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Новини | Коротко про актуальне

Завідувач хірургічного відділення лікарні Володимир Лісовський на своїй сторінці у
Facebook повідомив, що це — матрац із підігрівом для операційного столу.

Повернення Росії до «Групи семи» промислово розвинених країн (G7) без врегулювання ситуації в Україні буде «стратегічною
помилкою» і підкреслить «слабкість» організації. Про це заявив
президент Франції Емманюель Макрон.
У Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель і британський прем’єрміністр Борис Джонсон також відзначили, що для повернення Росії
потрібен прогрес у вирішенні конфлікту в Україні.
Нагадаємо: РФ виключили зі старого формату «Групи восьми» після того, як вона анексувала український Крим у 2014 році, а всі інші
країни-члени групи — Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина,
Італія, Японія і США — запровадили санкції проти Москви. Водночас
президент США Дональд Трамп заявив 20 серпня, що пропонував би
дозволити Росії повернутися до формату G8, коли наступного року
США головуватимуть у групі. Після цієї заяви CNN із посиланням на
джерело в адміністрації Дональда Трампа повідомила, що буцімто
французький та американський президенти в ході телефонної розмови, яка відбулася у вівторок, домовилися повернути Росію до «Великої сімки» уже наступного року.

Тернопільська районна лікарня
отримала подарунок від
Настасівської ОТГ

«Життя складається з миттєвостей, а успішний
перебіг операції — з найменших дрібниць, починаючи з приймального відділення лікарні, закінчуючи
останнім днем перебування пацієнта в стаціонарі, —
пише Володимир Романович. — Хірурги та анестезіологи розуміють, наскільки важливим є дотримання
температурного режиму в операційній та утримання температури тіла хворого під час тривалої порожнинної операції, яка триває більше двох годин,
на рівні нормальних показників, особливо в людей
старшого віку та із загальним виснаженням.
Але вихід є — матрац із підігрівом для операційного столу, який створює максимально комфортні
умови перебування пацієнта на операційному столі.
Позитивний ефект важко переоцінити. Це зменшить
кількість ускладнень, пов’язаних зі зниженням температури тіла пацієнта, таких як пневмонія, запальні
процеси в нирках, запалення нервів, тромбофлебіт,
стани, спричинені загальним зниженням температури тіла пацієнта, а також сприятиме прискоренню
загоєння ран та швидкому відновленню пацієнтів.
Приємно, що почин Великогаївської ОТГ, яка
придбала нам апарат для вакуумної терапії ран,
продовжено. Сьогодні хочу подякувати Настасівській ОТГ в особі голови пана Миколи Злонкевича
за кошти, які було спрямовано на придбання матрацу з підігрівом для операційного столу вартістю 16 тис. грн».

У 2014-2019 роках ЗСУ отримали майже 12 тисяч основних
зразків озброєння і військової техніки та близько 1,4 мільйона
одиниць засобів ураження. Про це заявив міністр оборони Степан
Полторак. За його словами, також було вжито заходів для освоєння
виробництва ракет і боєприпасів на національних підприємствах,
затверджена Програма ракетобудування.
За ці роки від іноземних партнерів, передусім Сполучених Штатів
Америки, було отримано матеріально-технічної допомоги на суму
понад 360 мільйонів доларів.
20 серпня міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям
Збройних сил України з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України. «Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці,
які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, а також ті, які наразі захищають територіальну
цілісність держави на сході України, — по 2 тисячі гривень», — повідомив Степан Полторак.

Актуально

Чи безпечна вода з природних джерел району?
Фахівці державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України» з метою визначення безпечності води з природних джерел, яка
користується великим попитом серед населення м. Тернополя та навколишніх сіл, щокварталу проводить моніторинг якості питної води за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками. Досліджували питну воду з джерел у селах Острів, Смиківці, Ступки, Товстолуг
та Гаї-Гречинські.

За результатами лабораторних досліджень у І кварталі 2019
року (від 25.03.2019), якість питної води із природних джерел сіл
Гаї-Гречинські та Ступки за бактеріологічними показниками не відповідала вимогам ДСанПіНу 2.2.4171-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживан-

ня людиною» (виділені загальні коліформні бактерії в 100,0 см куб. за
норми не більше 1 КУО / см куб.).
За санітарно-хімічними показниками питна вода у вищевказаних джерелах відповідала вимогам
ДСанПіНу.
У джерелах сіл Острів, Смиківці
та Товстолуг питна вода за бактеріологічними та санітарно-хімічними
показниками відповідала вимогам
ДСанПіНу 2.2.4-171-10.
У II кварталі 2019 року (результат досліджень від 27.06.2019)
якість питної води із природних
джерел сіл Гаї-Гречинські, Ступки,
Острів та Смиківці за бактеріологічними показниками не відповідали

вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10. За
санітарно-хімічними показниками
питна вода у вищевказаних джерелах відповідала вимогам ДСанПіНу.
За фактом невідповідності питної води із вищевказаних джерел
інформовано органи місцевого самоврядування.
Показники якості питної води
із природних джерел є нестабільні і залежать від багатьох факторів
природного характеру, зокрема
рівня стояння ґрунтових вод, кількості опадів тощо, які можуть мати
негативний вплив на якість води та
призвести до виникнення гострих
кишкових та інших інфекційних захворювань.

Змінились терміни передачі
показників електролічильника
У ВАТ «Тернопільобленерго» повідомили про зміни термінів
подачі показників електролічильника.
Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, споживач, що є побутовим,
зобов'язаний щомісяця (за 2 дні
до кінця розрахункового періоду або на 3-й робочий день наступного) знімати фактичні показання лічильника електричної
енергії та надавати їх оператору
системи розподілу. Відтепер зчи-

тані (зняті) та передані дані з засобів обліку електричної енергії протягом періоду, що починається за
два робочі дні до кінця місяця та закінчується на третій робочий день
наступного календарного місяця,
вважаються даними на перше число (календарного місяця). Зчитані
(зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку електроенергії в

будь-який інший день календарного місяця є вихідними даними для
визначення даних комерційного
обліку на перше число розрахункового періоду (календарного місяця). Зміни до Правил роздрібного
ринку електричної енергії внесено
Постановою НКРЕКП від 18.07.2019
року №1525.

Біометричний паспорт — від народження
Оформити біометричний паспорт дитині можна від її народження, і дійсним цей документ буде впродовж 4 років. Отримати готовий біометричний паспорт дитини може
один із батьків (зі своїм паспортом та свідоцтвом про народження дитини) або інша
особа за наявності нотаріально завіреної довіреності.
Вартість виготовлення дитячого
закордонного паспорта за 20 робочих днів становить 682 грн, за 7
робочих днів — 1034 грн.
Сфотографуватися на паспорт
можна в міграційній службі під час
подання документів. Але якщо у
дитини (віком до 12 років) з фото-

графуванням виникають проблеми
(лякається фотоспалаху, не може
всидіти на місці, не спроможна не
заплющувати очей більше 2 секунд), можна принести в ДМС фотокартку.
Серед вимог до фото — розмір
10х15 сантиметрів; 70% займає зо-

браження обличчя; білий фон; відсутність сторонніх предметів; чіткі
контури; без дефектів.
До фото потрібно долучити
такі документи: оригінал свідоцтва про народження; ІПН (якщо є);
паспорт одного з батьків.

Президент Володимир Зеленський внесе законопроект про
відтермінування штрафів за нерозмитнені автомобілі для розгляду на першому засіданні новообраної Верховної Ради. Про це зазначив заступник керівника офісу президента Руслан Рябошапка. За
його словами, застосування штрафних санкцій планують відкласти
на три місяці, протягом яких планується напрацювати законодавчі
ініціативи для врегулювання проблем, які виникають при розмитненні автомобілів, і встановлення пропорційних штрафних санкцій
у разі порушення законодавства.
Згідно з чинним законодавством, 22 серпня набувають чинності
штрафні санкції за перевищення терміну перебування на території
України нерозмитнених автомобілів (до 170 тисяч гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду). За різними оцінками, на сьогодні в Україні налічується близько 800 тисяч нерозмитнених автомобілів.
У перший день роботи новообрана Верховна Рада розгляне
велику кількість питань і працюватиме доти, доки не сформує
новий уряд та не призначить нового Прем'єр-міністра. Про це
заявив член Національної інвестиційної ради, новообраний народний депутат від «Слуги народу» Давид Арахамія.
Як повідомлялося, Верховна Рада IX скликання у четвер, 29 серпня,
збереться на своє перше засідання.
Станом на 19 серпня українські аграрії розпочали до збирання
пізніх культур — гречки, проса, соняшнику. Зокрема, намолочено: гречки — 1,0 тис. тонн зерна з площі 1,0 тис. га, або 2% до прогнозу (68 тис. га) при середній урожайності 12,9 ц/га; проса — 19 тис.
тонн зерна з площі 10 тис. га, або 12% до прогнозу (90 тис. га) при
середній урожайності 18,0 ц/га; соняшнику — 3,0 тис. тонн зерна з
площі 2,0 тис. га до прогнозу (5,8 млн га) при середній урожайності
13,8 ц/га. Крім того, ріпаку зібрано 3,1 млн тонн з площі 1,25 млн га,
або 99% при прогнозі 1,25 млн га та середній урожайності 24,9 ц/га.
Щодо збирання ранніх зернових та зернобобових культур, то аграрії намолотили 38,7 млн тонн зерна з площі 9,9 млн га, або 99% до
прогнозу при середній врожайності 39,1 ц/га. Поряд зі збиранням
врожаю у 20 регіонах проходить сівба озимого ріпаку під урожай
2020 року, якого посіяно вже 347 тис. га, або 32% до прогнозу.
В Україні спрямовані на дороги гроші витрачають в 2-2,5 раза
менш ефективно, ніж у сусідній Словаччині, свідчить дослідження Центру економічної стратегії (ЦЕС). Однією з причин експерти
називають політичний розподіл грошей на будівництво доріг. «Поперше, кількість грошей, які витрачаються на ремонт доріг, не співвідноситься з інтенсивністю використання дороги. По-друге, конкуренція на тендерах на підрядні роботи штучно обмежується, навіть
незважаючи на використання Prozorro», — пояснюють у ЦЕС. Крім
політичного чинника, на низьку ефективність використання грошей платників податків також впливає короткий термін планування,
встановили експерти.
За час роботи нинішнього складу Кабінету Міністрів мінімальну заробітну плату було підвищено втричі, а середня зарплата
наразі становить 407 доларів США. Про це повідомив Прем’єрміністр Володимир Гройсман під час засідання уряду та висловив
переконання, що наступного року середня заробітна плата може
зрости до 540 доларів, у 2021 році — до 620 доларів.
Згідно з даними Закладу соціального страхування (ZUS), у
Польщі збільшилася кількість офіційних трудових мігрантів.
При цьому наголошується, що серед 644 тис. тих, хто легально працює на території країни, 483 тис. є українцями.
Найбільше потребують українських працівників промислова, будівельна та транспортно-логістична галузі.

