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Якщо робити краплинку добра 
щодня, це змінить людей у кращу 
сторону.

Кожній людині при народженні Бог посилає ангела-
охоронця, який супроводжує новонародженого протя-
гом його життя, перебуває з ним і в радості, і в смутку, 
наставляє його на шлях істинний. Ми його не бачимо, 
але відчуваємо, що ми – не одні. Сьогодні я хочу розпо-
вісти про людину наземну, яка ходить по нашій землі, 
творить добро від щирого серця, ділиться своїми ма-
теріальними благами, і саме вона єдина в нашій окрузі 
отримала титул «Янгол добра» та нагороджена медаллю 
«За благодійну діяльність».

Ігор Євгенович Ходак – засновник та генеральний 
директор ТОВ «Вівад 09», депутат Житомирської обласної 
ради – має життєвий принцип: «Бог дає мені, і я маю 
дати людям».

А тим людям, що часто кажуть: «Має – то й дає, а я не 
маю, то і не можу дати», краще сказати: «Нехай йому 
Бог допомагає». І це буде допомога молитвою тим, хто 
робить добро, як краплинка вашої допомоги.

Ігорем Ходаком зроблено дуже багато добрих справ 
на благо багатьох людей. Людина, яка має статки, в осно-
вному ще при житті літає в небесах. А наш небайдужий 
благодійник – земна людина, і почесті в нього – від Бога. 
Я не буду перераховувати всі навчальні, медичні, спор-
тивні, культурні заклади, громадські організації, релігійні 

громади, яким надано значну матеріальну допомогу, 
людей, яким Ігор Євгенович надав адресну допомогу. 
За активну участь у розбудові храмів Ігор Євгенович 
нагороджений орденом святого Миколи Чудотворця, 
орденом святого рівноапостольного князя Володимира 
Великого. І тому я хочу на сторінках вашої газети подяку-
вати шановному Ігорю Євгеновичу Ходаку від прихожан 
церкви Покрови Пресвятої Богородиці смт Романова за 
неймовірно велику допомогу у будівництві нашого храму. 
Цю непосильну ношу для наших прихожан звалив на свої 
плечі наш ЯНГОЛ ДОБРА – Ігор Євгенович Ходак. Ніхто 
й не сподівався, що таке можна реалізувати. Без його 
допомоги не закладався фундамент, без нього і купол 
не воздвигався. Наразі наш храм буде переливатися зо-
лотим сяйвом купола перед небесами і зором людським. 

І таке величне дійство, як освячення та встановлення 
хреста на куполі церкви, люди споглядатимуть з тре-
петом у серці.

У цьому храмі звучатимуть молитви до Всевишнього 
українською мовою. Той, хто вперше почув ці молитви, 
в які вкладає віру, любов до Бога та людей наш настоя-
тель храму протоієрей отець Іван Майка, сприймають 
їх душею і осягають розумом.

Ми щиро вдячні нашому прихожанину – голові Ро-
манівської районної ради Олександру Павловичу Кон-
дратюку – за активну участь в організації та координації 
будівництва храму.

Вдячні всім благодійникам, фундаторам храму, при-
хожанам, які внесли свій вклад у будівництво церкви. 
Нехай Господь Бог покладе свою руку, повну благодаті 
своєї, і захистить їх від всього злого.

Галина Земик, прихожанка церкви  
Покрови Пресвятої Богородиці смт Романова

Щоб повірити в добро, 
треба почати робити його
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Що потрібно знати та які  
положення законів та правил  
виконувати мисливцям, які  
виходять на полювання?
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До уваги виборців!
Відповідно до постанов ЦВК 

від 18.05.20 № 88 та від 11.06.20 
№ 103 (зі змінами від 24.07.20 
№ 145), кожен громадянин 
України, який має право голо-
су, але постійно проживає не за 
місцем своєї реєстрації згідно 
з паспортними даними, може 
змінити свою виборчу адресу 
та взяти участь у місцевих ви-
борах, які відбудуться 25 жов-
тня 2020 року. Це стосується як 
внутрішньо переміщених осіб, 
так і трудових мігрантів та тих, 
хто змінив місце проживання 
без реєстрації або взагалі ніде 
не зареєстрований. Для цього 
необхідно звернутися із за-
явою до відділу ведення Дер-
жавного реєстру виборців за 
місцем проживання включно 
до 10 вересня 2020 року.

�� Заява може бути по-
дана до органу ведення 
Реєстру в паперовій або 
електронній формі.

Заява в паперовій формі може 
бути подана виборцем особисто 
або через уповноважену особу, 
повноваження якої оформлено 
відповідно до законодавства.

Заява в електронній формі 
може бути надіслана виборцем 
за підписом, прирівняним до 
власноручного підпису згідно 
із Законом України «Про елек-
тронні довірчі послуги» (квалі-
фікований електронний підпис), 
з використанням мережі Інтер-
нет. Така заява повинна містити 
адресу електронної пошти, на 
яку виборцю може бути надісла-
но повідомлення про результати 
розгляду заяви.

У заяві вказується адреса 
житла, за якою виборець фак-
тично проживає та яку про-
сить визначити його новою 
виборчою адресою.

Виборець, нову виборчу 
адресу якого визначено 
на підставі зазначеної 
заяви, може звернути-
ся до органу ведення 
Реєстру з новою заявою 
не раніше ніж через 1 рік 

після дати внесення до 
Державного реєстру ви-
борців останньої зміни 
виборчої адреси такого 
виборця.
Під час подання заяви 

в паперовій формі до органу 
ведення Реєстру виборець 
пред’являє документ, що по-
свідчує особу та підтверджує 
громадянство України, – пас-
порт громадянина України 
у вигляді паспортної кни-
жечки або картки чи тимча-
сове посвідчення громадянина 
України (якщо особа нещо-
давно набула громадянства 
України).

Заява в електронній формі 
створюється шляхом заповнення 
виборцем електронної форми з ви-
користанням відповідного елек-
тронного сервісу, розміщеного на 
офіційному вебсайті Центральної 
виборчої комісії.

Під час заповнення виборцем 
електронної форми відомості, 
що вказуються в заяві, перевіря-
ються засобами автоматизованої 
інформаційно-телекомунікацій-
ної системи «Державний реєстр 
виборців» стосовно їх повноти та 
відповідності ідентифікаційним 
даним виборця, що містяться 
у кваліфікованому сертифікаті 
відкритого ключа, на якому ба-
зується кваліфікований електро-
нний підпис.

Про подання заяви в електро-
нній формі на вказану виборцем 
адресу електронної пошти надси-
лається відповідне повідомлення.

�� Заява виборця роз-
глядається органом ве-
дення Реєстру не пізніше 
п’ятнадцяти днів від дня її 
отримання.

Якщо заява не містить даних, 
які повинні в ній зазначатися, чи 
містить помилки та неточності, 
які потребують виправлення або 
уточнення виборцем, орган веден-
ня Реєстру невідкладно інформує 
виборця про наявність у заяві 
недоліків, що перешкоджають її 
розгляду, та можливість їх усунен-

ня у визначений строк. Усунення 
виборцем таких недоліків у межах 
визначеного строку не є поданням 
нової заяви.

У разі внесення до Реєстру 
зміни щодо виборчої адреси 
виборця орган ведення Реєстру 
вручає виборцю або надсилає на 
його виборчу адресу відповідне 
повідомлення.

Повідомлення підписується 
керівником органу ведення Реє-
стру та засвідчується печаткою 
вказаного органу.

Повідомлення про внесення 
до Реєстру зміни щодо виборчої 
адреси виборця в електронній 
формі надсилається на зазначену 
ним адресу електронної пошти 
з використанням кваліфікованого 
електронного підпису керівника 
органу ведення Реєстру.

�� Керівник органу ве-
дення Реєстру відмовляє 
у задоволенні заяви вибор-
ця, якщо:

– встановлено, що особа, яка 
звернулася із заявою, не включена 
до Реєстру;

– перевіркою виявлено невід-
повідність у змісті відомостей, 
зазначених у заяві та наданих 
відповідними органом, закладом, 
установою;

– встановлено, що до Реєстру 
вже внесено відповідні зміни;

– заяву подано до органу ве-
дення Реєстру після 10 вересня 
2020 року.

Шановні виборці, якщо ви 
фактично проживаєте не за міс-
цем своєї реєстрації або взагалі 
не маєте реєстрації, але бажаєте 
взяти участь у місцевих виборах 
25 жовтня 2020 року, запрошуємо 
вас до відділу ведення Державного 
реєстру виборців апарату Рома-
нівської райдержадміністрації, 
який розташований за адресою: 
смт Романів, вул. С. Лялевича, 
2, к. 401, телефон для довідок: 
2‑30‑02, 2‑10‑53.

Відділ працює з 08:00 до 
17:00 (перерва з 13:00 до 14:00).

Заяви на зміну виборчої 
адреси приймаються лише 
включно до 10 вересня 2020 
року!

Рятувальники закликають 
населення відпочивати  
біля води безпечно

Лічені дні залиша-
ються до закінчення 
літа, але люди актив-
но вирушали й ви-
рушають до водойм, 
щоб відпочити. На 
жаль, літо 2020 не обі-
йшлося без пригод на 
воді у нашій області – 
12 осіб стали жертва-
ми водної стихії.

Прикро, але тонуть переважно 
ті, хто вміє плавати. Нещасні ви-
падки найчастіше трапляються при 
порушенні правил безпеки на воді. 
Більшість людей гине через купан-
ня у не пристосованих для цього 
місцях. Ще один підступний ворог 
плавців – алкоголь. У стані алкоголь-
ного сп’яніння ризик пригод на воді 
збільшується в рази. Також досить 
сумно закінчується самовпевнене 
поводження на воді та хизування.

Зокрема, минулого 
тижня у с. Стрижівка 
Коростишівського ра-
йону в ставку втопився 
чоловік. Як з’ясувалося, 
того дня біля місцевої 
водойми відпочивала 
компанія товаришів. 
Один із них – 48-річ-
ний – пішов купатися. 
Він активно пірнав 
у воду, але через кілька 
хвилин зник із поля 
зору. Товариші виріши-
ли, що чоловік жартує 
і нібито виплив у іншому місці. 
У подальшому він так і не з’являвся, 
тому його знайомі забили на спо-
лох. Вони обійшли водойму, гукали 
зниклого, але все безрезультатно.

Прислухайтесь до порад 
фахівців: для купання обирайте 
лише спеціально обладнані міс-
ця; уникайте водойм із швидкою 
течією та не плавайте наодинці; 
у воді купайтеся лише у світлу 
пору доби; не заходьте у воду 

у стані алкогольного сп'яніння; не 
залишайте без нагляду багаття, 
щоб не спровокувати пожежу; не 
дозволяйте дітям самостійно від-
відувати водойми. Дотримуйтесь 
соціальної дистанції та правил 
особистої гігієни.

Пам'ятайте, що найбільш  
дієвий превентивний метод –  
це ваша власна обачність!

У ДСНС України
у Житомирській області

ОГОЛОШЕННЯ
Проводимо дезінфекцію  та чистку криниць, заробку 

міжкільцових швів, викладку дна ( кременем).  
Тел.: 068-495-57-48

Купуємо корів, коней, бичків, дорізи на м`ясо.  
Тел.: 096-58-97-650

Вакуумна чистка коминів, димарів, лежухи, грубки, 
газових котлів. Тел.:097-87-32-381

Шановні жителі та гості  
Романівщини!

Прийміть найкращі вітання з нагоди свят нашої 
державності – Дня Державного Прапора та Дня Не-
залежності України!

24 серпня – важливий для кожного українця день. 29 
років тому Верховна Рада України прийняла історичний 
документ виняткового значення для долі українського 
народу – Акт проголошення незалежності. На карті 
світу постала нова самостійна держава – Україна.

Нам судилося стати учасниками новітньої україн-
ської історії держави, втілювати в реальність одвічну 
мрію нашого народу, а сьогодні – з гордістю відстою-
вати ї ї цілісність та свободу на сході країни.

Прийміть найщиріші вітання із національними 
святами, що є символами відродження народу, його 
духовної свободи.

Бажаємо усім вам злагоди, сил та натхнення, успіхів 
у роботі в ім’я нашої України та ї ї майбутніх поколінь! 
Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують 
нас для здійснення високої мети – процвітання со-
борної, вільної, неподільної і могутньої України. Миру 
і процвітання нашій Державі! Слава Україні!

З повагою голова Романівської  
райдержадміністрації В. В. Флуд,   

голова Романівської райради О. П. Кондратюк 

ПРИВІТАННЯ
Компанія «ВІВАД 09» вітає іменинників – працівників 

компанії, які зустріли день народження у першій поло-
вині серпня: Кондратюк В. І., Остапчук О. І., Мілінчук В. А., 
Ходюк В. І., Вакуленко І. Ю., Маленівська К. М., Панасюк 
П. П., Чирва А. А., Павлюк О. М., Крискун В. К., Шарварчук 
М. І., Луцак В. ., Кришталь Н. В., Лисенко Т. В., Павлюк Д. С., 
Слободенюк В. О., Савчук Д. О., Бєлан М. В., Горобець М. В., 
Лишняк В. О., Рацюк Т. В., Хасанов Р. А.

Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаєм знайти вам улюблену справу,
Робота хай буде у вас надцікава.

Проблеми вирішуйте свої на "раз-два",
Щоб не "кипіла" ваша голова.

Бажаєм  достатку, щоб з маслом ікра.
Здоров'я міцного, здоров'я ж не гра.

І ще побажаємо вам наостанок:
Хай буде щасливим кожнісінький ранок!
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Що потрібно знати та які положення  
законів та правил виконувати мисливцям,  
які виходять на полювання?

Відповідно до статті 14 За-
кону України «Про мисливське 
господарство та полювання», 
кожен мисливець зобов’язаний 
мати при собі:

• посвідчення мисливця;
• щорічну контрольну картку 

обліку добутої дичини і пору-
шень правил полювання з від-
міткою про сплату державного 
мита;

• дозвіл на добування мис-
ливських тварин (ліцензі я, 
відстрільна картка, дозвіл на 
діагностичний та селекційний 
відстріл тощо);

• відповідний дозвіл на пра-
во користування вогнепальною 
мисливською зброєю у разі ї ї 
використання;

• паспорт на собак мислив-
ських порід, інших ловчих звірів 
і птахів у разі їх використання під 
час полювання.

Також нагадуємо, що за по-
рушення правил полювання 
(полювання без належного на те 
дозволу, в заборонених місцях, 
у заборонений час, забороненими 
знаряддями або способами, на за-
боронених для добування тварин, 
допускання собак у мисливські 
угіддя без нагляду, полювання 
з порушенням установленого для 

певної території регіону, мислив-
ського господарства, обходу тощо), 
порядку здійснення полювання, 
яке не мало наслідком добуван-
ня, знищення або поранення 
тварин, а також транспортування 
або перенесення добутих тварин 
чи їх частин без відмітки цього 
факту в контрольній картці об-
ліку добутої дичини і порушень 
правил полювання та в дозволі 
на їх добування – передбачена 
відповідальність у вигляді по-
передження або накладення 
штрафу на громадян від шес-
ти до шістдесяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів 
громадян і попередження або 
накладення штрафу на поса-
дових осіб – від тридцяти до 
дев'яноста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян 
згідно зі статтею 85 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення.

Повторне порушення правил 
полювання (полювання без на-
лежного на те дозволу, в забо-
ронених місцях, у заборонений 
час, забороненими знаряддями 
або способами, на заборонених 
для добування тварин) чи таке, 
яке мало наслідком добування, 
знищення або поранення тварин, – 

тягне за собою накладення штра-
фу на громадян від шістдесяти 
до ста двадцяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією рушниць та інших 
знарядь і засобів вчинення пра-
вопорушення, які є приватною 
власністю порушника, та незакон-
но добутих об'єктів тваринного 
світу чи без такої або позбавлен-
ня права полювання на строк до 
трьох років з конфіскацією руш-
ниць та інших знарядь і засобів 
вчинення правопорушення, які 
є приватною власністю порушни-
ка, та незаконно добутих об'єктів 
тваринного світу чи без такої і на 
посадових осіб – від дев'яноста до 
ста п'ятдесяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією знарядь і засобів 
вчинення правопорушення, які є 
приватною власністю порушника, 
та незаконно добутих об'єктів тва-
ринного світу чи без такої.

Крім того, відповідно до 
затверджених наказом Мінп-
рироди України та Держком-
лісгоспу України від 18.07.2007 
№ 332/262 такс, Держекоінспекці-
єю обчислюється розмір відшко-
дування порушником збитків, 
завданих внаслідок порушення 
законодавства в галузі мислив-

ського господарства та полювання 
(крім видів, занесених до Черво-
ної книги України).

Слід пам’ятати, що на час про-
ведення полювання створюють-
ся патрульні мобільні групи, до 
складу яких входять працівники 
екологічної інспекції, поліції та 
управлінь лісового та мисливсько-
го господарства.

Реалізувати своє право на 
безоплатну правову допомогу 

можна через відділ «Романів-
ське бюро правової допомоги» 
Бердичівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (смт Романів, 
вул. С. Лялевича, 2, четвертий по-
верх, каб. 425). Якщо ви або ваші 
знайомі зіткнулися з правовими 
проблемами, пропонуємо звер-
татися за безоплатною правовою 
допомогою до Романівського 
бюро правової допомоги.

Структура військового резерву
Кабінет Міністрів 

України вніс зміни 
у структуру військо-
вого резерву людських 
ресурсів, зокрема опе-
ративний резерв другої 
черги розділили на 
резерв нарощування та 
територіальний резерв, 
а також уточнили ви-
значення мобілізацій-
ного та громадського 
резерву.

Військовий резерв поділяєть-
ся на:

– оперативний резерв;
– мобілізаційний людський 

резерв;
– громадський резерв.

Оперативний резерв  
за черговістю залучення 
поділяється на:

1)  р е з е р в  п е р ш о ї  ч е р -
ги, що включає резервістів та 
військовозобов’язаних (переважно 
з досвідом участі в АТО та ООС), 
призначених для доукомплектуван-
ня органів військового управління, 
військових частин та підрозділів бо-
йового складу ЗСУ та ін. військових 
формувань;

2) резерв другої черги, що скла-
дається з резерву нарощування та 
територіального резерву.

Резерв нарощування включає ре-
зервістів та військовозобов’язаних, 
призначених для комплектування 
органів військового управління, вій-
ськових частин, військових навчаль-
них закладів, установ та організацій, 
які не увійшли до бойового складу 
Збройних Сил України.

Територіальний резерв включає 
резервістів та військовозобов’язаних, 

призначених для комплектування 
військових частин, підрозділів те-
риторіальної оборони.

Мобілізаційний людський 
р е з е рв  вк л ю ч а є  в і йс ько в о -
зобов’язаних, які призначені для 
комплектування вищих військових 
навчальних закладів, навчальних 
частин (центрів).

Громадський резерв формуєть-
ся з громадян, зокрема резервістів, 
військовозобов’язаних, які добро-
вільно беруть участь у забезпечен-
ні національної безпеки і оборони 
держави.

Довідково
День резервіста відзначають 

в Україні 18 травня. Свято було вста-
новлено у 2019 році. День резервіста – 
свято громадян, які сумлінно вико-
нали свій конституційний обов’язок, 
проявили відвагу, героїзм та стій-
кість під час захисту незалежності 
та територіальної цілісності України 
і сьогодні перебувають у готовності 
в будь-який час знову стати до лав 
українського війська.

Ми повинні повернути всі свої 
території. Повернути віру в правду 
і справедливість. Щоб те, заради чого 
загинули наші герої, ніколи не ви-
явилось марним. Ми переконані, що 
шанс досягти цього у нас, українців, 

є тільки в одному випадку – якщо всі 
ми об’єднаємося.

Щороку у Романівському район-
ному військовому комісаріаті, відпо-
відно до планів проведення зборів 
з оперативним резервом першої та 
другої черги, військовозобов’язані 
з Романівського району проходять 
зборові заходи на базі військових 
частин Збройних Сил України у м. 
Житомир, Бердичів, Новоград-
Волинський, Старичі, Десна та ін. 
Особовий склад віськкомату та мо-
білізаціного відділення докладають 
максимум зусиль для стовідсотко-
вої поставки резервістів. Цьогоріч 
до плану проведення зборів були 
внесені корективи у зв’язку із запро-
вадженням у країні карантинних 
обмежень.

З нагоди Дня резервіста, який 
в Україні відзначають 18 травня, 
командиром 95-ї окремої десант-
но-штурмової бригади було наго-
роджено старшого солдата резерву 
Подважука Андрія Сергійовича 
медаллю за фахову майстерність, 
створення позитивного іміджу ре-
зервістів, популяризацію військо-
вої служби в резерві Збройних Сил 
України.

Романівський  
райвійськкомат

Мінсоцполітики 
запроваджує 
електронний 
інформаційний 
обмін з Міносвіти

Міністерство соціальної 
політики України реалізує 
спільно із Міністерством 
освіти та науки України за-
ходи щодо запровадження 
інформаційної взаємодії 
в частині електронного об-
міну інформацією та дани-
ми, що містяться у відомчих 
електронних реєстрах, для 
спрощення процедури отри-
мання соціальних послуг та 
виплат, зокрема для осіб, які 
навчаються у вищих навчаль-
них закладах.

Про це заявив заступник 
міністра соціальної політи-
ки України з питань циф-
рового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифрові-
зації Валерій Бушков під 
час онлайн-конференції із 
представниками МОН щодо 
впровадження електронної 
інформаційної взаємодії між 
відомствами.

Так, питання запрова-
дження електронної взаємо-
дії між Міністерством соці-
альної політики України та 
Міністерством освіти і науки 
України є актуальним для 
надання наступних послуг:

• оформлення і видача 
довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної 
особи;

• виплата соціальної сти-
пендії студентам;

• отримання виплати до-
помоги у зв'язку з вагітністю 
та пологами;

• призначення допомоги 
на дітей одиноким матерям;

• видачі посвідчень бать-
ків багатодітної сім’ї та дити-
ни з багатодітної сім'ї;

• призначення надбавки 
на непрацездатних членів 
сім’ї;

• призначення державної 
соціальної допомоги особам 
з інвалідністю з дитинства 
і дітям з інвалідністю;

• призначення надбавки 
на догляд за дитиною з ін-
валідністю одному з батьків, 
усиновителів, опікуну, піклу-
вальнику, які не працюють, 
не навчаються.

Нагадаємо, наразі Мініс-
терством соціальної полі-
тики ведеться робота щодо 
впровадження заходів із 
модернізації, спрощення та 
цифровізації процесів, зо-
крема:

• з надання соціальних 
послуг, призначення та ви-
плати соціальних допомог, 
компенсацій і субсидій на-
селенню;

• запровадження уніфі-
кованих підходів до питань 
обслуговування громадян;

•  п і д вищен н я  якос т і 
надання соціальних послуг 
у соціальній сфері.
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А сонце припікає,
хай погуляє трохи.
Рудіють бур‘яни
і злі чортополохи.
На небі голубінь,
не видно ні хмаринки,
Цвітуть червоні айстри,
рожеві і блондинки.
А ми просим дощу,
бо наче на пательні,
Горять у лузі трави
і робляться пастельні.
Майори дружньо в’януть
і пишні повняки,
І геть скидають листя
премудрі вишеньки.
В букет поставить просяться
ажурні чорнобривці,
Води хочуть напитися
плоди на грушці й сливці.
Жара... жара... напевно,
комусь і докучає,
Та літечко хай тішиться,
хай сонце погуляє!

Л. Радушинська

Як проходить «Велике 
будівництво» на Житомирщині?

Міністр розвитку 
громад та територій 
України Олексій Чер-
нишов здійснив ро-
бочу поїздку до Жи-
томирської області 
у п’ятницю, 14 серпня.

Зокрема міністр Олексій Чер-
нишов разом із головою Жито-
мирської ОДА Віталієм Бунечком 
відвідав низку об’єктів, що від-
будовуються у межах програми 
Президента «Велике будівництво». 
У Житомирі міністр оглянув дит-
садок № 32, де триває реконструк-
ція приміщень. Також відвідав бу-
динок фізкультури Житомирської 
дитячо-юнацької спортивної шко-
ли «Авангард», де наразі майже 
завершено капітальний ремонт. 
Реалізація проєкту відбувається 
у межах програми Президента 
«Україна – чемпіон». У смт Пули-
ни оглянув ЗОШ І–ІІІ ступенів, 
де проводять комплексну термо-
санацію будівлі, та ознайомився 
з перебігом ремонтних робіт на 
дорозі загального користування 
місцевого значення С 061701 Пу-
лини – Ужівка через В’язовець, 
Кошелівку, Радецьку Болярку.

Під час візиту до житомир-
ського комунального підпри-
ємства «Лікарня № 1» Олексію 
Чернишову представили презен-
тацію майбутньої реконструкції 
відділень невідкладної (екстреної) 
медичної допомоги опорних ліка-
рень області.

Міністр провів нараду з керів-
ництвом області за участю народ-
них депутатів, на якій заслухав звіт 
щодо стану будівництва об’єктів 
програми Президента «Велике 
будівництво» та ДФРР, виконан-
ня завдань уряду, зокрема щодо 
протидії поширенню респіратор-

ної хвороби COVID-19 та впрова-
дження реформи децентралізації. 
Також заслухав доповідь очільника 
області Віталія Бунечка щодо подо-
лання наслідків надзвичайної си-
туації в результаті лісової пожежі 
на території Овруцького району.

Міністр оцінив побачені об’єкти, 
нагадав про критерії, за якими 
об’єкти відбираються до програми 
«Велике будівництво», а також звер-
нув увагу на перелік зауважень, що 
надійшли від робочої групи Мінре-
гіону з моніторингу ходу реалізації 
«Великого будівництва».

«Житомирщина має показати 
належний рівень якості відремон-
тованих та збудованих об’єктів. 
Сподіваюсь, що голова ОДА при-
ділить цьому питанню особливу 
увагу. Якісно реалізованими мають 
бути як об’єкти програми «Велике 
будівництво», так і ті, що оновлю-
ються за планом ОДА. Знаю, що 
є проблемні питання – довгобуди 
та об’єкти, що постраждали через 
неякісних підрядників. Вдячний 
очільнику Житомирщини за те, 
що він знайшов можливість під-

тримати продовження робіт на 
проблемних об’єктах, і вірю, що 
вони будуть реалізовані якісно 
та у строк», – зазначив Олексій 
Чернишов. Він наголосив, що по-
трібно якнайшвидше завершити 
будівельні роботи на об’єктах 
освітньої сфери, адже незабаром 
розпочнеться новий навчальний 
рік і діти мають сісти за парти 
в оновлених навчальних закладах.

Також він нагадав, що про 
повну готовність об’єктів можна 
говорити тільки після завершен-
ня будівельних робіт, підготовки 
всієї необхідної документації 
щодо введення в експлуатацію та 
верифікації з Мінрегіоном. «Всі 
об’єкти «Великого будівництва» 
в Житомирській області мають 
бути відкриті за графіком», – на-
голосив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що у Романівсько-
му районі за програмою «Велике 
будівництво» проходить ремонт 
дороги на території Ясногород-
ської сільської ради.

За матеріалами  
Житомирської ОДА

Шановні виборці  
Романівського району!

У зв’язку з проведенням 
25 жовтня 2020 року місцевих 
виборів з метою підготовки акту-
альних і достовірних списків ви-
борців та забезпечення реалізації 
виборчих прав громадян, відділ 
ведення Державного реєстру ви-
борців запрошує вас перевірити 
правильність ваших персональних 
даних, внесених до Реєстру. Осо-
бливо це стосується виборців:

• які голосуватимуть вперше 
(досягли 18-річчя);

• колишніх військовослуж-
бовців строкової служби, що вже 
повернулися додому;

• громадян, що повернулися 
з місць позбавлення волі;

• громадян, які прибули із за-
кордону та/або знялись з обліку 
в МЗС;

• громадян, які під час остан-
ніх виборів у списках виборців 
виявили неточності у своїх пер-
сональних даних або взагалі були 
відсутні в них, але не звернулись 
до відділу ведення Державного 
реєстру виборців особисто.

Уточнити свої персональні дані 
виборці району можуть за адре-
сою: смт Романів, вул. С. Лялевича, 
2, райдержадміністрація, кімн. 401 
(4-й поверх).

При собі необхідно обов’язково 
мати паспорт громадянина Украї-
ни, а у разі зміни прізвища – ще й 
документ, що підтверджує ці зміни.

Прийом громадян здійснюєть-
ся щоденно з 8:00 до 17:00.

Обідня перерва: 13:00–14:00, те-
лефон для довідок: 2-30-02, 2-10-53.

Не залишайте перевірку на 
останній день, оскільки згідно 
з ч. 5 ст. 42 Виборчого кодексу 
України після 19 жовтня 2020 
року внесення виборця у спис-
ки можливе лише за рішенням 
суду, а в день голосування зміни 
до уточненого списку виборців 
не вносяться взагалі, отже, якщо є 
сумніви – звертайтеся зараз!

Звертаючись до нас, ви не ви-
тратите багато часу, але будете 
впевнені, що у день голосування 
ніщо не завадить реалізувати ваше 
виборче право.

У період виборчого процесу 
відділ працює без вихідних.

Також нагадуємо, що перевіри-
ти свою наявність у Державному 
реєстрі виборців можна за допо-
могою онлайн сервісу «Особистий 
кабінет виборця», який створений 
та функціонує на офіційному 
веб-сайті Центральної виборчої 
комісії у розділі «Державний ре-
єстр виборців» (www.drv.gov.ua). 
Він дає можливість кожному гро-
мадянину, не виходячи з власної 
оселі (за умови наявності доступу 
до глобальної інформаційної сис-
теми Інтернет), перевірити своє 
включення (невключення) до бази 
даних Реєстру.

Процедура реєстрації на сайті 
доволі проста та не потребує ба-
гато часу та зусиль.

Зареєструватися в системі 
можуть особи, які досягли вісім-
надцятирічного віку.

Правила реєстрації:
• Для створення кабінету не-

обхідно зайти на сайт «Державний 
реєстр виборців».

• Натиснути кнопку «Особис-
тий кабінет виборця».

• Заповнити реєстраційну 
картку (e-mail, ПІБ, дата наро-
дження, пароль).

• ПІБ та дата народження, 
вказані при реєстрації, автома-
тично переносяться до пошукової 
форми при формуванні запитів 
до бази даних. Вказуйте вірні дані 
(у випадку вказання невірних да-
них – ваші дані у Реєстрі не будуть 
ідентифіковані).

• Реєстрацію завершено.
• Щоб увійти в кабінет, вводи-

мо e-mail та пароль.
• Натискаємо кнопку «Пере-

вірити дані у Реєстрі» (вносимо 
правдиві дані про себе).

• Відповідь надійде протя-
гом доби на вашу електронну 
адресу.

Відділ ведення Державно-
го реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації

Навчальні заклади 
Романівщини 
чекають на своїх 
підопічних

Лариса Бджілка

Відповідно до за-
твердженого графіку 
об’їзду навчальних 
закладів на Романів-
щині, комісійне обсте-
ження пройшло вже 
у більшості навчаль-
них закладів.

«Навчальні заклади підготовле-
ні до роботи під час пандемії. Від-
ділом освіти закуплені усі санітар-
но-гігієнічні засоби в усі навчальні 
заклади. Я закликаю усіх учасників 
навчального процесу поставитися 
відповідально до проблеми з по-

ширенням COVID-19. Лише від-
повідальність кожного з нас може 
призупинити поширення пандемії 
і повернути нас до традиційного 
способу життя, зокрема в навчаль-
ному процесі», – закликає очільни-
ця відділу освіти Романівської РДА 
Оксана Гаврилова.

День Незалежності 
у Романові 
відзначатимуть 
в онлайн-режимі

Лариса Бджілка

Про це нам повідо-
мили у Романівському 
РБК.

Уже входить в традицію 
проводити велик і  свята 

України в онлайн-режимі. 
Зокрема до Дня Незалеж-
ності України романівські 
режисери та сценаристи 
готують святковий відео-
ролик з привітаннями від 
районного керівництва, вша-
нуванням героїв та музичні 
номери.

С в я т ко ви й  в і д е ор ол и к 
з̀ явиться в онлайні 24 серпня.

 Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов
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ТОВЩА. Історичний нарис
Село розміщене за 16 км на 

північ від районного центру 
смт Романів, 58 км від облас-
ного центру м. Житомир. Село 
підпорядковане Биківській се-
лищній раді.

В архівних документах та на 
старих картах село значиться як 
Кеатанівка, Буда Товща, Май-
дан Товща, навіть Kostianovka-
Towszcza. (Різні назви пов’язані 
з виробничою діяльністю та 
тим, що населення приписува-
лося в той час безпосередньо до 
виробничих об’єктів – Майдан 
Соболівка, Гута Соболівка, Буда 
Соболівка та ін.).

Вперше документально село 
згадується у метричній книзі 
Чуднівського костьолу за 1798 
р. як Майдан Товща.

За «Ревизскими сказками» 
1811 р. в Буді Кеатанівці було 
34 двори та 73 жителі чоловічої 
статі. За «Ревизскими сказками» 
1816 р. Буда Кеатанівка нале-
жить графу Августу Ілінському. 
У метричній книзі Чуднівського 
костьолу за 1851 р. Кеатанівка 
згадується як село у зв’язку з на-
родженням 11.04.1851 р. Мар’яни 
Недзвецької, позашлюбної до-
чки Олени, хрещеними батька-
ми якої були дворяни Андрій 
Голумбйовський та Аполонія 
Ремша.

Першим відомим власником 
Товщі був Ян Кеатан Ілінський.

Кеатанівка у 1881 р. мала 41 
двір та 200 мешканців. Жителі 
села проживали переважно ху-
торами. Старожили згадують 
такі назви хуторів як Малінов-
щина, Лібігове, Бабиське. На-
селення займалося роботою 
на поташнях –  будах, яких за 
різними відомостями було 2–3. 
Про існування поташень ще не 

так давно свідчили браки – гори 
попелу.

Частина населення працю-
вала в графських лісах, що на-
лежали Ілінському.

На початок 20 ст. село Тов-
ща разом з Нівною, Голубином, 
Сяберкою, Вилами, Жовтим 
Бродом, частиною Ясногорода 
належала Генріху Стецькому, 
власнику Романова, спадкоємцю 
Ілінського.

У 1911 р. Товща належала 
Романівській волості Новоград-
Волинського повіту Волинської 
губернії. У ній налічувалось 52 
двори та 288 жителів. Припи-
сане село було до залізничної 
станції Печанівка та до теле-
графічної і поштової станції Ро-
манів. З 1910 р. село під назвою 
Каштанівка (так у документі) за 
вказівкою Луцько-Житомирсько-
го Римокатолицького єпископа 
належить до парафії Романів-
ського костьолу.

У 1912 р. у с. Товща нарахо-
вувалось 52 двори, з яких в 43 
проживали поляки.

Про події революції та Пер-
шої світової війни відсутні будь-
які документи.

Зі встановленням радянської 
влади жителям Товщі довелося 
відчути ті зміни, які принесла 
з собою революція. У вересні 
1920 р. у селі створюється ко-
мітет незаможних селян, а зго-
дом і революційний комітет, 
які взяли на себе всю повноту 
влади в селі.

Село належало до Сарнів-
ської сільської ради, яку з утво-
ренням Мархлевського поль-
ського національного району 
було реорганізовано в польську 
національну сільраду. У кінці 
20-х рр. у селі розпочалась ро-

бота зі створення колгоспу, але 
населення не піддавалось тиску, 
тому колгосп ім. 17-річчя Жов-
тня було створено під тиском го-
лоду та репресій лише у 1933 р.

З жахом згадують про го-
лодомор 1932–1933 рр. місцеві 
старожили.

Не обминули село і репре-
сії 30-х років. У переважній 
більшості випадків людей за-
арештовували під надуманими 
приводами, за фальшивими до-
носами. Очевидці згадують, як 
майже щотижня ночами до села 
приїжджали працівники НКВС 
та заарештовували людей, які, 
без перебільшення, були місце-
вою елітою.

Працівники міліції не при-
ховували, що арешти прово-
дяться за доносами, але місцеві 
жителі не могли зрозуміти, хто 
зрадник у селі. Цілком випад-
ково до Мілешка, який ішов 
у Баранівку, підійшов Малінов-

ський Іван і попросив передати 
в управу НКВС лист. Мілешко 
дорогою до Баранівки в полі 
зустрів племінницю, що пасла 
худобу, і попросив її прочитати 
лист, бо відчув неладне. Від-
чуття не підвели чоловіка, бо 
лист містив донос на Мілешка 
та ще 16 чоловік як на ворогів 
народу (в доносі також були за-
значені Туровський Каспар та 
Мушківський Фелікс – батьки 
опитаних Туровських Цезара та 
Фелікси). Повернувшись в село, 
Мілешко зібрав на пораду так 
званих «зрадників», які й на-
писали гуртом донос на Малі-
новського, якого заарештували 
наступної ночі працівники 
НКВС. Відтоді доноси в селі 
припинилися. Однак репресії 
під надуманими приводами 
(релігійна пропаганда, зв'язок 
з Польщею та ін.) продовжува-
лися. Чоловік Добровольської 
Розалії – Октавіан – був репре-

сований за зв'язок з Польщею, 
доля його невідома по сьогодні.

У роки Другої світової війни 
більшість чоловіків, жителів 
села, воювали з ворогом в ла-
вах Червоної Армії та Війська 
Польського. Активних бойових 
дій в селі та його околицях не 
було. Окупанти в селі були лише 
проїздом. Вивезенням молоді до 
Німеччини та встановленням 
«нового порядку» займалися 
поліцаї з Биківки. На околицях 
села діяв партизанський загін 
ім. Хрущова.

У 1949 р. колгосп ім. 17-річ-
чя Жовтня об’єднується з кол-
госпами Сарнівки та Биківки. 
У 1960 р. Товщанську бригаду 
Сарнівського колгоспу перетво-
рюють у підсобне господарство 
Баранівського державного лісо-
господарського підприємства. 
Тоді ж, у зв’язку з ліквідацією 
Сарнівської сільської ради, село 
підпорядковується Биківській 
селищній раді.  На початку 
70-х рр. підсобне господарство 
перетворюють у хмелерадгосп 
«Авангард», хоча і він, як єди-
ний роботодавець в селі, не міг 
задовольнити потреб селян. 
У середині 90-х рр. у селі було 
збудовано нове приміщення, 
в якому розмістилася Товщан-
ська неповна середня школа. 
У 90-х рр. радгосп «Авангард» 
неодноразово реформувався 
у колгосп та сільськогосподар-
ське товариство з обмеженою 
відповідальністю.

Станом на 1.12.2000 р. у селі 
Товща нараховувалось 119 дво-
рів, проживало 315 жителів.

Із книги Олександра  
Кондратюка «Романів  

та вся Романівщина»

Перемир’я на Донбасі:  
особливості та подальші кроки

З опівночі 27 лип-
ня на Донбасі почав 
діяти режим повного 
припинення вогню.

Домовленості про перемир'я 
досягли учасники Тристорон-
ньої контактної групи (ТКГ), які 
детально визначили заходи для 
контролю над режимом тиші. 
Заборонено не лише стріляти, 
а й проводити розвідувальні дії 
та використовувати дрони. Чим 
ще прикметне нове перемир’я 
і які подальші кроки до закін-
чення війни, розповідає Центр 
громадського моніторингу та 
контролю.

Особливості перемир’я
За шість років війни на Дон-

басі було оголошено понад 20 
різних перемир’їв: «хлібне», 
«шкільне», «різдвяне» та багато 
інших. Зазвичай вони тривали 
не більше кількох годин. Чинне 
перемир’я сторони називають 
особливим. Адже воно триває 
понад три тижні і має досить 
чіткі обмеження.

Найперше нові домовленості 
між Україною, Росією та ОБСЄ 
передбачають повну заборону 
наступальних і розвідувально-
диверсійних дій, використання 
дронів, застосування вогню, 
зокрема і снайперського. Крім 
того, чи не вперше передбачено 

дисциплінарні заходи за пору-
шення «тиші». Віце-прем’єр-
міністр з питань тимчасово 
окупованих територій Олексій 
Резніков пояснює: «У разі по-
ру шен н я режиму с торона, 
з чийого боку це відбулося, 
зобов'язується провести відпо-
відне розслідування і притяг-
нення зі свого боку до відпові-
дальності особи, яка порушила 
цей режим».

Водночас Україна залишає 
за собою право на вогонь у від-
повідь у випадках порушення 
бойовиками перемир'я.

«На сьогодні існує між-
народне право, конвенції, які 
чітко дають право українській 
стороні в разі порушення режи-
му тиші на вогонь у відповідь. 
Деякі мої колеги посилаються 
на статтю 51 статуту ООН, яка 
говорить про право на самообо-
рону. Я б хотів додати також, 
що існує Гаазька конвенція 1907 
року про закони та звичаї ве-
дення війни, яка досить чітко 
говорить що в разі, якщо одна 
сторона порушила перемир'я, 
інша сторона має право на від-
новлення військових дій. Тому 
наші військові це знають», – під-
креслює Резніков.

У Раді нацбезпеки та обо-
рони України (РНБО) повідо-
мляють: дані щодо дотримання 
перемир’я щодня моніторять 
через програмно-апаратний 

комплекс СОТА. Свої щоденні 
звіти публікують спостерігачі 
ОБСЄ. Крім того, вперше для 
спостереження за дотриманням 
режиму припинення вогню за-
лучаються українські військо-
вослужбовці з досвідом участі 
у миротворчих місіях ООН.

Дотримання режиму тиші
За даними Головного ситу-

аційного центру при РНБО, 
режим припинення вогню на 
Донбасі в цілому витримується. 
Головне, що з 27 липня немає 
загиблих і поранених від воро-
жого вогню.

Попри те, що штаб операції 
об’єднаних сил (ООС) звітує 
про поодинокі постріли, вони 
не вважаються порушенням 
перемир’я. Головнокомандувач 
ЗСУ Руслан Хомчак закликає 
відрізняти поодинокі непри-
цільні постріли від обстрілів 
позицій.

«У нас на території, де немає 
війни в Україні, щодня буває 
стільки обстрілів і вибухів. 
А тут все-таки лінія зіткнення. 
І взагалі, такі поодинокі по-
стріли були раніше й при більш 
серйозних обстрілах. Раніше ми 
їх не фіксували взагалі. Вони 
неприцільні, вони не долітають 
до наших позицій. Але ми чітко 
визначилися, що не обманюємо 
нікого. Насамперед суспільство, 
щоб усі розуміли, що відбува-

ється. Взагалі їх можна було б 
не враховувати», – наголошує 
Хомчак.

Дотримання режиму тиші 
на Донбасі перевірив і особисто 
Президент Володимир Зелен-
ський. За два дні робочої поїзд-
ки до Донецької та Луганської 
областей глава держави проїхав 
понад 100 км лінії розмежуван-
ня і відвідав низку позицій укра-
їнських військових на передовій.

«Ми молимося Богові  та 
вд я чн і  нашим військовим. 
Найголовніше, що ми хочемо, – 
витримати цей режим тиші. 
Кожного дня просто не втрачати 
наших військових. Для нас це 
дуже важливо. Гарантувати ні-
чого не можу, але скажу вам – ми 
все робимо, дуже багато всього 
робимо як в Україні, так і на 
зустрічах у Мінському форматі 
та в режимі відеоконференції 
Тристоронньої контактної гру-
пи», – сказав Зеленський.

За словами глави держави, 
наступний крок до завершення 
війни – це зустріч лідерів «Нор-
мандського формату» в Берліні, 
де будуть зафіксовані успіхи 
перемир'я. Наразі точна дата 
зустрічі невідома, але, імовірно, 
вона відбудеться вже восени.

Ситуація на Донбасі все ще 
дуже крихка. Проте навіть кіль-
ка тижнів тиші на фронті – це 
можливість зберегти життя та 
наблизити кінець війни.

 Джерело: Українська правда
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Соус (рагу) болоньєзе 
до спагеті

• ІНГРЕДІЄНТИ: фарш свинячо-яловичий – 
700 г, цибуля ріпчаста – 2 шт., морква – 1 шт., селера 
черешкова – 1 шт., вино червоне – 100 мл, вершки – 50 
мл, олія, спагеті, сир твердий, соус томатний – 350 мл, 
сіль, перець чорний мелений, спеції, трави ароматні.

• Пасерувати овочі з олією у каструлі з товстими 
стінками.

• Додати фарш. Мішати і смажити 10 хв. Фарш 
змінить колір і випустить сік. Бажано смажити, доки 
сік не випарується.

• Влити вино, продовжувати смажити фарш без 
кришки, повинен випаруватись алкоголь.

• Приготувати спеції і прянощі, а саме лавровий 
лист, тим̀ ян, базилік, журавлину сушену, гвоздику. 
Вибір спецій і прянощів залежить від смаку.

• Додати сіль, перець мелений і прянощі. Влити 
томатний соус.

• Влити, якщо потрібно, води. Рідина повинна 
покривати фарш на 1 см або на товщину пальця. 
Довести до кипіння.

• Бажано скористатись розсіювачем вогню.
• Через хвилин 40–45 влити вершки.
• Варити до готовності. Як визначити готовність 

рагу? Повинна виваритись вся вода, але не вся рідина, 
тобто сік з фаршу і вода, яку доливали до томатого со-
усу, і вода, яка містилася в томатному соусі. Залишиться 
томат, змішаний з олією. Рагу не повинно бути сухим.

• З готового рагу видалити лавровий лист 
і гвоздику.

• Зварити спагетті, як зазначено на упаковці. 
Змішати з рагу. Розкласти по тарілках і присипати 
натертим твердим сиром.

Макаронна запіканка
• ІНГРЕДІЄНТИ: спагеті – 350 г, масло верш-

кове – 50 г, яйця курячі – 3 шт., шинка – 200 г, сир 
твердий – 200 г, сіль, перець чорний мелений.

• Спагеті (використовуйте ті макарони, які вам 
смакують більше) відварити в підсоленій воді. Воду 
злити, а спагеті сполучити з маслом та збитими 
з сіллю та перцем яйцями (збиваємо не фанатично, 
а до легкої пінки).

• Маслом також щедро змастіть форму, у якій 
ви будете випікати запіканку.

• Сир натерти. Третину сиру сполучіть з мака-
ронами та вимішайте.

• На дно форми викласти половину макаронів. 
Далі – шар нарізаної смужками шинки і зверху – 
шар сиру (друга третина). Зверху викласти решту 
макаронів та посипати рештою сиру.

• Запікати у духовці при 180о 20–25 хвилин. По-
давати з домашніми маринованими смаколиками, 
нарізавши запіканку порційно.

Джерело: cookorama.net

Насіння томатів 
можна заготовити 
самостійно

Насіння помідорів можна не 
купувати у садових магазинах 
і крамницях, а заготовити само-
стійно. Власний посадковий мате-
ріал гарантує високу врожайність 
і гарний смак плодів, інформує 
Ukr.Media.

Як самостійно зібрати 
насіння помідорів?

Потрібно вибрати гарний 
плід томату для заготівлі насіння. 
Він повинен максимально відпо-
відати опису цього сорту, не мати 
ознак хвороби, бути пом'ятим або 
потрісканим. Плід повинен мати 
насичений колір, що говорить 
про дозрівання насіння. З одного 
кілограма помідорів виходить 
приблизно 2–3 г насіння.

Для заготівлі насіння не мож-
на вибирати гібридні сорти, під 
час схрещування яких викорис-
товуються два різновиди. Перед-
бачити подальший урожай таких 
сортів дуже важко.

Плоди, відібрані для збору 
насіння, слід покласти на сонячне 
підвіконня, щоб вони остаточно 
дозріли. Помідори перед цим 
слід вимити і висушити. Коли 
шкірка помітно розм'якне, тома-
ти розрізають навпіл і дістають 
столовою ложкою м'якоть. У лі-
трову банку наливають чисту 
фільтровану воду і кладуть туди 
зібрану м'якоть. Горлечко банки 
зав'язують марлею, щоб до неї не 
потрапили пил і смітинки. Єм-
ність прибирають у темне місце 
з температурою не нижче 22 
градусів. Приблизно через день 

вміст банки заграє, а ще через 2 
дні більша частина насіння осяде 
на дно. На поверхні води зали-
шаться тільки зерна-пустушки, 
які не мають ніякої цінності.

Під час відділення насіння від 
рідини можна скористатися мар-
лею або друшляком. Насіння по-
трібно добре промити від м'якоті, 
а потім розкласти на паперовому 
рушнику або серветці, щоб по-
збавити його зайвої вологи. Мож-
на продезінфікувати підсушене 
насіння, замочивши його на пів 
години в розчині марганцівки. 
Потім насіння слід знову про-
мити водою і знову висушити. 
Після того, як насіння стане по-
вністю сухим, його складають 
у паперовий пакет або скляну 
банку і укладають на зберігання 
в темне, сухе місце, підписуючи 
кожен сорт.

Насіння помідорів можна 
заготовити й іншим способом, 
який називають «ледачим». 
Фаза ферментації у цьому ме-
тоді виключається. Томат про-
сто розрізають на дві частини 
і одразу ж беруть вміст на папір 
або серветку. Потім залишають її 
у сонячному місці, а через 2–3 дні 
просушене насіння висипають 
у ємність зі слабким розчином 
перманганату калію і витриму-
ють там пів години. Після цього 
його просушують, пересипа-
ють у конверт і прибирають до 
будь-якого темного приміщення 
з низькою вологістю.

Строк придатності насіння 
помідорів приблизно 4–5 років. 
Проте досвідчені городники не 
радять затягувати з посадкою. 
Максимальну врожайність і висо-
ку якість плодів показує торішнє 
насіння.

Джерело: Ukr.Media

Гороскоп на тиждень 19 - 25 серпня

 Смачного!

ОВЕН
Тиждень буде наси-

чений дрібними спра-
вами. Остерігайтеся конфліктів 
з керівництвом. Будьте готові до 
службових відряджень.

ТЕЛЕЦЬ
Якщо у вас є діти, 

неодмінно приділіть 
їм час. Уникайте авантюр у цей 
період, бо це може погано для 
вас закінчитися.

БЛИЗНЮКИ
Весь у справах – це 

коротко про вас на цьо-
му тижні. Часу для відпочинку 
не залишиться, однак результат 
не забариться.

РАК
Остерігайтеся по-

ломок техніки, втрати 
документів. Подумайте двісті 
разів, перш ніж приймати якесь 
важливе рішення.

ЛЕВ
У вас з̀ являться нові 

і де ї ,  як  поліпши ти 
свій матеріальний стан. Рідні 
і близькі можуть допомогти під-
заробити.

ДІВА
Розмови про осо-

бисте будуть на пер-
шому місці. Якщо працюєте 
з інформацією – ваш зоряний 
час настав.

ТЕРЕЗИ
Маєте плани – три-

майте у секреті, і усе 
неодмінно вдасться. Че-

кайте на нові цікаві пропозиції 
по роботі і у фінансовій сфері.

СКОРПІОН
До вас  прий ду ть 

нові ідеї, завдяки яким 
ви зможете зібрати на-

вколо себе коло однодумців. 
Дружні зв`язки можуть пере-
рости у романтичні.

СТРІЛЕЦЬ
В и к о р и с т а й т е 

і н ф о р м а ц і ю ,  я к у 
отримаєте, у власних цілях. 
Високопоставлені покровите-
лі допоможуть у кар̀ єрному 
зростанні.

КОЗЕРІГ
Вдалий час для учас-

ті у різноманітних кон-
ференціях. Професійна сфера 
цього тижня буде на першому 
місці.

ВОДОЛІЙ
Приділіть час сім`ї: 

помиріться з сестрою 
чи братом, влаштуйте 

сімейну вечерю. Вдалий час для 
подорожей.

РИБИ
Відкладіть роботу 

з документами на по-
тім – зараз не час. Почуєте на-
решті, що про вас і вашу діяль-
ність думають оточуючі.

Як можна самостійно 
зробити заготовку 
насіння помідорів

Куточок ГОРОДНИКА

19
серпня
середа

20
серпня
четвер

21
серпня

п’ятниця

22
серпня
субота

23
серпня
неділя

24
серпня

понеділок

25
серпня

вівторок

+ 18°
+ 30°

+ 17°
+ 25°

+ 17°
+ 26°

+ 15°
+ 23°

+ 15°
+ 30°

+ 18°
+ 27°

+ 17°
+ 24°

734 737 741 743 739 739 742
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 24.08 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 25.08 ÑÅÐÅÄÀ, 26.08 ×ÅÒÂÅÐ, 27.08 Ï’ßÒÍÈÖß, 28.08 ÑÓÁÎÒÀ, 29.08 ÍÅÄ²Ëß, 30.08

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 "Мирний птах"
10.00,01.30 Суспільна сту�

дія. Марафон
13.00 Д/ц "Подорож

відкритим космосом"
13.30 Секрети Сонячної си�

стеми
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00  "Мій прапор"
17.00,22.20 Д/ц "Боротьба

за виживання"
18.00 Д/ц "Історії вулканів"
18.30 Д/ц "Всі на море. Окі�

нава"
19.30 Д/ц "Дикі тварини"
20.00 "Концтабір Ізоляція"
21.20 Святі та грішні
23.00 Х/ф "Дике поле" 16+

1+1

06.30 Спецвипуск "Снідан�
ку з "1+1" та ТСН

11.30 Х/ф "Проблемна ди�
тина"

15.10, 16.20, 17.20, 18.25 Т/
с "Свати"

20.30 Концерт "Світське
життя. 15 років"

23.10 Х/ф "Віддана" (16+)
01.10 Х/ф "Сили природи"
03.05 Х/ф "Полісмен із ди�

тячого садка"

²ÍÒÅÐ

09.20,18.00, 19.00, 01.55
Ток�шоу "Стосується
кожного"

11.15, 12.25 Х/ф "Шеф"
13.30 Концерт
15.50 Х/ф "Джентльмени

удачі"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
22.05 Концерт "Таїсія По�

валій. Україна
00.10 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

07.00, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

11.50,14.50 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.20 Т/с "Швидка допо�

мога" 12+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "У кожного

свій обман" 12+
00.50 "Містичні історії

ICTV

07.25 Х/ф "Шляхетні воло�
цюги" 12+

09.40 Скетч�шоу "На трьох"
11.40,13.00 Дизель�шоу:
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Турист" 16+
16.25 Х/ф "Містер и місіс

Сміт" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "День Незалеж�

ності" 16+
00.25 Х/ф "Священик" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20,11.00 Варьяти 12+
09.00 Improv Live Show 12+
13.00 Х/ф "Люди в чорно�

му 3" 16+
17.10 М/ф "Викрадена

принцеса"
19.00 Т/с "Сторожова зас�

тава"
22.30 Х/ф "Самотній за

контрактом"
00.40 Х/ф "Нерви на межі"

ÍÒÍ

09.05 Х/ф "Ярослав Муд�
рий"

11.55 Х/ф "Зникла грамо�
та"

15.10 Х/ф "Лорд Дракон"
17.10 Х/ф "Переможці та

грішники" (16+)
19.10 Х/ф "Вийти заміж за

капітана"
21.00 Х/ф "Вечори на ху�

торі біля Диканьки"
22.15 Х/ф "Вій" (16+)
01.20,02.50 "Речовий до�

каз"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00,12.00, 15.00, 19.00,
04.45 Сьогодні

09.45, 12.15 Т/с "Родина на
рік" 12+

14.10,15.30 Т/c "Незабута"
20.00 Концерт.
22.00 Музична платформа.
23.00 День Незалежності з

"Океаном Ельзи"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай" 16+
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.

Фрейр � Бельгія
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Д/ц "Експедиція зі

Стівом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Супер�Чуття"
19.35 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.40 Наші гроші
22.15 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
00.00 Перша шпальта

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей"

11.25 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30,21.35 Т/с "Свати"
22.35 Т/с "Принцип насоло�

ди" (16+)
23.40 Х/ф "Непристойна

пропозиція" (16+)
01.55 Х/ф "Білосніжка та

мисливець" (16+)

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
13.20 "Гарне здоров'я"
14.25,15.20 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий

випадок. Злочинець
мимоволі"

00.00 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

06.50, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

08.40 Т/с "Комісар Рекс"
11.40,14.50 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.20 Т/с "Швидка допомо�

га" 12+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "У кожного

свій обман" 12+
00.50 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.00, 13.20, 22.40 Т/с

"Таємні двері" 12+
12.45,15.45 Факти. День
13.40, 16.15, 21.30 Т/с "Пес"
16.20 Х/ф "Орлиний зір"
18.45,21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Рахунок" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.30 Х/ф "Шопоголік"
12.40 Суперінтуїція 12+
14.50,19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф "Щоденники

принцеси"
23.10 Х/ф "Щоденники

принцеси 2: Ко�
ролівські заручини"

01.40 Т/с "Підступні покої�
вки" 12+

ÍÒÍ

08.25 Х/ф "Доживемо до
понеділка"

10.25 Х/ф "Переможці та
грішники" (16+)

12.30,16.30, 19.00, 22.00,
01.50 "Свідок"

12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Морський пат�

руль" (16+)
00.15 "Реальні злочинці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка 2" 12+
17.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
20.50 Футбол.
23.40, 02.00 Т/с "З минуло�

го з любов'ю" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай" 16+
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Д/ц "Експедиція зі

Стівом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ц "Супер�Чуття"
19.35 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.40 Бюджетники
22.15 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
00.00 Спільно

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей"

11.25,12.20, 13.25, 15.30
"Міняю жінку"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30, 21.30 Т/с "Свати"
22.35 Т/с "Принцип насоло�

ди" (16+)
23.40 Х/ф "Фірма" (16+)
02.30 Х/ф "Проблемна ди�

тина"
03.50 Х/ф "Проблемна ди�

тина 2"

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
13.20 "Гарне здоров'я"
14.25,15.20 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.55 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

07.20, 23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

09.10 Т/с "Комісар Рекс"
12.15,14.50 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.25 Т/с "Швидка допомо�

га" 12+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "У кожного

свій обман" 12+
00.50 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
11.35, 13.20, 22.35 Т/с

"Таємні двері" 12+
12.45,15.45 Факти. День
14.20, 16.20, 21.25 Т/с "Пес"
16.50 Х/ф "Потрійна загро�

за" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "Післявесільний

розгром" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.50 Х/ф "Щоденники

принцеси"
13.00 Хто проти блонди�

нок? 12+
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Зачарована"
23.10 Х/ф "Шопоголік"
01.30 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Добре сидимо!"
10.40, 22.30 Т/с "Морський

патруль" (16+)
12.50 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
15.00 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Реальні злочинці"
00.50,03.05 "Речовий доказ"
03.45 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка 2" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "На твоєму боці"
23.20, 02.00 Т/с "Утікачка"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай" 16+
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Д/ц "Експедиція зі

Стівом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.30 Бюджетники
18.55 Д/ц "Супер�Чуття"
19.35 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.40 Схеми.
22.15 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
00.00 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей"

11.20,12.20, 13.15, 15.05
"Одруження наосліп"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30 Т/с "Свати"
21.30 "Право на владу 2020"
00.45 Х/ф "Параноя" (16+)
02.45 Х/ф "Непристойна

пропозиція" (16+)
05.15 "Любий, ми пере�

їжджаємо"
²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
13.20 "Гарне здоров'я"
14.25,15.25 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
00.00 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

07.10, 23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

09.00, 00.50 Т/с "Комісар
Рекс"

12.00,14.50 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.20 Т/с "Швидка допомо�

га" 12+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "У кожного

свій обман" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.20 Т/с "Рішає Оні�

страт" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Х/ф "Потрійна загро�

за" 16+
16.15 Х/ф "Робот на ім'я

Чаппі" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.30 Т/с "Пес" 16+
22.35 Т/с "Таємні двері"
23.40 Х/ф "Законослухня�

ний громадянин" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.40 Х/ф "Щоденники

принцеси
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Освідчення" 16+
23.10 Х/ф "Дівчина моїх

кошмарів" 18+
ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 01.45 "Свідок"

09.00 Х/ф "За два кроки від
"Раю"

10.45, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)

12.50 "Вартість життя"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20,04.00 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Реальні злочинці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка 2" 12+
17.00 Історія злочину 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці"
23.20 Слідами
00.00, 02.00 Т/с "Солона ка�

рамель" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Д/ц "Експедиція зі

Стівом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Супер�Чуття"
19.35,21.40 Д/ц "Боротьба

за виживання"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
22.15 Секрети Сонячної си�

стеми
00.00 Схеми.
03.30 Д/ф "Перехрестя

Балу" 12+
1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей"

11.15, 12.20, 13.10, 15.00
"Одруження наосліп"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30 "Ліга сміху"
22.40 "Вечірній квартал

2020"
00.40 Х/ф "Шафт" (16+)
02.25 Х/ф "Фірма" (16+)
05.20 Х/ф "Параноя" (16+)

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
13.20 "Гарне здоров'я"
14.25,15.20, 00.50 "Речдок"
18.00,01.50 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Ти не ти" 16+

ÑÒÁ

04.00 Х/ф "Легенда Зорро"
07.05,19.00 "Наречена для

тата 3" 12+
09.05 "Врятуйте нашу роди�

ну � 5" 16+
11.00, 14.50, 18.15 Т/с

"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
20.55,22.45 Т/с "У кожного

свій обман" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10 Анти�зомбі
11.10, 13.15 Х/ф "Божевіль�

ня"
12.45,15.45 Факти. День
13.30, 16.25 Т/с "Вижити за

будь�яку ціну�2"
16.45,22.55 Скетч�шоу "На

трьох" 16+
17.00,20.10 Дизель�шоу

12+
18.45 Факти. Вечір
00.00 Х/ф "Жанна д'Арк"

16+
02.55 Т/с "Таємниці та

брехня" 12+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.40 Х/ф "Зачарована"
12.50 Аферисти в мережах

16+
14.50 Хто зверху? 12+
16.50 Х/ф "Освідчення" 16+
19.00 Х/ф "Краля" 16+
21.40 Х/ф "Чого хочуть

жінки"
23.55 Х/ф "Живий товар"

18+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Непіддатливі"
10.45, 22.30 Т/с "Морський

патруль" (16+)
12.50 "Правда життя"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Реальні злочинці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка 2" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00, 23.20 Т/с "На твоєму

боці" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.15 Шо? Як?
09.00,10.01, 21.20 Д/ф "93:

Бій за Україну" 12+
10.00 Хвилина мовчання
12.00 Поминальна панахи�

да за загиблими
13.30,20.30, 23.45 Спецпро�

ект
14.40 "Мирний птах"
15.45 "Синдром війни. Я по�

вернувся" 16+
16.45 Всенічне бдіння
19.30 Велика вечірня
00.40 Святі та грішні
01.40,04.45 #ВУКРАЇНІ
03.00 Бюджетники
04.15 Перша шпальта

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,14.40 "Світ навиворіт"
11.05 "Любий, ми пере�

їжджаємо"
16.40 Х/ф "Водний світ"
20.15 Х/ф "Гладіатор" (16+)
23.25, 03.35 Х/ф "Іловайськ

2014. Батальйон
"Донбас" (16+)

02.00 Х/ф "Шафт" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом.
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Полин � трава

гірка"
13.05 Х/ф "Справа була у

Пенькові"
15.05 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці"
17.05, 20.30 Т/с "Таїсія" 12+
20.00,02.30 "Подробиці"
22.25 "Ювілейний вечір Ва�

лерія Леонтьєва "Кра�
щий назавжди"

00.30 Х/ф "Малахольна"
ÑÒÁ

03.50, 10.50 Т/с "У кожного
свій обман" 12+

09.30 "Неймовірна правда
про зірки"

17.00,22.35 "Звана вечеря"
12+

19.00 "МастерШеф � 10" 12+
00.30 Х/ф "Неділі у

Тіффані" 12+

ICTV

09.20, 13.00 Т/с "Таємні
двері" 12+

12.45 Факти. День
13.40 Х/ф "День Незалеж�

ності" 16+
16.30 Х/ф "День Незалеж�

ності: Відродження"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Цар скорпіонів�

2: Сходження воїна"
21.15 Х/ф "Цар скорпіонів�

3: Книга мертвих" 16+
23.30 Х/ф "Цар скорпіонів�

4: У пошуках влади"
01.30 Х/ф "Цар скорпіонів�

5: Книга Душ" 16+
03.05 Т/с "Таємниці та

брехня" 12+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Міфіка: Некро�
мант" 16+

15.10 Т/с "Сторожова зас�
тава"

18.40 Х/ф "Персі Джексон
та викрадач блиска�
вок" 16+

21.00 Х/ф "Персі Джексон і
Море чудовиськ"

23.00 Х/ф "Мама" 16+
01.05 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
ÍÒÍ

08.35 "Страх у твоєму домі"
12.15 Х/ф "Чорна стріла"
13.55 Х/ф "Торпедоносці"
15.45 Х/ф "Без права на

провал"
17.10 Х/ф "Порятунок" (16+)
19.00 Х/ф "Без року тиж�

день"
20.25 Х/ф "Висота"
22.10 Х/ф "Довіра" (16+)
00.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00, 15.20 Т/с "На твоєму
боці" 16+

17.00, 21.00 Т/с "Встигнути
все виправити" 16+

20.00 Головна тема
23.00,02.15 Т/c "Незабута"

12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.15 Веселі саморобки
09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 На варті
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
18.00 Д/ц "Історії вулканів"
18.30 Д/ц "Всі на море.

Гаваї"
19.30,21.20 Д/ц "Дикі твари�

ни"
19.55 Д/ф "Острови.
22.00 Х/ф "Мої думки тихі"
00.40 UA:Фольк. Спогади

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�Забава"
09.25,02.25 "Світ навиворіт"
14.00 Х/ф "Гладіатор" (16+)
17.10 Х/ф "Леон�кілер"

(16+)
19.30,05.00 ТСН: "ТСН�Тиж�

день"
21.00 "Танці з зірками 2020"
00.00 Концерт "Світське

життя. 15 років"
²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Кохання з пер�

шого погляду в Індії"
16.00 Х/ф "Кохання в Лап�

ландії"
18.00 Х/ф "Безсмертя" 12+
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Фабрика мрій"

12+
23.10 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці"
01.05 "Речдок"

ÑÒÁ

08.35 "Іван Васильович
змінює професію:"
невідома версія 12+

09.25 "МастерШеф � 10" 12+
12.55 "Хата на тата" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
20.00 "Один за всіх" 16+
21.55 "Я соромлюсь свого

тіла" 16+
ICTV

07.30,10.25 Громадянська
оборона

11.20, 13.00 Т/с "Відділ 44"
16+

12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Цар скорпіонів�

2: Сходження воїна"
16+

16.35 Х/ф "Цар скорпіонів�
3: Книга мертвих" 16+

18.45 Факти. Вечір
20.55 Х/ф "Пробудження"

12+
23.05 Х/ф "Місія "Сереніті"

16+
01.30 Х/ф "Вигнанець"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20,01.50 Варьяти 12+
10.40 Х/ф "Дракон Піта"
12.40 М/ф "Викрадена

принцеса"
14.30 Х/ф "Персі Джексон

та викрадач блиска�
вок" 16+

17.00 Х/ф "Персі Джексон і
Море чудовиськ"

19.00 Х/ф "Учень чаклуна"
21.00 Х/ф "Валеріан і місто

тисячі планет" 12+
23.50 Х/ф "Євротур" 16+

ÍÒÍ

07.40 Х/ф "Скринька Марії
Медічі"

09.25 Х/ф "Повернення
"Святого Луки"

11.10 Х/ф "Чорний принц"
13.00 "Легенди  розшуку"
18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Чорна стріла"
21.20 Х/ф "Порятунок"
23.05 Х/ф "Я, Алекс Кросс"
01.05 "Хвороби�вбивці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.35, 02.40 Х/ф "Міс Конге�
ніальність"

13.00 Т/с "Родина на рік"
17.00, 21.00 Т/с "Ти тільки

мій" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки
23.00, 02.15 Т/с "Горобини

грона червоні" 12+
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Україна на 29-му році незалежності
Цьогоріч Україна 

святкує 29 років своєї 
незалежності. За цей 
час на долю країни 
випало чимало випро-
бувань, і боротьба досі 
триває.

Сьогодні ми змушені відстою-
вати свою незалежність, захищаю-
чи кордони від ворога, протистоя-
ти світовій пандемії коронавірусу 
і продовжувати розбудовувати 
країну. Якою є Україна у свій 29-й 
день народження, про головні 
зміни і реформи останнього року 
розповідає Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Медична реформа
Уже понад пів року у світі ви-

рує пандемія коронавірусу. Як 
і в більшості країн, медична сис-
тема України не була готова до 
такого виклику і мусила швидко 
адаптуватись. Задля боротьби 
з хворобою у квітні було створено 
спеціальний Фонд боротьби із по-
ширенням коронавірусу, який ви-
тратили на закупівлю медичного 
обладнання і підвищення зарплат 
лікарям. Зокрема, 5,9 мільярда гри-
вень пішло на доплати та надбавки 
медикам, 5,3 мільярда гривень – на 
обладнання для опорних лікарень, 
2,9 мільярда гривень – на оновлен-
ня лабораторій МОЗ і закупівлю 
медичних засобів.

Крім того, попри пандемію, 
1 квітня в Україні стартував другий 

етап медичної реформи. Змінився 
підхід до фінансування спеціалізова-
них лікарень. Медзаклади перейшли 
на принцип «гроші йдуть за пацієн-
том». Лікарні стали автономними 
одиницями, які напряму уклали 
фінансові договори з Національною 
службою здоров’я. Було запущено 
програму медичних гарантій, яка 
складається з 27 пакетів послуг. 
Зокрема, це пологи, допомога при 
інсульті та інфаркті тощо. Кожну по-
слугу, яку надає медзаклад, оплачує 
Національна служба здоров’я.

Уже з 1 вересня мають зрости 
зарплати українських медиків. Мі-
ністр охорони здоров’я Максим 
Степанов уточнює деталі підви-
щення: «Лікарям у розмірі 70% від 
посадового окладу, визначеного 
за 14 тарифним розрядом єдиної 
тарифної сітки, фахівцям з базо-
вою вищою та неповною вищою 
медичною освітою усіх спеціаль-
ностей – у розмірі 50% мінімаль-
ної заробітної плати. Молодшим 
медичним сестрам у розмірі 25% 
мінімальної заробітної плати».

Ринок землі
Багато років українські по-

літики сперечались щодо зняття 
мораторію на продаж сільсько-
господарських земель. Поставити 
крапку у цьому питанні вдалося 
тільки цієї весни. 31 березня Вер-
ховна Рада ухвалила закон, що 
дозволяє українцям продавати 
і купувати землю сільськогоспо-
дарського призначення.

Відповідно до нього ринок 
землі запрацює 1 липня 2021 року. 
Впродовж перших років в обігу 

будуть лише приватні паї, продаж 
державної землі сільськогосподар-
ського призначення буде забороне-
ний. Крім того, закон передбачає 
обмежену концентрацію землі 
в одних руках у 100 гектарів.

Питання продажу землі інозем-
цям мають винести на референдум. 
Проте незалежно від його результа-
тів закон забороняє іноземцям ку-
пувати землю у 50 км прикордонній 
зоні. Не зможуть придбати укра-
їнську землю росіяни та компанії, 
власниками яких є росіяни чи влас-
ників яких неможливо визначити.

Велике будівництво
Жахливий стан українських доріг 

є проблемою протягом усіх років не-
залежності. Причина тому – коруп-
ція та відсутність системного підходу 
до будівництва. Надія розірвати це 
замкнене коло з’явилась цього року. 
У березні стартувала програма «Ве-
лике будівництво», яка передбачає 
будівництво і реконструкцію 4 тисяч 
км доріг за рік. За словами голови 
Укравтодору Олександра Кубрако-
ва, на кінець липня в Україні вже 

оновлено у півтора раза більше доріг, 
ніж за весь 2018 рік, а саме 1 450 км. 
Наразі у лідерах Закарпатська, За-
порізька, Луганська та Харківська 
області. У кожній з них влаштовано 
понад 100 км доріг.

Водночас «Велике будівни-
цтво» – це не тільки про дороги. 
Програма також передбачає будів-
ництво сотень соціальних об’єктів – 
шкіл, садочків, лікарень і стадіонів. 
Якщо будівництва будуть успішні, 
то наступного року програму роз-
ширять ще на культурні об'єкти.

«Цього року ми почали про-
граму «Велике будівництво», й, 
окрім доріг, у нас 100 садочків, 100 
стадіонів, 100 шкіл. Це не значить, 
що наступного року ми не будемо 
будувати ці об’єкти, це – початок. 
Наступного року в нас є друга 
частина цієї програми – це 100 
культурних об’єктів», – анонсував 
продовження програми Президент 
Володимир Зеленський.

Децентралізація
До 2020 року в Україні діяла ра-

дянська система районування. Вона 

вже давно не відповідала потребам 
сучасності, адже з минулого сто-
ліття чимало змінилось: кількість 
жителів, економічна зайнятість, 
співвідношення між сільським 
і міським населенням. Наслідок 
цього – дисбаланс між районами 
і відсутність ефективного управ-
ління територіями. Аби змінити 
ситуацію, Верховна Рада втричі ско-
ротила кількість районів, утворив-
ши замість 490 існуючих 136 нових.

За словами експертів, такий 
поділ є кроком до продовжен-
ня децентралізації і створення 
спроможних громад. Адже саме 
громади перебирають на себе 
повноваження ліквідованих ра-
йонних центрів. Адміністративні 
послуги населення отримуватиме 
у своїй громаді, а основні фінансові 
ресурси: місцеві податки, збори, 
освітню субвенцію – будуть зара-
ховуватись до бюджетів місцевого 
самоврядування.

«У нас є певна радянська спад-
щина – люди звикли їздити в ра-
йонні центри, там є «білий дім», 
адміністрація, пам’ятник Леніну 
і взагалі районний центр – це 
центр життя. Ні, вже не так! У нас 
фактично кожен центр громади 
став районним центром у колиш-
ньому розумінні, де має бути куль-
тура, ЦНАП, пам’ятника Леніну, 
бажано, щоб не було», – пояснює 
радник міністра розвитку громад 
та територій Іван Лукеря.

Завдяки реформі місцеве само-
врядування має перейти від декла-
ративного формату до фактичного. 
Місцеві вибори 25 жовтня вже про-
ходитимуть у нових районах.

Унікальне чудо – «Кровоточивий Спас»
Андрій Козаченко

У 2011 році в один 
із монастирів на Жи-
томирщині прибув 
Державинський Образ, 
який називають «Кро-
воточивим Спасом».

Молодій обителі серед полісько-
го лісу монахиня Ангеліна заповіла 
цю унікальну ікону, яка протягом 
10 років побувала у 10 країнах. Її 
особисто зустрічали предстоятелі 
православних церков світу.

Господь явив чудо у селі Держа-
віно Оренбурзької області в Росії, 

в будинку православної християн-
ки Антоніни Єфімової. У той час, 
як бомбили Сербію, ікона Спасите-
ля почала кровоточити. Кров тече 
з чола Спасителя і заливає лик.

У Москві був зроблений біо-
логічний аналіз крові з ікони. Ви-
явилося, що це IV група крові, така 
як на Туринській плащаниці. Сонм 
архієреїв відслужив службу, і Па-
тріарх особисто благословив во-
зити Антоніні Єфімовій цю ікону 
по всій Росії.

На запрошення предстоятелів 
церкви за 10 років вона відвіда-
ла всі куточки Росії, Білорусь, 
Україну, Молдову, Румунію, 
Угорщину, Сербію, її приймав 
глава руської зарубіжної церкви 
єпископ Марк у Берліні. Ікона 
побувала в Болгарії, Туреччині. 

А тим часом Антоніна Єфімова 
прийняла монашеський постриг 
з ім'ям Ангеліна.

Митрополит Грецький Філо-
фей, виступаючи по телебаченню, 
показував фотографію цього об-
разу, засвідчуючи, що ось таке чудо 
являє Господь для покаяння всіх 
людей, як свідчення того, що ми 
гірші, ніж книжники та фарисеї, 
що розіп’яли Христа. Ми розпина-
ємо Його, вже знаючи про те, що 
дійсно Христос Воскрес. І протягом 
двох тисяч років ми продовжуємо 
розпинати Христа, і ось Його кров 
пробивається через ікону.

З благословення Митрополита 
Київського і всієї України Володи-
мира ікона прибула і до Києва, де 
матушка Ангеліна познайомилася 
з сестрами милосердя і дізналася 

про один з монастирів, що від-
роджується на Житомирщині. 
І монахиня прийняла рішення на-
писати заповіт та залишити ікону 
назавжди саме на Житомирщині.

Образ «Кровоточивий Спас» – 
чудотворний, по молитвах перед 
ним Господь зцілив тисячі людей. 
Дівчинка з міста Чернівці не мо-
гла ходити від народження. Тричі 
приклавшись до ікони з покаян-
ням і вірою в Божу ласку, вона 
стала на ноги. Чоловік із діагно-
зом опущення нирок готувався до 
операції, після того, як приклався 
до образу, в операції вже не було 
потреби. Люди масово каються 
в своїх гріхах перед цією іконою, 
відкриваючи двері милосердя 
своєї душі, і розповідають власні 
дивовижні історії.

Протоієрей Володимир (Шара-
бура): «Під час здійснення Літургії 
мені довелося стати свідком но-
вого дива – про подібне я раніше 
тільки читав. Я чітко побачив, як 
вино в Чаші змінило колір і кон-
систенцію – його звичайний ліло-
вий відтінок став криваво-бурим, 
прозорість змінилася густотою 
і щільністю суспензії – це була, 
без сумніву, Кров – притому, жива, 
з явним рухом від верха до низу… 
Я не просто здивувався, а злякався 
того, що побачив. Я вважав зух-
валістю подальше споглядання 
цього Таїнства і завершив службу 
в надії, що посланий Знак отри-
має своє роз'яснення. І незабаром 
з’ясувалося, що нас відвідає вели-
ка святиня – Державинська ікона 
«Спас кровоточивий»!


