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Які питання розглядали  
на другому пленарному засіданні 
першої сесії Романівської ОТГ

Завершено термомодерні-
зацію Миропільської гімна-
зії.

Навчальний заклад, який ще три роки 
тому через неякісне виконання підрядником 
робіт з реконструкції фасаду став проблем-
ним об’єктом, нарешті відремонтовано.

Новий підрядник почав роботи навесні, 
після того, як Житомирська облдержадміні-
страція розірвала договір з будівельниками, 
які фактично постійно зривали ремонт гім-
назії. За цей час вже завершено комплексну 
термомодернізацію, виконано цілковиту 
заміну покрівлі, влаштовано гідроізоляцію, 
утеплено цоколь та підвальні приміщення, 
влаштовано вимощення й оздоблення вхід-
ної групи. Найближчим часом розпочнуть 
благоустрій об'єкта. У приміщенні гімназії 
ще є над чим працювати, взяти, наприклад, 
хоча б спортивну залу, яка потребує уваги 
будівельників.

Зі свого боку директор закладу зверну-
лась з пропозицією до підрядника щодо 
відновлення велосипедної стоянки, що була 
знесена в ході ремонтних робіт та вкрай 
необхідна учням з прилеглих сіл.

Загальна вартість реконструкції школи 
становить понад 15,7 мільйона гривень. 

Роботи фінансуються коштом обласного 
та місцевого бюджетів. Частка співфінан-
сування громади складає 2,6 мільйона 
гривень. Керівництво громади пообіця-
ло, що якнайшвидше проведе останній 
платіж підряднику за виконані роботи. 
Адже роботи мають бути виконані на 
належному рівні, щоб дітям та вчителям 
було приємно вчитися й працювати у від-
ремонтованій школі.

О к р і м 
того, цьогоріч у 20 освітніх закладах Жи-
томирщини мають оновити харчоблоки 
коштом освітньої субвенції з держбюджету, 
один із них – у Миропільській гімназії. За-
гальна сума усіх субвенцій, надана для 
оновлення харчоблоку, становить майже 3 
мільйони гривень. Додатково з обласного 
бюджету перераховано 87 тисяч гривень 
на придбання столів та стільчиків для 
шкільної їдальні.

Завершуючи інспектування ремонтних 
робіт у гімназії, Віталій Бунечко висловив ве-
личезну подяку будівельникам, що працювали 
на об’єкті та виправляли неякісну роботу без-
відповідальних підрядників. «Подібних "при-
кладів" на Житомирщині ми мали чимало, але 
щоразу доводимо людям, що не кидаємо слова 
на вітер і вміємо наводити лад та доводити 
наші проєкти до логічного кінця й забезпе-
чувати належний рівень якості», – зазначив 
Віталій Бунечко, голова Житомирської ОДА.

Новенький автобус прибув до Романівського відділу освіти
Іван Сова

Понад п’ятсот дітей, які 
проживають у віддалених 
населених пунктах Жито-
мирщини, відтепер змо-
жуть у теплі, з комфортом, 
а головне – безпечно їздити 
на уроки та повертатися 
додому.

Новий автотранспорт, оснащений сис-
темою гучного зв’язку, ременями безпеки 
і сигнальними маяками, дозволить багатьом 
сільським школам вирішити істотну про-
блему, пов’язану з підвезенням учнів.

У межах державної програми «Шкіль-
ний автобус» 8 грудня для територіальних 
громад та районів були вручені ключі від 
16 шкільних автобусів марки «Еталон». 
У планах влади забезпечити всіх шко-
лярів і вчителів безкоштовним підвозом 
до навчальних закладів. Як повідомили 
у відділі освіти Романівської РДА, автобуси 
придбано за кошти державного бюджету 

на умовах співфінансування з місцевих 
бюджетів (70/30). Вартість одного автобуса – 
1,9 мільйона гривень.

16 нових шкільних автобусів були від-
правлені до різних територіальних громад 
на Житомирщині, зокрема того ж дня один 
автобус вирушив і до Романівської ОТГ.

До відома: Парк шкільних автобусів 
у Житомирській області становить 295 оди-
ниць. Потреба у шкільних автобусах скла-
дає 25 одиниць. Близько третини шкільних 
автобусів використовується більше 10 років.

Парк шкільних автобусів у відділі освіти 
Романівської РДА – 16 одиниць.

Голова Житомирської 
облдержадміністрації Віталій 

Бунечко проінспектував 
ремонтні роботи 

у Миропільській гімназії

СЕРЕДА

с. 4

У Романові вшанували пам'ять  
загиблих учасників ліквідації  
аварії на Чорнобильській АЕС с. 3

с. 5Коли обіцяне стає реальністю
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Повідом про корупцію
Про корупційні правопору-

шення та інші службові зловжи-
вання з боку посадових осіб та пра-
цівників підрозділів Романівського 
районного сектору Управління 
ДСНС у Житомирській області 
ви можете повідомити письмово 
за адресою: 10008, м. Житомир, 
вул. Святослава Ріхтера, 33-Г, 
звернутися електронним листом 
на адресу sbu@zt.mns.gov.ua або 
за телефоном (0412) 48-03-47.

Також діє телефон довіри 
Управління ДСНС у Житомирській 
області (0412) 42-15-00, 42-15-01, 
42-15-02 та телефон довіри Управ-
ління внутрішнього аудиту та 
протидії корупції ДСНС України 
(044) 289-12-41, електронна адреса: 
terminova_upk@dsns.gov.ua

Василь Гурін, начальник  
Романівського районного  

сектору Управління ДСНС  
у Житомирській області

На території Романівської 
селищної ради утворено 
п’ятнадцять старостинських округів

• Биківський старостин-
ський округ з центром в с. Биків-
ка, що складається з сіл Биківка, 
Товща, Сарнівка;

• Булдичівський старо-
стинський округ з центром в с. 
Булдичів, що складається з сіл 
Булдичів, Шевченко;

• Вільшанський старостин-
ський округ з центром в с. Вільха, 
що складається з сіл Вільха, Мала 
Токарівка;

• Врублівськ ий старо -
стинський округ з центром в с. 
Врублівка, що складається з сіл 
Врублівка, Корчівка;

• Годиський старостин-
ський округ з центром в с. Го-
диха, що складається з сіл Годиха, 
Межирічка, Микільськ;

• Гордіївський старостин-
ський округ з центром в с. 

Гордіївка, що складається з села 
Гордіївка;

• Камінський старостин-
ський округ з центром в с. Ка-
мінь, що складається з сіл Камінь, 
Химрич;

• Ольшанський старо -
стинський округ з центром в с. 
Ольшанка, що складається з сіл 
Ольшанка, Ульянівка, Цеберка, 
Бубни, Голубин, Нивна, Яблунівка;

• Прутівський старостин-
ський округ з центром в с. 
Прутівка, що складається з сіл 
Прутівка, Білки, Жовтий Брід, 
Костянтинівка, Новопрутівка, 
Новохатки;

• Романівський старо -
стинський округ з центром 
в с. Романівка, що складається 
з сіл Романівка, Мані, Разіне, 
Хижинці, Раці;

• Соболівський старо -
стинський округ з центром в с. 
Соболівка, що складається з сіл 
Соболівка, Вила;

• Старочуднівськогутян-
ський старостинський округ 
з центром в с. Старочуднівська 
Гута, Сульжинівка;

• Червонохатківський ста-
ростинський округ з центром 
в с. Червоні Хатки, Залужне;

• Ягодинський старостин-
ський округ з центром в с. Ягодин-
ка, Лісна Рудня, Борятин, Іванівщина;

• Ясногородський старо-
стинський округ з центром в с. 
Ясногород, Садки, Монастирок, 
Гвіздярня, Тевеліївка, Синява.

Населені пункти, які не ввій-
шли до жодного старостинського 
округу, будуть обслуговуватися 
Романівською селищною радою.

Конкурс «Учитель року‑2021»  
та його номінанти

З 1995 року на виконання Указу 
Президента України № 489 щороку 
проходить всеукраїнський кон-
курс «Учитель року». Конкурс ор-
ганізовується з метою підвищення 
престижності професії вчителя, 
виявлення й підтримки таланови-
тих педагогічних працівників.

Конкурс «Учитель року‑2021» проходитиме в но-
мінаціях «Керівник закладу освіти», «Математика», 
«Трудове навчання», «Українська мова та література». 
Відділом освіти райдержадміністрації утворено ор-
ганізаційний комітет з підготовки І етапу конкурсу, 
визначено порядок його проведення, сформовано 
склад журі у кожній номінації.

Сім педагогів району виявили бажання взяти 
участь та позмагатися у конкурсі, зокрема:

У номінації «Математика» – Луценко О. В., учи-
тель ОНЗ «Романівська гімназія», Метельська Н. П., 
учитель математики Врублівської школи, та Кру-
тій С. М., учитель математики Костянтинівської 
школи.

У номінації «Трудове навчання» братимуть 
участь учителі з ОНЗ «Романівська гімназія» Мусій-
чук А. Г. та Трохимець В. О., з Врублівської школи – 
Лясківський В. Д.

Номінацію «Українська мова та література» 
закриває єдиний педагог, учитель ОНЗ «Романівська 
гімназія» Кротюк В. О.

І‑й тур конкурсу вчителі математики та трудо-
вого навчання проходитимуть з 15 по 18 грудня на 
базі опорного закладу «Романівська гімназія». Кро-
тюк В. О. проходитиме І‑й тур на базі Житомирського 
ОІППО, починаючи з 7 грудня.

Конкурсанти проходитимуть серйозні випро-
бування на знання та уміння організовувати освітній 

процес у дистанційному режимі, реалізувати влас-
ну педагогічну ідею на практиці, виявлення рівня 
знаннєвої складової професійної компетентності. 
Учитель має продемонструвати знання навчального 
предмета, методики його викладання, державних 
стандартів, педагогіки та психології.

Конкурсні випробування у І‑ому етапі – «Дис-
танційний урок», «Тестування», «Педагогічна ідея».

На допомогу учасникам конкурсу та членам журі 
проведені онлайн‑консультування, підготовлені ра-
йонним методичним кабінетом та Житомирським 
ОІППО.

Переможці І‑ого туру конкурсу братимуть участь 
у ІІ‑ому турі, який проходитиме на базі Житомир-
ського обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти. З урахуванням епідеміологічної ситу-
ацію в регіоні другий етап проходитиме в очному 
або дистанційному режимі.

Відділ освіти Романівської РДА

Дорогі діти! Шановні дорослі!
Від імені районної державної адміністрації щиро вітаю вас із Днем Святого Миколая!
В Україні здавна шанують Миколу Чудотворця – захисника, наставника і покровителя дітей. Він дарує усім 

віру в здійснення найзаповітніших мрій, вселяє у наші душі світлі почуття, надихає нас на добро.
 Нині ми подумки повертаємося у своє дитинство, із вдячністю пригадуємо батьків, дідусів і бабусь, які 

створювали нам так само, як ми сьогодні своїм дітям та онукам, святковий настрій.
Я звертаюся до кожного з дорослих: не обходьте увагою жодної дитини, подаруйте свою любов тим, кому 

це насправді потрібно. Майбутнє нашої держави залежить від повсякденної турботи про дітей.
Нехай чудо Святого Миколая не мине жодної домівки і наповнить особливою радістю серця всіх українських 

діточок. Зігрійте своїм теплом тих, кого обділила доля, адже кожен сьогодні чекає на свято. Нехай добро й 
милосердя єднають нас заради щастя дітей.

Щиро бажаю, щоб у найкращих починаннях і добрих справах кожен відчував любов та добро, а задуми і мрії 
обов’язково здійснювалися.

Зі святом, дорогі земляки!

З повагою голова районної  державної адміністрації Василь Флуд 

На другому пленарному засіданні першої 
сесії Романівської селищної ради при-
йняли та затвердили структуру та чисель-
ність апарату Романівської селищної ради,  
яка становитиме 107 працівників:

№ з/п Назва структурного підрозділу та посада
К і л ь -

кість штат-
них посад

Апарат селищної ради
1 Селищний голова 1
2 Секретар ради 1
3 Перший заступник селищного голови 1

4 Заступник селищного голови з питань ді-
яльності виконавчих органів ради  1

5 Старости  15
6 Керуючий справами виконавчого комітету 1
7 Секретар керівника 1
РАЗОМ: 21

 Відділ з організаційної роботи
1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 2
3 Головний спеціаліст по зв’язках з громадськістю 1
4 Архіваріус 1
5 Головний  спеціаліст з військового обліку 1
6 Системний адміністратор 1
РАЗОМ: 7

Відділ освіти (юридична особа)
1 Начальник відділу  1
2 Заступник 1
3 Головний спеціаліст 1
4 Методист 2
5 Провідний спеціаліст 2
6 Бухгалтерія 10
РАЗОМ: 17

Відділ культури, туризму, молоді та спорту
1 Начальник відділу 1
2 Заступник 1
3 Головний спеціаліст 1
4 Спеціаліст з методичної роботи 2
РАЗОМ: 4

Служба  у справах дітей
1 Начальник 1
2 Головний спеціаліст 1
3 Провідний спеціаліст 1
РАЗОМ: 3

Відділ  фінансів  ( юридична особа)
1 Начальник відділу  1
2 Заступник 1
3 Головний спеціаліст 3
4 Провідний спеціаліст 2
РАЗОМ 7

ЦНАП
1 Начальник відділу  1
2 Заступник 1
 3 Адміністратор 3
4 Державний реєстратор 2
5 Адміністратор паспортист 1
6 Діловоди 17
РАЗОМ 25

Відділ юридичної та кадрової роботи
1 Начальник відділу  1
2 Головний спеціаліст 1
3 Провідний спеціаліст 1

4  Головний спеціаліст з питань тендерного 
законодавства

1

РАЗОМ 4
Відділ  земельних відносин і екології

1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 1
3 Провідний спеціаліст з питань екології 1
4 Землевпорядники 3
РАЗОМ 6

Відділ  житлово-комунального господарства, архітектури,  
будівництва, благоустрою та комунальної власності

1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст (архітектор) 1
3 Провідний спеціаліст 2
РАЗОМ 4

  Сектор економіки та інвестиційної діяльності
1 Завідувач сектору 1
2 Головний  спеціаліст 1
3 Провідний спеціаліст 1
РАЗОМ 3

  Відділ бухгалтерського обліку
1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 1
3 Провідний спеціаліст 2
4 Спеціаліст І категорії 2

РАЗОМ 6
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Традиції та прикмети  
до Дня Святого Миколая

Лариса Бджілка

День Святого Ми-
колая – це день свят-
кування та вшануван-
ня пам'яті Святого 
Миколая у католиків 
і православних.

Ті церкви, які дотримуються 
юліанського календаря, відзна-
чають свято 19 грудня за новим 
стилем (у 20–21 століттях), а ті, 
що дотримуються григоріансько-
го і новоюліанського календаря – 
6 грудня.

За традицією цієї ночі діти 
отримують подарунки під по-
душки. Тому вони вірять у диво, 
звершуване Святим Миколаєм, 
і вчаться у святого бути мило-
сердними. Святий Миколай 
опікується воїнами, водіями 
і тими, хто подорожує, допома-
гає бідним у скруті; вважається 
покровителем дітей і студентів, 
моряків, торговців і лучників. 
За давньою українською тради-
цією, старші господарі села на 
свято збиралися, щоб зварити 
пшеничного пива. Влаштовува-
лася гостина, після якої всі ве-
село з піснями їздили на санях 
довкола села. Дітям цього дня 
дарувалося особливе печиво – 
миколайчики.

На Харківщині існував звичай 
святкувати триденні Миколи-
ні святки, на які варили кутю 
і узвар, щоб у наступному році 

забезпечити врожай на жито й 
плоди. На всій території України 
влаштовували заздоровні обі-
ди на честь Миколая Угодника 
з приготуванням ритуального 
пива й медів. На Поділлі цього 
дня чекали «полазника» – чо-
ловіка, який першим зайде до 
хати, що віщувало багатство й 
щастя протягом року. Також че-
рез подвір'я мав пройти хазяїн, 
дати худобині їсти й привітати 
її словами: «Дай, Боже, добрий 
день, щобись худібонька здорова 
була та й я з тобою ще й зі своєю 
дружиною!»

На Київщині ґазда, прий-
шовши цього дня із церкви, 
брав миску зі свяченою водою, 
паляницю з грудочкою солі, ква-
ча з різного зілля, ішов кропити 
господу, худобу та збіжжя, при-
мовляючи: «Святий Миколай, 
помилуй та сохрани нас від 
усякого лиха!».

До дня Миколая заведено від-
давати борги. Українська приказка 
говорить: «Якщо ти мені не від-
даси до Миколи, то вже не оддаси 
ніколи». Також прийнято мирити-
ся і прощати, існує приказка: «На 
Миколу клич друга, клич і ворога, 
обидва будуть друзі».

Серед прикмет, що пов'язані 
з цим днем: великий іній – на 
врожай хліба. Якщо ж 19 грудня 
йде дощ – гарно вродить озимина. 
Мороз цього дня означав великий 
врожай хліба й городини. Якщо ж 
у цей день дороги засипле снігом, 
зима буде холодною і затяжною. 
Також за погодою у цей день визна-
чають, яким буде літній Миколай: 
скільки випало снігу на 19 грудня, 
стільки ж трави буде 22 травня.

Зі святом вас, дорогі  
наші читачі!

Під час підготовки мате-
ріалу використана інформація 
з відкритих інтернет-джерел

У Романові 
вшанували пам'ять 
загиблих учасників 
ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС

Лариса Бджілка

14 грудня представники ро-
манівської влади, працівники 
культури, представники установ 
та організацій, а також учасники 
ліквідації аварії на ЧАЕС зібрали-
ся вшанувати пам'ять тих, хто, не 
задумуючись про власне життя, 

рятував інших від страшного Чор-
нобильського лиха.

Довідково
Указом Президента від 10 лис-

топада 2006 року День вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС встановле-
ний 14 грудня на згадку про завер-
шення будівництва саркофагу над 
четвертим зруйнованим енергобло-
ком ЧАЕС 14 грудня 1986 року.

У Романові Миколай 
запалить святкові 
вогні на головній 
ялинці 18 грудня

Лариса Бджілка

Як поінформувала нашого жур-
наліста в. о. директора Романівського 
РБК Надія Шарварчук, святкове за-
палення головної окраси новоріч-
них свят – ялинки – проходитиме 

в зв’язку з пандемією дуже стисло.
Попередній план свята наступ-

ний: пролунають вітання від районно-
го керівництва, декілька музичних но-
мерів, та Святий Миколай здійснить 
традиційне запалювання вогню на 
красуні ялинці. Хочемо наголосити, 
що це – попередній план заходу.

Зміна цільового призначення 
земельної ділянки

Зміна цільового 
призначення зе-
мельних ділянок 
приватної власності 
здійснюється за про-
єктами землеустрою 
щодо їхнього відве-
дення за ініціативою 
власника земельної 
ділянки (як зазнача-
ється у ч. 1 та 3 ст. 20 
Земельного кодексу 
України).

Для того, щоб змінити ці-
льове призначення земельної 
ділянки, необхідно замовити 
у землевпорядній організації 
виготовлення проєкту землеу-
строю щодо відведення земель-
ної ділянки зі зміною її цільового 
призначення. Надання дозволу 
з органу місцевого самовряду-
вання для розробки проєкту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки не потрібно.

Розроблений проєкт змі-
ни цільового призначення 
земельної ділянки необхідно 
погодити у відділі Головного 
управління Держгеокадастру 
у відповідній області та від-
повідному підрозділі органу 
місцевого самоврядування.

Наявність затвердженого 
плану зонування території або 

детального плану території є 
обов’язковою в ході погоджен-
ня проєкту зміни цільового 
призначення. Отримати таку 
документацію можна у відпо-
відному органі місцевого само-
врядування.

Після цього необхідно звер-
нутись до органу місцевого само-
врядування з клопотанням про 
затвердження проєкту земле-
устрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділян-
ки. Після затвердження проєкту 
слід звернутися до державного 
кадастрового реєстратора у від-
повідний територіальний відділ 
Головного управління Держгео-
кадастру у відповідній області 
із заявою про внесення змін до 
відомостей про земельну ділян-
ку. До заяви потрібно додати 
розроблений та погоджений ви-
щевказаними органами проєкт 
землеустрою 
щодо відведен-
ня земельної 
ділянки у папе-
ровому вигляді 
та у формі елек-
тронного доку-
мента. Дана по-
слуга надається 
безкоштовно.

За наслід-
ками розгляду 
заяви реєстра-
т о р  в н о с и т ь 
відомості про 
зміну цільового 
призначення зе-
мельної ділян-

ки до Державного земельного 
кадастру.

Останнім етапом є реєстра-
ція прав на нерухоме майно 
в державному реєстрі прав. Це 
можна зробити, звернувшись до 
Центру надання адміністратив-
них послуг.

За більш детальнішим 
роз'ясненням ви можете звер-
нутися до фахівця відділу 
Романівського бюро право-
вої допомоги Бердичівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної пра-
вової допомоги та до фахівців 
Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допо-
моги за телефонами (04143) 
4-14-42, 068-291-90-18 або на 
номер контакт-центру без-
оплатної правової допомоги 
0800–213–103.
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Які питання розглядали на другому пленарному 
засіданні першої сесії Романівської ОТГ

Іван Сова

Перша сесія ново-
обраних депутатів 
Романівької ОТГ про-
ходила двома пленар-
ними засіданнями.

Як ми уже повідомляли, пер-
ше засідання відбулося 27 лис-
топада 2020 року, а от друге 
пройшло 9 грудня. Про роботу 
першого засідання ми писали на 
сторінках газети попередніх номе-
рів. Нині інформуємо читачів про 
друге пленарне засідання ради.

На розгляд депутатів  
було винесено 9 питань:

1. Про припинення повнова-
жень депутата селищної ради.

2. Про затвердження Регламен-
ту роботи селищної ради.

3. Про затвердження Положен-
ня про постійні комісії селищної 
ради.

4. Про затвердження Поло-
ження про виконавчий комітет 
селищної ради.

5. Про затвердження структу-
ри та штатної чисельності апарату 
Романівської селищної ради.

6. Про прийняття майна в ко-
мунальну власність Романівської 
селищної ради та включення до 
складу засновників юридичних 
осіб Романівської селищної ради.

7. Про внесення змін до рішен-
ня 1 пленарного засідання 1 сесії 
селищної ради від 27.11.2020 року 
№ 6 «Про утворення постійних 
комісій селищної ради».

8. Про утворення старостин-
ських округів.

9. Про умови оплати праці 
селищного голови.

Серед них найбільшу увагу та 
обговорення викликали два пи-
тання: «Про умови оплати праці 
селищного голови» та «Про за-
твердження структури та штатної 
чисельності апарату Романівської 
селищної ради».

Якщо сім питань були зде-
більшого технічного характеру, 
хоча депутати були дуже уважні 
та прискіпливі до чинного зако-
нодавства, аби не порушити його, 
приймаючи відповідні рішення 
своїм голосуванням, то от з приво-
ду двох вищевказаних питань біль-
шість депутатів прямо висловила 
свою думку про те, що це не при-
пустимо та антиморально призна-
чати собі відсоток надбавки (50%) 
та премії (100%) від окладу. Прямо 
в залі депутати порахували, що 
майже у пів мільйона гривень 

громаді обходитимуться по-
слуги новообраного селищ-
ного голови Романівської 
ОТГ. Та ще більше обурювало 
депутатів те, що до проєкту 
«Про умови оплати праці се-
лищного голови» включили 
два пункти (4 та 6), в одному 
з яких (4) йдеться про право 
секретаря у разі відсутності 
селищного голови здійснюва-
ти преміювання та надавати 
матеріальні допомоги праців-
никам, а в іншому (6) пункті 
зазначається, що рішення є 
чинним і обов’язковим до ви-
конання на весь період всього 
терміну перебування на посаді 
селищного голови.

Відповіді на ці питання і не 
тільки намагалися отримати 
в сесійній залі здебільшого пред-
ставники громадськості від партій 
«Наш край», «Європейська солі-
дарність» та «Батьківщина». Ви-
ходячи з вищезазначеного, у депу-
татів виникали наступні питання: 
який необхідний фінансовий ре-
сурс на утримання запропонова-
ної чисельності структури апарату 
Романівської ОТГ (яка становить 
107працівників); які взагалі плани 
на майбутній розвиток Романів-
ської громади?

Відповідною та логічною була 
реакція депутатів – не підтриму-
вати проєкт «Про умови оплати 
праці селищного голови» у такому 
ганебному форматі (проєкт рішен-
ня додається).

Голова Романівської РДА та 
депутат Романівської селищ-
ної ради від партії «Наш край» 
Василь Флуд нашому журналісту 
зазначив наступне про роботу де-
путатського корпусу Романівської 
ОТГ: «Завершила роботу перша 
сесія новообраної Романівської 
селищної ради об’єднаної тери-
торіальної громади. В ході двох 
пленарних засідань депутати 

розглянули і прийняли ряд пи-
тань організаційного характеру 
та сформували робочі органи 
ради – виконавчий комітет і по-
стійні комісії.

Хочу відмітити достатньо ви-
сокий професійний рівень депу-
татського корпусу, його активність, 
ділову та конструктивну позицію 
при розгляді питань.

Напрацьовані пропозиції 
та зауваження стають предме-
том конструктивного діалогу та 
сприяють прийняттю виважених 
рішень. Скажу відверто: це не за-
вжди усім подобається та адек-
ватно сприймається, але закон та 
інтереси громади повинні бути на 
першому плані, поза амбіціями та 
політичною належністю.

Вважаю, що першочерговим 
питанням порядку денного на-
ступних пленарних засідань 
ради мають бути питання під-
готовки та прийняття бюджету 
об’єднаної територіальної грома-
ди на 2021 рік. Саме цей документ 
повинен стати дорожньою картою 
наших спільних дій, від його ре-
алістичності та збалансованості 
дохідної насамперед і видаткової 
частини повною мірою залежить 
фінансова спроможність утворе-
ної територіальної громади та 
реальна можливість вирішення 
існуючих проблемних питань. 
А їх – достатньо.

Люди мають надію та заслуго-
вують на реальні, довгоочікувані 
зміни і покращення їхнього бу-
денного життя.

У цьому аспекті принциповою 
і зрозумілою була позиція біль-
шості депутатів селищної ради 
при розгляді питань структури 
і чисельності апарату Романів-
ської селищної ради та видатків 
на оплату їхньої праці.

Зрозуміло, що жити і працю-
вати потрібно в межах наявного 
(не віртуального, а реально за-

робленого) фінансового ресурсу, 
поставивши в авангард критерії 
виробничої необхідності, доціль-
ності, фахової підготовки та про-
фесійної спроможності, і в жодно-
му разі – всупереч або навпаки. На 
етапі становлення нової громади 
саме такий підхід повинен стати 
пріоритетним.

Висловлюю надію, що в по-
дальшому питання такого ха-

рактеру стануть предметом 
конструктивного, фахово‑ар-
гументованого діалогу між де-
путатами та з громадою в тому 
числі, адже і селищний голова, 
і депутати обрані людьми, вони 
є найманими працівниками, які 
підзвітні і відповідальні перед 
жителями Романівської селищ-
ної об’єднаної територіальної 
громади».
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Коли обіцяне стає реальністю
Лариса Бджілка

Обіцянки кожного 
кандидата у депута-
ти будь-яких рівнів 
рад, так склалося, 
прив’язують до ви-
борчих перегонів.

Чесно кажучи, більшості 
кандидатів притаманно обіця-
ти і не виконувати. Та нашому 
депутату Житомирської обласної 
ради, місцевому жителю Рома-
нова, генеральному директору 
ТОВ «ВІВАД 09» Ігорю Євгено-
вичу Ходаку така риса характеру 
не притаманна.

Ігор Ходак – людина слова 
і діла. Жодного разу обіцяне не 
було не виконане, незалежно від 
того, чи то виборчі перегони, чи 
то повсякденне життя вирує.

У селі Врублівка, яке є досить 
чималим за географічним роз-
ташуванням, є невеликий куто-
чок, який називають «Дейсани». 
Там проживають чудові, активні, 
красиві, добродушні, щирі люди. 
Під час спілкування з усіма жи-
телями (а це п’ять гарних сімей) 

хутору було зрозуміло, що це 
багаті духом люди. Адже один 
одного підтримують як у роботі, 
так і в святкуванні. Тож не дивно, 
що й шляхи вирішення спільних 
проблем шукали разом.

«Нас з центральною части-
ною Врублівки з’єднує місток. Та 
щороку ми лише могли спосте-
рігати, як він розвалюється у нас 
на очах. А в нас діти ходять до 
школи, самі ходимо у щоденних 

справах до магазину, центру та й 
до району досить часто їздимо. 
Тож ми вирішили, що мусимо 
щось негайно робити, аби нам 
полагодили зруйнований місток, 
і почали звертатися до владних 
структур. Розуміючи, що нас 
слухають та не чують, ми звер-
нулися за допомогою до свого 
земляка та депутата І. Є. Ходака. 
І от сьогодні ми з вами впевнено 
стоїмо на новому містку завдя-
ки небайдужості, оперативності, 
чуйності та розумінню Ігоря Єв-
геновича. Ми безмежно вдячні 
депутату за реакцію на наше 
звернення та висловлюємо йому 
найщиріші слова вдячності!» – 
розповідають жителі Врублівки. 
Пані Оксана, жителька хутор-
ка, додає: «Ми також дякуємо 
й хлопцям, які робили нам цей 
місток. Хай Бог їм вертає сили».

До зустрічі зі своїми одно-
сельчанами доєднався й депу-
тат Романівської селищної ради 
Є. Чернецький, який висловив 
свою позицію разом з одно-
сельчанами дбати про благо-
устрій та добробут рідного села 
Врублівки.

Доречно наголосити, що де-
путат Житомирської обласної 
ради І. Є. Ходак завжди підтри-
мує своїх земляків та працює на 
благо усього виборчого округу.

З 1 січня 2021 року 
розпочнеться новий 
період у системі 
шкільного харчування

У щоденному шкіль-
ному раціоні учнів 
повинно з’являтися 
більше злакових, ово-
чів, фруктів, ягід та 
молочних продуктів.

Про зміни, які вже впрова-
джені, про ті, що запрацюють 
з нового року, та про наступні 
кроки з реформування галузі на 
онлайн‑нараді у Кабінеті Міністрів 
говорили перша леді України 
Олена Зеленська, прем’єр‑міністр 
Денис Шмигаль, представники мі-
ністерств та обласних державних 
адміністрацій.

З першого січня набувають 
чинності оновлений Санітарний 
регламент, нові гігієнічні вимоги до 
харчоблоків, методологія закупі-
вель і система аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних 
точках (НАССР).

Над впровадженням нової 
нормативної бази протягом 
року працювала робоча група, 
до якої ввійшли представники 
Міністерства розвитку економі-
ки, торгівлі та сільського госпо-
дарства, Міністерства охорони 
здоров’я, Міністерства освіти 
і  науки,  Держпродспожив -
служби та Антимонопольного 
комітету України.

Крім оновлення застарілої нор-
мативно‑правової бази, у межах 
реформування системи шкіль-
ного харчування виділені ще два 
основних напрями: підвищення 
контролю за безпечністю та якістю 
харчових продуктів і ресурсне за-
безпечення шкіл.

«Доступне, здорове та збалансо-
ване харчування у школах має бути 
забезпечене для кожної дитини – як 
у великому місті, так і в маленько-
му селі. Неприпустимо, коли дехто 
продовжує економити на здоров’ї 
дітей та заплющувати очі на кри-
чущі проблеми й порушення», – на-
голосив Денис Шмигаль.

За словами заступни-
ка міністра охорони 
здоров’я Віктора Ляшка, 
новим санітарним ре-
гламентом передбачено, 
що у щоденному шкіль-
ному раціоні учнів пови-
нно з’являтися більше 
злакових, овочів, фрук-
тів, ягід та молочних 
продуктів. Крім того, 
вперше у нормативно-
правових актах МОЗ 
урегульовано питання 
з організації харчування 
у закладах освіти дітей 
з особливими дієтични-
ми потребами.

За результатами наради 
прем’єр‑міністр доручив обласним 
та Київській міській держадміні-
страціям до 24 грудня 2020 року 
вжити заходів щодо освоєння ко-
штів державного бюджету, спря-
мованих на ремонт і придбання 
обладнання для їдалень (харчобло-
ків) закладів загальної середньої 
освіти. Крім того, очільники об-
ластей мають посилити контроль 
над організацією харчування дітей 
із додержанням вимог санітарно‑
гігієнічних правил та норм утри-
мання закладів освіти.

«Наш край» проти збільшення 
виплат «силовикам» коштом людей

Влада відтермінувала підви-
щення мінімальної заробітної 
плати до грудня 2021 року, разом 
з цим відкладається і підвищення 
пенсій. Також нещодавно Кабмін 
скасував підвищення зарплат вчи-
телям, пояснивши таке рішення 
відсутністю неінфляційних дже-
рел фінансування.

Разом з тим уряд пропонує 
додатково підвищити зарплатню 
прокурорам, збільшивши видатки 
на прокуратуру на 2 млрд грн, на 
797 млн хочуть збільшити видатки 
на апарат Міністерства внутріш-
ніх справ, а помічникам народ-
них депутатів у грудні збільшили 
зарплату вдвічі.

Такий розподіл бюджетних 
коштів є неприхованим циніз-
мом. У той час, коли найменш 
захищені верстви населення пере-
бувають за межею бідності, влада 
регулярно підвищує виплати на-
ближеним до неї.

«Наш край» вимагає від 
влади переглянути бюджет на 
2021 рік. Необхідно перерозпо-
ділити видатки таким чином, 
щоб захистити ті категорії гро-

мадян, які цього потребують. 
Бюджет‑2021 має стати соціаль-
но орієнтованим.

Пресслужба Житомирської 
обласної організації  

політичної партії «Наш край»

Слова вдячності
Шановний Ігорю Євгеновичу Ходак! Дозвольте 

висловити щиру подяку Вам і вашим співробіт-
никам за допомогу у будуванні нового містка  
по вул. Польовій (Дейсани). 

Дякуємо Вам за чуйне ставлення до людей, 
бажаємо Вам і всьому Вашому колективу міцного 
здоров'я, довголіття, невичерпної енергії, благо-
получчя і процвітання. 

З повагою до Вас наш дружній куточок з вул. 
Дейсанів: родина Дмітрієвих О. М., Бондарчук О. О., 
Дмітрієв Е. О., Коваленко Н. П., Падун О. К., Тукайло 
С. І., Демчук М. В., Чемерес Г. В., Пясківський О. 



6 Середа, 16 грудня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Різне

Варення із моркви
• ІНГРЕДІ-

ЄНТИ: морква 
солодка (варе-
на) – 1 кг, цукор 
дрібний – 1000–
1200 г, вода хо-
лодна питна – 
300 мл.

• Підібрати 
моркву яскра-
во‑червоного 
кольору.

• Вимити, почистити, ще раз вимити і нарізати 
кружками товщиною 1 см. Зварити до м'якості, охо-
лодити. За бажанням варену моркву можна нарізати 
ромбиками, зірочками, щоб варення було красивим.

• Для 1 кг підготовленої таким чином моркви 
приготувати сироп із 1 кг цукру та 300 мл води. 
Моркву залити гарячим сиропом, варити у ньому 
5 хв., зняти з вогню. Через 8 годин варення ще раз 
довести до кипіння, додати ще 100–200 г цукру і ва-
рити до тих пір, доки морква не стане прозорою, 
а сироп – густим.

• За кілька хвилин до зняття з вогню додаємо 1 
ч. л. лимонної кислоти.

• Коли варення охолоне, для аромату можна 
додати ванілін.

• Варення закручуємо у стерилізовані банки 
і закручуємо кришкою.

• Варення зберігаємо у сухому та прохолодному 
місці.

Смачний паштет 
з курки і моркви

• ІНГРЕДІЄНТИ: куряче філе – 350 г, морква – 2 
шт., яйця – 3 шт., сіль, перець – за смаком.

• Моркву чистимо і розрізаємо її на кілька час-
тин. У каструлю кладемо куряче філе і моркву. За-
ливаємо продукти водою, солимо за смаком і при 
бажанні додаємо перець горошком. Варимо при 

слабкому кипінні 30 хвилин. Приблизно за 5–10 
хвилин до готовності в бульйон можна додати 2–3 
лаврових листки. Знімаємо каструлю з вогню і за-
лишаємо курку і моркву остигати, не зливаючи 
бульйон.

• Варимо яйця, охолоджуємо і чистимо їх. На-
тираємо на грубій тертці.

• Відварене куряче філе і моркву пропускаємо 
через м'ясорубку з крупною решіткою або пере-
биваємо блендером.

• Додаємо натерті яйця. Додаємо сіль та спеції 
за смаком. Перемішуємо.

Морква по-корейськи
• ІНГРЕДІЄНТИ: морква – 4 шт., горіхи волось-

кі – 1/2 склянки, часник – 1 шт., олія – 50–60 мл, кис-
лота лимонна – 1 ч. ложка, перець чорний мелений, 
цукор – 1 ч. ложка, сіль, перець червоний мелений.

• Моркву вимити, очистити і дрібно нашатку-
вати (чи натерти на тертці для корейської моркви). 
Часник очистити і дрібно порізати або пропустити 
через часникодавку.

• Моркву посипати червоним і чорним меленим 
перцем (замість них можна узяти готову суміш спе-
цій для корейської моркви), сіллю, цукром, додати 
рослинну олію, подрібнені горіхи, часник і усе добре 
перемішати. Додати в моркву лимонну кислоту 
і знову перемішати. Моркву поставити в холодиль-
ник, щоб охолола.

Джерело: https://cookorama.net/

Драцена – популярна кім-
натна рослина, квітникарі 
люблять її за гарний декора-
тивний вигляд і невибагливість 
у догляді. У дикому вигляді 
драцена росте в Африці, Гві-
неї, на острові Мадагаскарі та 
Канарських островах. Відомо 
сотні видів драцени.

В якості кімнатних рослин 
зазвичай вирощують драцену 
запашну, драцену відігнуту, 
драцену годсефа і драцену 
маргіната.

Існують великі і маленькі 
екземпляри. Завдяки різнома-
нітності забарвлення і формі 
листя драцена може привнести 
в інтер’єр кімнати елегантність, 
святковість або просто затишок. 
Ці рослини дуже ефектно ви-
глядають у будь‑якій обстановці.

Умови вирощування 
драцени

Бажана температура у при-
міщенні, де росте драцена, 
літом 20–25 °C, а в зимовий 
період не нижче 15 °C. Хоча є 
види рослин, які переносять 
і більш низькі температури. Що 
стосується освітлення, то слід 
пам’ятати, що для цих кімнат-
них рослин, як і для багатьох 
інших, просто згубні протяги 
та пряме сонячне проміння. 
Для них найбільш підходить 
розташування на західних 
і східних вікнах. Драцени з тем-
ним листям потребують трохи 
менше світла, ніж їхні ряболис-
ті побратими, для яких недолік 
освітлення може обернутися 
втратою яскравого забарвлення.

Як поливати драцену?
Драцени дуже вологолюб-

ні. Хороший полив для них – 
це, коли земля залишається 
навіть трохи вологою. Однак 
і заливати рослину теж не 
можна. Застій води, так само, 
як і пересушування ґрунту, 
може призвести до всихання 
цієї рослини. Рідко драцени 
добре переносять і сухе пові-
тря, характерне для спекотного 
літа і зимового опалювального 
сезону. Вони потребують час-
того обприскування. Не слід 
забувати протирати листя і ку-
пати рослину в душі.

Пересадка драцени, 
розмноження та догляд

Пересадку молодих рослин 
необхідно проводити щодва 
роки у горщики більші в діа-
метрі на 1–2 сантиметри, ніж 

попередні, це дозволить коре-
невій системі правильно розви-
ватися і не допустить закисання 
землі. Для старих рослин з уже 
розвиненою кореневою систе-
мою необхідна тільки так звана 
перевалка з додаванням нового 
ґрунту.

Ґрунт для драцени можна 
придбати спеціальний у ма-
газинах або скласти самим із 
суміші дерну, листової землі, 
піску і перегною.

Розмноження
Найпростіший спосіб роз-

множення драцени живцями. 
Для цих цілей або зрізують 
верхівку з листям, або нарізу-
ють живці зі стовбура. В обох 
випадках стовбур поміщають 
у банку з водою і ставлять 
у тепле приміщення або об-
робляють фітогормонами і уко-
рінюють у вологому піску. Тут 
важливо, щоб пісок був постій-
но теплим і вологим. Можна 
вкорінювати верхівку драцени 
не зрізуючи (повітряними від-
веденнями) або насінням, але 
це більш трудомісткі способи 
розмноження.

При правильному догляді 
драцени практично не хворі-
ють. Поява сухого листя зазви-
чай пов’язана з недостатнім по-
ливанням, а від опіків прямих 
сонячних променів на листках 
залишаються світлі сухі плями. 
Необхідно просто переставити 
кімнатну рослину в інше місце 
у приміщенні та налагодити 
регулярний полив.

Зі шкідників драцену най-
частіше вражають щитівка і па-
вутинний кліщ. Для боротьби 
із щитівкою рослину обмива-
ють мильною водою і потім 
обробляють інсектицидом. За 
допомогою інсектицидів зни-
щують і павутинного кліща.

Джерело:  
https://agronomist.in.ua/

Гороскоп на тиждень 16 - 22 грудня

 Смачного!

ОВЕН
Спрямуйте енергію 

у потрібне русло, бажа-
но на заняття спортом. У спіл-
куванні з коханою людиною 
будьте делікатніші.

ТЕЛЕЦЬ
Може з̀явитися ша-

нувальник, який вияв-
лятиме знаки уваги. Не витра-
чайте даремно кошти, тримайте 
фінанси під контролем.

БЛИЗНЮКИ
Удача на вашій сто-

роні. Виходьте за межі 
звичного оточення. Вдалими 
будуть дальні поїздки, різно-
манітні курси.

РАК
Доведеться плідно 

попрацювати. Жінки 
можуть отримати авто-

ритетного покровителя. Спри-
ятливий період для знайомств.

ЛЕВ
Коло вашого спіл-

кування значно роз-
шириться. Усі негаразди, що 
виникли у першій половині 
місяця, легко подолаєте.

ДІВА
Плануйте на цей 

період ділові перегово-
ри – пройдуть вдало. Взаємини 
з протилежною статтю пере-
йдуть на новий рівень.

ТЕРЕЗИ
Скористайтеся по-

радами старших лю-
дей –  це сприятиме 

покращенню вашого добробуту. 
Чекайте на допомогу родичів.

СКОРПІОН
Можете знайти до-

датковий вид заробітку. 
Чекайте на зустріч з людиною 
з минулого. У коханні – повна 
гармонія.

СТРІЛЕЦЬ
Позитивний період 

для розвитку у най-
різноманітніших сферах. Уда-
ча буде супроводжувати у всіх 
починаннях.

КОЗЕРІГ
Можлива зустріч, 

яка переверне ваше 
життя з ніг на голову. Чекайте 
на здійснення заповітного ба-
жання.

ВОДОЛІЙ
На вас рівняються, 

оточуючі помічають 
як позитивні якості, 

так і негативні. Не допускайте 
конфліктів зі старшими.

РИБИ
Зможете показати 

себе тільки з позитив-
ного боку. Вдалий період для 
навчання і інтелектуальної ді-
яльності.

Драцена: основні 
правила догляду

Куточок ГОРОДНИКА

16
грудня
середа

17
грудня
четвер

18
грудня

п’ятниця

19
грудня
субота

20
грудня
неділя

21
грудня

понеділок

22
грудня

вівторок

+ 1°
+ 2°

   0°
+ 2°

+ 1°
+ 2°

+ 1°
+ 2°

   0°
+ 1°

   0°
+ 2°

- 1°
   0°

749 751 749 752 749 747 748
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 00.35 Т/с "Гранд го�
тель" 12+

15.10,21.25 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго

Ларічі" 16+
17.30 Д/с "Дикая планета"
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.35  "Зворотний відлік"
00.05 Перша шпальта
03.50 Д/ф "Клітка для двох"

1+1

09.25,10.20, 11.15, 12.20
"Життя відомих лю�
дей 2020"

12.50,14.15 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 Х/ф "Трансформери"
23.10 Х/ф "Армагеддон"
02.10 Х/ф "Шерлок" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.55 "Стосується кожного"
10.55 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
12.00 "Новини"
12.25 Т/с "Детектив Рену�

ар"
15.50 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.55 Т/с "Знайомство з

батьками"
01.55 Х/ф "Зимова вишня"

ÑÒÁ

05.30 Т/с "Комісар Рекс"
11.10 "Звана вечеря" 12+
13.20, 14.50 Т/с "Слід" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Двоє над

прірвою"
23.05 Т/с "Біля річки два

береги" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.45, 13.15 Х/ф "Ланцюго�

ва реакція"
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.15 Х/ф "Руйну�

вання Вегаса" 16+
16.30 Х/ф "Геошторм" 12+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.45 Свобода слова
00.00 Т/с "Фантом" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
10.10 Le Маршрутка
11.10,19.00 Супер Топ�мо�

дель по�українськи
13.10 М/ф "Геркулес"
15.00 Х/ф "Син маски"
17.00 Х/ф "Маска" 16+
21.20 Х/ф "Віктор Фран�

кенштейн" 16+
23.40 Х/ф "Білий слон" 18+
01.30 Х/ф "Первобутній"

ÍÒÍ

08.50 Х/ф "У зоні особли�
вої уваги"

10.40 Х/ф "Ласкаво проси�
мо в джунглі" (16+)

12.30,16.30, 19.00, 22.00,
02.30 "Свідок"

12.50 "Таємниці світу"
14.40,03.05 "Речовий до�

каз"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Справжній де�

тектив � 3" (18+)
00.40 Х/ф "Пастка 44"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.40 Реальна містика
12.45,04.40 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, 23.30 Т/с "Кримі�

нальний журналіст"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 00.15 Т/с "Гранд го�
тель" 12+

15.10,21.35 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго

Ларічі" 16+
17.30 Схеми.
18.55,23.40 Д/ц "Боротьба

за виживання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.10 Д/ц "Дикі тварини"
04.25 Д/ф "Заміновані

вірністю" 12+
1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 Х/ф "Трансформери
23.20 Х/ф "Полісмен з Бе�

верлі Гіллз"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Нове життя" 12+
14.30,15.25 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.55 Т/с "Знайомство з

батьками"
02.00 Х/ф "Формула ко�

хання"

ÑÒÁ

06.00 Т/с "Комісар Рекс"
11.00 "Звана вечеря" 12+
13.20, 14.50 Т/с "Слід" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Двоє над

прірвою"
23.05 Т/с "Біля річки два

береги" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.00 Більше ніж правда
11.00, 13.10 Х/ф "Важкий

корпус" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.45, 16.10, 21.25 Т/с "Пес"
16.45 Х/ф "Максимальний

ризик" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
22.45 Т/с "Закляті друзі"

16+
00.50 Т/с "Фантом" 16+
02.40 Анти�зомбі

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.50 Х/ф "Досягни успіху"
11.50 Х/ф "Одного разу в

Римі" 16+
13.20 Суперінтуїція 12+
15.00 Хто зверху? 12+
17.00,19.00 Кохання на ви�

живання 16+
21.00 Х/ф "Хроніки Нарнії:

Лев, Чаклунка та ча�
рівна шафа"

23.50 Х/ф "Зачарована"
02.00 Т/с "Шлях чарівника"

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Хід у відповідь"
10.40 Х/ф "Ульзана"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.40,03.05 "Речовий до�

каз"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Справжній де�

тектив � 3" (18+)
00.50 "Легенди бандитської

Одеси"
03.45 "Правда життя"
04.45 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.40 Реальна містика
12.45,04.40 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, 00.00, 02.00 Т/с "Кри�

мінальний жур�
наліст" 12+

23.20 Контролер

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 00.15 Т/с "Гранд го�
тель" 12+

15.10,21.35 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго

Ларічі" 16+
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55,20.25, 23.40 Д/ц "Бо�

ротьба за виживання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.45 Розважальна програ�

ма
22.10 Д/ц "Дикі тварини"
04.25 Д/ф "Висота 307.5"

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 Х/ф "Трансформери
23.35 Х/ф "Полісмен з Бе�

верлі Гіллз � 2"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Нове життя" 12+
14.30,15.25 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.55 Т/с "Знайомство з

батьками"
01.55 Х/ф "Міміно"
04.55 "Телемагазин"

ÑÒÁ

05.45 Т/с "Комісар Рекс"
11.00 "Звана вечеря" 12+
13.25, 14.50 Т/с "Слід" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
18.10 "СуперМама"
19.10 "Про що мовчать

жінки" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Привіт,

тату!" 12+
23.05 Т/с "Біля річки два

береги" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
11.10, 13.15 Х/ф "По сліду"
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.25 Т/с "Пес"
17.00 Х/ф "Точка обстрілу"

16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.45 Т/с "Закляті друзі"

16+
01.00 Т/с "Фантом" 16+
02.50 Анти�зомбі

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.20 Х/ф "Зачарована"
10.20 Х/ф "Хроніки Нарнії:

Лев, Чаклунка та ча�
рівна шафа"

13.20 Хто проти блондинок
15.20 Хто зверху? 12+
17.20,19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Хроніки Нарнії:

Принц Каспіан"
23.40 Х/ф "Нерв"
01.40 Т/с "Шлях чарівника"

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
10.35 Х/ф "Брати по крові"
12.50 "Таємниці криміналь�

ного світу"
14.40,02.15, 03.25 "Речовий

доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Справжній де�

тектив � 3" (18+)
00.40 "Легенди бандитської

Одеси"
04.05 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.40 Реальна містика
12.45,04.40 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, 23.30 Т/с "Криміналь�

ний журналіст" 12+
01.40 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Гранд готель"
15.10,23.25 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго

Ларічі" 16+
17.25 VoxCheck
17.30,04.50 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.30 Д/ц "Супер�чуття"
20.30 Нічна Різдвяна Меса
22.30,04.25 Схеми.
23.30 Д/ф "Блаженніший"
03.35 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.15,03.10 "Чистоnews
20.20 Х/ф "Морській бій"
23.00 Х/ф "Полісмен з Бе�

верлі Гіллз � 3"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Нове життя" 12+
14.30,15.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.55 Т/с "Знайомство з

батьками"
01.55 Х/ф "Будьте моїм чо�

ловіком"

ÑÒÁ

06.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.55 "Звана вечеря" 12+
13.20, 14.50 Т/с "Слід" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Привіт,

тату!" 12+
23.05 Т/с "Біля річки два

береги" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.15 Х/ф "Живим чи

мертвим" 12+
12.45,15.45 Факти. День
13.20, 21.25 Т/с "Пес" 16+
16.15 Х/ф "Сікаріо" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,02.50 Анти�зомбі
22.45 Т/с "Закляті друзі"

16+
00.55 Т/с "Фантом" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.00 Х/ф "Принц Валиант"
10.00 Х/ф "Хроніки Нарнії:

Принц Каспіан"
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер та

ф і л о с о ф с ь к и й
камінь"

00.20 Х/ф "Я номер чотири"
02.55 Служба розшуку

дітей
03.00 Зона ночі
05.00 Абзац

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Біля тихої при�
стані"

10.35 Х/ф "Смертельна по�
милка"

12.50 "Вартість життя"
14.40,02.05, 03.20 "Речовий

доказ"
18.20,03.50 "Правда життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Справжній де�

тектив � 3" (18+)
01.05 "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 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00, 00.00, 02.00 Т/с "Кри�

мінальний жур�
наліст" 12+

23.20 Слідами
02.30 Т/с "Потрібен чо�

ловік" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.10 Відтінки України
10.00 Різдвяна Свята Меса
11.30 Музеї. Як це працює
12.05 Пишемо історію.
13.00 Різдвяне привітання
13.30 Х/ф "Книга Буття.

Створення світу" 12+
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго

Ларічі" 16+
17.35 Х/ф "Апостол Павло:

Диво на шляху в Да�
маск" 2 с. 12+

19.30 Д/ц "Супер � чуття.
Особливий загін"

20.25,21.25 Д/ц "Дикі твари�
ни"

22.00 Х/ф "Мир вашому
дому"

00.30 Д/ф "Сходи Якова"
1+1

07.25 Х/ф "Морській бій"
10.00 Х/ф "Трансформери"
19.30,03.10 ТСН: "Теле�

візійна служба новин"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Ніч хітів"
22.30,02.30 "#Гуднайтшоу
23.10 "Жіночий квартал"
01.10 "Концерт Ірини Феди�

шин. Україна колядує"
²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Нове життя" 12+
14.30,15.25, 00.45 "Речдок"
16.25 "Речдок. Особливий

випадок"
18.00,01.45 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Чого прагнуть

чоловіки" 16+

ÑÒÁ

07.20 "Холостячка Ксенія
Мішина" 12+

11.15, 14.50, 16.50, 18.05 Т/
с "Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

16.25 "Улюблені коханці"
19.00,22.50 "Холостячка.

Життя після проекту"
23.50 "Про що мовчать

жінки" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.00 Х/ф "Мишаче полю�

вання"
10.50, 13.15 Х/ф "Хоббіт
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Хоббіт
17.20, 19.10 Х/ф "Хоббіт
18.45 Факти. Вечір
20.45 Дизель�шоу 12+
23.45 На трьох" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Х/ф "Гаррі Поттер та
ф і л о с о ф с ь к и й
камінь"

12.20,15.10, 00.20 Варьяти
18.10 Х/ф "Гаррі Поттер і

в'язень Азкабанц"
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і

Келих вогню"

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "За вітриною ун�
івермагу"

10.50 Х/ф "Слід Сокола"
12.55 Х/ф "Зіта і Гіта"
18.20 "Таємниці світу"
19.00,02.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Обережно, бабу�

ся!"
21.15 Х/ф "Суперпограбу�

вання в Мілані"
23.15 Х/ф "Це я"
01.00,02.55 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
03.10 Сьогодні

09.00 Т/с "Не хочу тебе
втрачати" 12+

13.00, 15.20 Т/с "Ялинка на
мільйон"

17.30,20.00 Концерт
"Привіт, 20�ті"

21.50 Концерт Олега Винни�
ка "Роксолана"

00.00,02.15 Музична плат�
форма

04.00 Х/ф "Блискуча кар'є�
ра" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Відтінки України
09.35 Музеї. Як це працює
10.05 Х/ф "Мир вашому

дому"
12.25 Х/ф "Місіс Клаус"
14.35 Міста та містечка
15.00,01.45 UA Фольк
16.05 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
16.45 Всенічне бдіння
19.30 Д/ц "Супер � чуття
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.25 Д/с "Неймовірні вина�

ходи"
22.00 Х/ф "Груднева наре�

чена"
00.05 Д/ф "Хто створив

Змієві Вали?"
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Жіночий квартал"
22.15,23.15 "Світське жит�

тя. 2020"
00.15 "Ніч хітів"
03.25 "Життя відомих лю�

дей"
²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом. До�
машня кухня"

10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Тато на Різдво"

12+
12.45 Т/с "Заради кохання

я все зможу!"
17.45 Х/ф "Анжеліка, марк�

іза янголів" 16+
20.00,03.05 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Перекладачі"

12+
22.30 "Бенефіс Алли Пуга�

чової"
01.45 Х/ф "Казка про жінку

та чоловіка"
ÑÒÁ

05.15,10.55 "Холостячка.
Життя після проекту"

07.55 "Неймовірна правда
про зірок"

12.00 Т/с "Двоє над
прірвою"

16.00 "Хата на тата" 12+
19.00 "МастерШеф" 12+
00.45 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
ICTV

08.45, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Великий пере�

полох у малому
Китаї" 16+

16.35 Х/ф "За бортом"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Рнмпейдж" 16+
21.25 Х/ф "Мег" 16+
23.30 Х/ф "Максимальний

ризик" 16+
01.25 Х/ф "Важкий корпус"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.50,10.00 Орел і Решка
12.10 Х/ф "Гаррі Поттер
00.20 Х/ф "Абсолютна вла�

да" 18+
02.20 Зона ночі

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Ще до війни"
11.40 Х/ф "Постарайся за�

лишитися живим"
12.55 Х/ф "Суперпограбу�

вання в Мілані"
14.55,02.55 "Випадковий

свідок"
18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Невловимі мес�

ники"
21.05 Х/ф "Сінг�Сінг" (16+)
23.15 Х/ф "Блакитна ігуа�

на" (16+)
01.15 "Хвороби�вбивці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.30,02.30 Реальна місти�
ка

08.30 Т/с "Від любові до
ненависті" 12+

12.30, 15.20 Т/с "Таксистка"
12+

15.00,19.00 Сьогодні
17.00, 20.00 Т/с "Поговори з

нею"
22.00, 02.15 Т/с "Доля на

ім'я Любов" 12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята
13.30,18.40 Д/ц "Боротьба

за виживання"
14.35 Міста та містечка
15.00,01.30 Країна пісень
16.00, 22.00 Х/ф "Місіс Кла�

ус"
17.45 Д/ц "Неймовірне

місто"
19.05 Д/с "Масштабні інже�

нерні помилки"
20.00 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
21.25 Д/ц "Дикі тварини"
00.05 Д/ф "З України до

Голлівуду"
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�Забава"
09.30,02.45 "Світ навиворіт"
19.30,03.55 ТСН: "ТСН�Тиж�

день"
21.00 Х/ф "Сам удома"
23.05 Х/ф "Сам удома 5"
00.55 Х/ф "Полісмен з Бе�

верлі Гіллз � 3"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Дитина на Но�

вий рік"
14.00 Х/ф "Планета са�

мотніх" 16+
16.50 Т/с "Детектив Рену�

ар"
19.00, 20.30 Т/с "Убивства

за алфавітом"
20.00 "Подробиці"
23.10 Х/ф "Перекладачі"

ÑÒÁ

05.40 Х/ф "Ати�бати, йшли
солдати"

07.20 "МастерШеф" 12+
13.00 "Хата на тата" 12+
15.00 "СуперМама"
19.00,02.00 "Слідство ве�

дуть екстрасенси" 16+
20.00 "Один за всіх" 16+
21.10 "Я соромлюсь свого

тіла" 16+
23.10 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

08.50, 13.00 Т/с "Розтин по�
каже" 16+

12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Ремпейдж" 16+
16.40 Х/ф "Мег" 16+
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Післязавтра"
23.25 Х/ф "Точка обстрілу"
01.00 Х/ф "По сліду" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

10.00 Х/ф "Віктор Фран�
кенштейн" 16+

12.00 Х/ф "Гаррі Поттер та
орден Фенікса"

15.00 Х/ф "Гаррі Поттер і
напівкровний принц"

18.00 Х/ф "Гаррі Поттер і
Смертельні реликвії:
Частина I" 16+

21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і
Смертельні реликвії:
Частина II" 16+

23.40 Х/ф "Інший світ
ÍÒÍ

05.45 Х/ф "Зухвалість"
07.35 "Слово Предстоятеля"
07.40 "Будьте здоровi"
08.15 "Страх у твоєму домі"
11.50 Х/ф "Одруження

Бальзамінова"
13.30 Х/ф "Міміно"
15.20 Х/ф "Сінг�Сінг" (16+)
17.30 Х/ф "Невловимі мес�

ники"
19.00 Х/ф "Знову невло�

вимі"
21.45 Х/ф "Полонені сонця"

(16+)
23.30 Х/ф "Блакитна ігуа�

на" (16+)
01.20 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.40 Х/ф "Золото дурнів"
10.55 Х/ф "Паперові квіти"
13.00 Т/с "Ти тільки вір"
17.00, 21.00 Т/с "Кохання з

заплющеними очи�
ма" 12+

19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою

23.00, 02.15 Т/с "Штамп у
паспорті" 12+
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Повідомлення про намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел

ТОВ «Вівад‑09» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що розташовані у Романівському 
районі Житомирської області за адресами: 1) с. Врублівка, вул. Любарська, буд. 108; 
2) с. Романівка, вул. Садова, буд. 1 (урочище БАМ). Викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря відбуваються при деревообробних та пакувальних роботах, 
при виробництві паливних брикетів, при роботі котлів та печей, що працюють 
на твердому паливі.

Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, 
вуглецю оксид, азоту діоксид, діоксид вуглецю, неметанові леткі органічні сполуки.

Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих атмосферу речовин 
на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх ЗР, на всіх розрахункових точках 
як на межі, так і за межами СЗЗ не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря. 
Існуючі величини викидів від всіх джерел викидів пропонується прийняти як дозволені.

Обґрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на 
узгодження в управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної 
державної адміністрації.

Контактні дані: громадські організації та окремі громадяни із зауваженнями та 
пропозиціями можуть звертатись до Романівської районної державної адміністрації за 
адресою: 13001, Житомирська обл., смт Романів, вул. Сергія Лялевича, буд. 2, тел.: (04146) 
2‑12‑30 або 2‑28‑78. Е‑mail: romanivrda@ukr.net. Із пропозиціями звертатись до керівництва 
ТОВ «ВІВАД 09» за адресою: смт Романів, вул. Заводська, буд. 26, тел. (04146)2‑36‑46. Роз-
робник обґрунтовуючих матеріалів: ТОВ «Лідер Еко», тел.: 097–705–73–25.

Василь Дацюк
- Мініатюри -

Казав тато синові
«Ну коли ти зрозумієш,
У тямки візьмеш,
Що крутий і круторогий – 
Це одне і те ж?».

Неповне щастя
Уже Микола не на зоні,
Та все ж життя – дорога сліз:
Давно став злодієм в законі,
А ось в парламент не проліз.

Мало радості
Сам дурень й той не радий,
Що ми пани й вони пани:
У них рахунки й влада,
У нас лишень штани.

* * *
Новий начальник, як і треба –
Як попередній, далебі:
Той гріб лишень собі й до себе,
А цей до себе і собі.

* * *
В житті є істина проста
У розмаїтті правд:
Один несе свого Хреста,
А інший те, що вкрав.

* * *
Цікава влада в Україні:
На радість кату й людомору
Сплелися в кодло люди й свині,
Бандити, судді й прокурори.

Хіба ні?
Одне патякало чувидло:
Хахли, мовляв, казли і бидло.
І правду бебляло-казало –
Вони таки його й обрали.

* * *
Буде довго жити,
Жаль, що не моє:
«Доки є корито,
Доти й свині є».

Смійтеся на здоров`я ПРИВІТАННЯ
Компанія «ВІВАД-09» вітає іменинників, які святкували свій день 

народження у першій половині грудня. Це Перкова М. В., Мартинюк 
К. В., Бортюк Г. А., Герасимчик О. П., Кравчук Н. М., Гринчук А. В., Пашко 
І. О., Башинський О. В., Лещенко О. В., Терещук С. М., Шаткун О. В., 
Ющишена О. М., Нажалкін В. О., Лавренюк О. О.

Ці рядки для вас: 

В день народження, колеги,
Вимикайте вже комп’ютер,

Всі залиште свої справи
І про свято – не забудьте.

Щастя вам бажаєм, грошей,
Сили і натхнення,

Мріям вашим всім високим –
Скорого здійснення.


