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Заслужений юрист
України Развадовський
вводить в оману людей,
хизуючись рішенням суду,
яке не вступило у силу,
і поливає брудом
газету «20 хвилин»

х в и л и н Ро м а н і в" о п у бл і к у в а ла Н А К ЛЕ П н а
Віктора Развадовського,
і ЗОБ ОВ’ЯЗАВ С П РО СТ У ВАТ И йог о, а та кож
В И П Л АТ И Т И з а в д а н у
моральну шкоду» є передчасною та такою, що не
відповідає дійсності. У публікації зазначено, що Житомирський районний суд
ухвалив рішення 09.10.2020
р. по справі за позовом
Развадовського В. Й. до ПП «Медіа Ресурс» про захист честі, гідності та ділової
репутації та відшкодування моральної
шкоди. Вказаним рішенням, як зазначається у статті, було «визнано відомості,
викладені у вищеназваній газеті, такими,
що не відповідають дійсності, принижують та ганьблять честь, гідність та
ділову репутацію Развадовського Віктора
Йосиповича, та зобов’язав "20 хвилин"
опублікувати з цього приводу спростування. З винуватців буде стягнуто
моральну шкоду у сумі 50 000 гривень
та судовий збір 3 783 грн».
Од н а к р і ше н н я с уду по с п ра в і
№ 278/1638/19 не було оприлюднено
в Єдиному реєстрі судових рішень та
не було доведено до відома ПП «Медіа
Ресурс». Крім цього, заслужений юрист
Развадовський В. Й. та його команда
фахових адвокатів мають знати, що рішення суду набуває законної сили після
закінчення строку на апеляційне оскарження у випадку неподання апеляційної
скарги або після ухвалення відповідного
рішення апеляційним судом. Строк на
апеляційне оскарження становить 30
днів з дати виготовлення повного тексту
судового рішення. Таким чином, на даний час відсутнє рішення суду по даній

Політика, Ходак, травматизм –
трикутник, у якому
на вершині людське життя

Рішення суду ще не вступило у силу, а отже, і не підлягає виконанню, а Віктор
Развадовський мало того, що
хизується виграною справою, розміщуючи публікації
у ЗМІ, ще й поширює недостовірну інформацію щодо
нашого видання.

Пу блікац і я с тат т і на вебсайт і
ht t p s://r up o r z t .c o m .u a / n e w/15167 7s u d -v i z n a v- s c h o - g a z e t a ‑2 0 - h v i l i n romanv-opublkuvala-naklep-na-vktorarazvadovskogo-zobovyazav-sprostuvatiyogo-a-takozh-viplatiti-zavdanu-moralnushkodu.html?fbclid=IwAR1slipRMgTyC
0dvvszHJ3dtMIewgFoHML6xzQmO2Z0
Q9rNJwJAM7ix3AE та у соціальній мережі «Фейсбук» https://www.facebook.
com/569230176519491/posts/3200090213433461
під назвою «Суд визнав, що газета "20
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справі, яке вступило в законну силу і яке
підлягає виконанню. Отже, у публікації зазначено недостовірну інформацію
щодо факту постановлення судом рішення по справі № 278/1638/19 та наявна спроба ввести в оману необмежену
кількість осіб, адже подання матеріалу
в такому тоні свідчить про впевненість
його автора у тому, що рішення суду
чинне. Однак це не відповідає дійсності.
Окремо зазначимо, що в статті у формі
фактичних даних вказано, що газета
«20 хвилин: газета твого району Романів», яка була створена під вибори‑2019
місцевим олігархом з Романівщини
Ігорем Ходаком (він ішов в депутати
до Верховної Ради) і видається за його
кошт, свідомо ввела в оману читачів,
дозволивши собі поширити брехливу,
наклепницьку інформацію стосовно
того, що нібито НАЗК виявило якісь
порушення під час перевірки декларації
Віктора Развадовського.
Твердження про створення та фінансування газети Ігорем Ходаком не
відповідає дійсності і має бути спростоване. В іншому випадку ПП «Медіа
Ресурс» звернеться до суду за захистом
своїх порушених прав та спростуванням
недостовірної інформації.
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Дякуємо за добре серце
та умілі руки

Знай
наших
15–16 жовтня 2020 року у м. Івано-Франківську відбувся Чемпіонат
України з легкої атлетики серед
юнаків та дівчат 2005–2006 р. н., на
якому збірна команда Житомирської області здобула впевнену перемогу, залишивши позаду 24 області.
Двічі на п'єдестал оновленого
стадіону Івано-Франківського національного університету нафти
та газу піднімалась спортсменка
з Романова Вікторія Бондарєва.
Наша спортивна зірочка здобула
ІІ-е місце на дистанції 800 м та перемогла на дистанції 1500 м.
Вітаємо Вікторію Бондарєву
та тренера Анатолія Сушицького.

Лариса Бджілка

У зв’язку з погіршенням ситуації з пандемією на території
всієї України, у Романівській лікарні відкрили відділення для
лікування пацієнтів,
хворих на COVID‑19.

Герої живі, поки
про них пам'ятають

У Романівському районі захворіла на цю недугу досить велика
кількість людей, і з кожним днем
їх стає все більше. Частина хворих, у яких ця хвороба проходить
у більш легкій формі, перебуває на
самоізоляції і лікується вдома, проте більш важкі хворі потребують
стаціонарного лікування. Керівництво Романівської лікарні звернулося за допомогою в облаштуванні
приміщення кисневої станції до
небайдужих жителів району, і вже
за два дні роботу було зроблено, за
що щиро дякує Ірина Серт, директорка Романівської лікарні, на своїй

фейсбук-сторінці: «Сьогодні я хочу
присвятити цей пост людям, які
безкорисливо надають допомогу
нашій лікарні. При відкритті відділення для лікування пацієнтів
з COVID‑19 виникла необхідність
облаштування приміщення кисневої станції. Без вагань на допомогу
нам прийшли славні романівські

майстри, вироби яких прикрашають не один двір у районі, та й
області, Василь Михайлович Присяжнюк та Дмитро Анатолійович
Слободенюк, які за два дні, працюючи під дощем, зробили свою
роботу на відмінно. Дякуємо їм від
всього колективу нашого закладу.
Всім бажаємо здоров’я!».

У Миропільському ЦРД відбувся
конкурс професійної майстерності
та творчості педагогів «Дидактична
лялька – учасник освітнього процесу».
Захід відбувся 15 жовтня.

Лариса Бджілка
Сьогодення у кожного різне:
хтось хворіє, хтось святкує важливий день у своєму житті, хтось
просто робить свою повсякденну
роботу, але ми усі маємо пам’ятати
кожної хвилини нашого життя,
що наше сьогодення та мирне
небо над головами оберігають
вони – Герої України, наші мужні
співвітчизники! Важливо не лише
пам’ятати, а робити все можливе,
щоб наші майбутні покоління теж
знали, пам`ятали та вшановували пам`ять про загиблих борців
за волю України, і саме книга є
тим джерелом, з якого наші діти
дізнаватимуться правду про історію своєї країни, свого краю та
Героїв, які віддали своє життя за

наше сьогодення.
«З честю доєднався до ініціативи Чуднівського військкомату
створити книгу пам'яті героїв
АТО та ООС. Вона стане своєрідною скарбницею відомостей про
загиблих героїв, з їхніми фото й
біографіями. Книга займе почесне місце у стінах військкомату, це
як підручник історії – трагічної та
важкої, але важливої для нас.
Для мене – святий обов'язок
робити сьогодні все, щоб зберегти пам’ять про наших Героїв,
підтримувати матерів і сім'ї загиблих. І щиро хочеться, щоб не
було приводів наповнювати такі
книги, аби історія нашої держави
не писалась кров'ю прекрасних її
захисників», – зазначив Ігор Ходак,
генеральний директор компанії
«ВІВАД 09», меценат та благодійник нашого краю.

Мета конкурсу: поповнення закладів дидактичними ляльками як допоміжним засобом у розв’язанні
численних виховних і розвивальних завдань, розвиток
ініціативи та творчого пошуку педагогічних знахідок,
обмін секретами власної педагогічної майстерності,
підвищення професійного рейтингу серед колег,
сприяння покращенню ефективності роботи, організації сучасного, інноваційного та креативного
середовища закладів дошкільної освіти.
У конкурсі брали участь вихователі Грабіна О. В.,
Гончарук Н. Д., Сахненко І. М., Білецька Л. М., Морозюк І. П., Бабій О. В., Панчук С. В., Лобода О. В.,
Фещук І. С. та музичний керівник Міщенко О. Ю.
Оцінювання конкурсу здійснювалося за такими
критеріями: уміння педагога вмотивувати слухачів
до розробленого дидактичного посібника – ляльки;
естетичність та оригінальність оформлення; відповідність віковим та індивідуальним особливостям дітей;
практичність, зручність та безпечність використання; актуальність, унікальність, неповторність; опис
матеріалів авторської конкурсної розробки щодо
використання ляльки в освітньо-виховній роботі.
Грамотою за І-е місце нагородили вихователя
Панчук С. В., яка виготовила ляльку-макет «Жора»,
за допомогою якої створюються умови для пізнавального інтересу до функцій органів людини та
здорового способу життя.
Грамотою за ІІ-е місце нагородили вихователя

Морозюк І. П. за виготовлення ляльки-персони
Катрусі, за допомогою якої у дітей формується повага до людей з особливими потребами (немічних,
в окулярах, в інвалідному візку), а також руйнуються
стереотипи: хлопчачі/дівчачі ігри, ігнорування новачків у групі та інше.
Грамотою за ІІІ-е місце нагородили вихователя
Фещук І. С. за виготовлення дидактично-сенсорної ляльки «Оленка», яка сприятиме накопиченню
сенсорного досвіду дітей через розвиток зорового,
слухового і тактильного сприйняття.
Подяку за допомогу педагогам у пошитті ляльок
отримала Олена Романюк. Інші учасниці також не
залишилися без привітань та слів подяки.

Поліція Романівщини Подбайте про безпеку дітей
зафіксувала
під час канікул!
повідомлення
про порушення
виборчого процесу
13 жовтня слідчими Романівського відділення розпочато досудове розслідування за ст. 194
(умисне знищення або пошко-

дження майна) ККУ за фактом пошкодження банерів, установлених
на узбіччі автодоріг Романів – Залужне та Залужне – Баранівка.

У навчальних закладах Романівського району розпочались
канікули, тож поліція закликає
нагадати дітям про елементарні
заходи безпеки. Це стосується
насамперед батьків, які відправляють дітей на вулицю чи залишають їх самих удома.
Щоб канікули минули безпечно, навчіть дітей:
– завжди говорити, куди вони
йдуть;
– вчасно приходити додому

(у визначений батьками час) і ніколи
не затримуватися на вулиці наодинці;
– нікуди не йти з незнайомцями без дозволу батьків;
– не сідати в чужу машину, навіть для того, щоб указати дорогу;
– спостерігати за дорогою та
транспортом, аналізувати різні
дорожні ситуації;
– користуватись світлоповертаючими елементами – це зробить
їх помітними для водіїв у темряві
або в умовах обмеженої видимості.

Шановні водії!
– Помітивши поблизу проїжджої частини дитину, знизьте
швидкість та будьте максимально
уважні та обережні;
– Також будьте уважні під час
руху дворовими територіями та
проїзду перехресть і пішохідних
переходів;
– Пам'ятайте: діти дуже рухливі і багато хто з них не вміє передбачати небезпеку й правильно
оцінювати дорожню ситуацію.
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СУБСИДІЇ: що змінюється у новому сезоні?
У жовтні традиційно починається опалювальний сезон, а разом із ним – і новий
сезон субсидій. Адже за тепло в оселях
українцям доводиться платити чималі
гроші. Важливу інформацію про субсидії
на 2020–2021 рік зібрав Центр громадського
моніторингу та контролю.

Кому призначають?

За інформацією Міністерства соціальної
політики, право на отримання житлових
субсидій мають ті, в кого плата за житловокомунальні послуги (ЖКП) дорівнює чи
перевищує 20% доходів сім’ї. Однак ця вимога почне діяти тільки з наступного місяця
після скасування карантину. Тож до кінця
2020 року, як і раніше, нормою є 15%.
Субсидія призначається одній із зареєстрованих в оселі осіб окремо на опалювальний сезон і літній періоди. Її можуть оформити і ті, хто не зареєстрований, а фактично
проживає у житлі. У цьому разі потрібен
офіційний договір оренди. Єдиним винятком
є переселенці з окупованих Донбасу і Криму.
Варто зауважити, що на субсидію не мають права українці, які впродовж року придбали земельну ділянку, житло, автомобіль
або іншу річ вартістю понад 50 тисяч грн. Також на компенсацію від держави не можуть
претендувати боржники за ЖКП (у понад
340 грн), власники квартири площею понад
120 кв. м і будинку площею понад 200 кв. м.
І ті, хто має автомобіль, випущений менш
ніж 5 років тому. Також у категорію субсидіантів не потрапляють ті, хто офіційно не
працює, не вчиться і не перебуває на обліку
в центрі зайнятості.

піклування, а також допомога переселенцям. Також можна не подавати дохід члена
сім’ї, який зареєстрований, але не проживає
у квартирі чи будинку. Але за умови документального підтвердження цього факту.
У зв’язку з карантином через коронавірус
заяву і всі довідки можна надіслати поштою
або завантажити онлайн на сайті subsidii.
mlsp.gov.ua (за наявності електронного цифрового підпису).
Після розгляду заяви і документів відомство розрахує обсяг компенсації за оплату
ЖКП. Субсидія дорівнюватиме різниці між
платою за житлово-комунальні послуги
в межах норми та обсягом обов’язкового
платежу.
Відсоток обов’язкової плати можна вирахувати самотужки за формулою: середньомісячний дохід на одного члена сім’ї ділиться
на розмір прожиткового мінімуму (наразі
2027 грн); отриманий результат ділиться на
2, а потім множиться на 15%.
Перевірити надану субсидію можна на
порталі subsidii.ioc.gov.ua.

Яких змін чекати
наступного року?
Цього року в неопалювальний сезон
компенсацію на оплату ЖКП щомісяця
отримували близько 3 млн сімей. За весь
2020 рік заплановано витратити на субсидії
39,3 млрд грн. У бюджеті на 2021 рік сума
менша – 36,6 млрд грн.
Зменшення видатків на субсидії викликало чималий ажіотаж у ЗМІ та соцмережах. Однак експерти закликають не робити
передчасних висновків. Адже, по-перше,
проєкт держбюджету є попереднім і до його
ухвалення суми можуть змінитись. По-друге,
на наступний рік заплановане зростання на
9,3% прожиткового мінімуму – до 2393 грн,
а також підвищення мінімальної заробітної
плати – до 6000 з 1 січня і до 6500 з 1 липня.
«Субсидії рахуються відповідно до можливостей громадян їх отримувати. Ми зараз
суттєво збільшуємо розмір прожиткового мінімуму, мінімальну заробітну плату.
В умовах, коли ціни на енергоносії є досить

низькими порівняно з попередніми роками,
буде економія субсидій. Це розрахунки», –
пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.
За словами можновладців, кількість субсидіантів не зміниться, але для декого суми
компенсацій будуть скореговані, з огляду на
зростання їхніх доходів.
«Насправді субсидії не скорочуються
взагалі. Люди, які отримували субсидії на
початку року, так само будуть отримувати
субсидії і зараз. Ані розмір субсидій, ані
перелік осіб, які отримують субсидії, не скорочується», – зауважив голова податкового
комітету Верховної Ради, депутат «Слуги
народу» Данило Гетманцев.
Експерти звертають увагу, що до кінця року тарифи на житлово-комунальні
послуги переважно не зростуть. Зокрема,
залишиться незмінною плата за світло та
холодну воду. Так само не очікується значного подорожчання плати за тепло у багатоквартирних будинках. А ось тарифи на газ
для абонентів зміняться залежно від того,
з яким постачальником вони уклали договір.

Як оформити?

Як зазначають у Мінсоцполітики, для
багатьох отримувачів субсидій допомога на
опалювальний сезон 2020–2021 року буде перепризначена автоматично. Це стосується всіх,
хто користувався субсидією в попередньому
опалювальному сезоні. Автоматичного подовження не відбудеться лише у тому випадку,
якщо отримувачі субсидії змінили постачальника газу і не повідомили про це соцслужбу.
Для тих, хто хоче оформити субсидію
вперше, відомство пропонує такий алгоритм дій. Найперше звернутись із заявою до
місцевого управління праці та соціального
захисту населення. До заяви слід додати довідки про доходи усіх осіб, які проживають
в оселі. Зокрема, для розрахунку субсидії
мають значення такі доходи, як зарплата
(після сплати податку на фізосіб), пенсія,
стипендія, соцвиплати, допомога із безробіття, грошові перекази із закордону та інше.
Не враховуються допомога при народженні
дитини, аліменти, соцдопомога на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського

За яку суму крадіжки настає
кримінальна відповідальність у 2020 році

До Романівського бюро правової допомоги Бердичівського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася жителька села
Врублівка із запитанням, як визна-

чити мінімальну суму крадіжки,
за яку особа, що її вчинила, може
бути притягнена до кримінальної
відповідальності.
Дану суму визначають, встановлюючи межу між адміністра-

тивним і кримінальним правопорушеннями.
Згідно зі статтею 7 Закону
України «Про Державний бюджет
на 2020 рік» з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць
становить 2102 грн.
Слід звернути особливу увагу,
що неоподатковуваний мінімум
доходів громадян, зазначений
в диспозиції норм, дорівнює 1/2
прожиткового мінімуму для працездатних громадян станом на
1 січня поточного року.
Тобто у 2020 році для норм
адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або
кримінальних правопорушень
застосовується сума в 1 051 грн.
Таким чином, відповідно до
статті 51 Кодексу України про
адміністративні правопорушення викрадення чужого майна

вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент
вчинення правопорушення не
перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто – 210,2 грн (0,2 х (50%
х 2102). Дрібна крадіжка тягне
за собою накладення штрафу
від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 до 510 грн)
або виправні роботи на строк до
одного місяця з відрахуванням
двадцяти процентів заробітку,
або адміністративний арешт на
строк від п'яти до десяти діб.
Якщо вартість викраденого
майна перевищує 210,2 грн, то настає кримінальна відповідальність.
Відповідно до статті 185 Кримінального кодексу таємне викрадення чужого майна (крадіжка)
карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(в санкції НМДГ становить 17 грн)
або громадськими роботами на
строк від вісімдесяти до двохсот
сорока годин, або виправними
роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на
строк до п’яти років.
Якщо злочином заподіяна значна шкода, кримінальна відповідальність посилюється.
Слід пам’ятати, що в подальшому прожитковий мінімум для
працездатної особи в розрахунку
на місяць буде змінюватися, тож
і суми визначення наслідків злочину будуть мінятися.
Якщо ви або ваші знайомі
зіткнулися з правовими проблемами, просимо звертатися
за безоплатною правовою допомогою до Романівського бюро
правової допомоги за адресою:
смт Романів, вул. С. Лялевича, 2
(4-й поверх, каб. 425).
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Ціна вибору – майбутнє
Кілька днів, і вибір
буде зроблено, стане
зрозуміло, хто буде
тією надважливою
владою на місцях та
хто буде підтримувати
інтереси громад в обласній раді. Це вже
не химерні поняття,
це те, що буде завтра,
майбутнє. І ось 25 жовтня чітко визначиться
ціна цього завтра.
Скільки буде зароблено, отримано, профінансовано чи ж скільки буде розтрачено,
недофінансовано, не
використано. Завжди
є ризики, але цього
разу їх варто зробити
мінімальними. Проаналізувати вчинки,
а не ріки обіцянок.
Свій вибір на Житомирщині
має зробити майже мільйон виборців. Саме вони оберуть міських голів, голів громад, депутатів
міських рад та обласної. Тобто усіх,
хто безпосередньо вирішуватиме
проблеми конкретного села, вулиці. І це має робити людина, яка
точно знає, що то за місцевість, її

особливості, а також має досвід
та потужну команду однодумців.
Сьогодні чи не кожен кандидат
просить повірити саме йому
і сипле обіцянки про невимовне
процвітання краю. Але оптимізм
має бути здоровим і базуватись на
реальності.
«Як підприємець я знаю, що
перш ніж обіцяти нові робочі місця, варто чітко продумати, де їх
можна створити і який потенціал
має бути використаний. Бізнесовий
досвід допомагає бути конструктивним реалістом», – говорить
кандидат у депутати обласної
ради Ігор Ходак. Це його другий
виборчий процес, тому агітаційні
гачки уже знає, але не користується ними. «Я 25 років працюю у рідному краї, живу в одному й тому ж
селищі усе життя, як я можу щось
про себе вигадувати і щось обіцяти
лише заради перемоги, мені ж жити
тут. Я, як ніхто, не маю права на
пустослів’я, бо мій рівень відповідальності і безпосередня близькість
до виборця вимагають відвертості
і чесності», – стверджує Ігор Ходак,
який замість пустих обіцянок має
чіткі орієнтири, як жити громадам, з чого починати, де шукати
гроші на потреби.
Професійні управлінці, розвиток бізнесу, інвентаризація земель,
на думку кандидата, здатні забезпечити життя і розвиток територій. А також орієнтуватись на тих,
хто живе поряд, а не приїздить на
рідну землю лише для виборчого піару. «Так, сьогодні виборцю
складно визначитись, кого обрати,
як віднайти партію у тотальному
популізмі, але я знаю вихід – місцеві

вибори для того, аби обирати людей
місцевих, які ходять по цій же землі,
живуть тут, які вміють не критикувати, а пропонувати конструктив, бачити конкретні вектори
руху, людей з досвідом, які щось
досягли, які готові і варті такого
обрання. Я раджу виборцю ставити
у пріоритет на місцевих – успішних
людей, які за конструктив, який
готові реалізувати», – впевнений
Ігор Ходак.
Важливо не лише втриматись
на хвилях передвиборчих лозунгів, а визначити особисто для
себе пріоритети – кому я вірю,
чому і що ця віра мені дасть. Ігор
Ходак у будь-який період, чи то
бізнесовий, чи то депутатський, чи
то виборчий, абсолютно відкритий
для своїх земляків. Сміливо може
говорити про свій досвід, вміння
та команду. Так, зібрати разом
однодумців – непросто, проте за
кілька днів до виборів Ігор Євгенович з упевненістю може сказати:
йому це вдалося, його команда –
це самодостатні особистості, яких
об’єднують цінності і прагнення.
При формуванні осередку партії
орієнтувався на місцевих – успішних та небайдужих.
«Сьогодні у виборця не варто
випрошувати – проголосуйте за
мене, я не прошу голосу в жодному
разі – сподіваюсь на підтримку,
вірю в неї, хотів би, аби членом
моєї команди був кожен житель
мого округу, області, щоб це було
єднання в громаді, містечку та ще
й яке мало б свою підтримку в обласній раді. Я вірю в це, бо це беззаперечний успіх. Розвивати разом,
з ідеями на місцях і підтримкою

вище», – переконаний Ігор Ходак
і додає, що варто не знехтувати виборчим правом, розібратись в усіх
нюансах бюлетеня, з кабінок ніхто

нікого не виганятиме передчасно,
і в оту єдину мить істини згадати,
що ціна цієї позначки не грам чорнила – майбутнє.

Затверджено умови прийому на навчання
для здобуття вищої освіти у 2021 році

15 жовтня опубліковано наказ МОН про
затвердження умов
прийому на наступний рік.
Пр о це пові дом л яє п р е сслужба міністерства. Відповідно до документа основний етап
вступної кампанії у 2021 році
у липні.

«М и п ла н уємо п р ов е с т и
наст упн у вст упн у кампанію
у липні 2021 року, щоб і вступник и, і ч лени прийма льни х
комісій мали час на відпочинок перед початком нового навчального року. Оскільки ще
не відомо, як буде розвиватися
ситуація з поширенням коронавірусу, майже всі вступники
(у тому числі й на основі ОКР
молодшого спеціаліста) зможуть подавати заяви на вступ

в електронному вигляді. Для реєстрації електронного кабінету
необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про
повну загальну середню освіту,
виготовлений в Україні з викорис танн ям фотополімерних
технологій. Ми також плануємо зробити можливим подання
документів на зарахування дистанційно: безпосередньо через
електронний кабінет вступника
з використанням електронного

підпису», – зазначив т. в. о. міністра освіти і науки України
Сергій Шкарлет.
Як і мин улих рок ів, у нас т у п ном у р оц і вс т у п н и к а м
н а л і к ар с ьк і с п е ц і а л ь н о с т і
(«Стоматологія», «Медицина»,
«Пе д і ат рі я») д л я т ог о, що б
взяти у часть у конк у рсному
ві дборі, потрібно буде мати
щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних
предметів. Однак ц я вимога
не буде поширюватися на тих,
чий конкурсний бал буде вище
175. Обов’язковими предметами
ЗНО для вступу на ці спеціальності буде українська мова та
математика, а третім предметом вступник зможе обирати
біологію, хімію або фізику.
Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов’язковим
залишиться ЗНО з української
мови та літератури, вступник и ж на і н ш і с пец іа льнос т і
зможуть скористатися правом
проходити тестування лише
з у к ра ї нс ької мови. Фа х і вц і
Українського центру оціню вання якості (УЦОЯО) запевняють, що тест з української мови
міститиме й компетентнісні завдання, які передбачають знання літератури. Сертифікати
ЗНО з української мови та літератури 2018–2020 рр. можна
буде використовувати для вступу на всі спеціальності.
Та к ож н а с т у п н о г о р о к у
для більшості спеціальностей
значно розширений перелік
пре д мет і в ЗНО, як і мож у т ь
використовуватись як третій

конкурсний предмет (див. Додаток 4 до Умов прийому).
Встановлено обмеження кількості заяв, які вступник зможе
подати на небюджетні конкурсні
пропозиції (контракт) – загалом
не більш ніж 30 заяв. Крім того,
для уникнення непорозумінь
із наданням рекомендацій на
контракт заяви тих вступників,
які зараховані на бюджет, будуть
автоматично виключені на всі
інші конкурсні пропозиції за
винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити (якщо планує навчатися
більш ніж за однією освітньою
програмою, більш ніж в одному
закладі освіті тощо).
Що зміниться для вступників
на магістратуру? Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
до магістратури буде обов’язковим
для всіх спеціальностей. Для надання більшої ваги фаховому
вступному випробуванню запроваджено вагові коефіцієнти –
тепер заклад зможе збільшити
вагу бала за фахове випробування,
залишивши на іспит з іноземної
мови щонайменше 25%.
У новому році вст упники
до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ
2020-го та 2021 року, результати єдиного фахового вступного
випробування (ЄФВВ) – тільки
2021 року.
До 31 грудня 2020 року всі
заклади вищої освіти мають затвердити та оприлюднити свої
правила прийому, які мають відповідати умовам прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у 2021 році.
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Політика, Ходак, травматизм – трикутник,
у якому на вершині людське життя
Олександр Короцінський про
травматизм на підприємстві Ігоря
Ходака знає не з кричущих заголовків. Він і є складовою тієї жахливої виробничої статистики. Разом
з тим він, як ніхто, знає, що таке
справжня підтримка керівника,
ціну його слова і допомоги.
Олександр влаштувався на
«ВІВАД 09» оператором торцувального верстату. Він уже мав
рекомендації про підприємство
від товаришів і родичів, які там
працювали. Розуміючи, що висока зарплата, підвіз до роботи
й додому, сучасні умови праці –
беззаперечні плюси такої роботи,
хлопець обрав її не вагаючись. «Я
знав, що у Ігоря Ходака гарно платять, що підприємство сучасне,
гарне ставлення, тому пішов не вагаючись. І от на початку і сталась
та жахлива ситуація – я травмував
руку, виробничий травматизм.
Пошкодив кисть правої руки. Тоді
я був наляканий, як і уся моя родина. Було надзвичайно неприємно,
обурювало і злило те, що фото моєї
травмованої руки було виставлене
на загал, а історія травмування обросла плітками і домислами. Хоча
правди в усіх тих публікаціях було
мало», – Олександр свою версію

історії розповідає нечасто, бо й
не питають. Каже, що правда ніколи не була настільки цікавою,
як вигадки і домисли. Хоча випадок стався більше року тому, про
нього досі пам’ятають усі, проте
ніхто не цікавився, що було далі,
про допомогу та опіку керівника:
«У ті тяжкі для мене часи я ще не
знав Ігоря Ходака, директор та й
директор. Я ж лише прийшов працювати на це виробництво. Але
біда показала, наскільки це людина слова, відповідальний, порядний
і надійний. Спочатку я лікувався
у Романівській районній лікарні,
потім Ігор Євгенович організував
усе для необхідних операцій у Києві, у Національному інституті
хірургії та трансплантології імені Шалімова. Звісно, усі витрати
взяв на себе керівник підприємства.
Жодним чином це не був відкуп,
бо ж ніхто не приховував обставини
травмування, відбувалось відповідне
розслідування. Завдяки тій допомозі я нині маю змогу повноцінно
жити далі».
Повний курс лікування та відновлення руки зайняв більше 7
місяців, увесь цей час Ігор Ходак
тримав ситуацію на особистому
контролі. Після того, як Олександр

готовий був повернутись на роботу, на підприємстві підібрали для
нього відповідне місце роботи.
«Тоді зі мною говорили, радились,
підбирали таку роботу, яка б мені
підходила за станом здоров’я. І,
звісно, аби був збережений рівень
заробітної платні, нині отримую
навіть більше, ніж спочатку. Ніхто не забув про мене, у колективі
приємно працювати, ми – одна команда», – розповідає Олександр,
який не лишився сам зі своєю
бідою і є цінним працівником на
виробництві. «ВІВАД 09» – уже сімейне місце роботи родини Короцінських – в одному виробничому
підрозділі з Олександром працює
його дружина Сніжана. Жінка теж
відгукується про свого директора
лише добрими словами, каже, що
такого рівня підтримки навіть не
очікували. 25-річний Олександр
продовжує відновлення руки, має
гарну роботу і щораз згадує, що
окрім клопоту з лікуванням, було
й чимало неприємностей через
спекуляцію його травмуванням,
вражало те, що людська біда дуже
швидко стає предметом політичних пліток та інтриг – використали
усі ресурси: соцмережі, газети,
інтернет-видання. Хлопець згадує,
як одного разу через розповсюджені фото і брехливі відомості
стало зле його родичу, який усе це
прочитав і побачив. Проте політики не шкодували сил, аби такий
випадок використати проти свого
опонента Ігоря Ходака, оскільки
останній був на той час депутатом
обласної ради та балотувався від
свого округу до Верховної Ради
України. На думку Олександра,
як беззаперечного першоджерела,
якщо уже й говорити про ту історію, то лише правду і повністю,
де не варто замовчувати допомогу,
опіку й особистий контроль ситуації Ігорем Ходаком. Хлопець
каже, що таку травму можна
отримати не лише на деревообробному підприємстві «ВІВАД
09», але не впевнений, що деінде
такий супровід має виробничий
травматизм, як тут.

«Статистика підприємства
найнижча в області за кількістю
випадків травмування робітників, проте вона є. Раз у 9 місяців
щось трапляється, це людський
фактор, від нього нікуди подітись.
Не кожен підприємець у нашому
регіоні озвучує свою статистику,
а ми відкриті для перевірок різного
роду. У нас створений внутрішній
потужний відділ з охорони праці, де
кожен випадок ретельно вивчається
і робиться усе, щоб не допустити
повторення. Наше виробництво автоматизоване, що теж убезпечує

робітників, на дільницях нанесені
спеціальні маркування, проводяться
інструктажі. І усі наші працівники,
які мали травмування, повертаються знову до нас працювати», –
констатує Ігор Ходак. І додає, що
йому теж надзвичайно прикро,
коли політичні піар-кампанії використовують людську біду задля
власної користі, не зважаючи на
людей і їхні долі: «Я йшов у політику чесно і залишаюсь з тими ж
орієнтирами й досі. Але й брехні
не потерплю. Я йду захищати свій
край, людей та їхні інтереси».

Служба судової охорони взяла
під охорону Романівський районний суд
Сімнадцятий об’єкт
правосуддя Житомирської області – Романівський районний
суд – перейшов під
охорону Служби судової охорони.
Церемонія узяття установи
під охорону з дотриманням вимог карантину заходів відбулася
15 жовтня.
За традицією начальник Територіального управління Служби
судової охорони у Житомирській
області полковник Служби Геннадій Герасимчук вручив голові
суду Миколі Ковальчуку табличку
з символікою Служби, а працівницям установи – троянди.
«Сподіваємося на співпрацю
та порозуміння», – зазначив він,
звертаючись до колективу суду.
Зі слів голови Романівського
райсуду, щотижня в установі роз-

глядається близько 40 судових
справ. Приблизно раз на місяць
розглядаються справи, що викликають суспільний резонанс.
«Ми втішені, що Романівський суд нарешті взято під охорону Служби судової охорони.
Віднині ви забезпечуватимете
охорону громадського порядку,
безпеку під час судових засідань
та дотримання мір карантинних
заходів», – сказав голова суду та побажав співробітникам Служби
натхнення, спокійних робочих
буднів та міцного здоров’я.
Для співробітників наряду
в суді обладнали пост пропуску,
який забезпечили необхідними
приладами та засобами для здійснення пропускного режиму. Для
речей, заборонених для пронесення до приміщень суду, встановили камери схову. Відвідувачам
в обов’язковому порядку вимірюють температуру та не пускають
без медичних масок.
Нагадаємо, що до судів та судових установ забороняється прохід

з боєприпасами, вогнепальною,
газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для
відстрілу гумових куль, газовими
балончиками, спорядженими речовиною сльозоточивої чи подразнюючої дії, іншими спецзасобами
активної оборони.
Судова охорона не пропускає до приміщень судів та
інших органів судової влади:
– осіб з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння
або психічного розладу;
– громадян з кухонними,
складними, сувенірними ножами,
кортиками, шаблями тощо;
– з виробами та пристроями
імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні
зброї та боєприпасам;
– з наркотичними речовинами,
легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнікою;
– з тваринами (окрім працівників правоохоронних органів та Нацгвардії зі службовими собаками);

– з габаритними предметами,
валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів
(понад 600х400х200 мм);
– з гучномовцями та динаміками, іншими пристроями для
гучного відтворення звукової інформації;
– іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які

можуть бути використані для нападу і створюють загрозу життю чи
здоров’ю суддів, працівників суду,
органів, установ системи правосуддя, учасників судового процесу,
відвідувачів, працівників Служби.
Пресслужба
територіального управління
Служби судової охорони
у Житомирській області
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Гороскоп на тиждень 21 - 27 жовтня
ОВЕН

Ваші дії будуть однозначно залежати від
інших людей. Навіть якщо ви
дуже незалежна людина.

ТЕЛЕЦЬ

Звичайні рутинні
обов'язки, побутові проблеми у цей час займуть
багато часу і сил. Домашні тварини, питання власного здоров'я
можуть зажадати своєї уваги.

БЛИЗНЮКИ

Постарайтеся приділити більше уваги
родині. Для ваших дітей спілкування з батьками дуже
необхідне.

РАК

Сімейні та домашні
справи доставляють багато клопоту. Всі питання вивчайте самостійно, не варто довіряти
думці інших людей.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ

Настане клопіткий
період, що вимагає вміння налагоджувати контакти та
розв'язувати організаційні питання.
Можливі романтичні знайомства.

ДІВА

Необхідна рішучість
у самовираженні, але
стриманість у взаєминах. Ви можете бути втягнуті
у фінансові проблеми.

ТЕРЕЗИ

Ви можете виявити
в собі приховані таланти
і здібності, які стануть
джерелом фінансових доходів.
Настає дуже сприятливий фінансовий період.

СКОРПІОН

Якщо ви закохані, то
на цьому підйомі здатні створити шедеври. Є
небезпека несподіваної витрати
грошових коштів.

СТРІЛЕЦЬ

Ц ього тиж н я ви
опинитесь в центрі уваги, а це означає, що оточуючі помітять ваші таланти. Продемонструйте схильність до співпраці.

КОЗЕРІГ

Настає період усвідомлення того, що вам
необхідно, щоб бути щасливим.
Важливість дружніх взаємин у ці
дні зростає.

ВОДОЛІЙ

Цей період може
т а к ож с т а т и ч а с о м
розв'язання юридичних питань.
Намагайтесь бути більш стриманим у прояві почуттів.

РИБИ

Багато питань потребують перевірки та
роботи з ними. Важлива справа
або подія за кордоном змінить
звичний плин життя.

Смачного!

М’ясний салат з овочами
по-корейськи
• ІНГРЕДІЄНТИ: яловичина або телятина – 400 г, солодкий перець – 200 г (1 шт.),
огірки – 400 г, червоний гострий перець – пів
стручка (або за смаком), зелена цибуля – 50 г,
часник – 1 зубчик, насіння кунжуту – 1,5 ст.
л., сіль – 1 ч. л., лимонний сік – 2 ст. л. Маринад для м’яса: ріпчаста цибуля – 100 г, червоний гострий перець – пів стручка, корінь
імбиру – 10 г, часник – 3 зубчики, цукор – 1
ст. л., мелений коріандр – 1 ст. л., соєвий
соус – 3 ст. л., кунжутна або соняшникова
рафінована олія – 2 ст. л.
• Спершу готуємо маринад для м’яса.
У чашу блендера-подрібнювача покласти
почищений корінь імбиру, перець чілі без
насіння, 1/4 (25 г) ріпчастої цибулі і часник. Перед тим овочі краще порізати на
шматки. Туди ж додати цукор, соєвий
соус, кунжутну або соняшникову олію.
Все гарно подрібнити.
• М’ясо очистити від плівок і нарізати
поперек волокон смужками завтовшки
1 см.
• Цибулю, що залишилася (75 г), нарізати півкільцями. До м’яса додати подрібнену в блендері суміш, порізану цибулю
і коріандр.
• Все ретельно перемішати. М’ясо залишити маринуватись мінімум на 20 хв.
• Поки м’ясо маринується, готуємо інші
інгредієнти для салату. Огірки нарізати
довгими брусочками, посолити (1 ч. л.)
і ретельно перемішати. Огірки залишити
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на 10–15 хв., щоб вони пустили сік. Потім
сік злити.
• На сухій сковорідці на малому вогні,
постійно помішуючи, підсмажити насіння
кунжуту до золотистого кольору.
• Зелену цибулю нарізати соломкою,
солодкий перець очистити від насіння
і також нарізати соломкою, червоний гострий перець (без насіння) і часник подрібнити ножем.
• На сковорідці розігріти 1 ст. л. соняшникової рафінованої олії, викласти м’ясо
з маринадом, поперчити і на великому
вогні, помішуючи, смажити до готовності
м’яса і поки не випарується рідина.
• Нарізані овочі викласти в миску,
перемішати.
• Збираємо і заправляємо салат.
• До овочів додати обсмажене м’ясо,
насіння кунжуту, заправити лимонним
соком і перемішати. При потребі додати
сіль чи соєвий соус.
Джерело: www.smachno.in.ua
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жовтня
середа

жовтня
четвер

жовтня
п’ятниця

жовтня
субота

жовтня
неділя

жовтня
понеділок

жовтня
вівторок

+ 4°
+ 12°

+ 7°
+ 17°

+ 8°
+ 17°

+ 9°
+ 12°

+ 8°
+ 10°

+ 6°
+ 12°

+ 6°
+ 13°

736

ТИСК, ММ

739

ТИСК, ММ

739

ТИСК, ММ

740

ТИСК, ММ

740

ТИСК, ММ

Зберігання капусти
на зиму у підвалі
або квартирі

743

ТИСК, ММ

745

ТИСК, ММ

Ранньостиглі сорти капусти
для зберігання не годяться.
Бі лок ач а н н а к а п ус та –
джерело корисних вітамінів
і мікроелементів, які взимку
особливо необхідні людині.
Але щоб качани залишалися
свіжими близько пів року, потрібно врахувати деякі умови
зберігання капусти. На зиму
капусту можна засолити, замаринувати або заквасити, але
в свіжому вигляді її листя смачніше і корисніше. Однак не всі
овочі придатні для зберігання,
інформує Ukr.Media.

Капуста для тривалого
зберігання
Зазвичай качани лежких
сортів менш соковиті і містять
багато клітковини. На листках
розташовується велика кількість
жорстких жилок. При цьому капуста, призначена для зберігання
взимку, повинна бути вирощена
на легких та середніх ґрунтах
з урахуванням сівозміни.
Крім того, в ґрунт необхідно своєчасно вносити фосфорно-калійні добрива, при
цьому з азотом потрібно бути
обережними: надлишок цього
елементу знижує лежкість капусти. У дощову осінь качани
треба захищати від рясних опадів, інакше вони розтріскаються
і будуть погано зберігатися.

Де можна
зберігати капусту
Білокачанну капусту можна
зберігати в різних місцях. Головне – дотримуватися певних
умов зберігання. Найбільш
підходяща температура повітря – від –1 до + 2 °C, а вологість – 85–95%. При цьому
сховище мінімум раз на місяць
необхідно провітрювати, щоб
у ньому не розмножувалися
грибки. Перш ніж покласти
капусту на зберігання, припудріть качани крейдою або гашеним вапном. Це допоможе
попередити розвиток грибкових
хвороб.
Найпростіший і тому дуже
популярний спосіб – зберігання
капусти у шухлядах або картонних коробках. У них качани
укладають в один шар так, щоб
вони не торкалися один одного.
Також у підвалі капусту можна
зберігати на полицях (стелажах)
шириною не менше 20 см і за-

ввишки близько 30 см. Кожний
качан загортають у папір або
харчову плівку (в кілька шарів)
і укладають качаном вгору.
Качани, ізольовані один від
одного папером або плівкою,
зберігаються довше.
Якщо при збиранні капусти
ви залишили довгі кочережки
(не менше 8 см), качани можна зберігати в ящику з сухим
піском шаром 20 см. В нього
капусту просто встромляють
качаном вниз.
Деякі городники воліють
зберігати капусту в глині. Ретельно змішують 2 частини
глини і 1 частину води, отриманою масою змащують кожен
качан, після чого просушують
їх і укладають на полиці в льосі
або підвалі.
Якщо рік виявився настільки
врожайним, що у підвалі для
капусти не залишилося місця,
можна качани просто підвісити
до стелі за кочережки з допомогою міцної мотузки. При цьому
овочі не повинні торкатися один
одного (для кращої вентиляції).
На зберігання в підвішеному вигляді качани можна надсилати
разом з коренем.

Як зберігати капусту
в домашніх умовах
Щоб зберегти білокачанну
капусту свіжою якомога довше, необов'язково шукати для
неї спеціальне приміщення.
Сховище можна організувати
в квартирі. Кожен качан щільно
обертають харчовою плівкою
і кладуть у холодильник у відділення для овочів, виставляючи
в ньому мінімальну температуру. Овочі регулярно перевіряють, замінюючи плівку, як
тільки утворився конденсат.
Замість поліетиленової плівки
можна використовувати пергаментний папір.
Якщо у вас досить великий
балкон, там можна встановити
дерев'яний ящик, утеплений пінопластом, і зберігати капусту
в ньому, теж попередньо обернувши кожен качан плівкою або
папером.
Взимку не забувайте регулярно заглядати у сховище і відбраковувати всі качани з явними
ознаками пошкоджень. Навіть
якщо ви створите для капусти
відповідні умови, під час зберігання вона може захворіти.
Джерело: Ukr.media
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UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+
10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.25, 23.25 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Д/с "Дикая планета"
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
19.55 Д/с "Світ дивовижних
тварин"
21.35 "Зворотний відлік"
23.35 Перша шпальта

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+
10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
19.55 Д/с "Світ тварин"
22.00 Наші гроші
22.30 Д/ц "Дикі тварини"
04.05 Д/ф "Перехрестя

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+
10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
19.55 Д/с "Світ тварин"
22.00 Розважальна програ�
ма
22.30 Д/ц "Дикі тварини"
04.05 Д/ф "Заміновані

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+
10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Розважальна програ�
ма
18.55,23.00 Д/ц "Боротьба
за виживання"
19.30,22.30 Д/ц "Дикі твари�
ни"
19.55 Д/с "Світ тварин"
22.00 Схеми.
04.05 Д/ф "Висота 307.5"

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+
10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" 16+
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/с "Світ дивовижних
тварин"
22.00 Д/ц "Супер�чуття"
22.30 Д/ф "Краса та відчай
� імператриця Австрії"
04.05 Д/ф "Клітка для двох"

08.05 Д/ц "Супер � чуття
10.10 Х/ф "Марія Терезія"
12.00 Д/ф "Краса та відчай
� імператриця Австрії"
13.00 Д/ц "Історії вулканів"
13.30 Д/ц "Секрети Сонячної
системи"
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Відсутність доказів
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 "Штольня" 16+
00.15 Розважальна програ�
ма

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30, 00.15 Т/с "Таємний
код віри" 12+
15.00,01.05 Країна пісень
16.00 Т/с "Модус" 16+
18.00 Д/ц "Історії вулканів"
18.40 Д/ц "Всі на море
19.35 Д/с "Дикая планета"
20.00 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
21.25 Розважальна програ�
ма
22.00 Х/ф "Римська імпе�
рія. Нерон" 1 с. 16+
02.00,04.20 #ВУКРАЇНІ

1+1

1+1

09.25,10.25 "Життя відо�
мих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.15, 20.45
Т/с "Сидоренки�
Cидоренки 2" (12+)
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
21.45 Т/с "Свати"
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"
00.20 "Танці з зірками 2020"

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"
11.25,12.20, 13.15, 14.15,
15.05 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "CидорЕнки�Си�
дОренки 2" (12+)
21.45 Т/с "Свати"
22.45,00.55 "Міняю жінку
02.50 "Життя відомих лю�
дей 2019"

²ÍÒÅÐ

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"
11.25, 12.20, 13.20, 14.15,
15.10 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "CидорЕнки�Си�
дОренки 2" (12+)
21.45 Т/с "Свати"
22.45,23.55 "Світ навиворіт
²ÍÒÅÐ

09.20,18.00, 19.00 "Сто�
сується кожного"
11.10, 12.25 Х/ф "Римські
побачення" 12+
13.30 Т/с "Детектив Рену�
ар" 12+
15.45 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа" 16+
23.55 Т/с "Згадати мо�
лодість 4" 12+
03.30 Т/с "Мереживо долі"

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�
лек 2" 12+
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її
доньки"
14.20,15.20 "Речдок"
18.00, "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа" 16+
00.00 Т/с "Згадати мо�
лодість 4" 12+

ÑÒÁ

ÑÒÁ

04.45, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+
06.45 Т/с "Комісар Рекс"
09.40 "МастерШеф
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 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Мій чо�
ловік, моя жінка" 12+
01.25 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

04.30, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+
07.30 Т/с "Комісар Рекс"
09.30 "МастерШеф Про�
фесіонали 2" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
18.00 "СуперМама 2"
19.00 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Мій чо�
ловік, моя жінка" 12+
01.25 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�
лек 2" 12+
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її
доньки"
14.20,15.20 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа" 16+
23.55 Т/с "Згадати мо�
лодість 4" 12+
ÑÒÁ

ICTV

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні
новини
10.10,13.15 Секретний
фронт
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф "Падіння
Олімпу" 16+
16.50 Х/ф "Падіння Лондо�
на" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.40 Свобода слова
00.00 Х/ф "Таємничий
острів" 16+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
10.30, 13.15 Х/ф "Таємни�
чий острів" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.40 Т/с "Пес" 16+
16.15 Х/ф "Джек Річер�2:
Не відступай" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Коп з минулого"
16+
23.45 Х/ф "Самоволка"
16+
01.45 Х/ф "Фаворитка" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Шалена зирка 12+
11.00 Х/ф
"Знаряддя
смерті:
13.20 Х/ф "Люди Ікс
15.50 Х/ф "Росомаха
18.00 Le Маршрутка
19.00 У кого більше12+
21.00 Х/ф "Росомаха" 16+
23.30 Х/ф "Піраньї" 18+
01.00 Х/ф "Піраньї 3DD"

09.00 Т/с "Мерлін"
10.10 Х/ф "Кров'ю і потім:
Анаболіки" 16+
13.00 Суперінтуїція 12+
15.00 Хто зверху? 12+
17.00 Кохання на виживан�
ня 16+
21.00 Х/ф "Лоґан
23.40 Х/ф "Вечір судного
дня" 16+
01.40 Т/с "Новенька" 16+

ÍÒÍ

09.05 Х/ф "Акція"
10.50, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)
12.50 "Таємниці світу"
14.35 "Сповідь ката"
15.40 "Продавці мрій"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди розшуку"
00.15 Х/ф "Кривава по�
мста" (18+)
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або не�
вістка
11.30 Реальна містика
13.30,15.30 Агенти спра�
ведливості 12+
16.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 12+
23.30 Т/с "Хіба можна мрія�
ти про більше" 12+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Загін особливо�
го призначення"
10.40, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.40 "Чорна піхота"
15.45 "Актори�фронтовики"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди розшуку"
00.15 "Склад злочину"

04.20, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+
06.20 Т/с "Комісар Рекс"
09.15 "МастерШеф
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 "Про що мовчать
жінки" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Коханка у
спадок"
01.20 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

1+1

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 Т/с "CидорЕнки�Си�
дОренки 2 12+
21.45 "Право на владу 2020"
00.45 Х/ф "Виття: Перерод�
ження" (18+)

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"
22.45 "Вечірній квартал"
00.00 "Жіночий квартал
03.50 "Світське життя. 2020"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�
лек 2" 12+
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її
доньки"
14.20,15.20 "Речдок"
18.00,02.20 Ток�шоу "Сто�
сується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 Ток�шоу "Мир і війна"
00.50 Х/ф "Мерседес тікає
від погоні"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�
лек 2" 12+
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її
доньки"
14.20,15.20 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа" 16+
23.55 Т/с "Згадати мо�
лодість 4" 12+
ÑÒÁ

04.25, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+
06.20 Т/с "Комісар Рекс"
09.25 "МастерШеф Про�
фесіонали 2" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.00 "СуперМама 2"
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Коханка у
спадок"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

²ÍÒÅÐ

08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Корисна програма" 10.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "В бій ідуть 12.05 Т/с "Речдок. Особис�
тільки "старики"
та справа"16+
13.50 Т/с "Ні кроку назад!" 17.00, 20.30 Т/с "Детектив
20.00,02.40 "Подробиці"
Ренуар" 12+
20.30 "Крутіше всіх"
20.00 "Подробиці"
22.30 Х/ф "Якби я тебе ко� 22.00 Х/ф "В бій ідуть
хав..." 16+
тільки "старики"
00.35 Х/ф "Час бажань"
23.55 "Речдок"
03.10 "Орел і Решка
²ÍÒÅÐ

ÑÒÁ
ÑÒÁ

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
06.05,19.00, 22.45 "Холос�
тячка" 12+
11.05, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
23.50 "Як вийти заміж" 16+
01.00 "Про що мовчать
жінки" 16+

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.50, 10.50 Т/с "Мій чо�
ловік, моя жінка" 12+
07.50 "Неймовірна правда
про зірок"
12.50 Т/с "Коханка у спа�
док"
17.00,22.55 "Хата на тата"
19.00 "МастерШеф � 10" 12+
00.55 "Я соромлюсь свого
тіла 7" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�
вини
ICTV
ICTV
10.10 Анти�зомбі
11.05, 13.15 Т/с "Вижити за
08.45 Факти. Ранок
08.45 Факти. Ранок
будь�яку ціну�3"
09.15,19.25 Надзвичайні но� 09.15,19.25 Надзвичайні
12.45,15.45 Факти. День
вини
новини
15.40,16.15, 00.30, 02.00
10.55, 13.15 Х/ф "Категорія 10.00 Секретний фронт
Скетч�шоу "На трьох"
6: День катастрофи" 10.55, 13.10 Х/ф "Категорія
17.15,20.10 Дизель�шоу
12.45,15.45 Факти. День
12.45,15.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
14.55, 16.10 Т/с "Пес" 16+ 15.00 Т/с "Пес" 16+
23.15 Скетч�шоу "На трьох�
17.30, 21.25 Т/с "Коп з ми� 16.25 Т/с "Пес" 16+
нулого" 16+
17.45, 21.25 Т/с "Коп з ми�
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
18.45,21.05 Факти. Вечір
нулого" 16+
09.00 У кого більше 12+
20.20 Секретний фронт
18.45,21.05 Факти. Вечір
23.30 Х/ф "Двійник" 16+
20.20 Анти�зомбі
10.50 Кохання на виживан�
ня 16+
01.30 Х/ф "Категорія 6: 23.35 Х/ф "Не відступати і
День катастрофи. Ча�
не здаватись" 16+
12.50 Аферисти в мережах
14.50 Х/ф "Почни спочатку"
стина перша"
01.35 Х/ф "Категорія
12+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
16.50 Супер топ�модель по�
українськи 16+
09.00 Т/с "Мерлін"
09.00 Т/с "Мерлін"
11.10 Х/ф "Механік" 16+
11.00 Х/ф
"Домашній 19.00 Супер топ�модель по�
українськи16+
15.10 Хто зверху? 12+
арешт"
21.00 Х/ф "Пірати Карибсь�
17.10,19.00 Діти проти зірок 13.10 Діти проти зірок
кого моря: Прокляття
20.50 Х/ф "Нові мутанти" 15.00 Хто зверху? 12+
"Чорної перлини" 16+
22.40 Х/ф "Післязавтра"
21.00 Варьяти12+
01.00 Т/с "Новенька" 16+ 22.00 Х/ф "Смертельний 23.50 Х/ф "Росомаха" 16+
лабіринт" 16+
ÍÒÍ
ÍÒÍ
00.00 Х/ф "Кістяний тома�
09.00 Х/ф "Таємниця за�
08.30,12.30,
16.30, 19.00,
гавк" 18+
писної книжки"
22.00, 02.15 "Свідок"
ÍÒÍ
10.40, 22.30 Т/с "Морський
09.00 Х/ф "Товариш гене�
патруль" (16+)
рал"
09.00 Х/ф "Грішник"
12.55 "Таємниці криміналь� 10.45, 22.30 Т/с "Морський 10.50, 22.30 Т/с "Морський
ного світу"
патруль" (16+)
патруль" (16+)
14.35 "Молода гвардія: 12.50 "Вартість життя"
12.50,04.00 "Правда життя"
лічильник смерті"
14.40 "Наші права"
14.40 "Микола Гоголь
15.35 "Катинь. Листи з раю" 15.30 "П'ять смертей акаде� 18.20 "Таємниці світу"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного
міка Корольова"
19.30 "Легенди карного 18.20,04.15 "Правда життя"
розшуку"
розшуку"
00.15 "Склад злочину"
19.30 "Легенди розшуку"
00.20 "Склад злочину"
01.05,03.00 "Речовий доказ"
00.15 "Склад злочину"

09.30 Зірковий шлях
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
10.30 Свекруха або невістка
11.30 Реальна містика
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або не� 13.30,15.30 Агенти спра�
ведливості 12+
вістка
16.00 Т/с "Відважні" 16+
11.30 Реальна містика
13.30,15.30 Агенти спра� 20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 12+
ведливості 12+
23.30, 02.00 Т/с "Інша я" 12+
16.00 Т/с "Відважні" 16+
03.50 Реальна містика
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 12+ 05.30 Т/с "Агенти справед�
ливості" 12+
23.20 Контролер

1+1

09.00 "Лото�забава"
09.25 "Світ навиворіт
10.00 "Світ навиворіт"
10.45 "Великі випуски з Ан�
13.05 Т/с "Свати"
тоном Птушкіним 2"
16.35 "Танці з зірками 2020"
11.45,01.15 "Світ навиворіт"
19.30,05.10 ТСН
18.15 "Українські сенсації
20.15 "Чистоnews 2020"
19.30,05.00 ТСН
20.20 "Маскарад"
21.00 "Танці з зірками 2020"
22.00 "Жіночий квартал
23.20 "Світське життя. 2020" 23.35 "Маскарад"
01.20 "Ліга сміху 2020"
1+1

07.05 Х/ф "Дівчина без ад�
реси"
08.55 "МастерШеф � 10" 12+
12.55 "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

ICTV

08.15, 14.45 Т/с "Пес" 16+
09.25, 13.00 Т/с "Коп з ми�
нулого" 16+
12.45 Факти. День
16.50 Х/ф "Дев'ять ярдів
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Міцний горішок"
21.50 Х/ф "Міцний горішок�
2" 16+
00.20 Х/ф "Самоволка" 16+
02.05 Х/ф "Не відступати і
не здаватись" 16+

08.25 Секретний фронт
10.20, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Міцний горішок"
16.20 Х/ф "Міцний горішок�
2" 16+
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Міцний горішок�
3: Помирати з
піснею" 16+
23.55 Х/ф "Двійник" 16+
01.50 Х/ф "Фаворитка" 16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.50,10.00 Орел і Решка
12.10 Le Маршрутка
13.10 Хто зверху? 12+
15.10 Х/ф "Пірати Карибсь�
кого моря: Прокляття
"Чорної перлини" 16+
18.10 Х/ф "Пірати Карибсь�
кого моря: Скриня
мерця" 16+
21.00 Х/ф "Пірати Карибсь�
кого моря
00.50 Х/ф "Острів Голо�
ворізів"

07.20 Х/ф "Острів Голо�
ворізів"
10.00 Діти проти зірок
11.30 Х/ф "Пірати Карибсь�
кого моря
14.50 Х/ф "Пірати Карибсь�
кого моря: На краю
світу" 16+
18.10 Х/ф "Пірати Карибсь�
кого моря: На дивних
берегах" 16+
21.00 Х/ф "Пірати Карибсь�
кого моря
23.40 Х/ф "Кістяний тома�
гавк" 18+

ÍÒÍ

05.50 Х/ф "Чекаю та споді�
ваюсь"
08.25 Х/ф "Корпус генера�
ла Шубнікова"
10.05 Х/ф "Через Гобі та
Хінган"
13.10 "Легенди карного
розшуку"
15.35,03.05 "Випадковий
свідок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Міцний горішок"
21.05 Х/ф "Ведмежатник"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
23.25 Х/ф "На межі божев�
09.30 Зірковий шлях
06.30,07.10, 08.15 Ранок з
ілля" (16+)
10.30 Свекруха або не�
Україною
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
вістка
07.00,08.00, 09.00, 15.00,
11.30 Реальна містика
19.00 Сьогодні
07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
13.30,15.30 Агенти спра� 09.30 Зірковий шлях
07.30 Реальна містика
ведливості 12+
10.30 Реальна містика
09.00, 15.20 Т/с "Квіти
16.00 Т/с "Відважні" 16+
13.40, 15.30 Т/с "Авантюра"
дощу"
20.10 "Говорить Україна"
18.00 Гучна справа
17.00, 21.00 Т/с "Сукня з
21.00 Т/с "Тінь зірки" 12+ 20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
маргариток" 16+
23.20 Слідами
раїна"
20.00 Головна тема
00.00 Т/с "Аметистова се� 21.00 Свобода слова
23.00, 02.15 Т/с "Секрет
режка" 12+
00.00,02.15 Т/с "Рік собаки"
Майя" 12+

ÍÒÍ

05.45 Х/ф "Дике кохання"
08.00 "Слово Предстоятеля"
08.10 "Будьте здоровi"
08.50 "Страх у твоєму домі"
12.25 Х/ф "Міцний горішок"
13.55 Х/ф "Летюча миша"
16.40 Х/ф "Ведмежатник"
19.00 Х/ф "Сержант міліції"
22.55 Х/ф "Tри дев'ятки"
(16+)
01.05 Х/ф "На межі божев�
ілля" (16+)
03.00 "Речовий доказ"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.10 Т/с "Рік собаки" 12+
13.10 Т/с "Стань моєю
тінню" 12+
17.00 Т/с "Сашина справа"
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
21.00 Т/с "Сашина справа"
23.00, 02.15 Т/с "Всупереч
долі" 12+
03.30 Х/ф "Троє в лабі�
ринті" 12+
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Не забудьте
перевести годинники
в день виборів
на годину назад!

Смійтеся на здоров`я
***

Учень запитує досвідченого винороба:
– Яким повинен бути льох, щоб вино
в ньому добре дозріло?
– Міцно замкненим, – відповів той.

Українці переведуть годинник в останню неділю жовтня –
з 24 на 25 жовтня 2020
року о 04:00. Стрілки

переводяться на
годину назад! Від-

Незважаючи на те, що в Раді запропонували скасувати переходи на зимовий
і літній час для «зміцнення оборони»,
у багатьох країнах світу у 2020 році двічі на рік переводять час на годиннику:
навесні з зимового на літній (на годину
вперед), а восени навпаки – з літнього на
зимовий (на одну годину назад).

повідно українці відпочинуть на годину
довше.
Всього ж переведення годинників 2020
відбувається у 71-ій
країні світу, включно
з Україною. Цього року
перехід на зимовий час
відбудеться у день місцевих виборів, тому потрібно уважно
стежити за часом цього дня.
Відзначимо, що дана процедура
проводиться для того, щоб заощадити
електроенергію, приблизно на 1–3%.
Багато країн вже відмовилися від такої
практики, але Україна поки що не скасовує традицію.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
21 жовтня 2020 р.
№ 41 (95)
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Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

***

Немає нічого більш корисного в господарстві, ніж винуватий чоловік.

***

Повісила на лобове скло талісман,
який притягує гроші… На наступний день
в мене в’їхала інкасаторська машина.

***

Дівчина: – Виходь за мене заміж!
Хлопець: – Що ти щойно сказала?
Дівчина: – А що я сказала?
Хлопець: – Виходь за мене заміж!
Дівчина: – Я згодна!

***

– Сарочко, з днем народження! І скільки вам стукнуло?
– Коли я виходила заміж за Семена,
мені було 20, а йому 40, тобто я вдвічі
молодша. Зараз Семену 70, а мені, значить, 35!

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

***

– Семен, скільки твоя мама повинна
заплатити за 2 кілограми яблук, якщо 1 кг
коштує 2 гривні?
– Не можу сказати, учителю, моя мама
завжди торгується.

***

Відгадай загадку: Дзижчить, але справу
знає.
– Бджола?
– Ні-і, безпілотник

***

Шеф на зборах:
– Шановні колеги! Хто з вас в цьому
році швидше за всіх виконає план, той
отримає від мене шоколадку!
– Шеф, нам би зарплату …
– Так, починається! Я вже купив шоколадки!

***

Наречений виносить наречену з ЗАГСУ
на руках. Вона йому на вухо:
– Вань, адже ми вже одружені?
– Так.
– Дай на шию пересяду.
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