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ЗМІНИ ЧЕРВНЯ:
що чекає на українців?
Поточний місяць приготував багато
змін. Яких саме – у короткому огляді від
наших журналістів.

Новий етап скасування
карантинних обмежень
З 1 червня у областях, в яких здійснюється
послаблення протиепідемічних заходів, буде
дозволено роботу закладів фізичної культури
і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів
(крім проведення групових занять з кількістю
учасників більше ніж 10 осіб); відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб у закладах
освіти; перевезення пасажирів залізничним
транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення; міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом тощо.

Нова монета

З 1 червня стартує обіг 10-гривневих
монет. Як зазначають в НБУ, з часом вона
замінить паперовий аналог.

Автоматична фотоі відеофіксація порушень ПДР
Наразі працює близько 50 станцій фотоі відеофіксації, у планах – 700. На першому
етапі фіксуватимуться лише перевищення
швидкості, згодом – й інші порушення ПДР.

Запрацюють кафе і ресторани

Зауважимо, що вони і раніше працювали у режимі на винос або на літніх терасах,
однак з 10 червня українці зможуть пообідати і всередині приміщень, дотримуючись
соціальної дистанції і маскового режиму.

Відновиться рух поїздів

З початком літа «Укрзалізниця» запустила 42 поїзди. Однак поки що потяги
курсуватимуть не у всіх областях.

Пенсія «в один дотик» –
зручно та доступно
Сервіс Пенсійного фонду України оформлення пенсії в «один дотик» набуває нового
значення. Наразі 818 громадян області скористалися можливістю дистанційно подати
документи для призначення (перерахунку)
пенсій, із них майже 500 осіб зробили це
упродовж березня – травня поточного року.
– Впровадження системи «е-пенсія» значно спростило взаємодію громадян з органа-

ми Пенсійного фонду України, що дозволило
в умовах карантину мінімізувати особисті
візити жителів області до сервісних центрів
Головного управління та більше користуватися
онлайн сервісами вебпорталу Пенсійного фонду України, – зауважила заступник начальника
Головного управління Наталія Макшаєва.
Головне управління ПФУ
в Житомирській області

Підтримка у важкі часи: що
пропонує держава аграріям?

с. 5

Роз`яснення щодо ремонту доріг

с. 4

Можливо, відкриється
авіасполучення
Попередньо з 15 червня
Україна відновить авіасполучення з країнами ЄС. Однак,
як зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко,
це можливо лише у випадку,
якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.

Як користуватися новим сервісом
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ВІТАННЯ
Компанія «Вівад 09» вітає іменинників другої половини
травня: Дубчак О.Б., Горобець С.В., Коцюбинську А.І., Кришталь В.В., Максимець Р.Р., Сергійчук П.О., Тітке Н.Е., Кулак
М.В., Гончарук М.С., Чепіль М.В., Музичук Л.В., Бернацьку
С.І., Ніколайчук І.В., П’ясківську С.В., Радчук О.І.

Подарунки від Житомирської
ОДА до Дня захисту дітей
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Цьогоріч такі подарункові набори отримали наймолодші
наші вихованці.
Щиро дякуємо керівництву
облдержадміністрації за надані
подарунки, а діточкам бажаємо
щасливого дитинства!
Подарунки вручено спеціалістами служби у справах дітей
спільно з директором Романівського районного центру та інспектором ювенальної превенції
Романівського ВП.

З днем народження вітаєм,
В щасті жити лиш бажаєм.
Хай здійсняться всі бажання,
Душу гріє хай кохання.
Завітає хай достаток,
Гроші липнуть хай до п’яток,
Ніжність в серце завітає,
Успіх хай не забуває.
Лише усмішок прекрасних,
Днів красивих, добрих, ясних.
Хай частіше відкриття,
Всі ж печалі — в небуття.

Життя вносить свої корективи.
Цьогоріч ми святкуємо День захисту дітей онлайн, ми вдягаємо
маски та мріємо скоріше завершити етап виходу з карантину.
Дорогі наші дітки, прийміть
найщиріші вітання зі святом,
будьте здорові, дужі та щасливі!

К е р і в н и ц т в ом о бл а с н о ї
державної адміністрації забезпечено подарунковими наборами дітей загиблих героїв
Небесної Сотні, дітей, батьки
яких загинули, постраждали,
чи безпосередньо беруть участь
в антитерористичній операції,

Дуже гарне свято
Завітає влітку.
Принесе всім радість,
Сонце, сміх і світло.
Бо на перше червня
Діток ми вітаєм –
Хлопчиків, дівчаток.
Щастя їм бажаєм!
Бо для них сьогодні
Все, що є на світі.
Головне, щоб були
Щасливі всі діти!
Служба у справах дітей
Романівської РДА

Зі святом Трійці!
Сердечно вітаємо усіх жителів району із благословенним святом – Днем
Святої Трійці, або, як називають його в народі, зеленими святами!
Наш мудрий народ з давніх-давен у години радості й випробувань знаходив
розраду і надію у вірі. Свято Трійці є торжеством такої віри, моралі й духовності.
Нині ми особливо відчуваємо потребу в тих цінностях, що надають наснагу
жити, творити, перемагати.
Нехай Свята Трійця і надалі приносить вам радість, надихає на добрі справи,
наповнює серця любов'ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому. Здоров'я всім, злагоди в міцних
родинах, а нашій державі – єдності, миру і розквіту!

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачено диплом виданий Житомирським музичним фаховим
коледжем ім. В.С.Косенка у 2016 році серія Е16 № 098910 на
імя Сомплавська Яна Олександрівна вважати не дійсним.
"У зв’язку з розширенням виробництва підприємство
ВІВАД 09 відкриває вакансії: пилорамник - оператор
торцювального верстата. За інформацією просимо
звертатися з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00 год.
за адресою: Житомирська обл., Романівський район
смт.Романів, вул.Заводська,26. Телефон для довідок:
+38 (067) 411-98-84"
Втрачену карту водія UAD0000005UW8000, видану
16.03.2020 на імя Олійника Михайла
Володимировича, вважати недійсною.
Втрачений дозвіл вантажний універсальний Е4, країна
Польща, номер 6482105 від 2020 р., виданий на імя Губського Дмитра Павловича, вважати недійсним
Продам пісок митий, овражний, щебінь усіх фракцій,
бетон всіх марок, грунт, підсипка, вантажоперевезення
від 5 до 40 тон. тел.: 096-741-97-38 068-883-85-71
Проводимо дезінфекцію та чистку криниць, заробка
міжкольцових швів, викладка дна ( кремнем).
Тел.: 068-495-57-48
Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія АА
№ 287095, видане на ім`я Прокопчука Юрія
Аркадійовича, вважати недійсним.
Продаж пиломатеріалів, штахети, рейки, жертки та інше
на замовлення. Тел.: 097-167-29-87
Вакуумна чистка коменів, димарів,лежухи, грубки, газових котлів. Тел.:097-87-32-381
Продам бджолосім`ї, рої, відводки, мед та продукти
бджільництва.Тел.: 0978985527

З повагою голова державної адміністрації В. В. Флуд,
голова районної ради О. П. Кондратюк

Подяка Ігорю Ходаку
Медичні працівники КНП «Романівська лікарня» протягом всього періоду пандемії відчувають фінансову та спонсорську підтримку жителів району,
керівників підприємств.
За цей період нам двічі довелось організовувати карантинні заходи у терапевтичному відділенні. Двічі медичний персонал терапевтичного відділення на ділі довів, що
всі медичні працівники прийшли в професію за покликанням, випадкових серед них
немає. Я їм дякую за їх стійкість, взаєморозуміння та взаємовиручку. Я дякую їм за те, що
незважаючи на контакт з пацієнткою з COVID-19 протягом 9 днів, тестування у всіх працівників було з негативним результатом. Враховуючи той факт, що наш заклад належить
до закладів другої хвилі з надання допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією,
додаткове фінансування ми не отримали. Але питання виплат було вирішено людиною,
яка вболіває за долю району, її жителів, неодноразово допомагаючи нашому закладу.
Ми щиро дякуємо генеральному директору ТОВ ВІВАД-09 Ігорю Євгеновичу Ходаку
за надання фінансової допомоги та особисте сприяння у вирішенні питання проведення виплати доплат медичним працівникам за роботу з пацієнтами з COVID-19.

ДЯКУЄМО!
Колектив Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, учні та батьки висловлюють
щиру подяку керівнику СФГ «Едельвейс» Миколі Васильовичу Марцуну та Прутівському сільському голові Олександру Григоровичу Терещуку за спонсорську допомогу на чистку та поглиблення криниці. Дуже приємно, що в наш нелегкий час
є такі люди, які завжди готові прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щирого серця. В народі говорять, що добра людина –
це щаслива людина і доброта обов’язково повертається до того, хто її віддає. Дякуємо Вам!
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Попередження торгівлі людьми
Торгівля людьми була і залишається актуальною проблемою для України. Сучасні форми експлуатації людини та нові
виклики, що їх переживає світ,
створюють загрозу потрапляння у ситуацію торгівлі людьми
практично всіх соціальних груп
населення.
Термін «торгівля людьми»
передбачає різні види та форми
експлуатації людини, які наводяться як міжнародними нормативно-правовими документами,
так і законодавством України.
Відповідно до Закону України
«Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 р., торгівля
людьми – здійснення незаконної
угоди, об’єктом якої є людина,
а так само вербування, переміщення, переховування, передача
або одержання людини, вчинені
з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням
обману, шахрайства, шантажу,
уразливого стану людини або
із застосуванням чи погрозою
застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої
залежності від іншої особи, що
відповідно до Кримінального
кодекс у України визнаються
злочином.
Торгівля людьми має різні
види, серед яких примусова
праця, рабство, звичаї, подібні
до рабства, сексуальна експлуатація, використання у порнобізнесі, примусова вагітність,
вилучення органів, проведення
дослідів над людиною, використання у жебрацтві, втягнення
в злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах,
усиновлення (удочеріння) з метою наживи, продаж дитини.
1) Примусова праця – будьяка робота, що вимагається від
особи під загрозою застосування
покарання, фізичного та психологічного насильства.

 Основні ознаки втягнення особи у примусову
працю:
• недобровільний характер
роботи;

• відсутність дійсної трудової
угоди та/або утримання частини
заробітної плати або її невиплата
взагалі;
• робота в умовах, що не сумісні з поняттям гідної/безпечної
праці;
• погані умови проживання;
• повна залежність від експлуататора;
• примусова консумація.
2) Рабство – стан людини,
щодо якої застосовуються атрибути права власності, зокрема,
насильницьке підпорядкування
однієї людини іншій.
3) Звичаї, подібні до рабства
чи підневільного стану – це
а) будь-який інститут чи звичай, через які жінку обіцяють за
винагороду видати заміж (без
права її відмови) її батьки, опікун, родина або будь-яка інша
особа або група осіб; чоловік
жінки, його родина або його
клан за винагороду чи без такої
мають право передати її іншій
особі; жінку після смерті чоловіка передають у спадщину іншій
особі;
б) будь-який інститут чи звичай, через який дитина передається одним або обома своїми
батьками чи своїм опікуном іншій особі за винагороду або без
такої з метою експлуатації цієї
дитини чи дитячої праці.
4) Сексуальна експлуатація – використання особи у діяльності сексуального характеру
за винагороду або будь-яку іншу
форму відшкодування незалежно
від того, чи носить така діяльність добровільний або примусовий характер.

 Ознаки сексуальної
експлуатації:
• недобровільний характер
роботи;
• неможливість розпоряджатися прибутками, отриманими
від надання своїх послуг.
5) Використання у порнобізнесі – діяльність юридичних
та фізичних осіб у сфері надання
послуг сексуального характеру,
створення або утримання місць

(наприклад, бажання отримати
контроль над власністю усиновленої особи, залучення до заняття жебрацтвом, азартними
іграми, проституцією тощо).

розпусти та звідництво, виготовлення, збут і розповсюдження
порнографічних предметів з метою отримання прибутку.
6) Примусова вагітність – це
а) посягання на волю, життя
та здоров’я жінки, пов’язане із
здатністю народжувати, проведення протиправних дій щодо
запліднення у примусовому порядку, в тому числі штучного;
б) використання репродуктивної функції організму жінки
шляхом природного або штучного запліднення без її згоди та
подальше примушування жінки
до виношування дитини.
7) Вилучення органів людини – вилучення з організму
людини її складової частини, що
має певну будову і спеціальне
призначення, без згоди самої
особи або за її згодою, досягнутою шляхом використання
злочинних засобів впливу на
неї. Обіцяна особі винагорода
не сплачується в повному обсязі
або не сплачується взагалі.
8) Проведен н я до с л і д ів
над людиною без ї ї згоди –
незаконне проведення медикобіологічних, психологічних або
інших дослідів над людиною, що
створює небезпеку для її життя
чи здоров’я.
9) Ви к о р и с та н н я у же брацтві – організація та при-

м у ш у ван н я ос іб до зан я т тя
жебрацтвом шляхом побиття,
зґвалтування, навмисного заподіяння каліцтва, нанесення
фізичних та/або психологічних
травм та інших видів насильства.
10) Втягнення в злочинну діяльність передбачає дії,
пов'язані з безпосереднім психологічним або фізичним впливом
на особу, вчинені з метою викликати в неї прагнення взяти участь
в одному чи кількох злочинах
(примушення до крадіжок, виготовлення та/або перевезення, та/
або розповсюдження наркотиків,
інших заборонених товарів, торгівля зброєю, викрадення та/або
збут автотранспортних засобів,
здійснення інших злочинів).
11) Використання у збройних конфліктах – використання
особи, яка перебуває у підневільному стані іншої особи, для
виконання нею бойових завдань,
пов’язаних з поваленням державної влади або порушенням
суверенітету і територіальної
цілісності держави тощо.
12) Усиновлення (удочеріння) з метою наживи – взяття
на виховання в сім’ю дитини на
правах сина чи доньки, оформлене в установленому порядку,
вчинене з метою отриманн я
будь-якої матеріальної вигоди
або уникнення певних витрат завдяки усиновленню (удочерінню)

13) Продаж дитини – продаж батьками, близькими родичами, подружжям тощо особи,
яка не досягла 18 річного віку,
з метою отримання прибутку.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 29
Міністерство соціальної політики визначено національним
координатором у сфері протидії
торгівлі людьми.
Відповідно до Закону України
«Про протидію торгівлі людьми»
особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має
право звернутися до місцевої
державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми, та до органів
Національної поліції щодо захисту прав і свобод.
Вс та новлен н я с тат ус у
особи, яка постраждала від
торг івл і л юд ьм и в ра йон і,
пок л а дено н а у п равл і н н я
праці та соціального захисту населення Романівської
райдержадміністрації. У разі
необхідності просимо звертатися до відповідальних осіб
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації з питання
торгівлі людьми за номерами телефонів 0962173305 та
2‑15 ‑ 8 5. Конфі ден ц і й н іс т ь
гарантована!
Будьте обережними та обізнаними щодо торгівлі людьми!
Національна гаряча лінія
з попередження домашнього
насильства, торгівлі людьми
та ґен дерної д ис к римі нац і ї
0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного).
Національна дитяча гаряча
лінія 0 800 500 225 або 116 111
(для дзвінків з мобільного).
Заступник начальника
управління – начальник відділу
з питань праці та сімейної
політики Валентина Мельник

Як і коли потрібно передавати
показники газового лічильника
АТ «Житомиргаз» нагадує,
що для коректних нарахувань
за спожитий газ необх і д но
передавати показання газових лічильників з 1 по 5 число
щомісяця.
Щоб економити час і гроші,
користуйтесь найшвидшими
та найзру чнішими он лайнсервісами компанії. Завдяки
їм можна не тільки передавати
показники, а й завантажувати
рахунки за газ та його доставку, сплатити їх, переглядати
баланс по вашому особовому
рахунку. Обирайте свій найзручніший спосіб:
• Мобі льний додаток
104Mobile та 104 Mobile Light;
• Viber-бот 7104ua;
• Особистий кабінет на сайті 104.ua
У вас досі немає особистого
кабінету? Скористайтесь екс-

прес-реєстрацією за номером
(067) 33‑38‑104. Зателефонуйте
зі свого смартфону до контактцентру та повідомте працівнику номер свого особового
рахунку. Оператор здійснить
реєстрацію всього за декілька
хвилин, а вам прийде смс із
логіном та паролем, а також
посилання на перехід в особовий кабінет.
У випа дк у неотриман н я
показань газового лічильника
у встановлений строк, газорозподільні компанії змушені
здійснювати нарахування розрахунковим методом. Звідси –
розбіжності у нарахуваннях,
необх і д н іс ть звірк и дани х,
контрольного зняття показань
лічильника тощо.
Передавайте показники дистанційно, бережіть свій особистий час і здоров’я.
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До уваги учасників Революції Гідності та учасників АТО
Інформація щодо
надання послуг із психологічної реабілітації
учасникам антитерористичної операції та
постраждалих учасників Революції Гідності.
Відповідно до Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної
операції, затвердженого постановою КМУ від 27 грудня 2017 року
№ 1057, вищезазначені особи можуть отримати безкоштовні послуги із психологічної реабілітації.
Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції або його

законний представник звертається
до районного соціального захисту
населення за місцем реєстрації або
за місцем фактичного проживання, а для діючих військовослужбовців – за місцем перебування
(розташування військової частини)
із заявою, до якої додаються копія
посвідчення учасника бойових дій
або особи з інвалідністю внаслідок
війни, копія документа, що підтверджує безпосередню участь
в антитерористичній операції або
забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах
антитерористичної операції у період її проведення.
Повідомляємо, які санаторнокурортні заклади включено до
переліку суб’єктів надання послуг
із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції

та постраждалим учасникам Революції Гідності. Це ТОВ «Санаторій
«Токарі» (Сумська обл.), ДП «Південь-Курорт-Сервіс» (Одеська обл.),
ТОВ «Санаторій «Борисфен» (м.
Очаків), КУ «Обласний медичний
центр вертебрології і реабілітації»
Житомирської обласної ради. Перелік закладів, які можуть надати
послуги із психологічної реабілітації, постійно поновлюється.
За детальною інформацією рекомендуємо звертатися до управління праці та соціального захисту
населення Романівської райдержадміністрації за адресою: смт Романів,
вул. Путіліна, 47 та за телефоном
гарячої лінії 2‑15‑85, 0962173305.
Заступник начальника
управління – начальник відділу
з питань праці та сімейної
політики Валентина Мельник

Роз`яснення щодо ремонту доріг
На колективне
звернення жителів
смт Миропіль щодо
необхідності капітального ремонту дороги
Т‑23–09 (Шепетівка –
Чуднів – Бердичів) повідомляємо наступне.
Зазначена автомобільна дорога
є однією із трьох доріг загального
користування державного значення, які розташовані на території
району. Ця та дві інші Т‑06–01
(Баранівка – Висока Піч) та Т‑06–18
(Залужне – Романів) перебувають
на балансі Служби автомобільних
доріг України, яка зобов’язана
здійснювати її ремонт та обслуговування. Однак з часу введення
їх в експлуатацію (1970–80 роки),
вони жодного разу капітально не
ремонтувалися, а тому з кожним
наступним роком їх експлуатаційно-технічний стан погіршується.

Тож враховуючи вкрай незадовільний їх стан, питання проведення капітального ремонту
неодноразово порушувалося на
всіх рівнях влади. Зокрема, районною державною адміністрацією спільно з районною радою
надсилалися відповідні листи до
обласної державної адміністрації,
Служби автомобільних доріг України в Житомирській області. Депутати Романівської районної ради
надсилали звернення до обласної
державної адміністрації щодо вирішення даної проблеми. Наразі за
наполегливим клопотанням депутата обласної ради Ходака І. Є. ведуться роботи з експлуатаційного
утримання (ямковий ремонт) дорожнього покриття вказаних доріг.
Станом на 28.05.2020 року в межах
району виконано робіт в таких обсягах: Т‑06–01 (Баранівка – Висока
Піч) – 2256 м2, Т‑06–18 (Залужне –
Романів) – 1238 м2, Т‑23–09 (Шепетівка – Чуднів – Бердичів) – 6155 м2.
Зазначені роботи проводяться
за рахунок коштів з державного

бюджету, яких вже використано на
вказані роботи близько 5,8 млн грн
(≈600 грн/м2).
Капітальний ремонт вимагає
значно більше коштів, орієнтовно
10 млн грн на 1 км протяжності.
Враховуючи, що протяжність автодороги Т‑23–09 в межах району
становить 25,8 км, а в межах Миропільської ОТГ близько 13,8 км, то
коштів на ремонт потрібно орієнтовно 258,0 млн грн, в т. ч. по Миропільській ОТГ – 138,0 млн грн.
Питання виділення коштів на
ремонт даної дороги перебуває
виключно у компетенції Служби
автомобільних доріг України.
Водночас доводимо до відома,
що згідно зі статтею 91 Бюджетного кодексу України, до видатків
місцевих бюджетів, що можуть
здійснюватися з усіх місцевих
бюджетів, належать видатки на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах, а також капітальний та

поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які
є складовими автомобільних доріг
державного значення (як співфінансування на договірних засадах).
Тобто Миропільська селищна рада

має право виділяти кошти з власного бюджету на співфінансування
ремонту автодороги Т‑23–09.
Голова Романівської РДА
Василь Флуд

ВРУБЛІВКА. Історичний нарис

Село Врублівка розміщене
за 3 км на південь від районного
центру смт Романів. Центр сільської ради, якій підпорядковано
с. Корчівка.
Вперше Врублівка згадується
в документах як Rublewka у 1585
р. подарунком князя Януша Острозького невістці Сюзанні. У 1761
р. переходить у власність Януша
Сангушка.
У 1650 р. в селі нараховувалось
34 двори, що в той час вважалося
досить великим населеним пунктом. Перебувало село у власності
Щенскаго Броховського.
У 1784 р. Врублівка належить
до Миропільської волості. За переписом осіб єврейської національності у цей час в селі на тракті Ми-

ропіль – Чуднів розміщена корчма,
в якій працює 5 євреїв.
Досить об’ємну інформацію
про Врублівку дає «Историкостатистическое описание церквей
и приходов…» Н. И. Теодоровича.
За ним «Село Врублевка при пруде Лысово, волости Кустовецкой.
Приход 5 класса, церковь во имя
Покрова Пресвятой Богородицы,
построена в 1852 году на средства
прихожан. Церковь деревянная.
С такою же колокольнею, построенною въ 1823 году. Есть кладбищенская церковь во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов,
построенная в 1829 году. Притч.
священник с жалованием 300 руб.,
псал. с жал. 50 руб., проф. с жалов.
16 руб.. Церковно-приходская шко-

ла с 1854 г., с жалованием учителю
10 руб. в месяц, учеников 42 мужского пола. Приписано село Корчовка. Дворов 233, прихожан 1909
душ обоего пола, римокатоликов

148 душ обоего пола.
Евреев 30».
За даними географічного словника Королівс тва
Польського 1892 р.,
Врублівка – село Новоград-Волинського
повіту Романівської
волості, належить до
Романівського маєтку Ілінських. У селі
велика дерев’яна
церква Пресвятої
Покрови, збудована
1852 р. на місці зруйнованої у 1829
р. У 1892 р. у селі нараховувалось
233 двори, в яких проживало 1909
православних жителів, 148 католиків та 30 євреїв. До православної

парафії належали село Корчівка
та хутір Врублівка. В ході кампанії
з ліквідації неписемності у Врублівці, попри війну та повоєнні
труднощі, відкривається та працює
чотирикласна польсько-українська
школа, яка фінансується за угодою
з державних коштів та батьківської
плати. У 1923–1925 рр. в школі працює 3 вчителя та навчається 144
учні, які забезпечені 91 підручником українською мовою. У роки Великої Вітчизняної війни на фронтах
воювали 349 врублівчан, з яких 122
загинули, 111 удостоєні державних
нагород. Станом на 9.10.2008 р. у с.
Врублівка проживало 1126 жителів.
Із книги Олександра
Кондратюка «Романів
та вся Романівщина»

Разом ми – сила!
Шановні наші читачі! Редакція газети «20 хвилин Романів» щиро дякує вам за те,
що ви з нами! Ми із задоволенням прислухаємося до ваших пропозицій та зауважень
й надалі так робитимемо!
Нагадуємо вам, що розпочалася передплата на друге півріччя, а тому просимо
вас і надалі залишатися з нами, передплативши газету «20 хвилин Романів»!
Передплату можна здійснити у будь-якому поштовому відділенні Романівського
району або ж у листоноші, яка обслуговує відповідну територію.
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ПІДТРИМКА У ВАЖКІ ЧАСИ:
що пропонує держава аграріям?

Безсніжна зима завдала непоправної шкоди сільському
господарству.
Найбільше постраждали Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області.
За оцінками Міністерства економіки, цьогоріч втрати врожаю очікуються на близько
400 тис. га площі. Гинуть озимі культури:
пшениця, ріпак, ячмінь, горох, а також буряки, кукурудза і соняшник. У таких складних
умовах аграрна галузь потребує додаткового
фінансування. На яку підтримку можуть
розраховувати фермери, дізнавались експерти Центру громадського моніторингу
та контролю.

Загальне фінансування
залишається
Епідемія коронавірусу змусила уряд переглянути показники державного бюджету.

Попри скорочення деяких програм, підтримку аграріїв зберегли у повному обсязі на рівні
4 млрд гривень.
За словами уповноваженого Президента
із земельних питань Романа Лещенка, ці
кошти від початку були закладені на підтримку малих сільгоспвиробників та фермерів і їхнє урізання було б неправильним.

«Аг ропромисловий сектор – це
впевненість у майбутньому України. Саме
тому Президент Володимир Зеленський
обіцяв зберегти повне
фінансування галузі,
закладене у бюджеті
на цей рік у розмірі
4 мільярдів гривень.
Ці ресурси підуть на
підтримку тваринництва, садівництва,
компенсацію вартості
техніки та відсотків
кредитів», – заявив
уповноважений Президента із земельних
питань Роман Лещенко.
Так, на здешевлення кредитів закладено
суму 1,2 млрд грн. Ці кошти мають полегшити доступ сільгоспвиробників до пільгових
кредитів та зменшити їхню вартість до 5%.
На підтримку тваринництва передбачено
1 млрд грн. Зокрема, на дотації власникам
пасік, часткове відшкодування вартості тварин і будівництва корівників, пташників.
«Підтримка буде направлена, зокрема,
на стабілізацію поголів'я худоби, кількості
бджолосімей та поліпшення їх генетичного потенціалу, стимулювання збільшення
виробництва продукції тваринництва
та бджільництва, а також для створення
нових потужностей для зберігання зерна», – пояснює міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Ігор Петрашко.
Ще 1 млрд грн передбачено на компенсації закупівлі техніки та обладнання вітчизняного виробництва у 2020 році. Програма
має на меті збільшити обсяги вітчизняної
техніки щонайменше на 15% за рік.
Також 400 млн грн закладено на програму розвитку фермерства та кооперативів.
Зокрема, передбачені дотації на утримання
від 5 молочних корів, відшкодування кооперативам 70% вартості придбаних техніки та
обладнання. Ще 400 млн грн мають спрямувати на підтримку галузі садівництва,
виноградарства та хмелярства.
У Кабміні кажуть, що інвестиції в агросектор мають позитивно вплинути на розвиток суміжних галузей економіки.

За урядовими розрахунками,
цьогорічна підтримка дозволить
залучити близько 14,7 млрд грн
інвестицій в економіку України
та створити понад 85 тис. нових
робочих місць.

Компенсація за техніку
та втрачений врожай
Почати підтримку вирішили з погашення боргів перед аграріями за минулий
рік. У травні уряд почав виплачувати 25%
компенсації за придбання вітчизняної агротехніки. 22 травня Мінекономіки затвердило розподіл 555 млн грн між банками
для перерахування виробникам. Ці кошти
призначені 4 102 аграріям, які придбали
вітчизняну техніку у жовтні-листопаді 2019
року. Загалом вони купили 14 756 одиниць
обладнання на загальну суму 2,7 млрд грн.
І зараз держава повертає їм частину витрат.
В уряді кажуть, що завдяки програмі
інвестиції у закупівлю техніки за два роки
склали близько 2 млрд грн, а відсоток вітчизняної техніки зріс із 15% до 33%.
«Для уряду є вкрай важливим продовження фінансування програми по техніці,
адже за роки своєї реалізації вона демонструє позитивні економічні ефекти. Так,
число виробників сільгосптехніки з належним рівнем локалізації зросло до 4,5 раза,
що сприяло розширенню кількості робочих
місць щонайменше на 5 тисяч», – зауважує
міністр Ігор Петрашко.

Наразі уряд розглядає можливість надати аграріям допомогу
за втрачений врожай.
Йдеться про разову компенсацію у розмірі 4,5–5 тис. грн за гектар. Ці гроші мають
допомогти підприємцям розрахуватись
з пайовиками, сплатити податки та зробити планування посіву на наступний рік. За
словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Тараса Висоцького, наразі вирішується, як
реалізувати цю програму швидше і головне – як знайти додаткове фінансування.
Адже загальна державна підтримка аграріїв
не зможе покрити неочікувані збитки.
«У рамках 4 млрд грн коштів, виділених
державою для підтримки агросектору, це
питання вирішити неможливо. Тому що ми
маємо на Одещині 300 тис. га та 410 тис. га
по Україні площ із втраченими посівами.
Якщо помножити цю кількість гектарів на
5 тис. грн, в сумі ми отримаємо 2 млрд грн», –
наголошує Висоцький.
Етапи і механізми страхової підтримки
фермерських врожаїв Кабмін обіцяє оприлюднити найближчим часом. Імовірно, щоб
отримати компенсацію, підприємцю слід
буде підтвердити свій статус, надати статистику площ, підтвердження від Гідрометцентру про погодні обставини.
Експерти погоджуються, що в економічну кризу підтримка агросектору має
бути пріоритетом держави. Як мінімум,
важливо не залишати фермерів із проблемами сам на сам.

Вітаю з Трійцею!
у апостолів, що їм робити. І отримали відповідь від Петра:
потрібно покаятися і хреститися для прощення гріхів в ім'я
Ісуса Христа.
Православна церква навчає, що світ, життя, буття – підтримується благодаттю Святого Духа. І саме тому у Святі
Трійці дуже багато зелені. Головний колір Свята – зелений.
Він є символом животворення і вічного життя. Зеленню

Світ навколо зеленіє, і душа цьому радіє,
Трійця знов – Зелені свята, у віночках всі дівчата.
День Святої Трійці, також П'ятдесятниця, День Зіслання
Святого Духа, Зелена неділя – одне з головних християнських
свят. Він був встановлений на честь зішестя Святого Духа на
апостолів і Діву Марію. Чому Трійця? Це єдність Святого
Духа, Бога-отця і Бога-сина. Вважається, що Святий Дух
зійшов у вигляді вогненних язиків. Саме вогонь має силу
спалювати гріхи, очищати, освячувати і зігрівати.
В той момент, коли це сталося, в Єрусалимі було багато
віруючих, які слухали проповіді, й немало з них запитували

прикрашається храм, домівки. Власне зелень символізує
благодать Святого Духа.
Зі Святом Святої Трійці вітаю весь Православний світ. Бажаю
чистоти у помислах та справах, любові та ясних днів у житті. Нехай вас оточує доброта й тепло, нехай у серці завжди живе віра,
а на душі таїться надія на краще. Мирного неба і міцного здоров'я.
З повагою Сергій Кузьміних
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Гороскоп на тиждень 3 - 9 червня
ОВЕН

Будьте готові, бо цей
тиждень принесе багато змін. Поставте ціль у роботі
і рухайтеся до неї – у вас усе
вдасться.

ТЕЛЕЦЬ

Уникайте непередбачуваних покупок. Переведіть частину роботи в онлайнформат. Очікуйте на доленосні
події.

БЛИЗНЮКИ

Звільніться від усього, що вам заважає. Уникайте психологічного перенапруження, яке може перешкодити
вашим планам.

РАК

Саме час налагодити
спілкування з рідними.
Домашні справи позитивно
вплинуть на вас, нададуть сил
для нових звершень.

Куточок САДІВНИКА
ЛЕВ

Не фліртуйте з незнайомцями – це може
мати негативні наслідки. Будьте
готові до кардинальної зміни
планів.

ДІВА

СТРІЛЕЦЬ

Через місячне затемнення відчуєте сильну
напруженість. Уникайте конфліктних ситуацій – це погано
закінчиться.

КОЗЕРІГ

Мож ливі про блеми на роботі, але
пам`ятайте, що вони
тимчасові. Уникайте розумової перевтоми і незапланованих
витрат.

Усе навколо заважатиме вашому бажанню
зосередитися на професійній діяльності. Будьте уважні – велика
ймовірність травм.

ТЕРЕЗИ

С к л а д н и й т и ждень – потрібно буде
зробити нелегкий вибір.
Але у цьому є і позитив – ви на
порозі нового етапу життя.

Сім`я цього тижня
має бути у вас на першому місці. Сприятливий
період для здобуття нових вмінь
і навичок, а також поїздок.

СКОРПІОН

Як сніг на голову, на
вас зваляться події або
люди з минулого. Сильна дратівливість призведе до конфліктів
з рідними і колегами.

Смачного!

Корисні цукерки з кисломолочного сиру і полуниці

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Проявіть ініціативу
і пошукайте джерело
додаткового доходу. Чекайте на зміни у кар`єрі. Часу
на романтику практично не
залишиться.

• Свіжий шпинат промити, за лити
кип'ятком і залишити на 1 хв. Відкидаємо його
на сито, аби стекла зайва рідина. Добре віджати
шпинат і перетерти його у блендері до стану
однорідного пюре з додаванням одного жовтка
і 1 ст. л. цукру.
• Білки збити в круту піну. Окремо збити жовтки (3 шт.) з цукром (за мінусом 1 ст. л) і ванільним
цукром. В цю масу додати пюре зі шпинату.
• Борошно змішати з розпушувачем та крохмалем. Просіяти, всипати в тісто і акуратно вмішати лопаткою. До білків по трішки вмішувати
шпинатне тісто. Довго не перемішувати, інакше
тісто втратить легкість. Розділити на дві частини.
Перелити у форму. Випікати близько 20–25 хв.
При температурі 180 градусів.
• Крем: желатин залити 10 ст. ложками холодної води. Полуницю разом з цукровою пудрою
помістити у блендер та збити до однорідності.
Змішати з йогуртом. Желатин розтопити на паровій бані. Коли трішки охолоне, з'єднати з йогуртом. Замість полуниці можна використовувати
будь-які ягоди.
• Форму застелити фольгою, помістити корж,
залити желе і накрити іншим коржем. Торт залишити у холодильнику на 4 год. Прикрасити ягодами.

• Інгредієнти: сир
кисломочний –
400 г, цукрова
п удр а – 6 0 г,
кокосова стружка – 30 г, вершки
чи солодка сметана – 100 г, полуниця – 200 г,
цукор ванільний – 20 г.
• Сир протерти через
металеве сито,
пропустити через м'ясорубку
або ретельно розтерти виделкою. Докласти ванільний цукор, цукрову пудру, кокосову стружку і ще
раз розтерти до однорідної маси.
• Полуницю ретельно промити. Видалити чашолистки. Відділяти від сирної маси кульки, формувати
їх у паляничку. Загорнути у паляничку по одній
полуниці, сформувати круглі цукерки.
• Готові цукерки обкачати згори у кокосовій
стружці.
• Подавати негайно. Можна зберігати у холодильнику декілька годин.

Шпинатний торт
• Інгредієнти: шпинат свіжий – 120 г, яйця курячі – 4 шт., цукор – 130 г, розпушувач для тіста – 1
ч. ложка, цукор ванільний – 1 ч. ложка, борошно
пшеничне – 65 г, крохмаль картопляний – 65 г. Для
крему: полуниця – 350 г, пудра цукрова – 100 г,
йогурт класичний – 250 мл, желатин швидкорозчинний – 25 г.
• Для початку беремо яйця і відділяємо жовтки
від білків.
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Петрушка – універсальна
зелена культура, яка використовується і в сирому вигляді
в салатах, і у висушеному як
п рип ра ва. На леж и т ь д а на
культура до роду трав’янистих
дворічників сімейства зонтичні. Найперші згадки про цю
зелену культуру знайдені археологами на давньоєгипетських
свитках.

Коли і куди садити
петрушку?
Зазвичай висівають насіння
петрушки у відкритий грунт
ближче до кінця квітня, проте
можна зробити і підзимовий
посів – у кінці жовтня. Тим,
хто хоче мати свіжу зелень
петрушки весь теплий сезон,
можна порадити висівати ї ї
конвеєрним способом, тобто
з кінця квітня і до кінця липня через кожні 12–14 днів.
Пі д петрушку пі дберіть
найбі льш до бр е о с вітлен у
д і л я н к у з п у х к им, лег к им
за механічним складом, родючим грунтом з помірною
зволоженістю.
На д мірно с у х і д і л янк и,
як і занадто вологі (де рівень
грунтових вод ближче метра
до поверхні грунту), затоплювані або заболочені підбирати
не варто, там петрушка росте
погано.
Найвідповіднішим типом
грунту для петрушки є легкий
суглинок чи супісок з рівнем
pH, в межах від 6,5 до 7,0.
Постарайтеся вибрати ділянку, де до цього вирощували цибулю, томати, кабачки,
патисони, кап ус т у, ог ірк и
або картоплю – це ві дмінні попередні культ ури д ля
петрушки. На ґрунті, де до
цього вирощу валис я будьякі зонтичні культури, тобто
морква, та ж петрушка, селера, фенхель, кріп, коріандр та
інші, вирощувати петрушку
не рекомендується, а ось поруч – цілком можна. Непогано ладнає петрушка поряд
з кропом, біля моркви, по сусідству з кінзою, з бобовими,
томатами, огірками.

Як посадити петрушку?

Перед посадкою петрушк и, п іс л я тог о, як ви ос таточно визначилися з місцем
і зрозумі ли, що краще д ля
пет ру шк и на город і місц я

просто не знайти, треба цю
ділянку підготувати. В ідеалі,
звичайно, ділянку під петрушку потрібно готувати з осені,
тому що навесні буває мало
часу. Потрібно постаратися
підготувати грунт хоча б за
пару тижнів до посіву.
Враховуючи, що листова
петрушка дуже добре реагує
на органічні добрива, необхідно під перекопування грунту в осінній час (одночасно
з видаленням максимальної
кількості бур’янів і їх частин)
внести по три кілограми добре
перепрілого гною або перегною, по 250 –300 г деревної
золи і по столовій ложці нітроамофоски. Нітроамофоску
вносити можна як восени, так
і навесні, нічого поганого від
цього не буде. Добрива можна
розсипати по поверхні ґрунту
як окремо один від одного, так
і змішавши всі в один склад.
Коли земля готова, можна
приступати до підготовки та
посіву насіння петрушки. Підготовку насіння можна проводити в тому випадку, якщо
посів буде навесні, при посіві
восени додаткова підготовка
насіння не потрібна.
Для прискорення проростання насіння петрушки необхідно його спочатку замочити
(на годину – півтори), після
чог о п р о с у ш и т и н а с у х і й
серветці до стану сипучості.
Потім його бажано помістити у дверцята холодильника
приблизно на добу, а після
закінчення цього часу ще раз
замочити, але на цей раз на
35– 40 хвилин, далі знову висушити до сипучості. Після
такої нех и т рої п і д г отовк и
насінн я петру шки с ходить
швидко і дружно.
Посів насіння петрушки
проводиться зазвичай в бор о з е н к и гл и б и н о ю т р ох и
бі льше сантиметра, политі
заздалегідь водою кімнатної
температури. При посіві між
насінням намагайтеся залишати сантиметр, а між рядками
45–55 см. Після посіву засипте
борозенки ґрунтом, бажано
поживним, і акуратно його
ущільніть. Сходить петрушка
по-різному: може зійти через
тиждень, а може і через три.
Багато що залежить від температури, типу грунту, рівня
вологості, віку насіння.
Джерело: sad.net.ua
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UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Урочиста Месса
12.30 Х/ф "Святе сімей�
ство" 1,2 с. 12+
17.00,03.40 #ВУКРАЇНІ
17.30 Д/ц "Дикі тварини"
18.00 Т/с "Максиміліан та
Марія Бургундська"
20.00 Д/ф "Багамські ост�
рови
21.25,23.55 UA:Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
00.00,02.50 Бюджетники
00.30 Сильна доля

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа
13.10,15.10, 00.30, 03.00
Суспільна студія
16.50 Схеми.
17.30 Д/ц "Дикі тварини"
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
19.55 Д/ц "Таємне життя
собак"
21.35,23.55 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Святі та грішні
00.00 Перша шпальта

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа
12.20,19.20 Д/ц "Боротьба
за виживання"
13.10,15.10, 00.30, 03.00
Суспільна студія
16.50 Наші гроші
17.30 Д/ц "Дикі тварини"
18.20,04.25 Тема дня
19.55 Д/ц "Таємне життя со�
бак"
21.35,23.55 UA:Спорт
21.45 Розважальна програ�
ма
22.15 Т/с "Максиміліан та
Марія Бургундська"
00.00,03.55 #ВУКРАЇНІ

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа
12.20,19.20 Д/ц "Боротьба
за виживання"
13.10,15.10, 00.30, 03.00
Суспільна студія
16.50,00.00 Розважальна
програма
17.30 Д/ц "Світ природи"
18.20,04.25 Тема дня
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
21.35,23.55 UA:Спорт
21.45,03.55 Схеми
22.15 Т/с "Максиміліан та
Марія Бургундська"

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа
13.10,15.10, 00.30, 03.00
Суспільна студія.
16.50,03.55 Перша шпальта
17.25 VoxCheck
17.30 Д/ц "Світ природи"
18.20,04.25 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
21.35,23.55 UA:Спорт
21.45 Світова медицина
00.00 Схеми

1+1

07.00,08.00, 09.00, 19.30,
05.45 ТСН
09.40 Х/ф "Зимовий сон"
11.45, 02.25 Х/ф "Родинні
зв'язки" (12+)
15.40, 20.15 Х/ф "Родинні
зв'язки 2" (12+)
00.00 "Дубінізми 2020"
00.20 Х/ф "Непристойна
пропозиція" (16+)
²ÍÒÅÐ

08.45,18.00, 19.00, 02.15
Ток�шоу "Стосується
кожного"
10.40 Х/ф "Під одним да�
хом"
12.20 Х/ф "Ібіца"
13.50 Х/ф "Щось не так з
тобою" 16+
15.50 "Чекай на мене
17.40 Новини
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Слідчий Горча�
кова" 12+
00.50 Х/ф "Між високих
хлібів"
ÑÒÁ

05.15 Т/с "Як довго я на
тебе чекала" 12+
07.00 Т/с "Сліпа" 12+
09.45, 14.50, 22.55 Т/с
"Пізнє каяття" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
18.15 "СуперМама"
19.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.40 Т/с "Вир" 16+
00.40 Х/ф "Ще одна з роду
Болейн" 16+
ICTV

08.00,03.00 Х/ф "Бадь�
орість духів" 16+
09.45 Х/ф "Прибульці"
11.45, 13.05 Х/ф "При�
бульці в Америці"
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф "Національна
безпека" 16+
15.10 Х/ф "Автобан" 16+
16.55 Х/ф "Погоня за ура�
ганом" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф "Злочинець" 16+
21.25 Х/ф "Три дні на вбив�
ство" 16+
23.30 Х/ф "Повітряний
маршал" 16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Х/ф "Нерв"
11.00 Х/ф "Пункт призна�
чення 3" 16+
12.50 Х/ф "Людина�павук
17.50,19.00 Таємний агент
20.20 Х/ф "Роман з каме�
нем"
22.20 Х/ф "Перлина Нілу"
00.20 Х/ф "Зло" 18+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Висота"
10.50 "Слово Предстояте�
ля"
10.55 Х/ф "Дівчина без ад�
реси"
12.35 Х/ф "Тридцять три"
14.05 Х/ф "Фанфан�тюль�
пан"
17.45 Х/ф "Кримінальний
талант"
20.45 Х/ф "Його собаче
діло" (16+)
22.30 Т/с "Смерть у раю
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.30,15.20 Т/с "Затемнен�
ня"
15.00,19.00 Сьогодні
16.00 Х/ф "Анна і король"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Інша" 16+
23.50,02.00 Т/с "Якщо ти
мені пробачиш" 12+

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"
11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"
13.10 "Одруження наосліп
14.45 "Світ навиворіт 8 "
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Сидоренки�
Cидоренки" (12+)
22.45 Х/ф "Стоянка" (16+)
00.25 Х/ф "Родинні зв'язки
²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�
лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай
мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Слідчий Горча�
кова" 12+

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"
11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"
13.10 "Одруження наосліп
14.45 "Світ навиворіт 8 "
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Сидоренки�
Cидоренки" (12+)
22.45 Х/ф "Упіймай шах�
райку, якщо зможеш"
00.50 Х/ф "Родинні зв'язки

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"
11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"
13.10 "Одруження наосліп
14.45 "Світ навиворіт 8 "
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Сидоренки�
Cидоренки" (12+)
21.45 "Право на владу 2020"
00.00 Х/ф "100 мільйонів
євро" (16+)
²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�
лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай
мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
ÑÒÁ
22.00 "Слідство вели.
08.45 "МастерШеф
23.45 Т/с "Слідчий Горчако�
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми
ва" 12+
вдома"
ÑÒÁ
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
05.15, 20.15, 22.40 Т/с "Вир"
18.15 "СуперМама"
07.00 "Все буде добре!"
19.15 "Один за всіх" 16+
08.45 "МастерШеф
20.15, 22.40 Т/с "Вир" 16+ 12.05, 14.50 Т/с "Коли ми
22.55 Т/с "Пізнє каяття"
вдома"
00.40 Х/ф "Чесна Курти� 14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
занка" 16+
Новини"
18.15 "СуперМама"
ICTV
19.15 "Один за всіх" 16+
08.45 Факти. Ранок
22.55 Т/с "Пізнє каяття"
09.15,19.20 Надзвичайні 00.40 Х/ф "Ярмарок мар�
новини
нославства" 16+
09.55, 13.20, 16.20 Т/с "По�
ICTV
ганий хороший коп"
12.45,15.45 Факти. День
08.45 Факти. Ранок
16.45 Х/ф "Злочинець" 16+ 09.15,19.20 Надзвичайні но�
18.45,21.05 Факти. Вечір
вини
21.25 Скетч�шоу "На трьох" 11.40, 13.20 Х/ф "Ґранд�ре�
23.30 Х/ф "Оселя зла" 18+
ванш" 16+
01.20 Х/ф "Крикуни" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.10, 16.20 Х/ф "Костолом"
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
16.40 Х/ф "Три дні на вбив�
09.30 Т/с "Грімм" 16+
ство" 16+
11.20 Х/ф "Артур і мініпу� 18.45,21.05 Факти. Вечір
ти"
20.15 Секретний фронт
13.10,19.00 Аферисти в ме� 21.25 Скетч�шоу "На трьох"
режах 16+
23.30 Х/ф "Оселя зла
21.00 Х/ф "Мілина" 16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
22.40 Х/ф "Відкрите море"
16+
09.30 Т/с "Грімм" 16+
00.10 Т/с "Загублені" 16+ 12.00 Х/ф "Артур та помста
Урдалака"
ÍÒÍ
13.50 Любов на виживання
08.00,16.50, 20.50, 02.55 17.10,19.00 Хто зверху? 12+
"Випадковий свідок" 20.50 Х/ф "Цунамі 3D" 16+
08.40 Х/ф "Його собаче 22.20 Х/ф "Дрейф" 16+
діло" (16+)
00.10 Т/с "Загублені" 16+
10.30, 22.30 Т/с "Смерть у
ÍÒÍ
раю � 8" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 22.00, 08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.25 "Свідок"
22.00, 02.25 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
09.00 Х/ф "34�й швидкий"
14.15 "Таємниці криміналь� 10.35, 22.30 Т/с "Смерть у
ного світу"
раю � 8" (16+)
15.20 "Правда життя.
12.50 "Будьте здоровi"
18.20 "Будьте здоровi"
14.15 "Таємниці криміналь�
19.30 "Легенди карного
ного світу"
розшуку"
15.20 "Правда життя
00.35 "Склад злочину"
18.20 "Вартість життя"
01.25,03.15 "Речовий до� 19.30 "Легенди розшуку"
00.35 "Склад злочину"
каз"
01.30,03.30 "Речовий доказ"

10.00 "Корисна програма"
11.10 Т/с "Мене звати Ме�
лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай
мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Слідчий Горчако�
ва" 12+
00.50 Х/ф "Іноземка"
ÑÒÁ

05.15, 20.15, 22.40 Т/с "Вир"
07.00 "Все буде добре!"
08.45 "МастерШеф
12.05, 14.50 Т/с "Коли ми
вдома"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
18.15 "СуперМама"
19.15 "Один за всіх" 16+
22.55 Т/с "Пізнє каяття"
00.40 Х/ф "Есенія"

09.30 Х/ф "Марія Терезія"
11.40 М/с "Чорний пірат"
12.05 Цифрове містобуду�
вання
12.30 Віртуальна
ре�
альність
13.00 Світова медицина.
15.00 Країна пісень
16.00 Реаліті�шоу "Фермер
шукає дружину"
17.00 Втеча до ідеального
міста
18.00 Т/с "Максиміліан та
Марія Бургундська"
20.00
Д/ф
"Азорські остро�
1+1
ви
09.25,10.20 "Життя відомих 21.20 "Крихка свобода"
людей 2020"
22.35 "Маріуполь
11.15 "Любий, ми пере� 23.35 "Синдром війни
їжджаємо"
1+1
13.45 "Одруження наосліп
15.35 "Світ навиворіт 8"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
10.00 "Світ навиворіт"
19.00 "Секретні матеріали 13.25 Х/ф "Привид" (16+)
20.35 "Чистоnews 2020"
15.55 Х/ф "Три горішки для
20.45 "Ліга сміху. Дайджест
Попелюшки"
22.15 "Вечірній квартал
17.40 Х/ф "Іван Васильович
23.30 Х/ф "Хроніки Нарнії:
змінює професію"
19.30,05.20 ТСН
²ÍÒÅÐ
20.20 "Чистоnews 2020"
07.10,08.10, 09.20 "Ранок з 20.30 "Вечірній квартал
Інтером"
21.45 "Вечірній квартал"
10.00 "Корисна програма"
23.20 "Світське життя. 2020"
11.05 Т/с "Мене звати Ме� 01.15 "Ліга сміху. Дайджест
лек" 12+
²ÍÒÅÐ
12.25 Т/с "Не відпускай
мою руку" 12+
09.00 "Готуємо разом. До�
13.50,14.45, 15.40, 23.45
машня кухня"
"Речдок"
10.00 "Корисна програма"
18.00,01.35 Ток�шоу "Сто� 11.00 Х/ф "Сім няньок"
сується кожного"
12.30 Х/ф "Бронзовий
20.00 "Подробиці тижня"
птах"
16.00 Х/ф "Діамантова
ÑÒÁ
рука"
05.15, 20.50, 22.40 Т/с "Вир" 18.00, 20.30 Т/с "Слідчий
07.00,19.00 "Наречена для
Горчакова" 12+
тата 3" 12+
20.00,02.10 "Подробиці"
08.55,14.50, 18.15, 23.30 Т/ 22.35 Концерт "Хору Ту�
с "Сліпа" 12+
рецького". Найкраще
14.30,17.30, 22.00 "Вікна� 00.20 Х/ф "Влітку я надаю
Новини"
перевагу весіллю"
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�
вини
09.50 Анти�зомбі
10.45 Х/ф "Прибульці"
12.45,15.45 Факти. День
ICTV
13.20 Х/ф "Прибульці в
Америці"
08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні 14.50,16.20, 22.45 Скетч�
шоу "На трьох" 16+
новини
17.25,20.05 Дизель�шоу
10.05 Секретний фронт
12.05, 13.20 Х/ф "Грім у тро� 18.45 Факти. Вечір
01.40 Х/ф "Грім у тропіках"
піках" 16+
12.45,15.45 Факти. День
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
14.40, 16.20 Х/ф "Націо�
нальна безпека" 16+ 07.20 Варьяти 12+
16.50 Х/ф "Повітряний мар� 10.20 Половинки 16+
12.00 Топ�модель по�украї�
шал" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
нськи 16+
17.00 Х/ф "Роман з каме�
20.15 Анти�зомбі
21.25 Скетч�шоу "На трьох"
нем"
19.00 Х/ф "Перлина Нілу"
23.30 Х/ф "Оселя зла
21.00 Х/ф "Синя безодня 2"
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
22.40 Х/ф "Щелепи" 16+
09.30 Т/с "Грімм" 16+
00.10 Т/с "Загублені" 16+
11.50 Х/ф "Артур і війна
ÍÒÍ
двох світів"
07.55,16.50, 20.50, 02.50
13.30 Заробітчани
"Випадковий свідок"
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Синя безодня" 08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.20 "Свідок"
22.40 Х/ф "Атлантида" 16+
00.40 Т/с "Загублені" 16+ 09.00 Х/ф "Люди в океані"
10.30 Т/с "Смерть у раю � 8"
ÍÒÍ
12.50,03.55 "Правда життя"
08.30,12.30, 16.30, 19.00, 14.15 "Таємниці криміналь�
22.00, 02.20 "Свідок"
ного світу"
09.00 Х/ф "Хроніка пікіру� 15.20 "Правда житт
ючого бомбарду� 18.20 "Таємниці світу"
вальника"
19.30 "Легенди карного
10.30, 22.30 Т/с "Смерть у
розшуку"
раю � 8" (16+)
22.30 Х/ф "Кривава по�
12.50 "Вартість життя"
мста" (18+)
14.15 "Таємниці криміналь� 00.30 "Склад злочину"
ного світу"
01.25,03.10 "Речовий доказ"
15.20 "Правда життя
04.45 "Top Shop"
19.30 "Легенди розшуку"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
00.35 "Склад злочину"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
07.00,08.00, 09.00, 15.00,
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
19.00 Сьогодні
09.00, 15.00, 19.00 Сьогодні 09.15 Місія: краса
23.00, 03.50 Сьогодні 09.15 Місія: краса
09.15 Місія: краса
10.20 Реальна містика
09.15 Місія: краса
10.20,04.00 Реальна місти�
12.50 Т/с "Філін" 16+
10.20 Реальна містика
ка
10.20 Реальна містика
12.50 Т/с "Філін" 16+
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий 12.50 Т/с "Філін" 16+
12.50 Т/с "Філін" 16+
лікар" 16+
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий 14.45, 15.30 Т/с "Жіночий
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий
лікар" 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
лікар" 16+
лікар" 16+
раїна"
20.10 "Говорить Україна"
20.10 Гучна справа
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Інша" 12+
21.00 Т/с "Інша" 12+
21.00 Т/с "Інша" 12+
21.00 Свобода слова Савіка
23.20 Слідами
23.20 Слідами
Шустера
23.20 Контролер
00.00,02.00 Т/с "Віражі 00.00, 02.00 Т/с "Обираючи 00.00, 02.00 Т/с "Обираючи 00.00,02.15 Т/с "Ноти ко�
долю" 12+
долю" 12+
хання" 12+
долі" 12+

ÍÅÄ²Ëß, 14.06
UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Світові чемпіонати.
15.00 UA:Фольк
16.00 Реаліті�шоу "Фермер
шукає дружину"
17.00 Втеча до ідеального
міста
18.00 Т/с "Максиміліан та
Марія Бургундська"
20.00 Д/ф "Азорські остро�
ви. Люди, фауна,
спосіб життя"
21.20 Розважальна програ�
ма з Майклом Щуром
22.00 Х/ф "Голгофа" 16+
00.30 Сильна доля
1+1

06.15,07.05 "Життя відомих
людей 2020"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�забава"
09.25,02.25 "Світ навиворіт"
14.50, 00.35 Х/ф "Облога"
17.00 Х/ф "Не впіймали � не
злодій" (16+)
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 Х/ф "Сек'юріті" (16+)
22.45 Х/ф "Шафт" (16+)
²ÍÒÅÐ

08.00 "Удачний проект"
10.00 "Орел і решка
09.00 "Готуємо разом"
12.00 Т/с "Таїсія" 12+
15.50 Х/ф "Ательє Фонтана
� сестри моди"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Зелена книга"
23.00 Х/ф "Діамантова
рука"
00.55 "Речдок"
ÑÒÁ

07.55 Х/ф "Білі Роси"
09.40 "Хата на тата" 12+
11.20 Т/с "Папаньки � 2"
16.35 "МастерШеф
19.00 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
ÑÒÁ
19.55 "Один за всіх" 16+
08.55 "Неймовірна правда 22.15 "Я соромлюсь свого
тіла" 16+
про зірок"
01.50 "Вагітна в 16" 16+
09.50 Т/с "Папаньки � 2"
14.55 "СуперМама"
ICTV
19.00 "МастерШеф
09.05
Т/с
"Відділ
44" 16+
21.25 "Х�Фактор
12.45 Факти. День
ICTV
13.00 Х/ф "С.В.О.Т.: В об�
лозі" 16+
06.50 Т/с "Вижити за будь�
14.40 Х/ф "Ганна. Доскона�
яку ціну"
ла зброя" 16+
10.05, 13.00 Т/с "Поганий
16.40 Х/ф "На драйві" 16+
хороший коп" 16+
18.45 Факти тижня
12.45 Факти. День
20.30 Х/ф "Сікаріо" 16+
15.05 Х/ф "Електра" 16+
16.50 Х/ф "Шибайголова" 01.00 Х/ф "Дилер" 18+
18.45 Факти. Вечір
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
19.10 Х/ф "На драйві" 16+
08.40
М/ф "Книга життя"
21.20 Х/ф "Ганна. Доскона�
10.20 Х/ф "Загублений
ла зброя" 16+
світ" 16+
23.20 Х/ф "Оселя зла" 18+
12.20 М/ф "Добрий дино�
завр"
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
14.00 Х/ф "Нова людина�
09.00 Варьяти 12+
павук" 16+
11.20 Хто зверху? 12+
15.00 Х/ф "Загублений 19.00 Х/ф "Я � номер чоти�
ри" 16+
світ" 16+
17.00 М/ф "Добрий дино� 21.00 Х/ф "Телепорт" 16+
22.40 Х/ф "Цунамі 3D" 16+
завр"
18.30 Х/ф "Нова людина� 00.20 Т/с "Загублені" 16+
павук" 16+
ÍÒÍ
23.40 Х/ф "Мілина" 16+
07.05
"Страх
у твоєму домі"
01.10 Т/с "Загублені" 16+ 10.35 Х/ф "Міміно"
12.25 Х/ф "Вийти заміж за
ÍÒÍ
капітана"
07.00 Х/ф "Тегеран�43"
09.50 Х/ф "Особливо важ� 14.05 Х/ф "Позашлюбний
син"
ливе завдання"
17.05 Х/ф "Блакитна ігуа�
12.20 "Легенди розшуку"
(16+)
15.45,03.35 "Випадковий 19.00 на"
Х/ф "Одиночне пла�
свідок"
вання"
18.05 "Круті 90�ті"
20.50 Х/ф "Мерседес" тікає
19.00,03.05 "Свідок"
від погоні"
19.30 Х/ф "Міміно"
22.15 Х/ф "Кривава по�
21.20 Х/ф "Блакитна ігуа�
мста" (18+)
на" (16+)
00.15 Х/ф "Остаточний ра�
23.15 Х/ф "Остаточний ра�
хунок" (16+)
хунок" (16+)
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,03.25 Реальна місти�
ка
09.50, 15.20 Т/с "Інша" 12+
16.45, 21.00 Т/с "Шукаю
тебе" 12+
20.00 Головна тема
23.15, 02.15 Т/с "Протисто�
яння" 12+
01.45 Телемагазин

06.45 Місія краса
08.50 Т/с "Пробач" 16+
13.00 Т/с "Відчайдушний
господар"
17.00, 21.00 Т/с "Будь що
буде" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
01.45 Телемагазин
03.10 Т/с "Протистояння"
05.45 Сьогодні
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Акцент тижня

Середа, 3 червня 2020

Романівські поліцейські
проводять конкурс
дитячого малюнку
Про це нашого журналіста повідомила
інспектор ювенальної превенції Романівського ВП Наталія Ангішева
Романівське відділення поліції оголошує конкурс дитячого малюнку «Служити.
Захищати. Берегти» серед дітей віком 7–12
років. Малюнки прийматимуть у період з 1
до 21 червня 2020 року. Свої творчі втілення
потрібно приносити до чергової частини Романівського відділення поліції. Переможці
конкурсу отримають подарунки.

Лариса Бджілка

Вчергове Романівське
відділення поліції проводить конкурс на кращий
дитячий малюнок.

Останній дзвоник онлайн!
Лариса Бджілка

Вперше в Україні пройшов
останній дзвоник в онлайнрежимі.
У зв’язку з пандемією COVID‑19 учасники
освітнього процесу святкували останній дзвоник вдома. Варто сказати, що комп’ютерна
техніка хоч і не досить, але все ж зуміла пере-

дати емоції хвилювання, особливо на онлайнзустрічі учнів 9–11 класів. Бо саме більшість
з них розуміли, що вирушають у більш доросле, самостійне, відповідальніше життя. Думка про те, що шкільні роки, друзі та вчителі,
з якими провели не один рік, залишаються
лише у спогадах, викликала сльози. А тут ще й
коронавірус завадив традиційно відсвяткувати
як належить цей важливий крок вперед.
Все ж свято пройшло, незважаючи на
перепони. Життя непередбачуване, та майбутнє покоління продемонструвало, що
готове долати усі перешкоди!

Порядок відновлення
втрачених документів
на право власності
Поліцейські розшукали
та повернули додому
двох юних мандрівників
Лариса Бджілка

Про це нашого журналіста повідомили у Романівському ВП.
29 травня до Романівського відділення
поліції надійшло повідомлення від матері
про те, що її сина та його друга майже добу
немає вдома. Двоє хлопців віком 13 та 12
років зникли з дому під вечір 28 травня.

Мандрівників працівниками Романівського відділення поліції було знайдено
у Житомирському районі в с. Висока Піч.
Хлопці ночували у товариша та, за їх словами, вже збиралися повертатися додому.
Одна із сімей уже потрапляла в поле зору
поліції, з нею проводилася робота.
На батьків обох хлопців складено адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП.
Поліція вкотре нагадує батькам: слідкуйте
за своїми дітьми, цікавтеся їх дозвіллям,
контролюйте, з ким діти спілкуються та
де проводять свій час, адже ви несете відповідальність за своїх дітей.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
3 червня 2020 р.
№ 21 (75)
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Всесвітньої газетної Асоціації

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

Якщо ваш правовстановлюючий документ було загублено, викрадено або пошкоджено, не потрібно впадати у відчай – можна
отримати дублікат практично будь-якого
документа. Для цього необхідно звернутися
до відповідного державного органу чи установи, де було видано оригінал документа.
За загальним правилом, у разі втрати або
зіпсування документа, лише суб’єкт, що видавав такий документ, може видати його дублікат.
При цьому втрата чинності нормативно-правовим актом, на підставі якого відповідний
суб’єкт видавав документ, не є підставою для
відмови у видачі дубліката документа. Єдиною
підставою, за наявності якої видача дубліката
документа не може бути здійснена суб’єктом,
який видав такий документ, є ліквідація (припинення діяльності) такого суб’єкта. У такому
випадку видача дубліката документа здійснюється правонаступником відповідного суб’єкта
або архівною установою (якщо передбачається
передача документів до архіву).
Документи, що підтверджують факт
переходу права власності на нерухоме майно
від попереднього власника до нового (договори купівлі-продажу, міни, дарування
тощо), як правило, видаються нотаріусами.
Видача дубліката або копії втраченого
документа, виданого вищезазначеними
посадовими особами, здійснюється державним нотаріальним архівом. До передачі
в архів примірників документів дублікат
втраченого документа видається нотаріусом,
який посвідчував такий документ.
Проте існують випадки, коли оформити
дублікати загублених правовстановлюючих
документів є неможливим у силу різних
причин. У такому випадку необхідно звернутися до суду з позовною заявою про визнання права власності на об'єкт нерухомості
або про встановлення юридичного факту.
Рішення суду при цьому стає правовстановлюючим документом.
На заключному етапі дублікат правовстановлюючого документа реєструється
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Директор:
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com
Головний редактор:
Ольга Сідлецька,
тел.: 0 (97) 470-60-17
Рекламний відділ:
Людмила Павлюк
тел.: 0 (67) 412-89-81

Згідно з пунктом 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого
постановою КМУ від 25 грудня 2015 р.
№ 1127, для державної реєстрації права
власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт
нерухомого майна, реєстрацію яких
проведено до 1 січня 2013 р. відповідно
до законодавства, що діяло на момент
їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного
державного акта на право власності чи
постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності
на нерухоме майно, подаються:
1) копія примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного
акта, свідоцтва про право власності на
нерухоме майно;
2) оголошення про втрату документа
у друкованих засобах масової інформації
загальнодержавної сфери розповсюдження
або місцевої чи регіональної сфери розповсюдження за місцезнаходженням нерухомого майна, в якому повинні бути зазначені
назва документа, його номер і дата видачі,
на чиє ім’я виданий, яким органом (крім
випадків пошкодження чи зіпсування документа).
Державна реєстрація прав у випадку,
передбаченому цим пунктом, проводиться
виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих
речових прав в інформаційних системах,
державна реєстрація прав в яких здійснювалася до 1 січня 2013 р., або на паперових
носіях інформації, ведення яких здійснювалося підприємствами бюро технічної
інвентаризації.
Якщо ви або ваші знайомі зіткнулися
з правовими проблемами, просимо звертатися за безоплатною правовою допомогою
до Романівського бюро правової допомоги,
за адресою: смт Романів, вул. Сергія Лялевича, 2 (4-й поверх, каб. 425)
Романівське бюро правової допомоги

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агентством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса:
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.
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