 
чемпіонаті Рівненської 
області зі змішаних 
бойових мистецтв ММА 
серед дітей, юнаків та 
кадетів. 

Романівська команда на чолі 
із тренерами Дмитром Розвадов-
ським та Сергієм Долею висту-
пала у компанії дуже іменитих 
суперників. До залів рівненської 
академії бойових мистецтв «Легі-
он» лише із Житомирської області 
прибули спортсмени трьох спор-
тивних клубів. Окрім романівчан, 
до Рівного на змагання їздили ви-
хованці клубів бойових мистецтв 
із Коростишева та Звягеля. А за-
галом із заходу України до Рівного 
прибули спортсмени Луцька, а із 
півдня – одесити.

Слід зауважити, що програ-
ма змагань через багато причин 
була насиченою і усі змагання 
пройшли упродовж одного дня. 
Тож вже надвечір того ж 19-го 
лютого стало зрозуміло, що ро-
манівські спортсмени набрали чи 
не найбільшу колекцію медалей 
та титулів рівненської першості. 
І справді, показник підсумків 
вихованців романівського «Ан-
деграунду» дуже промовистий. 17 
спортсменів із 18-ти повернулись 
того вечора додому із медалями. 
Змагання у Рівному для романів-
чан мали дуже велике значення. 
Адже вже у березні, а згодом – у 
квітні 2023-го року відбудуться два 

потужних чемпіонати зі зміша-
них бойових мистецтв: спочатку 
першість Житомирської області, 
а потім і чемпіонат України. Те, 
що романівчани мають вдало і 
потужно виступити у Житоми-
рі, – питань немає. Їхній тренер 
Дмитро Розвадовський каже, що 
у команді є спортсмени, які вже 
сьогодні мають в активі титули 
чемпіонів України. Тож на чемпі-
онаті Житомирської області юні 
спортсмени будуть боротися не 
лише за найвищі місця за під-
сумками чемпіонату. Їхня осно-
вна мета – здобути путівки на 
першість України.

Ну а 19 лютого 2023 року 
у Рівному вихованці ро-
манівського «Андегра-
унду» посіли такі місця:

• 1 місце: Софія Павлюк, 
Іларія Крижанівська, Єгор Доля, 
Максим Столяр, Віктор Шатків-
ський, Микола Дейсак, Тимофій 
Шпортко, Захар Куцан, Олег Кіян.

• 2 місце: Даня Туз, Богдан 
Гуменюк.

• 3 місце: Дмитро Шепіть-
ко, В’ячеслав Журбей В'ячеслав, 
Євген Баліцький, Єгор Бобков, 
Роман Чернецький, Артем Му-
жановський. 

 Наостанок маємо вислови-
ти велику подяку підприємцю 
із Романова Богдану Байкалову, 
який надав фінансову допомогу 
спортсменам із Романова для 
участі у змаганнях у Рівному. Слід 
зауважити, що гуманітарний від-
діл Романівської селищної ради 
(начальник Оксана Гаврилова) ви-
ділив для поїздки на змагання до 
Рівного 60 літрів  пального. Зага-
лом наші діти у Рівному отримали 
не лише нагороди і медалі, але й 
змагальний досвід, який їм знадо-
биться у майбутньому. А Романів 
в особі юних спортсмені та їхніх 
педагогів-наставників вкотре про-
демонстрував на всю Україну, що 
у Романові фанатично люблять 
спорт, вміють наполегливо готу-
ватися до змагань і перемагати.

Донори рятують життя
16 лютого у примі-

щенні Миропільської 
АЗПСМ працівниками 
Житомирського облас-
ного центру крові від-
булась планова донація 
крові. 

Жителі нашої громади актив-
но долучились до заходу. Біль-
шість з них це зробили не вперше, 
але дехто, надихнувшись мож-
ливістю допомогти пораненим, 
прийшов здавати кров перший 
раз у своєму житті.

Стати добровільними донора-
ми крові виявили бажання 120 жителів громади, серед яких – пра-
цівники закладів освіти, різних підприємств та установ, небайдужі 
жителі як Мирополя, так і сіл громади.

До здачі крові були допущені 105 осіб, 15 – отримали медичні 
протипоказання. Загалом жителями громади було здано 47 літрів 
донорської крові.

Усі присутні на донації чітко усвідомлювали щоденну потребу 
у стратегічних запасах крові для наших захисників та цивільного 
населення.

Висловлюємо слова щирої подяки всім, хто став донором і 
своїм благородним вчинком допоміг врятувати життя і здоров’я 
людей, а також сприяв розвитку донорства крові в нашій області.

Допомога Миропільській 
громаді від благодійного 
фонду «Право на захист»

Миропільська громада продовжує отримувати 
гуманітарну допомогу.

Цього разу від благодійного фонду «Право на захист» за підтримки 
УВКБ ООН селищна рада отримала булер’яни (твердопаливні печі-
нагрівачі), набори кухонного посуду, ліхтарі на сонячних батареях, 
ковдри, простирадла, подушки, постільні комплекти. Ця допомога 
буде спрямована на підтримку та задоволення потреб внутрішньо 
переміщених осіб, соціально незахищених категорій населення.

Висловлюємо найщиріші слова вдячності благодійному фонду 
за надану гуманітарну допомогу, вміння та бажання допомогати у 
нелегкий час! 

Разом до Перемоги!

Майбутнє єдиної  
і неподільної держави

До Дня єдності в закладах освіти 
Миропільської громади пройшли 
заходи з військово-патріотичного 
виховання: акції, квести, ігри, вікто-
рини, історичні форуми.

Наші діти чітко розуміють, що немає Східної 
та Західної України, а є Схід і Захід єдиної дер-
жави. Наші діти ясно усвідомлюють, що Україна 
може і повинна процвітати лише в межах кордонів, 

визнаних світовою спільнотою. Наші діти твердо 
переконані, що український народ завжди був 
об’єднаний метою розбудови вільної незалежної 
країни, а спільна біда примусила нас показати цю 
єдність на увесь світ.

Після нашої Перемоги, завдяки сформованим 
патріотичним переконанням молодого покоління, 
наш сусід (якщо він ще буде існувати) не посміє 
навіть косо глянути у наш бік і точно не ризикне 
навіть подумати, що в Україні потрібно когось «ви-
зволяти».

Слава ЗСУ! Слава Україні! Разом до Перемоги!
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У дев’яти областях України запроваджується новий 
метод контролю захворюваності на COVID-19 та грип – 
епідеміологічний нагляд за стічними водами

Чотири області України 
– Львівська, Чернівецька, 
Кіровоградська та Дніпро-
петровська – з жовтня 2022 
р. запровадили новий метод 
контролю захворюваності на 
COVID-19 та грип – епідеміо-
логічний нагляд за стічними 
водами.

Ще у п’яти – Чернігівській, Київській, 
Житомирській, Рівненській та Вінницькій 
– такий вид нагляду буде впроваджуватися 
цього року. Над цим працюють фахівці 
державних установ – центрів контролю 
та профілактики хвороб МОЗ України 
(ЦКПХ). 

Дослідження показали, що аналізуючи 
господарсько-побутові стоки, можна ви-
явити віруси ще до того, як вони почнуть 
масово поширюватись серед людей і до 
постановки діагнозів у перших пацієн-
тів (адже виділення багатьох патогенів з 
організму починається за кілька днів до 
перших проявів хвороби). Оцінюючи ві-
русне навантаження SARS-CoV-2 чи грипу 
в стічних водах, можна оцінити реальну 
картину поширення інфекції в регіоні до-
слідження, включно з безсимптомними 
носіями і тими, хто не звернувся до лікаря. 

Вперше цей метод протестували на ви-
явлення грипу в епідеміологічному сезоні 
2022-2023, і його чутливість дозволяла про-
гнозувати епідемічну ситуацію на грип на 
2 тижні раніше, аніж іншими методами, 
відповідно відреагувати та пропонувати 
превентивні заходи. 

Інноваційний вид епіднагляду за-
проваджений за всебічного сприяння 
проєкту «Підтримка зусиль у протидії 
туберкульозу в Україні», що виконує між-
народна організація РАТН за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) у співпраці з Центром громад-
ського здоров’я МОЗ України. 

8–10 лютого фахівці проєкту про-
вели в Дніпрі тренінг «Основи епі-
деміологічного нагляду за стічними 
водами».  Під час тренінгу учасники 
з дев’яти регіонів мали можливість 
ознайомитися з історією та світовим 
досвідом застосування епідеміологіч-
ного нагляду за стічними водами, роз-
глянули основні його цілі, обговорили 
принципи вибору точок спостереження, 
засвоїли процедуру проведення лабо-
раторних досліджень з використанням 

кількісної полімеразної ланцюгової 
реакції (ПЛР), обговорили застосування 
результатів епіднагляду за стічними 
водами для прийняття управлінських 
рішень у сфері громадського здоров'я.

Крім інформаційної складової, тре-
нінг містив практичні заняття. Учасни-
ки відвідали точку забору стічних вод у 
місті Дніпро, вчилися здійснювати забір 
зразків та підготовку проб стічних вод. 
До того ж у вірусологічній лабораторії 
Дніпропетровського обласного ЦКПХ 
МОЗ України фахівці-вірусологи відпра-
цьовували практичні навички проведення 
кількісної ПЛР.

У планах проєкту «Підтримка зусиль 
у протидії туберкульозу в Україні» – про-
довжувати допомагати Україні у впрова-
дженні інновацій для епіднагляду через 
закупівлю необхідних реагентів та витрат-

них матеріалів для лабораторій, навчання 
лабораторних фахівців та епідеміологів, 
підтримка транспортування зразків для 
діагностики у визначених лабораторіях, 
розроблення стандартних операційних 
процедур, алгоритмів та рекомендацій 
щодо використання результатів епідемі-
ологічного нагляду за стічними водами 
для прийняття поінформованих рішень 
у сфері громадського здоров’я, таких як 
раннє попередження про спалахи інфек-
ційних хвороб та впровадження профі-
лактичних заходів.

Джерело: МОЗ України

Куріння – вагомий фактор розвитку 
неінфекційних захворювань

Куріння навіть однієї сигаре-
ти на день може призвести до 
виникнення онкологічних за-
хворювань. Куріння будь-яких 
тютюнових виробів шкодить 
організму незалежно від дози.

Тютюновий дим містить по-
над 7 000 хімічних елементів, з 
яких щонайменше 250 є токсич-
ними, а 69 спричиняють онко-
логічні захворювання.

Прямий вплив канцерогенів, які можуть 
спричиняти рак, – не єдиний спосіб, яким 
сигаретний дим сприяє ризику виникнення 
раку.

Куріння порушує рівновагу (баланс) 
імунної системи. Відповідно тютюновий 
дим може сприяти прогресуванню раку 
від передракових стадій аж до росту та 
поширення пухлини. 

За даними CDC (Центр з контролю 
та профілактики захворювань в США), 
куріння може спричинити рак, а по-
тім блокувати організм у боротьбі з 
ним:

• хімічні сполуки в сигаретному димі 
можуть послабити імунну систему організ-
му, ускладнити знищення ракових клітин. 
Коли це відбувається, ракові клітини про-
довжують рости і не зупиняються;

• хімічні сполуки в сигаретному димі 
можуть пошкодити або змінити ДНК 

клітини. ДНК – це «інструкція з експлу-
атації» клітини, яка контролює нормаль-
ний ріст і функціонування клітини. Коли 
ДНК пошкоджена, клітина може почати 
неконтрольоване зростання і створити 
ракову пухлину.

Тільки у 1964 році Лютер Террі, який 
був головним хірургом Міністерства охо-
рони здоров’я США, заявив, що куріння 
спричиняє рак. Цей звіт часто називають 
точкою відліку світової боротьби з курін-
ням, адже він став переломною подією в 
історії профілактики раку.

Сьогодні дослідження показують, що 
майже 9 із 10 смертей від раку легень 

спричиняються курінням сигарет або 
пасивним курінням. Люди, які курять, 
мають більший ризик раку легень сьо-
годні, ніж у 1964 році, навіть якщо вони 
курять сигарети менше.

Профілактика – це найефек-
тивніший шлях до попередження 
чи подолання раку. Саме про-
філактичні заходи дозволили 
здобути значну перемогу у 
зменшенні кількості випадків 
смерті від онкологічних недуг. 

Немає сумніву в тому, що найкраща 
профілактика раку – відмова від вживання 
тютюну та нікотину. Вже через 12 годин 
після останньої викуреної цигарки організм 
починає відновлюватися, та ризик захворіти 
на рак знижується. 

Тому ніколи не пізно кинути курити! 

Більше інформації є на сайті 
www.stopsmoking.org.ua 
та в буклеті «Я кидаю курити!».

А для того, щоб кожен громадянин міг 
захищати своє право на бездимне серед-
овище, ЦГЗ в межах проєкту «Посилення 
антитютюнових заходів в Україні» розробив 
цифровий застосунок (nosmoking.phc.org.
ua) для моніторингу порушень антитютю-
нового законодавства. Тут можна повідо-
мити про куріння у громадських місцях 
та інші порушення антитютюнового за-
конодавства для того, щоб зберегти своє 
право на здоров’я.

Центр громадського здоров`я  
МОЗ України
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Смачного!

Різне

ОВЕН
Не соромтеся прояв-

ляти свої найкращі риси 
– керівництво це оцінить. 

Підприємцям доведеться позма-
гатися за місце під сонцем. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваша працездатність 

на висоті. Ситуація з фі-
нансами неоднозначна: будуть 
витрати, але і прибуток не за-

бариться. 
БЛИЗНЮКИ
Працювати не по-

кладаючи рук – це до-
бре. Але і про особисте життя 
не варто забувати – сходіть на 

побачення. 
РАК
У Раків є всі шан-

си піднятися вгору 
кар̀ єрними сходинками. Крім 
того, скористайтеся нагодою до-
датково підзаробити. 

ЛЕВ
Зорі радять подума-

ти про зміни у своєму 
житті. Але сто разів зважте усе 
перед тим, як переходити на 
нову роботу. 

ДІВА
Тиждень принесе 

багато нового в особис-
тій сфері. Багато сил і 

фінансових витрат забиратимуть 
діти і сім̀ я. 

ТЕРЕЗИ 
Самотні можуть зу-

стріти другу половин-
ку, а от сімейним варто 

уникати конфліктів. На роботі 
можливі стресові ситуації. 

СКОРПІОН
Якщо ви налашто-

вані на кар̀ єрний ріст 
і підвищення доходів, то все 
складеться вдало. Вашу напо-
легливість помітять. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вдалий період для 

зачаття дитини. На 
роботі все стабільно. Можете 
отримати премію або шанс до-
датково заробити.

КОЗЕРІГ
Гроші надходити-

муть з різних джерел, 
але не у тих масштабах, якими б 
вам хотілося. Вдалий період для 
взяття кредиту. 

ВОДОЛІЙ
На вас чекає нове 

приємне знайомство. 
А от у останніх числах 

лютого можлива цікава робоча 
пропозиція. 

РИБИ 
Вдалий період для 

зміни житла, переїзду 
або ж ремонту. Зірки радять 
подумати про зміну роботи або 
освоєння нової професії. 

Флораріум:  
як облаштувати 
та доглядати

Такі мінісади у склі 
ідеально підходять для 
маленьких квартир.

Флораріум – це спеціальний 
посуд для вирощування рос-
лин, в якому створена унікальна 
композиція з живих рослин. Як 
правило, догляд за флораріу-
мом мінімальний, а самі рос-
лини з часом формують свій 
власний мікроклімат і спільне 
середовище проживання.

Відомі й інші назви такого 
мініатюрного саду в прозорому 
посуді: тераріум, пляшковий 
сад. Слід зауважити, що слово 
тераріум має більш широке 
значення, за своєю суттю це 
місце проживання невеликої 
тварини чи комахи (равлики, 
змії, черепахи), яке імітує його 
природне середовище. Флора-
ріум містить тільки рослини і 
грунтовий субстрат для їхнього 
зростання.

Такі мінісади у склі ідеаль-
но підходять для маленьких 
квартир, де бракує вільного 
місця для розміщення громізд-
ких вазонів. А для любителів 
подорожувати вони стануть 
справжньою знахідкою – до-
сить прикрити отвір, і скло 
надійно захищає від висихання 
рослини, зберігаючи усередині 
вологий мікроклімат.

Які бувають флораріуми
Основна вимога – посудина 

має бути прозорою. Матеріа-
лом для неї може бути скло або 
прозорий пластик. Флораріуми 
бувають великі і маленькі, кру-
глі або будь-якої іншої форми, 
настільні або напольні (навіть 
іноді настінні). Контейнером 
для мініатюрного саду у склі 
може слугувати старий аква-
ріум, пляшка, банка для круп 
або прозорий чайник.

У садових центрах неважко 
вибрати і купити спеціальний 
контейнер для тераріуму або 
флораріуму, освітлення та об-
ігрів в якому здійснюється 
завдяки спеціальному облад-
нанню.

Для новачка більше підійде 
красива скляна посудина. Її 

можна знайти будь-якої форми. 
Але перш ніж зробити покупку, 
слід визначитись з призначен-
ням флораріуму і вибором рос-
лин для нього. Справа в тому, 
що посудини бувають різними 
за ступенем відкритості, а це 
впливає на мікроклімат всере-
дині них.

Посудина з вузьким горлеч-
ком, яка нагадує пляшку, добре 
підтримує вологий мікроклі-
мат всередині, захистить ніжні 
рослини від різких коливань 
температури, але висаджува-
ти в неї рослини і доглядати за 
ними важко. Знадобиться до-
вгий пінцет, в'язальна спиця, 
скляна трубка для поливу й 
певна спритність рук.

Напіввідкрита посудина 
(широкий келих, акваріум) дає 
більше простору для творчості 
та зручності догляду за мінісад-
ком, але вона малопридатна для 
вирощування рослин вологого 
тропічного клімату. Компроміс-
ним варіантом можна вважати 
акваріум зі знімною скляною 
кришкою.

Але, мабуть, найвдалішим 
рішенням можна вважати скля-
ний ковпак з глибоким піддо-
ном для грунту. Для догляду 
за мініатюрним садом верхня 
частина знімається, а потім по-
вертається на старе місце. Єди-
ний мінус – потрібно акуратно 
заправляти під скло рослини, 
які розрослися.

Як вибрати рослини для 
флораріуму

По-перше, основним кри-
терієм вибору вважають міні-
атюрність рослини і її повільне 
зростання. Композиція повинна 
як можна довше зберігати свій 
вигляд, швидкорослі рослини 
тут не підходять – вони заглу-
шають своїх сусідів і порушують 
гармонію саду в пляшці.

По-друге, завжди враховують 
призначення самої композиції.

По-третє, умови утримання 
всіх рослин у мініатюрному саду 
повинні бути однаковими або 
майже однаковими.

Закінчення у наступному номері.
Джерело: Ukr.media
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Плов у мультиварці
Інгредієнти: 200 г рису довгозернистого пропа-

реного, 500 г свинини (задня частина), 1 морквина, 1 
цибулина, 1 голівка часнику, 3 ст. л. соняшникової олії, 
1 ч. л. спеції для плову, 3 горошини духмяного перцю, 
500 мл води, дрібка зіри, сіль до смаку.

• Зачистьте від плівок 500 г свинини та наріжте 
крупними шматочками.

• Включіть мультиварку в режим «смаження», 
влийте 3 ст. л. соняшникової олії, перекладіть м'ясо 
та обсмажуйте 15 хвилин.

• Тим часом очистьте та наріжте очищену моркву 
крупними брусочками, а цибулю – середнім куби-
ком. Додайте до м’яса та обсмажуйте до м’якості 
цибулі.

• Всипте в чашу мультиварки 200 г довгозернис-
того пропареного рису, додайте 1 ч. л. спецій для 
плову, дрібку зіри та 3 горошини духмяного перцю. 
Посоліть до смаку та перемішайте, щоб інгредієнти 
рівномірно розподілилися. Всередину вставте по-
миту голівку часнику. Занурте її в рис до половини.

• Влийте 500 мл води та поставте на мультиварці 
режим «плов». Час приготування – 60 хвилин. По-
давайте плов до столу гарячим.

Млинці з куркою та грибами
Інгредієнти: 4 млинці (з цільнозернового борошна), 

200 г курячого філе, 150 г печериць, 100 г міксу салатів, 
1 ст. л. оливкової олії (для смаження), дрібка гострого 
перцю, сіль та перець до смаку.

• Спочатку приготуйте млинці з цільнозернового 
борошна.

• Очистьте куряче філе від плівок та жиру, нам 
знадобиться 200 г м’яса. Викладіть шматок у миску, 
додайте дрібку гострого перцю, сіль та чорний пе-
рець до смаку, добре обітріть з усіх боків.

• Розігрійте пательню з 1 ст. л. оливкової олії, 
обсмажте м'ясо до золотавої скоринки з обох боків, 
це приблизно 15 хвилин. Поріжте куряче філе на 
невеликі шматочки.

• Ретельно помийте 150 г печериць та поріжте 
середніми кубиками. Обсмажте на пательні з 1 ст. л. 
оливкової олії, доки з грибів не випарується волога.

• Помийте 100 г міксу салатів та викладіть на 
паперові рушники, аби листочки просохли.

• Складіть млинець вчетверо, покладіть всере-
дину шматочки курки, гриби та листя салату. Або 
загорніть начинку в млинець будь-яким зручним 
для вас способом.

Джерело: klopotenko.com
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Споживачу

ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВИ
ДАНИЙ НА IМ'Я МОРОЗА ДМИТРА 
ВАЛЕРIЙОВИЧА, ВВАЖАТИ НАДIЙСНИМ.

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ IНВАЛIДА ВIЙ
НИ, ВИДАНЕ НА IМ'Я МОРОЗА ДМИТРА 
ВАЛЕРIЙОВИЧА, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ. 

Цікаві факти про морських мешканців
• Без планктону весь світ 

морських мешканців перестав 
би існувати. Планктон – це мі-
кроскопічні істоти, які не видно 
неозброєним оком.

• Корали утворені з малень-
ких тварин. Хоча багато хто вва-
жає, що це морські рослини.

• Найбільший корал має про-
тяжність більше двох тисяч кіло-
метрів. Він розташований поблизу 
узбережжя Австралії.

• Медузи з’явилися на Землі 
так давно, що їхні далекі предки 

були свідками життя динозаврів. 
Вражає діапазон розмірів цих іс-
тот різних видів. Найменші з них – 

величиною з шпилькову головку, в 
той час як найбільші мають купол 
діаметром у два з половиною ме-
три, а їхні щупальця виростають 
до п’ятдесяти метрів.

• Оскільки медузи здебільшо-
го гинуть після розмноження, то 
термін їхнього життя дуже неве-
ликий. Дуже рідкісні екземпля-
ри живуть в природі довше двох 
років. Найчастіше їм відводиться 
лише кілька місяців. В неволі ж ці 
морські мешканці можуть про-
жити досить довго.

• Різновид морської зірки, 
що називається Lunckia columbiae, 
може повністю відтворити своє 
тіло з частинки довжиною в 1 см.

• Більшість видів китових 
полюбляють морські простори. 
Винятком є горбатий кит, який 
мешкає поблизу узбережжя. Ві-
домі випадки, коли ці тварини 
були помічені в бухтах і річках. 
Ці морські мешканці люблять 
виконувати акробатичні трюки. 
Вони висовуються з води і гра-
ційно танцюють.

• Лобстери дійсно відчувають 
біль, коли їх кидають в окріп. Од-
нак, зануривши їх перед приготу-
ванням в солону воду, ви можете 
дати їм анестезію.

• Біля берегів Японії живуть 
краби хейкегани, візерунок на 
панцирі яких нагадує обличчя 
розгніваного самурая.

• У 2005 році під час експеди-
ції в Тихому океані вчені виявили 
крабів, тіло яких було вкрите ху-
тром. Через незвичайний зовніш-
ній вигляд їх назвали «краби-єті».

Сексуальне насильство, пов'язане 
з конфліктом, – це не тільки 
зґвалтування: роз’яснення від системи 
безоплатної правової допомоги

Що таке сексуальне 
насильство, пов'язане з 
конфліктом

Це будь-які дії сексуаль-
ного характеру, що вчинені 
окупантами відносно мир-
ного населення, незалежно 
від віку чи статі постраж-
далих.

Які це можуть бути дії:
• зґвалтування;
• тортури із заподіянням 
шкоди статевим органам;

• каліцтво жіночих або чо-
ловічих статевих органів;

• примушування до за-
йняття проституцією;

• примусова вагітність чи 
стерилізація;

• умисне зараження вене-
ричними захворювання-
ми.

Однак домагання, при-
мусове оголення, погрози 
зґвалтуванням, примус до 
споглядання сексуального 
насильства щодо інших лю-
дей – також є сексуальним 
насильством, пов’язаним з 
конфліктом.

Куди повідомити про 
злочин

Сексуальне насильство, 
пов’язане з конфліктом, – це 

воєнний злочин, що не має 
строку давності. Людина 
може заявити про нього, 
коли буде готова, навіть 
через кілька років.

Про випадки сексуаль-
ного насильства, пов'язаного 
з конфліктом, варто пові-
домити до Національної 
поліції України.

Як може допомогти 
система безоплатної 
правової допомоги 
(БПД)

Люди, що зазнали 
сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, 
можуть звернутися по пра-
вову допомогу до системи 
БПД та отримати:

• консультацію з будь-
яких правових питань чи 
необхідну інформацію;

• допомогу у складен-
ні заяви (повідомлення) 
про вчинення злочину до 
поліції;

• послуги адвока-
та* для представництва 
інтересів в судах, інших 
державних органах під час 
досудового розслідування, 
складення документів про-
цесуального характеру (по-
зовних заяв, клопотань та 

заяв до суду). 
У разі відкриття кри-

мінального провадження 
послуги адвоката будуть 
безоплатні для клієнта 
та відшкодовуватимуться 
з Державного бюджету 
України.

Як звернутися до сис-
теми БПД

Отримайте анонімну 
консультацію з вашого 
питання у контакт-центрі 
системи БПД за номером 
0800 213 103 (дзвінки по 
Україні безкоштовні) або 
(068) 291-9018.

Або пос тавте  за -
питання юристу через 
телеграм-бот: https://t.me/
LegalAidUkraineBot

Адреси бюро систе-
ми БПД: https://bit.ly/
bpd_buro

Або ж звертайте-
ся до Бердичівського 
бюро правової допомо-
ги за адресою: м. Бердичів, 
вул. Чорновола, 9.

Відділ реклами: 
067 412-89-81


