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Перші рішення нових
обласних депутатів

с. 4

У кожного – своя епоха і долі
свій фатальний тест, у кожного –
своя Голгофа і свій дубовий
важкий хрест

с. 5

СЕРЕДА

Романівська
новостворена
селищна рада розпочала
свою діяльність
– Про затвердження
першого заступника
голови селищної ради.
На дану посаду головою
була запропонована кандидатура Миколи Аркадійовича
Шевчука. Результат голосування наступний: усього проголосувало: 23, з них: «за» – 9,
«проти» – 14.

– Про затвердження
заступника голови
з питань діяльності
виконавчих
органів ради.

Лариса Бджілка

Які питання розглядалися
та які рішення прийняті –
далі.
27 листопада 2020 року пройшло
засідання першої сесії депутатів Романівської селищної ради 8-го скликання
з головуючим сесії – новообраним голо-

вою Романівської громади Володимиром
Савченком.
На сесії розглядалося 10 питань:

– Про обрання секретаря
Романівської селищної ради.
Головою селищної ради на дану посаду
було запропоновано Катерину Мирончук,
голосування запропонували провести таємно. В результаті таємного голосування
більшість депутатів не підтримали запропоновану кандидатуру.

В Україні продовжили термін заміни
чорнобильських посвідчень
с. 3

Головою була запропонована кандидатура Аркадія
Адольфовича Губерта.
За результатами голосування кандидата
також не підтримали: «за» – 9, «проти» – 12,
утрималось – 2, не голосувало – 3.
Тож поки що голова Романівської селищної ради працюватиме без секретаря
та двох своїх заступників.

– Про затвердження керуючого
справами виконавчого комітету
селищної ради.
Інну Іванюк на цю посаду підтримали
майже одноголосно: «за» – 22 депутати.

Також депутати підтримали
наступні питання:
– Про утворення виконавчого комітету
селищної ради («за» – 23 депутати);

– Про утворення постійних комісій
селищної ради («за» – 23 депутати);
– На посаду голови постійної комісії
з питань бюджету та комунальної власності
обрано Олексія Григоровича Капінуса;
– Головою постійної комісії селищної
ради з питань законності, гуманітарних
питань та регламенту обрано Тетяну Вікторівну Кучинську;
– Головою постійної комісії селищної
ради з питань земельних відносин, будівництва та архітектури обрано Сергія Олександровича Зінчука;
– Про затвердження виконуючого
обов’язки старости та Тимчасового положення про старости;
– Про початок реорганізації сільських,
селищної рад шляхом приєднання до Романівської селищної ради.
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Акція «Скажи
насильству – ні!»
У межах районного
етапу Всеукраїнської
акції «16 днів проти насильства» 27 листопада
2020 року фахівці управління праці та соціального захисту населення
райдержадмінстрації
провели інформаційну
акцію серед жителів
району на тему: «Скажи
насильству – ні!», в ході
якої розповсюджено
інформаційні буклети,
плакати та проведено
роз’яснювальну роботу
з питань домашнього
насильства.

Як протидіяти
торгівлі людьми
26 листопада 2020
р. у великому залі
райдержадміністрації
відбувся семінар на
тему: «Національний
механізм взаємодії
суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі
людьми та безпеки
громад у Житомирській області», який
проводила громадська
організація «Жіночий консультативний
центр».
Участь у семінарі
взяли суб’єкти взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми.

ПРИВІТАННЯ
Компанія «ВІВАД 09» щиро вітає з днем народження
усіх іменинників, які зустріли та святкували його у другій
половині листопада. Це Васькевич Б. А., Гумінський О. П.,
Селюченко О. В., Рябчук А. Ф., Антонюк Ю. А., Костенко С.
Л., Нагорна Л. М., Хомчук О. А., Никодюк І. А., Янчук В. П.,
Тачук В. Ю., Бортюк М. О., Ласкажевська А. Л., Мазуркевич Л.
П., Соловенюк Н. В., Степанова Л. І., Шевчук Ю. М., Баліцька
Л. А., Говдяк М. В., Зданівський В. В., Чайка Н. І.
Колеги, з вами легко працювати,
Завзяті завжди ви такі.
І знаєте, коли і що сказати,
Привітні, щирі, дружні, гомінкі.
Дозвольте щиросердно привітати
Із вашим днем народження в цей час,
Всім колективом хочемо сказати,
Що дуже поважаєм вас!

Шановний Леоніде
Федоровичу Миколаєнко!
Вітаємо з Вас з днем народження! Нехай вік не стане
перешкодою для гарного настрою і бравого самопочуття, нехай пройдені роки залишать добрий слід у пам’яті
та почуття гордості в душі, нехай попереду ще будуть
можливості для втілення задуманого, нехай кожен день
стає плідним, по-своєму цікавим, веселим і насиченим
візитами близьких.
З повагою начальник відділу освіти
Романівської РДА Оксана Гаврилова

До вшанування пам’яті жертв
Голодомору члени молодшої
групи рою «Козацька воля»
готувалися ретельно
Лариса Бджілка

Про найважчі часи зі свого життя врублівським дітям розповіли
очевидці – односельчани.
Діти завітали до довгожительки с. Врублівки
Фелікси Кашперівни Верховецької, 1925 року народження. Вона розповіла про те, як родині її батьків,
у якій було 8 дітей, вдалося вижити у 30–40 рр. XX
cт.: арешт батька – «ворога народу», спільне проживання у дядьковій родині, переховування власних
запасів зерна.
Цікавою була зустріч із Євгенією Федорівною
Паренюк, 1946 року народження. Про голодомор
1932–1933 рр. вона пам’ятає із розповідей своєї мами –
Олександри Олександрівни Талько, яка народилася
у 1916 році. Самій ж Євгенії Федорівні, як і багатьом
її ровесникам, надовго закарбувалися у пам’яті роки
повоєнного голоду.
Ми переглянули відеофільм для дітей «Голодний
Дух». Кожен учень виготовив колосок та квітку незабудку. Вони нагадують нам не забувати жертв, які
загинули на території України зимою 1932–1933 років
штучно створеною голодною смертю.

Довідково
Знак квітки незабудки як символ пам'яті жертв
Голодомору розроблений у 1986 році учителями
цілоденної школи св. Софії в Миссиссаґа у Канаді.
Це були часи, коли влада Радянського Союзу активно
заперечувала мільйони жертв, замучених штучно
створеним голодом на території України зимою
1932–1933 рр».

Прийміть щирі вітання із Днем Збройних сил України
та Міжнародним днем волонтера!
Безперечно, міць української держави у єдності армії та народу. Тому невипадково
у календарі на день раніше є ще одне свято, яке в нашій країні навіть не відзначали ще
кілька років тому. Це – День волонтера. Волонтерами не народжуються, ними стають за
покликом серця і відчуттям справедливого милосердя в душі. Без перебільшення можна
сказати, що волонтерами у ці складні для країни часи стали сотні романівців. Прийміть,
шановні, вітання з Міжнародним днем волонтера і щиру вдячність за вашу небайдужість,
безкорисливість і милосердя.
6 грудня – свято чоловіків, які захищають спокій наших домівок. У цей день ми з вдячністю вшановуємо тих, хто присвятив своє життя служінню Вітчизні, хто стояв у витоків
створення нашого війська, хто сьогодні захищає державу, забезпечує мир і спокій наших
громадян. Саме ви захищаєте рубежі нашої країни, її національні, конституційні інтереси,
забезпечуєте безпеку всіх громадян України у ці непрості часи випробувань для нашої
держави.
Нехай ніколи ваші родини не отримують страшні звістки про загибель рідних, а світла
пам’ять про тих, хто при виконанні своїх обов’язків із захисту країни сплатив найдорожчу
ціну – життя, назавжди залишиться у нашій пам’яті!
Бажаємо всім українським військовослужбовцям злагоди, міцного здоров’я, надійного
родинного тилу, віри у силу власної держави, щастя та добра!
З повагою голова державної адміністрації В. В. Флуд

Шановні працівники та ветерани органів місцевого
самоврядування, депутати місцевих рад
Щиро вітаємо вас зі святом – Днем місцевого самоврядування!
Цей день стоїть в ряду дат, пов’язаних із здобуттям Україною незалежності і розбудовою
власної державності та демократії. Він об’єднав людей активної життєвої позиції, лідерів
територіальних громад, організаторів втілення в життя їхньої волі.
Реалії сьогодення ставлять перед нами завдання – спільними зусиллями побудувати
Українську державу європейського зразка. Країна поруч з економічними реформами
потребує і подальшого розвитку органів місцевого самоврядування. За такими змінами –
майбутнє держави. Тому й надалі залишаються актуальними питання вдосконалення та
розширення повноважень самоврядних органів.
З нагоди свята висловлюємо вдячність усім працівникам органів місцевого самоврядування за сумлінну і самовіддану працю, за компетентність та відповідальність, активну
громадську позицію у розбудові нашого району.
Бажаємо від щирого серця – усім, хто працює на благо територіальних громад, відстоює
їхні запити та інтереси, міцного здоров’я, великого щастя, нових здобутків у роботі, родинного затишку та здійснення всіх ваших життєвих мрій і сподівань. Нехай цей святковий
день додасть всім нам натхнення і наполегливості у спільній справі подальшого розвитку
територіальних громад, відродження сіл і селищ нашого району, зміцнення авторитету
нашої держави в європейській спільноті і у всьому демократичному світі!
Голова державної адміністрації В. В. Флуд
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Істотні умови договору оренди
земельної ділянки приватної власності
Договір оренди землі – це
договір, за яким орендодавець
зобов'язаний за плату передати
орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний
строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку
відповідно до умов договору та
вимог земельного законодавства.
Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за
бажанням однієї із сторін може
бути посвідчений нотаріально.
Власник земельної ділянки може
встановити вимогу нотаріального
посвідчення договору оренди землі
та скасувати таку вимогу. Типова
форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Укладення договору оренди
земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за
згодою орендодавця та особи, яка
згідно із законом вправі набувати
право оренди на таку земельну
ділянку.

До договору оренди землі
обов’язково включаються
такі умови:
• об'єкт оренди (кадастровий
номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
• термін дії даного договору;
орендна плата із зазначенням її
розміру – не менше 3 відсотків
визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки

(паю) на рік, індексації, способу та
умов розрахунків, строків, порядку
її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
Обов'язково потрібно вказати
про обов'язки орендаря своєчасно
вносити орендну плату за користування земельною ділянкою, використовувати земельну ділянку
за її цільовим призначенням,
повернути орендодавцю орендовану земельну ділянку після закінчення оренди, якщо інше не
передбачене договором або не погоджено сторонами у письмовій
формі. Орендодавець зі свого боку
зобов'язаний передати земельну
ділянку у користування орендарю
у стані, що відповідає умовам договору, а також повідомити про
наявні обмеження (обтяження)
щодо використання орендованої
земельної ділянки. За згодою
сторін у договорі оренди землі
можуть зазначатися інші умови.
У разі, якщо договором оренди землі передбачено здійснення
заходів, спрямованих на охорону
та поліпшення об’єкта оренди, до
договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на
такі заходи.
Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох
земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця. У разі укладення договору
оренди (суборенди) в порядку
обміну правами користування
земельними ділянками сільсько-

господарського призначення,
розташованими у масиві земель
сільськогосподарського призначення, у такому договорі зазначається договір, взамін якого він
укладений.
Строк дії договору оренди
землі визначається за згодою
сторін, але не може перевищувати 50 років. Дата закінчення
дії договору оренди обчислюється від дати його укладення.
Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
фермерського господарства, особистого селянського господарства
не може бути меншим за 7 років.
Договором оренди землі
може встановлюватися умова
щодо поновлення такого договору. Якщо договір містить
умову про його поновлення
після закінчення строку, на
який його укладено, цей договір
поновлюється на такий самий
строк і на таких самих умовах.
Поновленням договору вважається поновлення договору без
вчинення сторонами договору
письмового правочину про його
поновлення в разі відсутності
заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення
договору. Вчинення інших дій
сторонами договору для його
поновлення не вимагається.

В Україні продовжили
термін заміни
чорнобильських
посвідчень

Термін продовжили до
1 січня 2022 року згідно з постановою Кабінету Міністрів
України.
«У зв’язку з введенням карантину та великим обсягом роботи при заміні посвідчень
регіональними комісіями, уряд продовжив
до 1 січня 2022 термін подання документів на
заміни посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», –
йдеться на Урядовому порталі.
Зокрема, це дасть змогу обласним державним адміністраціям замінити посвідчення
в повному обсязі і не завдасть дискомфорту
громадянам.

Передбачається до 01.01.2022 провести заміну посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи:
– віднесеним до категорії 1;
– особам, які брали участь у ліквідації
інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів
та проведенні на них регламентних робіт;
– особам, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої
аварії, порушення правил експлуатації
обладнання з радіоактивною речовиною,
порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося
не з вини потерпілих, віднесеним до категорій 1, 2, 3.

Сторона договору, яка бажає
скористатися правом відмови від
поновлення договору не пізніше
як за місяць до дати закінчення
дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей
про поновлення договору.
У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого
договору після настання відповідної дати закінчення дії договору,
державна реєстрація речового
права продовжується на той самий строк.

Договір орен д и зем лі
обов'язково підлягає державній реєстрації. Право оренди
земельної ділянки виникає
з моменту державної реєстрації
такого права.
Отже, щоб укласти договір
оренди земельної ділянки, потрібно виважено проаналізувати
його істотні умови, прописати їх
у договорі потрібно таким чином,
щоб не було суперечності згідно
з чинним законодавством та домовленостей між сторонами, тому
умови в договорі повинні бути прості, зрозумілі та однозначні.
Романівське бюро
правової допомоги

Людина живе доти,
доки пам'ять про неї
живе у наших серцях
Пам'ятатимемо ми й
Сергія Лялевича, нашого
земляка, який боронив
рідну землю від ворожих
загарбників.
Народився Сергій 15 вересня 1981
року. Закінчив школу, одружився й
працював у рідному Романові. Дружина Ганна подарувала йому сина
Вадима. Родина жила
зви ча й н и м р о зм ір е ним життям, доки на
рі д н у землю не прийшла війна. Коли Сергію прийшла повістка
з військкомату, він, не
зволікаючи, пішов до
війська. Служив у 30-ій
окремій механізованій
брига д і коман д иром
міномету. Разом з побратимами пережив не
один складний бій.
Проте невблаганна
с ме р т ь чек а л а с в ог о
часу. Сержант Сергій
Л я леви ч Серг ій заг и н у в 9 л ю т ог о 2 015
року під час виконання
службових обов’язків
військової служби
в зоні проведення
АТО у районі населеного пункту Логвинове
Бахму тського району
Донецької області. Похований на кладовищі
у рідному Романові.
Вдячні романівча-

ни назвали одну з вулиць селища
іменем героя.
Ук а з о м П р е з и д е н т а Ук р а ї н и
№ 473/2015 від 13 серпня 2015 року за
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності України, вірність військовій
присязі Сергій Лялевич нагороджений
орденом «За мужність» III ступеня
(посмертно).
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Точка зору

Перші рішення нових обласних депутатів

Житомирщина має
новий керівний склад
обласної ради, його
обрали депутати на
першій після виборів
сесії.
Кворум для проведення зібрання забезпечили 62 депутати,
загалом чисельність ради – 64
обранці. Перша сесія зазвичай
має кадрове спрямування, робота депутатів полягає у тому,
аби обрати голову ради, заступників, створити постійні комісії

та визначитись з їхнім складом
та очільниками. 27 листопада
офіційно визначились з кандидатами і обрали тих, хто головуватиме в раді найближчим часом.
Згідно з процедурою першу
сесію відкрив голова Житомирської обласної виборчої комісії
Євгеній Лех, який і оприлюднив
офіційні результати виборів та
передав головування тимчасовій президії. Її сформували
з трьох представників політичних партій, за яких найбільше
голосів віддали жителі області
25 жовтня, а це «Слуга народу»,
«Наш край» та «Європейська
солідарність».

Загалом до обласної ради увійшли 9 політичних сил, утворивши 9 депутатських фракцій.
Серед них: «Слуга народу» – 11
депутатів, «Наш край» – 9, «Європейська солі дарність» – 9,
«Опозиційна платформа – За
життя» – 7, «За майбутнє» – 7,
ВО «Батьківщина» – 6, «Пропозиція» – 6, «Радикальна партія Олега Ляшка» – 5, «Сила і Честь» – 4
депутати.
На порядку денному першої
сесії стояло кілька основних питань, серед яких першим було
утворити лічильну комісію та
провести голосування щодо обрання голови ради і заступників.
Волод и м и р Фе дорен ко
від партії «Слуга народу» був
обра н и й головою ш л я хом
таємного голосування, його
кандидатуру підтримали 53
депутати. Такою ж кількістю
голосів було обрано першого
заступника Олега Дзюбенка
від політичної партії «Наш
край», окрім нього, посаду за-

ступника отримав Володимир
Ширма від «Пропозиції», його
підтримали 48 з 54 депутатів.
Саме ці політичні особи є новим керівним складом обласної ради восьмого скликання.
Процедура голосування за
ці посади є таємною, вона проходить за схемою, схожою з виборами державного рівня, тільки
у межах сесійної зали – є бюлетені з кандидатурами, які видаються депутатам після пред’явлення
паспорта, і в окремих кімнатах
проходить сам процес голосування та підрахунку голосів, результати яких оголошує лічильна
комісія одразу після завершення
процедури обрання.
Порядок денний першої сесії вимагає також від депутатів
визначитись із постійними комісіями, їхнім складом та напрямами роботи. Це ті структурні
осередки, які працюють у міжсесійний період, і саме вони є
базовою діяльністю депутатів.
На комісії покладений розгляд
звернень громадян, формування
основних стратегій та орієнтирів
роботи. У міжсесійний період
вони готують основу майбутнього зібрання. Усього у раді восьмого скликання утворено 8
постійних комісій, серед яких
комісії з питань бюджету та
фінансів; соціально-економічного розвитку, малого та
середнього бізнесу, інвестиц і й т ра нспорт у та зв’язку;

ком у н а л ьної вл ас но с т і та
майнових відносин; агропромислового комплексу, землі та
розвитку села; з питань екології та охорони навколишнього середовища; гуманітарна
комісія; з охорони здоров’я та
з питань ветеранів; з питань
регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку. Обрані також голови
даних комісій.
Загалом базові рішення під
час першої сесії були прийняті.
Серед 64 депутатів обласної ради
є представник Романівського
краю, підприємець Ігор Ходак.
Це його друга каденція, і першу
сесію ради восьмого скликання
він охарактеризував як злагоджену і конструктивну: «У сесійну залу кожен з нас прийшов
з єдиною метою – працювати на
благо громади, пам’ятаючи повсякчас про тих, хто нас сюди
привів, – наших виборців. І сьогодні заради розвитку нашого
краю ми маємо консолідувати
свої сили, працювати спільно,
не втрачаючи індивідуального
бачення та підходу, будувати діалоги і дискусії, результатом яких
мають бути стратегічно-важливі
і цінні для території рішення.
Тут, у сесійній залі, зібралось
кілька політичних сил, різних за
своїми політичними ідеями, але
з однією метою – розвивати свій
край. І навколо цього ми маємо
об’єднуватись».
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У кожного – своя епоха і долі свій фатальний тест,
у кожного – своя Голгофа і свій дубовий важкий хрест

До 80-річчя Леоніда Миколаєнка

У кожного – своя епоха
І долі свій фатальний тест,
У кожного – своя Голгофа
І свій дубовий важкий хрест.
У кожного є свій Іуда,
Свій Ірод є і свій Пілат.
І кожен жде спасіння – чуда,
Щоб увійти у райський сад.
У кожного в душі багаття
Палає праведних ідей,
Але не кожен на розп’яття
Піти готовий за людей.
Леонід Миколаєнко
Розпочався життєвий шлях
поета Леоніда Федоровича Миколаєнка 1 грудня 1940 року у селі
Сокільча Попільнянського району
на Житомирщині в сім’ї службовців. Після закінчення Сокільчанської середньої школи вступив до
Київського культурно-освітнього
училища. Згодом працював у закладах культури на Попільнянщині, з 1965 по 1969 р. навчався
у Житомирському педінституті
на філологічному факультеті.
Після закінчення працював директором школи у Любарському
районі. У зв’язку із зміною місця
проживання працював лектором
у Дзержинському райкомі партії.
У 1982 році був обраний селищним головою у селищі міського
типу Миропіль. З 1994 по 1998 рік
працював учителем історії у Миропільській середній школі № 1.
у 1998 році знову був обраний
селищним головою, звідки і вийшов на пенсію у 2002 році. Музою
творчості стала дружина Лариса.
Саме їй присвячено багато ліричних творів: «Пісня молодості», «Чи
випив зілля», «Ларисі».

Творчість

Пише Леонід Федорович, окрім
поезій, і прозу – новели, оповідання, вдаються йому літературні
пародії. Чудово малює. Має широке коло прихильників. Автор
знайшов своє (і можна сподіватися,
що віднайде ще не одне) слово про
те, що хвилює, що не дає спокою.
Відрізняє поезію Леоніда Миколаєнка тематична спрямованість:
відродження духовності, історична справедливість, віра в людину,
з її болями і тривогами… Перша
поетична збірка «3урочений Євшан» – якраз про це. Другою є кни-

га «Осягнення суті» – за характером
філософська, пройнята історизмом
та народністю, порушує важливі
морально-етичні, духовні та громадянсько-політичні проблеми.
«Осягнення суті» виходить
у період, коли Україна опинилася
на протягах глобалізації, яка стала головною і визначною подією
ХХІ століття, підсумком всього, що
відбувалося у попередні дві тисячі
років під знаком Христа. Глобалізація, як прояв апокаліпсису, гряде
під лиховісним знаком антихриста
з його кодовим символом числа 666.
Писати і друкуватися почав
у кінці 50-х – на початку 60-х років. Будучи людиною надзвичайно
вимогливою до себе, вирішив, що
велика література обійдеться і без
його доробку, тому зробив перерву
аж до другої половини 90-х років.
Першим віршем уже сповненого
житейською мудрістю Л. Миколаєнка стала «Голгофа».
Це не лише епіграф до збірки,
а й життєве кредо самого автора.
Життя – це нескінчений циклічний процес, життя було, є
і буде.
Життя. Життя як невтомний
буревій. Як бурхлива ріка, як пекуче сонце і як холодний палючий

вітер… Як щось незвідане, вигадане, нереальне, а іноді зовсім незрозуміле…
Чи можна через мову пізнати національну культуру? Адже
для спілкування іноді людині
вистачає 300–400 слів, з десяток
моделей речень, а для пізнання
культури потрібне осягнення незліченної кількості текстів, а ще
точніше – знання, розуміння конкретних життєвих ситуацій, в яких
формується й виявляється світосприймання людини, належної
до певної культури.
Тексти Леоніда Миколаєнка
вражають читача синтезом інтелектуалізму й емоційності. Надзвичайно різноманітний словник
поета, в якому семантика і стильове навантаження загальних та
власних назв дають характерний
часовий зріз літературної мови. За
кожною власною назвою (з таких
назв вибудовується словник музики, живопису, всесвітньої історії,
географії, фольклору) відчуваємо
велику жагу пізнання, глибинне
аналітичне мислення поняттями,
що об’єднують світи й століття,
в які вписано Україну.
Це традиційний римований
вірш, у якому постає, на перший

погляд, звичайний пейзажний малюнок, але вдумаймось, як кожне
промовлене слово диктує появу
порівняння чи епітета:
Особливість геніальної поезії
в тому, що кожен читач знаходить у ній суголосні мотиви. Для
тлумачення авторських епітетів,
метафор, порівнянь достатньо
невеличкого тексту, знання реалій – української природи, побуту,
звичаїв…
«У дні, коли Василеві Стусу
мало б виповнитись 70 років, він
міг бути серед нас. Але його нема.
Нема більше 20 років, бо поет встиг
прожити менше п’яти десятиріч,
загинувши в радянському концтаборі в Росії. Помер Стус нескореним, і всі ці роки його приклад
стукає в серця українців – щоб
не забували, щоб боролися, щоб
перемагали… Відверто кажучи,
коли нещодавно перечитував вірші поета, особливо більш ранні,
то раптом спіймав себе на думці,
що драматичні колізії його долі
поступово змінили світлосприйняття життя, притаманне в молоді
роки, на трагічне і певною мірою
провідницьке».
Для Леоніда Миколаєнка,
автора книги віршів «Шлях на

Голгофу» (підзаголовок «Пам’яті
Василя Стуса») – переконання,
що той вже у наші часи повторив
подвиг Ісуса Христа, є наріжним
і визначальним.
Будучи у 60-х роках минулого
століття студентом філологічного
факультету Житомирського педагогічного інституту, він зустрічався
з низкою тогочасних митців українського слова, в тому числі Олесем
Гончаром. А за гарячий публічний
виступ на захист роману останнього «Собор» ледь не «вилетів»
з інституту, а деякі компартійні
боси навіть погрожували йому
за це в’язницею. Як неодноразово
зазначав сам Леонід Федорович,
можливо, тоді від тюрми врятувало його те, що перший секретар
Житомирського обкому КПУ Терехов виявився достатньо розумною
людиною і не дав команди на переслідування молодого студента.
Отже, згодом дипломованому
філологу (потім ще історику) довелось і повчителювати, і покерувати
на педагогічній ниві.
Проте з найбільшою гордістю
він згадує про ті 20 років життя,
коли очолював селищну владу
у Мирополі, що на Житомирщині.
Згадує, як проводили газ, мостили
дороги, словом, облаштовували
містечко, як могли. Власне такий
довгий термін перебування на чолі
громади сам по собі викликає повагу, бо свідчить про довіру людей.
Це, так би мовити, громадська
іпостась. А для душі були екскурси
в історичні хроніки, і були вірші,
і ще новели, і оповідання. Створені
на епічному історичному тлі або,
навпаки, проникнуті глибоким
ліричним щемом.
Оксана Гаврилова, начальник
відділу освіти Романівської РДА

У Романівській гімназії –
нове обладнання
для кабінету хімії
27 листопада 2020 року
в ОНЗ «Романівська гімназія» було завезене та встановлене нове обладнання
для кабінету хімії, яке мотивувати до вивчення природничих наук.
Оснащенн я навча льного зак ла ду
необхідним новим шкільним обладнанням – дуже важлива складова якісного
та успішного освітнього процесу.
Щоб налаштувати учнів на плідну

роботу та мотивувати до вивчення природничих наук, зокрема такої складної і водночас цікавої науки – хімії,
потрібно вдало підібрати відповідне
лабораторне та технічне обладнання.
Адже в сучасній школі учні отримують
не тільки знання, а й займаються дослідницькими та науково-практичними
роботами. Відтепер у кабінеті хімії є
сучасні технічні засоби навчання – мультимедійне та комп’ютерне обладнання
(п’ятиповерхова комбінована дошка –
екран, ноутбук, проектор, фабрика друку), демонстраційні навчальні прилади,
лабораторне обладнання, демонстраційні колекції корисних копалин.
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Гороскоп на тиждень 2 - 8 грудня
ОВЕН

Від виваженості ваших рішень на цьому
тижні багато що залежить. Але
пам`ятайте: сконцентруйтеся на
чомусь одному.

ТЕЛЕЦЬ

Прийняття рішень,
що стосуються особистого життя, відкладіть на потім. Емоційні сплески можуть
впливати на самопочуття.

БЛИЗНЮКИ

Займіться розвитком дітей – для цього
сприятливий період. У жодному разі не приймайте серйозних
рішень – не на часі.

РАК

Можуть загостритися хронічні хвороби.
Занепокоєння, пригніченість і знервованість не покидатимуть вас увесь тиждень.

Куточок ГОРОДНИКА
ЛЕВ

Виникнуть проблеми, які вимагатимуть
вашої уваги, можлива невпевненість у партнері чи своїх почуттях до нього.

ДІВА

Відчуватиметься
втома і зниження працездатності. Будьте обережними у побуті, аби уникнути
травм. Відпочиньте!

ТЕРЕЗИ

Можливі труднощі
у спілкуванні з дітьми.
Не витрачайте нераціонально життєві ресурси і не
нав`язуйте себе іншим.

СКОРПІОН

Через дезінформацію можете прийняти
неправильне рішення. Не розпочинайте нових справ – не
матимуть успіху.

Смачного!

СТРІЛЕЦЬ

Ваші амбіції ростуть. Однак зараз не
час користуватися моментом
в особистих цілях – можете
втратити авторитет і повагу.

КОЗЕРІГ

Зверніть увагу на фінансову сферу – можливі помилки. Позбавтеся усього,
що не дає вам рухатися вперед,
уникайте нових проєктів.
Тиждень незапланованих рішень в особистому житті. Вдалий період
звільнитися від усього старого,
але змініть методи.

РИБИ

4

Гранат

Спагеті з вершково-грибним
соусом
• Інгредієнти: спагеті – 350 г, шампіньйони – 500 г,
нежирні вершки (у мене 15%) – 200 мл, соєвий соус – 2
ст. л., часник – 1–2 зубчики, сіль, чорний мелений
перець – за смаком.
• Гриби помити і нарізати плястерками.
• Додаємо соєвий соус.
• Нарізані гриби викласти у розігріту пательню зі соняшниковою олією і на середньому вогні
смажити приблизно 15 хв. Після цього до грибів
додати соєвий соус.
• Додаємо вершки. Посолити, поперчити за
смаком і, помішуючи, тушкувати на середньому
вогні 2–3 хв.
• В кінці додати вичавлений часник, перемішати
і відставити з вогню.
• Спагеті відварити у підсоленій воді до готовності і відкинути. Гарячий соус перемішати з гарячою
пастою.
Джерело: www.smachno.in.ua
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Плодові дерева,
які можна виростити у квартирі та
створити власний сад
з фруктами.
Звичайно, купити фрукти
в супермаркеті нескладно, але
як цікаво спостерігати за ростом,
цвітінням і формуванням плодів
у себе вдома.
До того ж це, виявляється,
зовсім нескладно. Слідуючи
простим рекомендаціям, можна
виростити сад навіть у квартирі.

грудня
середа

ТИСК, ММ

Шовковиця

Не плануйте важливі зустрічі. Також
не найкращий час для розваг.
Більше часу приділіть своєму
внутрішньому світу.

піцу в розігрітій до 220 °C духовці протягом 10–15 хв.
Піца з тунцем і цибулею готова. З решти інгредієнтів
таким самим чином спекти ще одну піцу.

• Інгредієнти для тіста: борошно – 400 г, вода –
250 г, свіжі дріжджі – 20 г, оливкова чи соняшникова
олія – 2 ст. л., цукор – 2 ч. л. без вершка, сіль – 1 ч. л.
без вершка.
• Інгредієнти для соусу: помідори свіжі – 600 г,
або помідори у власному соку – 450 г, оливкова олія –
2 ст. л., цукор, сіль, чорний мелений перець – за
смаком, орегано – 1 /2 ч. л.
• Інгредієнти для начинки: цибуля велика – 2 шт.,
тунець в олії – 250 г, оливки – 80 г, оливкова олія – 1
ст. л., орегано, сіль.
• Із вказаних інгредієнтів замісити тісто для піци.
• Поки тісто підростає, приготувати класичний
томатний соус для піци.
• Готуємо начинку. Цибулю нарізати дуже тонкими півкільцями, додати олію, орегано і сіль. Все
добре перемішати.
• Готове тісто обім’яти, розділити на дві частини і одну частину трохи розкачати на присипаній
борошном стільниці.
• Потім тісто викласти на змащене олією чи
присипане борошном деко і руками розтягнути
його до потрібного розміру (30–33 см).
• Корж змастити 1/2 частиною томатного соусу.
• На соус викласти 1/2 частину цибулі.
• З тунця злити олію, викласти на тарілку
і розім’яти виделкою. Далі рівномірно викласти
1/2 частину тунця.
• На тунець викласти половину оливок. Випікати
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спосіб збереже тепло
і вологість. Поливайте за
необхідності, щоб ґрунт
завжди була злегка вологим. Як тільки сходи
з'являться, зніміть плівку. Після проростання
2–3 справжніх листочків
їх пересаджують у великі горщики, близько 4–6
сантиметрів в діаметрі.

ВОДОЛІЙ

Піца з тунцем і цибулею

2

5 плодових дерев
для мінісаду
у квартирі

752

ТИСК, ММ

749

ТИСК, ММ

747

ТИСК, ММ

748

ТИСК, ММ

Гранат є одним з найкрасивіших фруктових дерев, яке легко
можна виростити у квартирі. Це
можливо завдяки його неглибокій кореневій системі. Гранат
можна розмножувати живцями
або насінням, але краще купити
2–3-річну рослину: так не доведеться довго чекати плодів.
Виберіть сонячне місце, адже
чим більше сонця отримає рослина, тим краще
буде плодоносити.

Відмінна ідея – вирощування шовковиці
у приміщенні, оскільки
вона швидко росте, рясно плодоносить (іноді
тричі на сезон) і не вимагає складного догляду.
Якщо шовковичне деревце регулярно підрізати, то його
легко тримати на підвіконні або
столі. Якщо посадити саджанець,
куплений у розпліднику, можна
отримати урожай того же року.
Переконайтеся, що рослина
отримує принаймні 6 годин світла щодня. Шовковиця майже не
потребує добрива, але підживлення стимулює здоровий ріст.
Підгодовувати рослину потрібно
тільки в період цвітіння і формування плодів.
Чим бі льше контейнер,
в якому буде рости дерево, тим
здоровішим і міцнішим воно
буде, а відповідно і ягоди будуть
більшими.
Шовковичні дерева легко
пристосовуються і будуть рости
у будь-якому родючому ґрунті,
тільки забезпечте регулярний
рясний полив і дренаж.

Інжир

Інжир відомий тим, що його
легко вирощувати у приміщенні. Йому потрібно один або два
роки, щоб почати плодоносити.

Авокадо

Якщо хочете отримати плоди, купіть карликове дерево, яке було
щеплене.
Використовуйте опору, щоб стебло рослини
формувалося міцним
і прямим. Крім того, пересаджуйте дерево, коли
воно переросте горщик.
Обрізайте відростки внизу стовбура. Удобрюйте
щомісяця рідким добривом і повертайте рослину
до світла, для того щоб
регулювати ріст.

Мандаринове дерево

Мандарини можна легко виростити з кісточок, які потрібно
спершу промити і просушити.
Використовуйте ґрунтосуміш,
що містить компост, торф'яний
мох або перліт.
Заповніть горщик або контейнер сумішшю і переконайтеся,
що ємність має дренаж. Злегка
полийте перед посадкою і дайте
висохнути на сонці, поки ґрунт не
стане просто вологим. Посадіть
2–3 кісточки в середину горщика
і присипте.
Накрийте горщик поліетиленовим пакетом, щоб стимулювати проростання насіння. Цей

Існує багато сортів, і більшість
інжирів прості у вирощуванні
та догляді, але найбільш поширеним кімнатним інжиром є
Негро Ларго.
Помістіть саджанець інжиру
в ємність, що має дренажні отвори, оскільки поливати його треба
рясно, поки вода не протече. Полив робіть не менше одного разу
на тиждень.
Розмір дерева легко контролюється обрізанням і величиною горщика. Якщо не можете
або не хочете мати велику рослину, посадіть його у невеликий
контейнер.
Джерело: Ukr.Media.
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Ï’ßÒÍÈÖß, 11.12

ÑÓÁÎÒÀ, 12.12
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UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Гранд готель"
15.10,21.25, 00.00 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Т/с "Максиміліан і
Марія Бургундська"
17.30 Д/с "Дикая планета"
19.00 Жеребкування UEFA
до Чемпіонату світу
FIFA�2022
19.25 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.35 Зворотний відлік"
00.05 Перша шпальта
00.35 Т/с "Полдарк" 16+

09.30 Т/с "Гранд готель"
15.10,21.35, 23.35, 02.40,
05.50 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Т/с "Максиміліан і
Марія Бургундська"
17.30 Схеми
18.55 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.10 Д/ц "Супер � чуття"
23.40 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
00.15 Т/с "Полдарк" 16+

09.30 Т/с "Гранд готель"
15.20 Країна пісень
16.30 Т/с "Максиміліан і
Марія Бургундська"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.45 Розважальна програ�
ма
22.10 Д/ц "Супер � чуття"
23.40 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
00.15 Т/с "Полдарк" 16+
04.25 Д/ф "Перехрестя
Балу" 12+

09.30 Т/с "Гранд готель"
15.20 Країна пісень
16.30 Т/с "Максиміліан і
Марія Бургундська"
17.30 Розважальна програ�
ма
18.55 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.45 Схеми. Корупція в де�
талях
22.10 Д/ц "Супер � чуття"
23.40 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
00.15 Т/с "Полдарк" 16+

09.30 Т/с "Гранд готель"
12.25 Біатлон.
16.40,23.45 Д/ц "Боротьба
за виживання"
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.35,02.40, 05.50 Спорт
21.45 "Я � Брюс Лі"
00.15 Т/с "Полдарк" 16+
02.45 Суспільно�політичне
ток�шоу "Зворотний
відлік"

09.05 Відтінки України
09.40 Музеї. Як це працює
10.10, 22.00 Х/ф "Передчут�
тя"
12.00 Д/ц "Історії вулканів"
12.40 Біатлон
17.35 Х/ф "Апостол Павло:
Диво на шляху в Да�
маск" 1 с. 12+
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.25 Д/с "Неймовірні вина�
ходи"
00.10 Д/ф "Малевич"
04.25,05.25 Погода

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
14.05 Біатлон
16.40 Т/с "Величні Медичі"
20.00 Д/ц "Світ дикої приро�
ди"
21.25 Розважальна програ�
ма з Майклом Щуром
22.00 Х/ф "Баухауз" 16+
00.20 Д/ф "Кіноперфор�
манс. Народний Ма�
лахій!" 12+
01.05 Країна пісень

1+1

1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2020"
13.10 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Рідня" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"
00.20 Х/ф "Діамантова
рука"
02.20 Х/ф "Побачення у
Веґасі"

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"
11.25,12.20, 14.15, 14.45
"Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
2020"
20.45 Т/с "Рідня" (12+)
22.45,00.55 "Майже ко�
лишні"

²ÍÒÅÐ

09.35,18.00, 19.00, 03.25
Ток�шоу "Стосується
кожного"
10.35, 12.25 Т/с "Детектив
Ренуар" 12+
12.00 "Новини"
15.45 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа" 16+
00.00 Т/с
"Головний
калібр"

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"
людей 2020"
11.25,12.20, 14.20, 14.45
11.25 "Міняю жінку"
"Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали 19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Рідня" (12+)
20.35 "Чистоnews 2020"
22.45 "Світ навиворіт.
20.45 Т/с "Рідня" (12+)
00.10 "Світ навиворіт 11: 21.45 "Право на владу 2020"
Китай. Дайджест"
00.45 "Українські сенсації"
01.10 "Світ навиворіт"
1+1

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�
лек 2" 12+
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її
доньки"
14.20,15.15 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа" 16+
00.00 Т/с
"Головний
калібр"
02.30 Т/с "Несолодка про�
позиція" 12+

²ÍÒÅÐ
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+
00.00 Т/с "Головний калібр"
02.20 Т/с "Несолодка про�
позиція" 12+

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"
18.00,19.00, 03.15 Ток�шоу
"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа" 16+
00.00 Т/с "Головний калібр"
02.30 Т/с "Несолодка про�
позиція" 12+

1+1

1+1

1+1

09.25 "Життя відомих людей
13.00,14.20, 15.35 "Великі
випуски
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45,00.40 "Ліга сміху
2020"
22.45 "Вечірній квартал"
00.00,02.40 "#Гуднайтшоу

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Жіночий квартал"
22.20 "Вечірній квартал"
23.15,00.15 "Світське жит�
тя. 2020"
01.15 "Великі випуски з
А.Птушкіним"

09.00 "Лото�забава"
09.30,10.45 "Великі випуски
11.50 "Світ навиворіт
13.15,03.10 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації
21.00 Х/ф "Я, ти, він, вона"
23.00 Х/ф "Dzidzio. Перший
раз" (12+)
01.05 Х/ф "Кохання і
Різдво" (12+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме� 11.10 Х/ф "Висота"
13.00 Х/ф "Весна на
лек 2" 12+
Зарічній вулиці"
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її
15.00, 20.30 Т/с "Заради ко�
доньки"
хання я все зможу!"
14.20,15.20, 00.55 "Речдок"
16.15 "Речдок. Особливий 20.00,02.15 "Подробиці"
22.00 "Бенефіс Ірині Аллег�
випадок"
ровой"
18.00,01.50 Ток�шоу "Сто�
00.40 Х/ф "Чортове коле�
сується кожного"
со" 16+
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 Ток�шоу "Мир і війна 02.45 "Орел і Решка.
Шопінг"
03.20 "Чекай на мене. Украї�
03.50 Х/ф "Джейн Ейр"
на"
²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

05.35 Х/ф "Зорро"
08.00 "Удачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа" 16+
16.50 Т/с "Детектив Рену�
ар" 12+
20.00 "Подробиці"
20.30 "Великий бокс. Вла�
дислав Сіренко � Кос�
тянтин Довбищенко"
23.00 Х/ф "Екіпаж"
01.55 "Речдок"

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

09.00 "МастерШеф. Про�
фесіонали" 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"
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Колір при�
страсті" 16+
23.05 Х/ф "Ніконов і Ко"
01.05 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

09.05 "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"
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Колір при�
страсті" 16+
23.05 Х/ф "Ніконов і Ко"
01.05 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

08.30 "МастерШеф.
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
15.40 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама"
19.05 "Про що мовчать
жінки" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Колір при�
страсті" 16+
23.05 Х/ф "Ніконов і Ко"
01.05 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

09.15 "МастерШеф. Про�
фесіонали" 12+
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
15.40 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама"
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Колір при�
страсті" 16+
23.05 Х/ф "Ніконов і Ко"
01.05 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

06.35,19.00, 22.50 "Холос�
тячка Ксенія Мішина"
12+
10.10,23.00 "Як вийти
заміж" 16+
11.15, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
00.05 "Про що мовчать
жінки" 16+

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.50, 10.55 Т/с "Колір при�
страсті" 16+
07.55 "Неймовірна правда
про зірок"
17.00,22.30 "Хата на тата"
12+
19.00 "МастерШеф" 12+
00.45 "Я соромлюсь свого
тіла" 16+

07.50 Х/ф "Формула кохан�
ня"
09.40 "МастерШеф" 12+
13.00 "Хата на тата" 12+
15.00 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
20.00 "Один за всіх" 16+
21.10 "Я соромлюсь свого
тіла" 16+
23.10 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV
ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
10.50 Х/ф
"Тремтіння
землі�6" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Загибель Лос�
Анджелеса" 16+
15.00, 16.15 Х/ф "2012" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови
21.25 Т/с "Пес�6" 16+
22.35 Свобода слова
00.00 Т/с "Фантом" 16+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Теорія змови
11.10, 13.15 Х/ф "Підривни�
ки" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.30 Х/ф "Епідемія стра�
ху" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес�6" 16+
22.40 Т/с "Фантом" 16+
01.40 Х/ф
"Тремтіння
землі�6" 16+

ICTV

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини
11.10, 13.10 Х/ф "Крикуни"
16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.10 Т/с "Пес" 16+
16.25 Х/ф "П'ята хвиля" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с "Пес�6" 16+
22.40 Т/с "Фантом" 16+
01.40 Х/ф "Підривники" 16+
03.35 Я зняв!

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
11.45, 13.15, 01.45 Х/ф "Ба�
дьорість духів" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.50 Х/ф "Одного разу по�
рушивши закон" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.25 Т/с "Пес�6" 16+
22.40 Т/с "Фантом" 16+
03.15 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Le Маршрутка
10.00,19.00 Супер Топ�мо�
дель по�українськи
12.20 Х/ф "Темний лицар"
15.40 Х/ф "Темний лицар:
Відродження леген�
ди" 16+
21.20 Х/ф "Шибайголова"
00.20 Х/ф "Дещо" 16+

09.00 Т/с "Бібліотекарі"
11.30 Х/ф "Хлопці будуть в
захваті" 16+
13.20 Суперінтуїція 12+
15.00 Хто зверху? 12+
17.00,19.00 Кохання на ви�
живання 16+
21.00 Х/ф "Електра" 16+
23.00 Х/ф "П'ята катего�
рія" 12+
00.40 Х/ф "Нічка жахів"

09.00 Т/с "Бібліотекарі" 16+
11.20 Х/ф "Я, робот"
13.40 Хто проти блондинок
15.20 Хто зверху? 12+
17.20,19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Красуня та чу�
довисько"
23.20 Х/ф "Відьми з Сугар�
рамурді" 18+
01.40 Т/с "Шлях чарівника"

ÍÒÍ

07.40 Х/ф "Вони воювали
за Батьківщину"
10.45, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 22.00,
01.55 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.45 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного
розшуку"
00.15 Х/ф "Драконові оси"

09.00 Т/с "Бібліотекарі"
10.10 Х/ф "Красуня та чу�
довисько"
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Аліса в Країні
Чудес"
23.30 Х/ф "Аліса в Задзер�
каллі"
ÍÒÍ

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Таємниця "Чор�
них дроздів"
10.50, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.40 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди розшуку"
00.15 "Легенди бандитської
Одеси"

09.00 Х/ф "Із життя началь�
ника карного розшу�
ку"
10.50, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)
12.50 "Таємниці криміналь�
ного світу"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди розшуку"
00.15 "Легенди бандитської
Одеси"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.40 Реальна містика
12.45,05.30 Агенти спра�
ведливості 12+
14.45,15.30 Історія одного
злочину 16+
17.10 Т/с "Виклик" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00 Т/с "Роман з детек�
тивом"
23.30,02.00 Т/с "Не�
відправлений лист"

09.30 Зірковий шлях
10.40 Реальна містика
12.45,05.30 Агенти спра�
ведливості 12+
14.45,15.30 Історія одного
злочину 16+
17.10 Т/с "Виклик" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Роман з детек�
тивом"
23.20 Контролер
00.00,02.00 Т/с "Віражі
долі" 12+

09.30 Зірковий шлях
10.40 Реальна містика
12.45,05.30 Агенти спра�
ведливості 12+
14.45,15.30 Історія одного
злочину 16+
17.10 Т/с "Виклик" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21.00 Т/с "Роман з детекти�
вом"
23.30, 02.00 Т/с "Обираючи
долю" 12+

ÍÒÍ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Секретний еше�
лон"
10.50, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.45,01.50, 03.25 "Речовий
доказ"
18.20,03.50 "Правда життя"
19.30 "Легенди розшуку"
00.15 "Легенди бандитської
Одеси"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.40 Реальна містика
12.45 Агенти справедли�
вості 12+
14.45,15.30 Історія одного
злочину 16+
17.10 Т/с "Виклик" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Роман з детек�
тивом"
23.20 Слідами
00.00, 02.00 Х/ф "Секрет
неприступної кра�
суні"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�
вини
10.10 Анти�зомбі
11.10,13.15, 17.00, 00.15,
03.15 Скетч�шоу "На
трьох" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну�3"
15.00,16.15, 20.10 Дизель�
шоу 12+
18.45 Факти. Вечір
23.00 Скетч�шоу "На трьох
01.50 Х/ф "Одного разу по�
рушивши закон" 16+

05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.15 Факти
05.40 Т/с "Копи на роботі"
12+
07.15 Скетч�шоу "На трьох"
16+
10.20, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
13.50 Т/с "Пес�6" 16+
16.40 Х/ф "Елізіум" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "На межі майбут�
нього" 16+
21.30 Х/ф "Облівіон" 16+
23.45 Х/ф "Крикуни" 16+
01.50 Х/ф "Крикуни" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ICTV

08.50 Суперінтуїція 12+
11.10 Кохання на виживан�
ня 16+
12.10 Аферисти в мережах
14.20 Х/ф "Шибайголова"
17.10 Х/ф "Електра" 16+
19.10 Х/ф "Суддя Дредд"
21.00 Х/ф "Зоряний де�
сант"
23.40 Х/ф "Монстри" 16+

07.20,02.00 Варьяти 12+
07.50,10.00 Орел і Решка
12.10 Le Маршрутка
13.10 Хто зверху? 12+
15.10 М/ф "Том і Джеррі
16.50 М/ф "Шпигуни під
прикриттям"
18.50 Х/ф "Я � номер чоти�
ри" 16+
21.00 Х/ф "Загін само�
губців" 16+
ÍÒÍ
23.40 Х/ф "Монстри 2: Тем�
09.00 Х/ф "Це було в
ний континент" 16+
розвідці"
ÍÒÍ
10.50, 22.30 Т/с "Морський
09.05 Х/ф
"Зникнення
патруль" (16+)
свідка"
12.50,03.50 "Правда життя"
10.45 Х/ф "Одиночне пла�
14.40 "Речовий доказ"
вання"
16.50 "Наші права"
12.35 "Легенди розшуку"
18.20 "Таємниці світу"
15.30 "Випадковий свідок"
19.30 "Легенди розшуку"
00.15 "Легенди бандитської 18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.05 "Свідок"
Одеси"
19.30 Х/ф "Дачна поїздка
04.50 "Top Shop"
сержанта Цибулі"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
21.05 Х/ф "У бігах" (16+)
09.30 Т/с "Виклик" 12+
23.00 Х/ф "Грінго" (18+)
13.35, 15.30 Т/с "Вірна под�
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ружка" 12+
18.00 Гучна справа
08.30 Т/с "Я тебе знайду"
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
12+
раїна"
12.30, 15.20 Т/с "Втрачені
21.00 Свобода слова Савіка
спогади" 12+
Шустера
16.50, 21.00 Т/с "Другий
00.00,02.15 Т/с "Якщо ти
шанс"
мене пробачиш" 12+ 20.00 Головна тема
01.45 Телемагазин
23.00, 02.15 Т/с "Відчинене
04.00 Реальна містика
вікно" 12+

ICTV

06.15 Анти�зомбі
07.15 Теорія змови
08.10 Секретний фронт
09.10 Громадянська оборо�
на
10.05, 13.00 Т/с "Розтин по�
каже" 16+
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф "Облівіон" 16+
16.35 Х/ф "На межі майбут�
нього" 16+
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "22 милі" 16+
23.05 Х/ф "Холодна по�
мста" 16+
01.30 Х/ф "Крикуни" 16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 М/ф "Шпигуни під
прикриттям"
11.00 Х/ф "Суддя Дредд"
13.00 Х/ф "Диво�жінка"
15.50 Х/ф "Загін само�
губців" 16+
18.20 Х/ф "Земля майбут�
нього: Світ за межа�
ми" 16+
21.00 Х/ф "Аквамен" 12+
23.50 Х/ф "Зоряний де�
сант"
ÍÒÍ

08.25 "Страх у твоєму домі"
12.00 Х/ф "Дачна поїздка
сержанта Цибулі"
13.30 Х/ф "Повернення
"Святого Луки"
15.15 Х/ф "Чорний принц"
17.05 Х/ф "У бігах" (16+)
19.00 Х/ф "Інтердівчинка"
22.00 Х/ф "Смертельна
стежка" (16+)
23.40 Х/ф "Грінго" (18+)
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.15 Т/с "Роман з детекти�
вом"
17.00, 21.00 Т/с "Квочка"
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с "Відчай�
душний домогоспо�
дар"
03.15 Агенти справедли�
вості 12+
05.50 Сьогодні
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Лист Святому Миколаю!
Наближається улюблене свято дітвори –
«Миколайчик» – свято
здійснення усіх дитячих
мрій!

ДАЦИЗМИ

Немає у світі жодної дитини, в якої
не було б мрії, і у кожної своя – найважливіша, найцікавіша, найзаповітніша!
Тож це звернення саме до вас, любі
наші мрійники! Святий Миколай виконує майже усі бажання слухняних
діточок! Тож, любі малята, ви маєте
чудову нагоду отримати подарунок від Святого Миколая!
Напишіть лист зі своєю мрією або бажанням, або ж просто привітайте Миколая зі
святом. Обов’язкова умова: в листі має бути віршик про Святого Миколая! Свій лист надішліть до 20 грудня 2020 року на електронну скриньку lesiterechshuk1978@gmail.com,
вказавши контактний мобільний номер телефону, або ж у Viber на номер 068 245 96 70.
Автори перших десяти листів отримають подаруночки від Святого Миколая!
Тож не зволікайте – пишіть та отримуйте подарунок!

Біле поле, біла річка, срібно-білий гай,
Йде з небес на білу землю Святий Миколай.
А з ним білі янголята у двори спішать,
Щоби гарні подарунки діточкам роздать.
Подарунки у святого є аж повний міх,
Обдарує нині щедро діточок усіх.
Миколая з нетерпінням на землі всі ждуть,
Ясні зіроньки на небі освітляють путь.
В Бога ласки для нас просить Миколай Святий,
Щоб у серденьку дитячім радість засвітить.
Миколая щиро любить кожне дитинча,
Не загасне в його серці доброти свіча!

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
2 грудня 2020 р.
№ 47 (101)

Газета є членом
Всесвітньої газетної Асоціації

Смійтеся на здоров`я

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

(назва за версією П. Ребра)
1. Якщо постійно танцювати польку на два боки, є небезпека збитися на краков’як.
2. Багато слави на порожній шлунок призводить до діареї.
3. Якщо не хтось, то чому я?
4. Парламентське: вуха не чують, що язик каже, бо якби чули, то
почервоніли б.
5. З вовками вити – по-людськи жити.
6. Коні не винні, що баран – їздовий.
7. Якщо Настя не сміється рідною мовою – вона плаче чужою.
8. Передвиборне: каза – казала, а слуха – слухала.
9. Одна жінка чоловікові дає життя, інша його або продовжує, або
вкорочує.
10. Хлопці, ніколи не сідайте на два стільці одразу – ви ризикуєте
прищемити свою чоловічу гордість.
11. Після людини залишається або добра пам’ять, або поганий запах.
12. Українці, хто б нам набив пики, як не ми один одному?
13. Я добре знаю, що повинен зробити хтось, аби мені жилося
краще.
14. Чоловікові стільки років, скільки йому дають і скільки він бере.
15. Прикро, що друзі моїх друзів не є друзями моїх друзів.
16. Ті, що йдуть позаду, завжди плюють на спини перед цим.
17. Якщо хочеш стати ворогом власного народу, скажи йому про
нього всю правду.
18. Не так страшна діарея, як ризик не добігти.
19. Якщо за життя не мав ворогів – то й помирати нецікаво.
20. Тиху мову чують серце і душа, а голосну – лиш вуха.
21. Вони великі тільки тому, що ми малі.
22. Краще бути малим серед порядних, аніж великим серед покидьків.
23. Одному мила книжка, а іншому на пиво знижка.
24. В кінці дороги і дурень розумаха.
25. Закон українського бізнесу: краще більше, ніж менше, але, щоб
ніхто не знав.
26. Скажи, за кого ти голосував, і я скажу, хто ти.
27. Для одних українець – біль у серці, для інших – повний кендюх.
28. Коза їсть сіно лише тому, що не знає, яка насправді смачна ковбаса.
29. Довго жити – шкідливо для організму.
30. Він так її кохав, що наводив будильника, аби будив його посеред
ночі думати про неї.
31. Жінки, ваше щастя, що чоловіки не знають, що кричить півень
курці, коли женеться за нею.
32. Демографічне: якби ми кохались так, як треба!
33. Діагноз: політичний морозм.
34. Якби не брехня, то й правди не було б.
35. Щасливий той баран, який не знає власного родоводу.
36. Передвиборне: кожен прагне мати своїх ослів для виїзду в Єрусалим.
37. Якщо ваш сусіда-сантехнік вимагає від вас, хірурга, виконання
його вказівок у вашій роботі – значить ви живете у демократичній країні.
38. Нардепи – блазні… А ми хто?
39. Способи життя бувають: здоровий, нездоровий і сільський.
40. Легко служити народові, важко істині.
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