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Учениці Романівської школи  
мистецтв здобули гран-прі  
та чотири перемоги  
на всеукраїнському конкурсі

Лариса Бджілка

1 жовтня e Романів-
ському РБК пройшов 
захід до Дня вчителя.

Дозвіл на проведення даного 
заходу надала відповідна спеці-
альна комісія, яка встановила чіткі 
правила поведінки під час пан-
демії. Так, перед входом в актову 
залу проводили температурний 
скринінг та безкоштовно вида-
вали усім запрошеним медичні 
маски. Також викладачам було 
запропоновано присісти для пе-
регляду урочистостей в шаховому 
порядку.

Працівників освітньої галузі 
привітали та вручили подяки 
і грамоти керівники району: голо-
ва Романівської РДА Василь Флуд, 
голова Романівської районної ради 
Олександр Кондратюк та началь-
ник відділу освіти Романівської 
РДА Оксана Гаврилова.

Подяки від народного депу-
тата Сергія Кузьміних вручили 
Тетяні Вацлавівні Медлярській, 
Олені Володимирівні Драгокупел, 
Олені Анатоліївні Вітюк, Оксані 
Леонідівні Гавриловій.

Подяки від Міністерства освіти 
і науки України удостоїлась Окса-
на Григорівна Мухіна.

Районну нагороду «Честь і сла-
ва Романівщини» вручили Раїсі 
Ульянівні Лялевич.

Грамоти районної державної 
адміністрації і районної ради та 
грошову винагороду отримали: 
Воробйова Аліна Володимирівна, 
Гурська Лілія Валентинівна, До-
бровольська Надія Миколаївна, 
Маскевич Раїса Миколаївна, По-
війчук Наталія Миколаївна, При-
сяжнюк Микола Олександрович, 
Романчук Анна Петрівна.

Грамотою відділу освіти рай-
держадміністрації і районного 

комітету профспілки працівників 
освіти та грошовою винагородою 
нагороджені Березенська Марина 
Анатоліївна, Бистрицька Наталія 
Михайлівна, Василівська Світла-

на Жоржівна, Врублевська Ніла 
Володимирівна, Данилюк Тетяна 
Володимирівна, Демчук Тетяна 
Григорівна, Добровольська Олена 
Йосипівна, Домська Віра Михай-

лівна, Карпінська Ріта Вікторівна, 
Кільницька Любов Григорівна, 
Кіндрук Надія Євгеніївна, Клім-
чук Тамара Юріївна, Колінчук 
Людмила Станіславівна, Лещенко 

Галина Олександрівна, Луценко 
Леся Іванівна, Лясківська Світла-
на Володимирівна, Матвієва Раїса 
Миколаївна, Мельник Наталія Ва-
силівна, Мельник Оксана Микола-
ївна, Метельська Наталія Петрівна, 
Назарець Валентина Павлівна, 
Олійник Валентина Борисівна, 
Поліщук Інна Володимирівна, 
Рожошенко Віра Сергіївна, Роз-
вадовський Дмитро Анатолійович, 
Хомик Ольга Євгеніївна.

Традиційно генеральний ди-
ректор компанії «Вівад 09», меце-
нат, депутат Житомирської облас-
ної ради Ігор Ходак надав грошову 
винагороду вчителям – ветеранам 
освітньої галузі, яку було вручено 
Загику Степану Івановичу, Манзик 
Ганні Микитівні, Василюк Євгенії 
Іванівні, Макаревич Тетяні Павлів-
ні, Садовській Анні Анастасіївні.

Музичне вітання для вчителів 
звучало від гурту «Древляни», ке-
рівником якого є народний артист 
України Юрій Градовський.

У Романові урочисто 
відзначили кращих 
освітян району

СЕРЕДА

с. 4

Якщо у лісі багато дерев, то навколо 
лісу ще більше… фейків с. 5

с. 4
Як у Романові відзначили  
Всеукраїнський день бібліотек 
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Колектив Врублівського ДНЗ «Сонечко», діти та бать-
ківський комітет дякують депутату обласної ради, гене-
ральному директору ТОВ «Вівад 09» Ігорю Євгеновичу 
Ходаку за фінансову допомогу у проведенні інтернету 
до дитячого закладу. Даруємо Вам надію і тепло на многії 
літа, на щастя і добро!

ПОДЯКА

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

Компанія "Робота в Європі" Здійснює набір праців-
ників на роботу в Польщу.Оплата праці 14-25 зл/год. 
З/п за місяць 20-30 000грн грн. Адреса : м.Житомир, 
вул.В.Бердичівська,35. Тел. 0961781115, 0978560219.

Ліцензія №423.сайт. denysiukjob.com.ua.  
Працевлаштування безкоштовне.

Сім кандидатів  
офіційно зареєстровано  
на посаду голови 
Романівської селищної ради

Лариса Бджілка

Про це нашого жур-
наліста повідомили 
у Романівській ТВК.

Романівська селищна терито-
ріальна виборча комісія Жито-
мирського району Житомирської 
області 28 вересня 2020 року при-
йняла постанову «Про реєстрацію 
кандидатів на посаду Романівсько-
го селищного голови Житомир-
ського району Житомирської об-
ласті на перших місцевих виборах 
25 жовтня 2020 року». На посаду 
голови Романівської селищної 
ради зареєстровано:

• Томчевського Анатолія Лео-
нідовича – висунутого рішенням 
конференції Житомирської облас-
ної партійної організації Всеукра-
їнського об’єднання «Батьківщина»;

• Капінуса Віктора Олексі-
йовича – висунутого рішенням 
конференції Житомирської те-
риторіальної організації полі-
тичної партії «Європейська Со-
лідарність»;

• Савченка Володимира Воло-
димировича – висунутого рішен-
ням конференції Житомирської 
обласної партійної організації 
політичної партії «За майбутнє»;

• Яковлєва Дмитра Вікто-
ровича – висунутого рішенням 

конференції Житомирської об-
ласної територіальної організації 
політичної партії «Ліва опозиція»;

• Флуда Василя Васильовича – 
висунутого рішенням конференції 
Житомирської обласної організа-
ції політичної партії «Наш край»;

• Лещенка Олексія Павлови-
ча – висунутого рішенням конфе-
ренції Житомирської регіональ-
ної організації політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – 
ЗА ЖИТТЯ»;

• Садовського Анатолія Ан-
тоновича – висунутого рішенням 
конференції Житомирської облас-
ної організації політичної партії 
«Слуга народу».

Кандидати у депутати Романівської 
селищної ради Житомирського району 
Житомирської області за поданням 
Житомирської обласної організації 
політичної партії «Наш край»

• Ходюк Василь Іванович – округ № 1,
• Флуд Василь Васильовия – округ№ 1,
• Серт Ірина Валеріївна – округ№ 1,
• Фагоцист Любов Зіновіївна – округ № 1,
• Багінський Віталій Альфредович – округ № 1,
• Барановський В'ячеслав Григорович – округ № 4,
• Барчак Петро Опанасович – округ № 4,
• Білінець Василь Васильович– округ № 2,
• Бурлакова Наталія Григорівна – округ № 2,
• Ковльчук Ада Анатоліївна – округ № 3,
• Бобров Петро Олександрович – округ № 1,
• Колотюк Петро Якович – округ № 3,
• Чумаченко Юрій Миколайович – округ № 2,

• Лободзінська Альона Федорівна – округ № 4,
• Майка Ірина Олександрівна – округ № 1,
• Лещенко Андрій Володимирович – округ № 1,
• Развадовський Дмитро Анатолійович – округ № 2,
• Маскевич Раїса Леонідівна – округ № 2,
• Муха Сергій Олександрович – округ № 3,
• Темченко Ріта Анатоліївна – округ № 3,
• Поплавський Віктор Йосипович – округ № 3,
• Чернецький Євген Олександрович – округ № 4,
• Сергійчук Андрій Григорович – округ № 2,
• Колесник Ірина Анатоліївна – округ № 4.
• Свиридюк Лариса Алімівна – округ № 2,
• Романюк Сергій Миколайович – округ № 3.

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної ради

від 09.09.2020 р. № 34
Про скликання сорок четвертої сесії 

Романівської районної ради  
7 скликання

Керуючись статтями 43, 46, 
55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Регла-
ментом роботи районної ради

1. Скликати чергову сорок чет-
верту сесію Романівської районної 
ради сьомого скликання 13 жов-
тня 2020 року о 10.00 з таким 
порядком денним:

1.Звіт про виконання районно-
го бюджету за 9 місяців 2020 року.

2.Про затвердження договорів 
про надання субвенцій між Рома-
нівською районною та сільськими 
селищними радами.

3. Про внесення змін до район-
ного бюджету на 2020 рік.

4.Питання комунальної влас-
ності.

2 .  З метою дотриман н я 
під час пленарного засідан-
ня офіційно запроваджених 
урядом України карантинних 
обмежень

– забезпечити дотримання де-
путатами соціальних дистанцій 
шляхом розподілу місць у залі 
з дотриманням безпечних зон 
відносно один одного;

– матеріали сесії на паперо-
вих носіях завчасно розмістити на 
місцях роботи депутатів, згідно 
з попереднім дистанційним роз-
поділом;

– при вході до сесійної зали 
перевіряти забезпеченість кожно-
го депутата засобами індивідуаль-
ного захисту;

– під час запрошення для 
участі у сесії повідомити депутатів 
про особливий режим проведен-
ня засідання ради з урахуванням 
карантинних правил.

3. Пленарне засідання про-
вести в закритому режимі із 
залученням лише доповідачів, 
визначених порядком денним 44 
сесії Романівської районної ради 
7 скликання.

Голова районної ради 
О. П. Кондратюк

ГРАФІК ГАРЯЧИХ ТЕЛЕФОННИХ ЛІНІЙ  
з актуальних питань діяльності  
департаменту праці, соціальної  
та сімейної політики облдержадміністрації 
та графік участі керівництва департаменту 
праці та соціального захисту населення 
облдержадміністрації у прямій телефонній 
лінії (гаряча лінія) на жовтень 2020 року

Назва 
Телефон 

гарячої теле-
фонної лінії

Управління праці, зайнятості населення, сімейної політики 
та соціального захисту громадян, які постраждали  

внаслідок Чорнобильської катастрофи

з питань виплати заробітної плати 47-47-19
з питань зайнятості населення 47-47-01
з питань соціального захисту громадян, які по-

страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 42-19-56

з питань визначення статусу громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 42-19-57

з питань реалізації державної сімейної політики, 
протидії домашньому насильству, торгівлі людьми 47-47-57

Управління соціального захисту населення

з питань соціального обслуговування населення 
та стаціонарних установ;

санаторно-курортного оздоровлення ветеранів 
війни, учасників АТО та осіб з інвалідністю; 

забезпечення спецавтотранспортом 

47-47-61

з питань пільгового та пенсійного забезпечення 47-47-83

з питань виплати державних видів допомоги та 
житлових субсидій 47-47-84

Примітка: Гарячі телефонні лінії працюють кожного робочого дня 
з 08:00 до 17:00, перерва з 13:00 до 14:00.

Начальник управління Таїса Кондратюк
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На Житомирщині археологи  
знайшли місто часів Київської Русі

На Житомирщині, 
у селищі Городниця, 
на місці знайденого 
«Городницького скар-
бу», виявили невідоме 
раніше місто часів 
Київської Русі.

Про це у фейсбуці повідомив 
науковий співробітник Інституту 
історії України НАНУ Олександр 
Алфьоров.

«Археологи, що обстежували 
місце знахідки Городницького 
скарбу під керівництвом Андрія 
Петраускаса, віднайшли невідо-
ме раніше місто часів Київської 
Русі. Воно «загубилось» просто 
в Городниці. Виключно профе-
сійний погляд археологів вио-
кремив серед дерев та горбистої 
місцевості структуру достатньо 

великого міста», – зазначає пан 
Олександр.

Під час подальшого огляду 
вдалося з’ясувати, що старо-
давня Городниця мала дві лінії 
оборони валів. Давні фортифі-
катори створили ескарпи – спе-
ціально підготовлені оборонні 
круті схили.

Алфьоров додав, що археоло-
ги знайшли невеликі фрагменти 
обпеченої глини з притаманною 
формою для плінфи – цегли кня-
жого часу. Керівник археологічної 
експедиції Андрій Петраускас 
зазначив, що на місці археологи 
виявили оборонні вали та давньо-
руські матеріали, що датуються 
12–13-м століттям.

Фахівці раніше приїздили у Го-
родницю вже кілька разів, адже 
назва селища не давала їм спокою, 
бо вказувала, що там має бути го-
родище. Утім нічого не знаходили. 
Після виявлення скарбу експеди-

ція ще раз вирушила в Городницю 
і таки натрапила на таке очікуване 
городище.

«Одразу, як були виявлені 
монети, ми виїхали обстежити 
територію знахідки. Зазначу, що 
у 2007–2008 роках ми були у Горо-
дниці на цих територіях, але тоді 
нам не вдалося ідентифікувати 
це місце. На даний час можна 
сказати, що тут було городище 
давньоруського часу. Потрібно ди-
витися, чи згадується воно в літо-
писі. Лише тоді ми точно зможемо 
сказати, чи було тут місто», – каже 
Петраускас.

За його словами, окрім обо-
ронних валів, було виявлено 
значну кількість давньоруських 
матеріалів, кераміки, яка чітко 
датується 12–13-м століттям. Були 
виявлені ще деякі матеріали, які 
можуть датуватись 10-м століттям.

«Хочу наголосити, що це над-
звичайна знахідка, адже сама 
пам'ятка збереглася практично 
без ушкоджень. Сьогодні ми за-
вершуємо на цьому місці роботи, 
адже потрібно готувати дозвільні 
документи на розкопки, а це займе 
певний час. Територія зараз погано 
проглядається, адже на ній багато 
чагарників, дерев, потрібно чекати, 
поки впаде листя, або ще краще до 
зими, аби вал краще бачити. Також 
шукати кошти на фотограметрію, 
щоб спроєктувати сам об'єкт, його 
розташування та положення», – 
розповів Петраускас.

Нагадаємо, що у селищі Го-
родниці Житомирської області 
наприкінці серпня був знайдений 
скарб національного значення – 32 
монети часів Київської Русі. Зна-
хідка була перевезена під посиле-
ною охороною до Житомирського 
краєзнавчого музею на тимчасове 
зберігання.

На Романівщині 
планують призвати 
на строкову 
військову службу 
20 юнаків

Лариса Бджілка

Про це повідомили 
у Романівському РВК.

У межах проведення осінньо-
го призову на строкову військову 
службу 1 жовтня 2020 року у Рома-

нівському районному військовому 
комісаріаті відбулось засідання 
районної призовної комісії, яка 
прийняла ряд важливих рішень 
щодо призову громадян на стро-
кову військову службу, надання 
відстрочок та звільнення від про-
ходження служби.

Загалом восени 2020 року з Ро-
манівщини планується призвати 
20 юнаків.

У школах можливі 
позачергові канікули 
через вибори

Під час місцевих 
виборів, які пройдуть 
25 жовтня, школярам 
можуть організувати 
позапланові канікули.

«Ми вже зараз розуміємо, що 
необхідно робити додаткові неве-
ликі канікули, щоб у той час, коли 
буде засідання комісій і підрахунок 
голосів, діти не навчалися», – заявив 
міністр МОЗ Степанов.

Крім того, українські ЗМІ пові-
домляють, що в Україні цілі класи 
почали йти на карантин.

У перший день навчання у шко-
лярів у Запоріжжі та Миколаєві 
виявили коронавірус. Через це весь 

клас відправили на карантин до 
17 вересня. Це ж торкнулося і ще 
двох садків.

Нагадуємо, що у Житомирській 
області через виявлені випадки 
коронавірусу на карантині пере-
бувають 12 шкіл і 48 класів у різних 
навчальних закладах.

Також Міносвіти повідомляє, 
що школи можуть змінювати 
систему оцінювання на час каран-
тину. У Міносвіти нагадали про 
автономію для шкіл, передбачену 
законодавством. Зокрема, школи 
можуть вносити корективи в систе-
му оцінювання. Міносвіти дозволив 
школам на час карантину коригува-
ти систему оцінювання учнів. Про 
це йдеться у роз'ясненнях на сайті 
Міністерства освіти і науки.

COVID‑19 може спричиняти 
передчасні пологи

У дослідженні, 
проведеному СDC 
(Центр з контролю 
і профілактики захво-
рювань США), повідо-
мляється, що вагітні 
жінки, інфіковані 
SARS-Cov-2, мають 
підвищений ризик 
передчасних пологів.

Вибірка склала 598 вагітних 
жінок, які були госпіталізовані 
у період з березня по серпень 
2020 року. 445 пологів закінчи-
лися вдало, а 12,6% були перед-
часними (до 37 тижня). Цей 
показник приблизно на 25% пе-
ревищує показник передчасних 
пологів для загальної популяції. 

23,1% симптомних вагітних та 8% 
безсимптомних мали передчасні 
пологи.

CDC рекомендує тестувати но-
вонароджених дітей, народжених 

від матерів із COVID-19, ізолювати 
матерів з COVID-19 та їхніх дітей 
від інших матерів у лікарні та 
вживати заходів для запобігання 
зараженню новонароджених.

Повідом про корупцію
Про корупційні правопору-

шення та інші службові зловжи-
вання з боку посадових осіб та 
працівників підрозділів Романів-
ського районного сектору Управ-
ління ДСНС у Житомирській 
області Ви можете повідомити 
письмово за адресою: 10008, м. 
Житомир, вул. Святослава Ріхте-

ра, 33-Г, звернутися електронним 
листом на адресу sbu@zt.mns.
gov.ua, або за телефоном (0412) 
48-03-47.

Також діє телефон довіри 
Управління ДСНС у Житомир-
ській області (0412) 42-15-00, 
42-15-01, 42-15-02 та телефон до-
віри Управління внутрішнього 

аудиту та протидії корупції ДСНС 
України (044) 289-12-41, електро-
на адреса: terminova_upk@dsns.
gov.ua

Василь Гурін, начальник 
Романівського районного 

сектора Управління ДСНС 
у Житомирській області
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Чи можна керувати скутером  
без водійського посвідчення?

До Романівського 
бюро правової допо-
моги Бердичівського 
місцевого центру 
з надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги звернув-
ся житель селища 
Романів М., якого 
турбувало питання, 
яким транспортним 
засобом можна керу-
вати без водійського 
посвідчення. За його 
словами, працівники 
поліції запевняли 
його, що для керуван-
ня скутером потрібне 
посвідчення водія.

Особи допускаються до керу-
вання транспортними засобами 
за наявності у них національно-
го посвідчення водія України на 
право керування транспортни-
ми засобами відповідної кате-
горії (далі – посвідчення водія), 

крім випадків встановлення 
особам тимчасового обмеження 
у праві керування транспортни-
ми засобами.

Посвідчення водія є доку-
ментом, що посвідчує особу та 
її спеціальний статус у частині 
підтвердження права його влас-
ника на керування транспортни-
ми засобами.

Посвідчення водія відповідної 
категорії дійсне протягом 30 років 
з дати його видачі, крім посвідчен-
ня водія, що видане особі вперше.

Посвідчення водія, видане особі 
вперше, дійсне протягом двох ро-
ків з дня його видачі з обмеженим 
правом керування транспортним 
засобом.

Відповідно до пп. 30.1 Пра-
вил дорожнього рух у (далі 
П Д Р),  що зат верд жен і  по -
становою Кабінету Міністрів 
України від 10 жовтня 2001 р. 
№ 1306, власники механічних 
транспортних засобів і причепів 
до них повинні зареєструвати 
(перереєструвати) їх в уповно-
важеному органі МВС або про-
вести відомчу реєстрацію в разі, 
якщо законом установлена 
обов’язковість проведення такої 
реєстрації, незалежно від їхньо-
го технічного стану протягом 10 
діб з моменту придбання (отри-

мання), митного оформлення 
або переобладнання чи ремонту, 
якщо необхідно внести зміни до 
реєстраційних документів.

Згідно з пп. 2.9. в) ПДР, водієві 
забороняється керувати тран-
спортним засобом, не зареєстро-
ваним в уповноваженому органі 
МВС, або таким, що не пройшов 
відомчу реєстрацію в разі, якщо 
законом встановлена обов’язковість 
її проведення.

Підпунктом 2.1 ПДР перед-
бачено, що водій механічного 
транспортного засобу повинен 
мати при собі посвідчення водія 
на право керування транспортним 
засобом відповідної категорії та 
реєстраційний документ на тран-
спортний засіб.

Законодавством розмежовано 
поняття «механічний транспорт-
ний засіб» та «транспортний засіб».

Відповідно до п. 1.10 ПДР, 
механічний транспортний за-
сіб –  транспортний засіб, що 
приводиться в рух з допомогою 
двигуна. Цей термін поширюється 
на трактори, самохідні машини 
і механізми, а також тролейбуси 
та транспортні засоби з електро-
двигуном потужністю понад 3 кВт. 
Транспортний засіб – пристрій, 
призначений для перевезення лю-
дей і (або) вантажу, а також вста-

новленого на ньому спеціального 
обладнання чи механізмів.

Отож транспортний засіб, зо-
крема скутер, з електродвигуном 
вважається механічним за умови, 
якщо потужність двигуна стано-
вить понад 3 кВт.

Наявність посвідчення водія та 
реєстраційного документа перед-
бачена виключно для механічних 
транспортних засобів. Механіч-
ними вважають електроскутери 
з електродвигуном потужністю від 
3 до 4 кВт, а також всі ТЗ з двигу-
ном внутрішнього згорання. Якщо 
електричний скутер має потуж-
ність менш ніж 3 кВт, він не на-
лежить до категорії «механічний» 
і, відповідно, не передбачає для 
водія необхідності мати при собі 
посвідчення водія та реєстрацій-
ного документа.

У разі, якщо транспортний за-
сіб з електродвигуном має потуж-
ність понад 3 кВт, наявність зазна-
чених документів є обов’язковою. 
Відсутність цих документів пе-
редбачає штрафи та затримання 
скутера.

Реалізувати своє право на 
безоплатну правову допомогу 
можна через відділ «Романів-
ське бюро правової допомо-
ги» Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
(смт Романів, вул. С. Лялевича, 
2, четвертий поверх, каб. 425). 
Якщо ви або ваші знайомі зі-
ткнулися з правовими пробле-
мами, пропонуємо звертатися 
за безоплатною правовою допо-
могою до Романівського бюро 
правової допомоги.

Учениці Романівської школи 
мистецтв здобули гран-
прі та чотири перемоги на 
всеукраїнському конкурсі

Лариса Бджілка

3 жовтня у м. 
Житомирі відбувся 
Всеукраїнський 
конкурс мистецтв 
«BREND FEST»

У конкурсі взяли участь 
т а л а н о в и т і  в и к о н а в ц і 
з різних куточків України. 
Місцем проведення було 
обрано Місцевий Навколо-
культурний Простір, який 
приємно вразив глядачів 
та учасників не лише кре-
ативно оформленим залом 
за сучасними трендами, але 
й професійним технічним 
забезпеченням.

Учениці боролися 
за перемогу в номіна-
ції «Естрадний вокал». 
За результатами кон-
курсу в різних вікових 
категоріях гран-прі кон-
курсу виборола Злата 
Крижанівська, І місце 
здобули Єва Григор’єва, 
Маргарита Примачен-
ко та Кіра Терещук, ІІ 
місце посіла Карина 
Ніколайченко.

П і д г о т у в а л а  до 
участі у конкурсі діток 
талановита та прекрасна 
Світлана Дехтярук, ви-
кладач естрадного спі-
ву Романівської школи 
мистецтв.

Як у Романові відзначили 
Всеукраїнський  
день бібліотек

Лариса Бджілка

30 вересня в актовій 
залі Романівської шко-
ли мистецтв пройшли 
урочисті заходи до 
Всеукраїнського дня 
бібліотек.

Вручити грамоти працівникам 
бібліотечної галузі запросили голо-
ву Романівської РДА Василя Флуда.

Очільник району щиро при-
вітав присутніх бібліотекарів та 
висловив їм найкращі побажання 
у подальшій трудовій діяльності.

Концертну програму з розва-
жальними номерами організували 
та провели працівники Романів-
ського Будинку культури та учні 
Романівської школи мистецтв.
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Якщо у лісі багато дерев,  
то навколо лісу ще більше… фейків

Микола Корзун

Розпочнемо із того, що про 
Ігоря Ходака часто згадують як 
про депутата Житомирської об-
ласної ради. Цікава особливість 
його депутатської поведінки по-
лягає у тому, що Ігор Євгенович 
зазвичай дуже рідко пропускає 
сесійні засідання. Ще одне пра-
вило, якому депутат І. Є. Ходак 
ніколи не зраджує, – чіткість його 
позиції у сесійному залі з того чи 
іншого питання: він, як правило, 
голосує «за» чи «проти», але ніколи 
не тисне на кнопку «утримався». 
Ім’я Ігоря Ходака часто звучить під 
час репортажів із футбольних чи 
волейбольних матчів – директор 
ТОВ «Вівад 09» із дитинства за-
хоплюється футболом, знає про-
блеми та труднощі аматорських 
футболістів, а тому охоче допо-
магає їх вирішувати.

Так, буває,  
що трапляється біда…

Проте бувають ситуації, коли 
Ігоря Ходака згадують, аби при-
меншити його авторитет, а ще 
більше –  підірвати авторитет 
очолюваного ним підприємства, 

а також популярної у ряді євро-
пейських країн продукції ТОВ «Ві-
вад 09». Прикро визнавати, але 
випадки травматизму трапля-
ються на кожному виробництві, 
в тому числі і на підприємстві 
Ігоря Ходака. Якби Ігор Євгенович 
був звичайним бізнесменом, що 
опікується лише технологіями, си-
ровиною та рівнем продажу своєї 
продукції, випадки травматизму, 
які рідко, але все ж таки іноді тра-
пляються і в цехах підприємства 
«Вівад 09», такого резонансу точно 
не спричиняли б! Але ж Ігор Хо-
дак – депутат Житомирської об-
ласної ради! Усім відомо, що Ігор 
Євгенович брав участь у виборах 
до Верховної Ради України. А на 
цьому шляху з’являються конку-
ренти, опоненти, які, звісно ж, 
шукають приводу для того, щоб 
боляче вщипнути, а може, навіть 
і вдарити свого візаві з іншого по-
літичного табору. Ігор Ходак знає 
про це, але ніколи навіть не подає 
своєї емоційної реакції щодо тих 
діячів, які вирішили скористатися 
бідою певної людини або конкрет-
ного працівника, якого із певних 
причин спіткало лихо.

Загалом питання безпеки 
праці – надважливий аспект ро-
боти підприємства. А далі все, як 
в успішно налагодженій естафеті: 

кожен керівник підрозділу приді-
ляє особливу увагу питанням охо-
рони праці у середовищі певного 
колективу працівників ТОВ «Вівад 
09». Постійне навчання, ретельна 
організація проведення інструк-
тажів, сучасна інфраструктура, 
мета якої полягає у створенні без-
печних умов для працівників, – все 
це давно діє, все це відлагоджене, 
як мовиться, до автоматизму.

І все ж таки рідко, але буває, 
що раз на рік таки трапляються 
випадки виробничого травматиз-
му. Так званий людський фактор 
дається взнаки, люди забувають 
норми та правила і, здавалося б, 
у простих ситуаціях завдають 
шкоди своєму здоров’ю. Але на-
віть, якщо людина втрапила у ха-
лепу, травмувалася чи порани-
лася, негайно наступає дія цілої 
системи заходів із надання най-
швидшої, миттєвої чи негайної 
допомоги постраждалому. Жоден 
із травмованих на підприємстві 
«Вівад 09» працівників не опи-
нився сам на сам зі своїми про-
блемами: кожен випадок у полі 
посиленої уваги та допомоги 
з боку адміністрації. Результати 
такого ставлення абсолютно зако-
номірні: 95% тих, з ким трапився 
нещасний випадок, продовжують 
працювати у складі трудового ко-

лективу. Зрештою, кожен випадок 
травматизму ретельно вивчається 
фахівцями відділу охорони праці. 
Проте усі знають, що директор 
ТОВ «Вівад 09» у випадку, коли 
сталося нещастя чи біда із його 
працівником, особисто опікуєть-
ся, цікавиться усіма аспектами 
життя людини аж до її одужання 
чи завершення процесу реабілі-
тації. Тож намагання розповісти 
на сторінці газети чи прокомен-
тувати у стилі «все погано і дуже 
погано» новину про випадок із 
виробничого травматизму – це 
абсолютно марна справа. Люди 
(а це близько семи сотень праців-
ників) точно знають справжню 
ціну таких побрехеньок, які все ж 
таки виникають і, очевидно, ще 
будуть виникати. Втім, їм мало 
хто вірить, бо про культуру ви-
робництва на підприємстві «Ві-
вад 09» вже давно, справедливо 
та заслужено шириться лише 
добра слава.

Старий, як ліс,  
але все ж таки – фейк

Ще один фейк про діяльність 
Ігоря Ходака має не меншу по-
пулярність у майстрів із вигаду-
вання легенд. Йдеться про тему 
про «крадений ліс», який начебто 
використовується у цехах підпри-
ємства «Вівад-09». Щоправда, слід 
одразу ж зауважити, що у по-
важних ЗМІ, які дорожать своєю 
репутацією, історій та легенд на 
кшталт «Ходак краде ліс» вже 
давно не розповідають. Але у со-
цмережах, на сайтах певних інтер-
нет-ресурсів, які мають негарну 
славу «зливних інформаційних 
бачків», вряди-годи пишуть про 
підпільну доставку чи заготівлю 
дерева на підприємства Ігоря Хо-
дака. До речі, все це розраховано 
на слабку інформаційно-ділову 
культуру пересічного жителя 
Житомирщини, який часто 
дуже далекий від тих правил, які 
вже кілька десятків років вперто 

і наполегливо запроваджуються 
в системі лісового господарства 
України. Тим паче підприємство 
«Вівад 09» сповідує зовсім проти-
лежну виробничу ідеологію щодо 
продажу за кордон лісу-кругляку. 
Багатьом «писакам», які вчили-
ся журналістиці на історіях про 
вкрадені в лісі дрова, навіть у голо-
ву не приходить елементарний 
висновок: підприємство «Вівад 
09» заробляє на найсучасніших, 
найновіших технологіях обробки 
та переробки деревини. Бізнес Іго-
ря Ходака залежить від того, яку 
сировину використовують на його 
підприємстві. А це – найкраща 
сировина, яку можна купити ви-
ключно під час відкритих та про-
зорих державних аукціонів. Звідси 
й висновок про те, що красти ліс 
Ігорю Ходаку просто-напросто 
немає потреби з огляду на суто 
технологічні причини. Ну а ще 
одна причина є дуже простою 
до рівня банальності – деревина, 
яку використовують у цехах під-
приємства «Вівад 09», має бути 
відповідних параметрів, і вико-
ристовується вона зазвичай вели-
кими закупівельними партіями. 
Втиснути у цей процес «лівий» 
або крадений ліс неможливо 
знову ж таки через технологічні 
особливості, які регулюються, на-
лаштовують та контролюються 
складним устаткуванням на основі 
програмування та ІТ-технологій.

Ну а фейки про використання 
краденого лісу на підприємстві 
Ігоря Ходака насправді комусь 
потрібні. Не секрет, що у лісо-
вому господарстві України поки 
що далеко не все гаразд. Лісова 
галузь, як і медицина чи освіта, 
вже давно потребує реформ. Вони 
стосуються не лише підпорядку-
вання лісових насаджень, не лише 
санітарних чи планових рубок, 
але й зміни у свідомості україн-
ців. Пращури яких, до речі, були 
справжніми лісівниками і ніколи 
навіть гадки не мали про краде-
ний ліс. Ось так воно є!
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Паштет з буряка
• ІНГРЕДІЄНТИ: буряк – 200 г, морква – 50 г, 

зубці часника – 4 шт., чилі – 1/2 шт., оливкова олія – 1 
ст. ложка, гарбузове насіння – 3 ст. ложки, окріп – 100 
мл, перець, сіль, паприка копчена мелена, цедра 
з одного апельсину.

• Підготувати всі овочі.
• Видалити серцевину з перцю чилі.
• Скропити овочі оливковою олією.
• Загорнути у фольгу і запекти в духовці.
• Дати охолонути овочам, почистити від шкірки.
• Зробити овочевий паштет.
• Насіння гарбузове залити окропом.
• Подавати зі смачними тостами.

Салат із печеного буряка 
зі сметанною заправкою 
з хріном

• ІНГРЕДІЄНТИ: буряк (середній) – 3 шт., ко-
риця мелена – 1 ч. ложка, сметана – 150 мл, хрін 
тертий – 1 ст. ложка, сіль, цукор, фольга.

• Спочатку треба спекти буряки, це краще зро-
бити напередодні приготування салату.

• Буряки ретельно помити, витерти паперовими 
рушниками і щільно загорнути у декілька шарів 
фольги окремо кожен бурячок. Покласти в жаро-

тривку форму і поставити в розігріту до 200℃ духовку 
на одну годину. Духовку вимкнути і залишити в ній 
буряки «доходити» до ранку.

• Готові буряки почистити і нарізати кубиками. 
Присипати меленою корицею і перемішати.

• Приготувати заправку. Для цього змішати 
сметану з натертим хріном (можна використати як 
свіжий, так і готову столову приправу), додати по 
дрібці солі й цукру.

• Кількість солі і хріну, так само як і жирність 
сметани, визначайте за власним смаком.

• Буряк викласти в салатник і полити сметанною 
заправкою, це бажано зробити безпосередньо перед 
подачею до столу.

Салат із свинини, 
моркви та буряка

• ІНГРЕДІ-
ЄНТИ: свинина 
(вирізка) – 200 г, 
морква – 1 шт., 
буряк – 0,5 шт., 
ол і я  –  2– 3  с т. 
ложки, сіль та 
перець за сма-
ком¸ цукор – 0,5 
ч. ложки, оцет 
винний, огірки 
мариновані.

•  В и р і з к у 
нарізати тоненькими смужками, підсмажити на 
олії. Посолити, поперчити за смаком. Залишити 
охолоджуватись.

• Моркву натерти на тертці. Посолити, попер-
чити, додати трішки цукру та винного оцту. Те ж 
саме зробити з буряком.

• На тарілку викласти смажену свинину і овочі. 
Скропити ароматною нерафінованою олією. Деко-
рувати смужками маринованого огірочка. Подавати 
до столу.

Джерело: cookorama.net

Груші треба  
збирати вчасно.

Груші треба не тільки ви-
ростити, але і вчасно зібрати. 
Буває, що оглядаємо плоди, 
а вони ще жорсткі, тверді, че-
рез кілька днів приїжджаємо 
на ділянку, а груші вже пере-
стигли: ватні з коричневою 
м'якоттю. Особливо часто цим 
грішать ранньостиглі сорти, 
інформує Ukr.Media.

Ознаки стиглості плодів:

• шкірка плодів змінює колір, 
на грушах показується рум'янець;

• груші, що виросли, легко 
знімати: хвостик без зусиль від-
стає від гілки;

• при натисканні відчувається 
зміна пружності, стиглі груші 
втрачають жорсткість;

• кісточки зірваного з дере-
ва фрукта повинні бути корич-
невими;

• приємний запах.

Щоб уникнути перезріван-
ня, збирати врожай краще од-
разу. Недостиглі тверді груші 
також збирають: їм дають поле-
жати кілька днів до повного до-
зрівання. Якщо влітку спекотно, 
плоди дозрівають раніше, ніж 
звичайно. Коли холодно, дозрі-
вання затягується.

Календарні дати назвати не-
можливо, оскільки навіть один 
сорт за різних умов дозріває 
у різний час.

Зберігання літніх сортів
Зберігаються літні сорти не-

довго, тому їх вирощують у не-
великій кількості для швидкого 
споживання. Сорти Велика літня, 
Царська, Москвичка, Космічна, 
Кафедральна та інші радують со-
ковитим врожаєм вже з другої 
половини серпня до початку ве-

ресня. У фруктів щільна м'якоть, 
вони зберігаються від 5 до 15 днів, 
залежно від рівня стиглості.

Оск ільки врожай може 
бути рясним і з'їсти його за 
п'ять днів неможливо, то ці 
сорти часто використовують 
для приготування сухофруктів, 
джемів, варення.

Зберігання зимових сортів
Зимові сорти зберігають до 

новорічних свят. Потім невели-
кими партіями фрукти заносять 
у тепло і при дозріванні вжива-
ють у їжу. Їх стиглість, медовий 
аромат, солодкий і соковитий 
смак проявляються під час збе-
рігання.

Приблизний термін 
збирання врожаю груш  
за сортами:

• Першотравнева дозріває 
до другої половини вересня, її 
приблизна вага становить 200 г, 
але шкірка зелена. За правильних 
умов зберігається до шести мі-
сяців; плоди набувають жовтого 
кольору. У зрілому вигляді вони 
мають кремову солодкувато-
терпку м'якоть;

• Білоруську пізню зби-
рають до кінця вересня. У неї 
невеликі плоди вагою до 120 г, 
зелені в період збору і жовто-
помаранчеві, коли стиглі. Вони 
добре зберігаються до весни;

• Россошанська пізня дає 
плоди вагою до 350 г, які дозріва-
ють до кінця вересня. Протягом 
двох-чотирьох місяців плоди 
стають жовтими і набувають со-
ковитого смаку;

• Ліру збирають у кінці ве-
ресня. Груші середнього розміру, 
зелені, навіть коли дозріють, але 
м'якоть стає білою, пряною і со-
ковитою. Сорт зберігається до 
грудня.

Джерело: Ukr.media

Гороскоп на тиждень 7 - 13 жовтня

 Смачного!

ОВЕН
Недоброзичливці 

намагатимуться пору-
шити ваш спокій різними мето-
дами. Зосередьтеся на роботі – 
це допоможе з усім впоратися.

ТЕЛЕЦЬ
Присвятіть тиждень 

плануванню і закінчен-
ню розпочатих проєктів. Запла-
нуйте візит до лікаря – він буде 
вдалим.

БЛИЗНЮКИ
Впоратися з пере-

падами настрою вам 
допоможуть рідні і близькі. 
На вас чекає позитив у роботі 
і любовних справах.

РАК
Чекайте на грошо-

ву винагороду у кінці 
тижня. Не втручайтеся 

у конфлікти рідних, аби не на-
шкодити і їм, і собі.

ЛЕВ
У житті все нала-

годжується, омріяний 
стан спокою прийшов. Закоха-
ні Леви можуть сподіватися на 
взаємність.

ДІВА
Тиждень пройде 

максимально позитив-
но. На вихідних звільніться від 
зайвого, відпочиньте і займіться 
саморозвитком.

ТЕРЕЗИ
Ви наполегливо ру-

хаєтеся до мети. Не об-
ражайтеся, якщо хтось з рідних 
висловить думку стосовно вас, 
це зараз недоречно.

СКОРПІОН
Тиждень повний 

стресів, особливо будь-
те обережними з колегами, не 
поширюйте плітки. Подбайте 
про здоров̀ я.

СТРІЛЕЦЬ
Не біжіть за мате-

ріальним –  втратите 
щось набагато дорожче. Вихідні 
проведіть на природі, у тиші 
і спокої.

КОЗЕРІГ
Увімкніть режим 

економії і нарешті по-
думайте про розподіл 

коштів. Більше часу присвятіть 
другій половинці і дітям.

ВОДОЛІЙ
Спокій вам тільки 

сниться. Але ви впора-
єтеся з усім, що пошле 
доля. Ближче до ви-

хідних усе стихне – тоді і від-
починете.

РИБИ
Н е  р о з д у в а й т е 

з мухи слона. Цього 
тижня зірки радять 

утриматися від гучних свят-
кувань. Можливі травми – обе-
режніше.

Коли збирати 
врожай груш, щоб 
вони не переспіли

Куточок ГОРОДНИКА

7
жовтня
середа

8
жовтня
четвер

9
жовтня

п’ятниця

10
жовтня
субота

11
жовтня
неділя

12
жовтня

понеділок

13
жовтня
вівторок

+ 12°
+ 20°

+ 14°
+ 17°

+ 15°
+ 16°

+ 12°
+ 15°

+ 10°
+ 18°

+ 12°
+ 19°

+ 14°
+ 18°

731 734 737 740 739 736 733
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 12.10 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 13.10 ÑÅÐÅÄÀ, 14.10 ×ÅÒÂÅÐ, 15.10 Ï’ßÒÍÈÖß, 16.10 ÑÓÁÎÒÀ, 17.10 ÍÅÄ²Ëß, 18.10

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Росселла" 16+
10.30 Світова медицина
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.25, 23.25 Спорт
15.20 Х/ф "Баухауз" 16+
17.30 Д/с "Планета інно�

вацій
18.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
19.55 Д/с "Дика прогулян�

ка"
21.35,02.30 Суспільно�пол�

ітичне ток�шоу "Зво�
ротний відлік"

23.35 Перша шпальта
1+1

09.25,10.25 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.25 "Розсміши коміка"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"
00.20 Х/ф "Кокон"
02.25 Х/ф "Ми купили зоо�

парк"

²ÍÒÅÐ

10.10, 12.25 Т/с "Детектив
Ренуар"

15.40 "Чекай на мене
18.00,19.00, 03.00 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00,02.15 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
00.10 Т/с "Згадати мо�

лодість 2" 12+
03.45 "Подорожі в часі"
04.10 Т/с "Мереживо долі"

ÑÒÁ

04.50, 23.35 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

06.50 Т/с "Комісар Рекс"
09.55 "МастерШеф � 8" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама 2"
19.10 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі.
Продовження" 12+

01.30 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
10.55,13.15 Реаліті "Рішає

Оністрат" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Макс Стил" 16+
15.40, 16.15 Х/ф "Тілоохо�

ронець кілера" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.25 Більше ніж правда
21.35 Т/с "Пес" 16+
22.55 Свобода слова
00.10 Х/ф "Дилер" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.00 Шалена зірка 12+
10.10 Le Маршрутка
12.00 Х/ф "Невловимі" 16+
14.00 Х/ф "Гра Ендера"
16.10 Х/ф "Хан Соло" 16+
19.00 У кого більше 12+
21.00 Х/ф "Дім великої ма�

тусі"
23.00 Х/ф "Назад на Зем�

лю"
00.50 Х/ф "Війна драконів"

ÍÒÍ

07.40 Х/ф "Суто англійсь�
ке вбивство"

10.50, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)

12.50 "Таємниці світу"
14.40 "ОБХСС
15.35 "Полювання на

монстрів"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.15 Х/ф "Трикутник"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або не�

вістка
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Т/с "Ви�

ходьте без дзвінка
16.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.30 Т/с "Сага" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+

10.30 Світова медицина
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Схеми
18.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
19.55 Д/с "Світ  тварин"
22.00 Наші гроші
22.30 Т/с "Модус" 16+
04.05 Д/ф "Заміновані

вірністю" 12+
1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали

2020"
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.45,00.50 "Міняю жінку

15"
02.45 Х/ф "Кокон. Повер�

нення"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.10, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
14.10,15.10 "Речдок"
18.00,19.00, 03.05 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00,02.20 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
00.10 Т/с "Згадати мо�

лодість 2" 12+
03.50 "Подорожі в часі"

ÑÒÁ

05.15, 23.35 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 "МастерШеф � 8" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама 2"
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі.
Продовження" 12+

01.30 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.15 Секретний фронт
10.50, 13.15 Х/ф "Призна�

чення" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.25 Х/ф "Шибайголови"

16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
21.35 Т/с "Кіборги" 16+
01.45 Х/ф "Саботаж" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Мерлін"
11.00 Х/ф "Назад на Зем�

лю"
12.50 Суперінтуїція 12+
14.50 Хто зверху? 12+
17.00,19.00 Кохання на ви�

живання 16+
21.00 Х/ф "Дім великої ма�

тусі 2" 12+
23.20 Х/ф "Дім великої ма�

тусі 3: Який батько,
такий син" 16+

01.30 Т/с "Новенька" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Мерседес"
тікає від погоні"

10.40, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)

12.50 "Свідок. Агенти"
14.40 "Батьки та діти
15.35 "Жертви краси"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або не�

вістка
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка 3" 12+
16.00 Історіязлочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Футбол

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.30 Д/ф "Похід дино�

заврів"
13.15,04.00 Д/ф "Вибір"
15.00 Вони присягнули на

мир і волю.
18.10 Добровольці
19.05 Спецназ. Поверну�

тись живим
20.00,00.20 Життя після�

завтра
21.25 Концерт Океану Ельзи

"ОЕ�20. Live in Kyiv"
23.45 Розважальна програ�

ма
1+1

09.35 Х/ф "Найгірша под�
руга" (12+)

17.30 Х/ф "Скажене весіл�
ля" (12+)

20.15 Х/ф "Скажене весіл�
ля 2" (12+)

22.15 Х/ф "Черкаси" (12+)
00.10 Х/ф "Чорний ворон"

(12+)
02.25 Х/ф "Крути 1918"

(12+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.10, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
14.10,15.10 "Речдок"
18.00,19.00, 03.05 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00,02.20 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
00.10 Т/с "Згадати мо�

лодість 2" 12+
03.50 "Подорожі в часі"

ÑÒÁ

05.15, 23.35 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 "МастерШеф � 8" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама 2"
19.10 "Про що мовчать

жінки" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі.
Продовження" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.00, 13.00 Т/с "Кіборги"

16+
12.45 Факти. День
13.15, 19.10 Т/с "Доброво�

лець" 16+
18.45 Факти. Вечір
20.00 Х/ф "Червоний" 12+
22.35 Х/ф "Наші Котики"

16+
01.10 Х/ф "Правило бою"

12+
02.30 Анти�зомбі

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Мерлін"
11.00 Х/ф "Дім великої ма�

тусі 3: Який батько,
такий син" 16+

13.10 Хто проти блондинок
15.10 Хто зверху? 12+
17.10 Діти проти зірок
19.00 Діти проти зірок (пре�

м'єра)
20.50 Х/ф "Білі ціпоньки"
23.00 Х/ф "Дедпул" 18+
01.20 Т/с "Новенька" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Зникла грамо�
та"

10.30 Х/ф "Данило � князь
Галицький"

12.20 "Великі українці"
18.20 "Вартість життя"
19.00,02.15 "Свідок"
19.30 "Ати�бати, йшли сол�

дати..."
21.10 Х/ф "Погоня"
23.00 Х/ф "Блакитна ігуа�

на" (16+)
00.55 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00,15.00, 19.00 Сьогодні
09.30 Т/с "Чужі діти" 12+
14.10, 15.30 Т/с "Ніколи не

здавайся" 12+
20.00 Х/ф "Захар Беркут"
23.00 Х/ф "Позивний Бан�

дерас" 16+
01.10, 02.15 Т/с "Рідні сер�

ця" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+

10.30 Світова медицина.
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Розважальна програ�

ма
18.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
19.55 Д/с "Світ тварин"
22.00 Вибори у США
22.30 Д/ц "Дикі тварини"
04.05 Д/ф "Одесити

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали

2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2020"
00.45 Х/ф "Черкаси" (12+)
02.40 "Світ навиворіт"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.10, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
14.10,15.10 "Речдок"
18.00,19.00 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00,02.20 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
00.10 Т/с "Згадати мо�

лодість 2" 12+
03.05 Х/ф "Лев" 12+

ÑÒÁ

05.20, 23.35 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

06.55 Т/с "Комісар Рекс"
10.00 "МастерШеф � 8" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама 2"
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі.
Продовження" 12+

01.20 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.15 Секретний фронт
11.05, 13.15 Х/ф "Розплата"
12.45,15.45 Факти. День
13.30, 21.35 Т/с "Пес" 16+
15.00, 16.15 Х/ф "Червоний

горобець" 16+
18.45,21.15 Факти. Вечір
20.30,02.55 Анти�зомбі
23.00 Х/ф "Шибайголови"
01.25 Х/ф "Призначення"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз із майбут�

нього"
07.20,13.00 Варьяти 12+
09.00 Т/с "Мерлін"
10.50 Х/ф "Білі ціпоньки"

16+
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Тварина"
22.50 Х/ф "Дедпул 2" 18+
01.00 Т/с "Новенька" 16+
02.05 Зона ночі
05.00 Абзац

ÍÒÍ

08.50 Х/ф "Застава в го�
рах"

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

12.50 "Вартість життя"
14.40 "Секти.
15.35 "Професія � альфонс"
18.20,04.05 "Правда життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або не�

вістка
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Т/с "Ви�

ходьте без дзвінка 3
16.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 00.00, 02.00 Т/с "Мій

милий знайда" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+

10.30 Світова медицина.
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.35  Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
19.55 Д/с "Світ  тварин"
22.00 Д/ц "Супер�Чуття"
22.30 Д/ф "Ататюрк
04.00 Д/ф "Висота 307.5

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху 2020"
22.05 "Вечірній квартал"
23.25 Х/ф "Скажене весіл�

ля 2" (12+)
02.55 "Життя відомих лю�

дей"
²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.10, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
14.10,15.10 "Речдок"
18.00,01.00 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 Ток�шоу "Мир і війна"
02.40 "Чекай на мене
04.05 М/ф "Пригоди Бурат�

іно"
ÑÒÁ

05.40 "Врятуйте нашу сім'ю
� 2" 16+

11.10, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

20.15, 22.45 Т/с "Мій коха�
ний ворог"

01.25 "Таємниці ДНК" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.15 Анти�зомбі
11.15, 13.15, 13.30 Т/с "Ви�

жити за будь�яку
ціну�2"

12.45,15.45 Факти. День
15.10,16.15, 02.25 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
17.00,20.15 Дизель�шоу
18.45 Факти. Вечір
23.40 Скетч�шоу "На трьох

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.40 У кого більше 12+
10.40 Кохання на виживан�

ня 16+
12.50 Аферисти в мережах

16+
15.00 Х/ф "Титаник"
19.00 Топ�модель по�украї�

нськи 16+
21.40 Х/ф "Покоївка з Ман�

хеттену"
23.50 Х/ф "Весільний пере�

полох"
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Місто прийняв"
10.40, 22.30 Т/с "Морський

патруль" (16+)
12.50,04.05 "Правда життя"
14.40 "Сповідь ката"
15.40 "Продавці мрій"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.30,04.00 Реальна місти�

ка
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка 3" 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Не говори

мені про любов" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05,03.00 Енеїда
10.10 Х/ф "Марія Терезія"
12.00 Д/ф "Ататюрк
12.55 Д/ц "Історії вулканів"
13.30 Д/ц "Секрети Сонячної

системи"
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Суспільна студія.
16.45 Всенічне бдіння
19.30 Т/с "Таємний код

віри" 12+
20.30 Д/ц "Супер�Чуття"
21.25 Д/с "Неймовірні вина�

ходи"
22.00 Х/ф "Вас не було на

місці" 16+
00.25  "Зворотний відлік"

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
11.15 Т/с "Свати"
15.50 "Танці з зірками 2020"
19.30,05.15 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Маскарад"
22.00 "Жіночий квартал
23.20,00.20 "Світське жит�

тя. 2020"
01.20 "Ліга сміху 2020"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом. До�
машня кухня"

10.05 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Баламут"
13.10 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"
15.25 Т/с "Два серця" 12+
20.00,03.00 "Подробиці"
20.30 "Крутіше за всіх"
22.35 Т/с "Мама буде про�

ти" 12+
03.30 "Орел і Решка

ÑÒÁ

04.50, 10.50 Т/с "Ніщо не
трапляється двічі.
Продовження" 12+

07.50 "Неймовірна правда
про зірки"

17.00 "Хата на тата" 12+
19.00 "МастерШеф � 10" 12+
22.40 "Звана вечеря" 12+
00.40 "Я соромлюсь свого

тіла 7" 16+
ICTV

07.10 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну"

07.55 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну�2"

09.35, 13.00 Т/с "Пес�5" 16+
12.45 Факти. День
13.50 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Джон Вік�2" 16+
21.55 Х/ф "Джон Вік�2" 16+
00.50 Х/ф "Дівчина з тату

дракона" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.50,10.00 Орел і Решка
12.50 Хто зверху? 12+
15.00 Х/ф "Дім великої ма�

тусі"
17.00 Х/ф "Дім великої ма�

тусі 2" 12+
19.00 Х/ф "Люди Ікс" 16+
21.00 Х/ф "Люди Ікс 2" 16+
23.40 Х/ф "Дедпул" 18+
02.20 Зона ночі
05.10 Стендап шоу 16+

ÍÒÍ

05.55 Х/ф "Вічний поклик"
12.50 "Наші права"
14.05 "Легенди карного

розшуку"
15.25,02.50 "Випадковий

свідок"
18.00 "Круті 90�ті"
19.00,02.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Королева бен�

зоколонки"
21.05 Х/ф "Проект А" (16+)
23.05 Х/ф "Проект А � 2"
01.10 "Хвороби�вбивці"
03.10 "Речовий доказ"
04.10 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.45 Х/ф "Захар Бер�
кут"12+

10.40 Х/ф "Виховання та
вигул собак і чо�
ловіків"

12.45, 15.20 Т/с "Слідуючи
за серцем" 16+

17.00, 21.00 Т/с "Дочки" 12+
20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с "Чужі діти"

12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30, 00.15 Т/с "Таємний

код віри" 12+
15.00,01.10 Країна пісень
16.00 Т/с "Модус" 16+
18.00 Д/ц "Історії вулканів"
18.40 Д/ц "Всі на море. Кам�

боджа"
19.35 Д/с "Дикая планета"
20.00 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.25 Розважальна програ�

ма
22.00 Д/ф "Українські ше�

рифи" 16+
1+1

09.00 "Лото�забава"
09.25,02.15 "Світ навиворіт"
16.10 "Маскарад"
18.15 "Українські сенсації

2020"
19.30,05.00 ТСН
21.00 "Танці з зірками 2020"
00.20 Х/ф "Закону тут не

місце" (12+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.05 "Інше життя"
12.15 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
17.45, 20.30 Т/с "Детектив

Ренуар"
20.00 "Подробиці"
23.05 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"
01.05 "Речдок"
03.30 Д/п "Легендарні зам�

ки України"
ÑÒÁ

05.15 Х/ф "Осінній мара�
фон"

06.55 Х/ф "Вас чекає гро�
мадянка Ніканорова"

08.45 "МастерШеф � 10" 12+
12.20 "Хата на тата" 12+
14.55 "СуперМама 2"
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

тіла 7" 16+
23.10 "Детектор брехні" 16+

ICTV

08.20 Громадянська оборо�
на

09.25 Т/с "Відділ 44" 16+
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Джон Вік�2" 16+
15.40 Х/ф "Джон Вік�3" 16+
18.45 Факти тижня
21.30 Х/ф "Паркер" 16+
00.10 Х/ф "Без комп�

ромісів" 18+
02.15 Х/ф "Розплата" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.10 Діти проти зірок
11.00 М/ф "Мегамозок"
12.50 Х/ф "Тварина"
14.20 Х/ф "Люди Ікс" 16+
16.20 Х/ф "Люди Ікс 2" 16+
19.00 Х/ф "Люди Ікс: Ос�

тання битва" 16+
21.00 Х/ф "Люди Ікс: Пер�

ший клас" 16+
23.40 Х/ф "Дедпул 2" 18+

ÍÒÍ

08.10 "Слово Предстоятеля"
08.20 "Будьте здоровi"
09.05 Т/с "Кво Вадіс"
12.00 Х/ф "Непіддатливі"
13.35 Х/ф "Королева бен�

зоколонки"
15.05 Х/ф "Легке життя"
17.00 Х/ф "Проект А" (16+)
19.00 Х/ф "Беремо все на

себе"
20.30 Х/ф "Летять журавлі"
22.20 Х/ф "Револьвер"

(16+)
00.25 Х/ф "Проект А � 2"
02.30 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.50 Т/с "Мій милий знай�
да" 12+

13.10 Т/с "Принцеса�жаба"
12+

17.00, 20.00 Т/с "Мить, ук�
радена у щастя" 12+

19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою

22.00, 02.15 Т/с "Ніколи не
здавайся" 12+

02.30 Історія одного злочи�
ну 16+
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РЕЦЕПТ МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я  
восени та взимку – ягоди брусниці

Брусниця стає макси-
мально соковитою у вересні, 
обганяючи лохину і журав-
лину за переліком корисних 
властивостей і особливостей.

Якщо правильно подбати про підтрим-
ку свого імунітету вже зараз, то, можливо, 
вдасться увійти в зиму (і пройти через неї) 
без стресу для організму. І брусниця нам 
у цьому допоможе.

Ягоди брусниці схожі на журавлину 
своїм яскравим червоним кольором, ма-
леньким розміром і округлою формою. За 
смаком брусниця не така кисла, як журав-
лина, і не така терпка. Зростає брусниця 
на вічнозелених кущах у гірських райо-
нах, тому природа сама піклується про 
чагарники, захищаючи плоди від штучних 
мотиваторів зростання. Ягоди брусниці 
настільки ж корисні в сухому або заморо-
женому вигляді, що й свіжі плоди.

Брусниця містить такі корисні спо-
луки, як марганець, вітаміни С і Е, ан-
тоціани і кверцетин. Останні два – рос-
линні сполуки, завдяки яким брусниця 
має насичений червоний колір і сприяє 

оздоровленню кишківника, захищаючи 
його від шкідливих бактерій і процесів 
бродіння. Разом корисні сполуки в складі 
брусниці мають антиоксидантний ефект, 
необхідний для захисту і підтримки іму-
нітету людини.

Існують дослідження, які засвідчують 
користь брусниці для здоров'я серця і крові. 
Є ймовірність, що регулярне вживання цих 
ягід також сприяє зниженню і підтримці 
здорової ваги, але для упевнених тверджень 
про це поки що недостатньо доказів.

Доведеною властивістю брусниці є анти-
бактеріальний ефект, що працює відразу 
в декількох напрямках: захист мікрофлори 
кишківника, оральний захист організму 
(ця властивість схожа на антисептичний 
ефект у порожнині рота), а ще захист про-
дуктів харчування від бродіння і закисання. 
У гірських районах, наприклад, досі при 
виробництві вина або солінь, які традиційно 
замочуються в бочках, на кришку насипають 
змішану з цукром брусницю, щоб запобігти 
розвитку цвілі.

Хочете швидкий рецепт варення? Змі-
шайте брусницю з цукром у пропорції один 
до одного і помістіть суміш у банку, щільно 
закрийте. Завдяки антоціанам, варення не 
забродить і може не займати місце в холо-
дильнику або коморі.

Брусницю можна назвати дорогою 
ягодою (бо її не буває настільки багато, 
щоб відправити з гірських районів у цен-
тральні частини країни) і неможливо на-
звати доступною (бо саме в недоступності 
її особливість). Брусницю слід шукати 
біля підніжжя гір на чагарниках серед 
трави і дерев, а також ближче до вершин 
у теплий сезон, або ж придбати в спеціа-
лізованих магазинах.

За матеріалами «Vogue.UA».

Смійтеся на здоров`я
***

Захворів мільйонер. Родичі зібра-
лися біля ліжка хворого:

– Скажіть, лікарю, надія є?
– Абсолютно ніякої! У нього звичай-

на застуда.

***
Якщо я вирішив нічого не робити – 

мене вже не зупинити…

***
У вагоні метро молода цікава жінка 

каже чоловікові, який пристрасно ди-
виться на неї:

– Молодий чоловіче, одягніть мене, 
мені виходити на наступній зупинці!

***
– Мамо, а чому на плиті так брудно?
– Тато яєчню посмажив.
– Без сковорідки?

***
Чому дурнів більше, ніж розумних?
Поки розумні думають, дурні роз-

множуються…

***
 Комарам ціни б не було, якби вони 

не кров пили, а жир посмоктували.

***
Чоловік збирається на роботу і за-

питує дружину: 
– Ти мій піджак почистила? 
– Так, любий. 
– А штани? 
– Звичайно, милий. 
– А черевики? 
– А в тебе і там кишені є?

***
Яка велика різниця між словами 

«світла голова» і «блондинка»!

***
– Алло, чувак! Приїжджай до нас 

на дачу!
– Не хочу!
– У нас тут багато пива, шашлик і 

п’яні дівчата…
– Тату, я другий раз на цю фішку не 

куплюсь! Копайте картоплю самі!


