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БЕЗКОШТОВНОРекомендована ціна - 3,00 грн
Основні доходи і витрати області  
у 2021 році пораховані 

Марія Кравчук

Кінець року – це час, коли 
ми підбиваємо підсумки 
і ставимо нові цілі на на-
ступний рік.

Для того, щоб це зробити, потрібно 
хоча б зрозуміти, що саме нас буде очі-
кувати у новому 2021 році. Ми зібрали 
найбільш значимі, на нашу думку, ново-
введення 2021 року, про які було про-
анонсовано, та ділимось з вами.

Локдаун
З 12 грудня набрала чинності поста-

нова КМУ № 1236 щодо продовження ка-
рантину до 28 лютого та запровадження 
локдауну по всій території України з 8 по 
24 січня включно.

Саме локдаун можна назвати однією 
з найобговорюваніших тем наступного 
року. Адже саме з локдауну ми розпо-
чнемо рік Бика, не найкращий початок 
року, але все ж краще, ніж по 20 тис. 
хворих щодня.

Вакцинація від COVID‑19
Вакцинація від коронавірусу в Україні 

орієнтовно розпочнеться 1 березня 2021 
року. Однак терміни ще можуть змінити, 
якщо виникнуть затримки з поставками 
вакцини. Першими вакцинують україн-
ців з дев'яти груп ризику:

• медпрацівники,
• військовослужбовці,
• соціальні працівники закладу по 

догляду,
• люди похилого віку (60+),

• працівники освіти,
• державна безпека,
• пенітенціарні установи та установи 

виконання покарань,
• хронічні хворі незалежно від віку.

Підвищення «мінімалки»
Наразі мінімальна заробітна плата 

в Україні становить 5 тисяч гривень. Її 
підвищили у вересні цього року. До того 
вона становила 4 723 гривні.

Основне підвищення «мінімалки» – на 
20% – відбудеться з 1 січня 2021 року, з 5 
до 6 тис. грн.

Чергове підвищення до 6 500 грн уряд 
переніс з липня на грудень 2021 року.

Нові правила для автомобілістів
Уряд затвердив нову Державн у 

програму безпеки руху. Окрім нових 
розв’язок, водіям обіцяють «фантомні 
патрулі», збільшення кількості камер 
автофіксації та систем зважування у русі.

Дек ларована мета – 
знизити рівень смертності 
внаслідок ДТП порівняно 
з 2019 роком щонайменше 
на 30% до 2024 року та на 
50% до 2030 року. Інша мета – збільшен-
ня надходжень від штрафів за порушен-
ня ПДР.

Повернення субсидій
Наступного 2021 року Міністерство 

фінансів України здійснюватиме пере-
вірки отримувачів субсидій при розгляді 
поданих документів.

Але навіть якщо субсидію призна-
чили, а потім виявили порушення, всі 
незаконні виплати доведеться повернути 
державі.

За що і чому можуть забрати виплати, 
говориться у Постанові Кабміну «Про 
спрощений порядок надання субсидії»:

• є будинок площею від 200 кв. м або 
квартира від 120 кв. м;

• машина віком до 5 років;
• зробили покупку на суму від 

50 тис. грн;
• останнім часом не платили ЄСВ 

і не перебували на обліку в Центрі за-
йнятості.

Шановні читачі! 
Редакція газети «20 хвилин Романів» 
вітає вас з прийдешнім Новим роком 

і Різдвом Христовим!

Нехай у ваших оселях лунає дзвінкий сміх, панує тільки 
гарний настрій, серця переповнює щастя. 

Бажаємо, щоб попереду на вас чекали тільки чудові та 
радісні події. Миру, злагоди, здоров’я, процвітання, кохання, 
везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І не-
хай Новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні 
обійми дорогих людей.

П. С. Редакція газети «20 хвилин Романів» йде на новорічно-
різдвяні канікули. Наступний номер газети вийде 13 січня. 

Що очікувати  
жителям Романівщини 
від нового 2021 року?

СЕРЕДА

с. 4

Зустрічаємо рік Бика: що має бути 
на новорічному столі та у скільки 
обійдеться святкове меню с. 5

с. 3
Затверджено бюджет Романівської 
селищної ради на 2021 рік
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ПОДЯКА

Напередодні новорічних 
свят у Свято-Успенському храмі 
села Годиха, який будується, 
відколи згорів дотла (а це вже 
два роки), було встановлено 
прекрасні броньовані двері. 
Цю радість людям подарував 
Ігор Євгенович Ходак, депутат 
Житомирської обласної ради.

Шановний Ігорю Євгенови-
чу, велика подяка і шана Вам 

від усієї громади сіл Годиха та 
Межирічка. Хай добро, Вами 
дароване, повертається до Вас 
сторицею.

Ми щиро дякуємо усім, 
хто доклав зусиль та й нині 
докладає, аби у нашому храмі 
знову лунала спільна молитва 
до Творця.

З повагою громади сіл 
Годиха та Межирічка

ОГОЛОШЕННЯ
Продаж Торфобрикету.Брикет високої якості, без 
пилу і крихти, весь один в один, є в мішках по 40 

кг та насипом.Доставка по всій області безкоштов-
на.098 281 71 01 Іван, 098 275 95 71 Роман.

Вітаємо з відзнакою 
Верховної Ради України

Сергій Диняк, депутат Жито-
мирської обласної ради, голова 
Житомирської обласної організації 
політичної партії «Наш край», на-
городжений Почесною грамотою 
Верховної Ради України за осо-

бливі заслуги перед Українським 
народомю

Нагородження відбулося на 
засіданні 2-ї сесії Житомирської 
обласної ради восьмого скликання 
24 грудня.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

військового комісара Романівського районного 
територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки
24.12.2020 смт                 Романів                      № 34

Про приписку до призовної дільниці громадян 
України 2004 року народження у січні – березні 
2021 року та медичний огляд юнаків  
2005–2006 років народження

Відповідно до Закону України 
«Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу», Положення про 
підготовку і проведення призову 
громадян України на строкову 
військову службу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.03.2002 року № 352, 
на виконання розпорядження 
голови Житомирської обласної 
адміністрації від 22.10.2020 року 
№ 579 «Про приписку до призо-
вних дільниць громадян України 
2004 року народження у січні – 
березні 2021 року та медичний 
огляд юнаків 2005–2006 років 
народження», розпорядження 
голови Романівської районної дер-
жавної адміністрації від 28.10.2010 
року № 205 «Про приписку до 
призовних дільниць громадян 
України 2004 року народження 
у січні – березні 2021 року та ме-
дичний огляд юнаків 2005–2006 
років народження»

Н А К А З У Ю:
1. Провести приписку грома-

дян Романівського району 2004 

року народження до призовної 
дільниці Романівського району 
у січні – березні 2021 року.

2. Явці на комісію по при-
писці підлягають всі громадяни 
України, які народилися в період 
з 1 січня по 31 грудня 2004 року, 
постійно або тимчасово прожи-
вають на території Романівського 
району і громадяни, які з будь-
яких причин не пройшли при-
писку раніше.

3. Всі громадяни, яким на-
лежить пройти приписку до 
призовної дільниці, зобов’язані 
прибути до Романівського ра-
йонного територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки за адресою: смт Ро-
манів, вул. Медична, 2 у визна-
чений для них час, маючи при 
собі документи, що зазначені 
у повістці. Громадяни, які не 
отримали повістку, зобов’язані 
прибути за зазначеною адресою 
10.02.2021 року та 12.02.2021 року, 
маючи при собі документи, які 
засвідчують особу.

4. На підставі Закону України 
«Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» керівники під-
приємств, установ, організацій та 
навчальних закладів, незалежно 
від форм власності та підпоряд-
кування, зобов’язані увільнити 
юнаків, яким необхідно прибу-
ти для приписки до призовних 
дільниць, на час, необхідний для 
проходження приписки, і забез-
печити їхню своєчасну явку до 
Романівського районного терито-
ріального центру комплектування 
та соціальної підтримки.

5. Наказ надіслати підприєм-
ствам, установам, організаціям 
на навчальним закладам Рома-
нівського району згідно з розра-
хунком розсилки. Про початок 
проведення приписки повідомити 
через засоби масової інформації.

6. Контроль за виконанням на-
казу здійснюю особисто.

ТВО військового комісара
Романівського РТЦК  
та СП підполковник  
Руслан АНДРІЙЧУК

Солодощі від Миколая
Лариса Бджілка

24 грудня Святий 
Миколай вручив 
солодкі подарунки ді-
ткам, які взяли участь 
в акції «Лист Святому 
Миколаю», що вперше 
проводила редакція 
газети «20 хвилин 
Романів».

Нагадаємо, 25 листопада ре-
дакція газети на своїх сторінках 
та у соціальних мережах оголо-
сила про проведення акції «Лист 
Святому Миколаю». Десятьом 
активним діткам, які перші на-
пишуть листи Святому Миколаю, 
редакція пообіцяла подарувати 
солодощі до новорічних свят. Ак-

ція тривала до 19 грудня включно. 
Тож 24 грудня, напередодні Різдва 
Христового за західним стилем, 
дітки з різних куточків Романів-
щини отримали обіцяні солодощі 
та на згадку гарненьку чашечку 

від самого Святого Миколая, який 
особисто завітав до кожної дити-
ни, аби не лише вручити пода-
рунки, а й подарувати святковий 
настрій та посилити дитячу віру 
в диво!

Шановні жителі Романівщини!
Прийміть найкращі вітання  

з нагоди нового 2021 року та Різдва Христового!
Новорічні й різдвяні свята – найочікуваніші, сповнені своєю неповторністю і розмаїттям, свята, які 

об’єднують у собі і наше дитинство, і наше сьогодення, і мрії про майбутнє.
Рік, який відходить в історію, для нашої держави був непростим, бурхливим і багатим на події, сповнені важких 

випробувань, напруженої праці та пошуку правильних рішень. Тож нехай прийдешній новий рік виправдає ваші 
найдобріші надії та прагнення, принесе достаток і благополуччя вашим сім’ям. Нехай рік буде для вас багатим 
на добро, щедрим на успіхи та вдачі, нові здобутки та яскраві моменти, цікаві зустрічі та мудрі рішення. Хай 
здійсняться всі заповітні мрії, а кожен день дарує радість.

Зустрічаючи Новий рік та Різдво, поділіться сердечним теплом з рідними, близькими, сусідами, зігрійте ним 
тих, хто занепав духом, аби у новому році щасливих людей стало більше, адже щире дружнє слово, душевна 
зустріч, відверта й приємна розмова – найкращий дарунок.

Від усього серця бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, великого людського щастя, любові і злагоди, 
радості і спокою, миру та добробуту! Веселих вам і радісних свят!

З повагою голова державної адміністрації В. В. Флуд

ПРИВІТАННЯ
Компанія «ВІВАД 09» вітає грудневих іменинників: Пер-

кову М. В., Савіцького С. Е., Кісільову Г. М., Михалевського 
С., Ходака І. Є., Мичковську І. М., Наумчука М. П., Савіну О. 
Є., Гібадуліна А. В., Ігнатюк В. М., Полюшкевич В. Р., Мазур-
кевич В. В., Тембуровську Л. А.,Захарчук Л. М., Тополюк В. М. 

Здоров’я міцного на довгі роки
Щиро бажаємо вам залюбки.
Хай доля дарує щастя довіку,

Достатку і миру у домі без ліку.
Калиною радість в душі хай квітує,

Сопілка любові хай серце хвилює,
А ранки прекрасні безмежно і щиро

Щоденно дарують наснагу і силу!
З днем народження, колеги!
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Живі, штучні, із сяючими 
вогниками та невстановлені – 
головні ялинки України 2021 року

Марія Кравчук

Нового 2021 року всі 
очікують з особливим 
нетерпінням.

Через карантинні обмеження 
новорічні святкування у багатьох 
містах цьогоріч обмежені або 
і зовсім скасовані, проте ялинки 
встановили та вже запалили майже 
в усіх обласних центрах України. 
Лише у Вінниці та Рівному головну 
ялинку вирішили цього року не 
встановлювати.

Ми вирішили вам розповісти про 
новорічних красунь у великих містах 
України – читайте та налаштовуйтесь на 
святковий лад!

Київ
Напевно, найбільша «скандалістка» 

цього року – новорічна ялинка у Києві. 
Її висота становить 31 метр, і цього року 
вона штучна.

Спочатку дерево, розташоване у цен-
трі міста, – на Софійській площі, прикра-
сили капелюхом. Проте представники 
церкви назвали його «відьомським», а ор-
ганізатори оперативно замінили верхівку 
на традиційну зірку.

Після цього пригоди не закінчилися – 
одразу після урочистого запалення вогнів 
19 грудня біля дерева спалахнула одна 
з прикрас. Займання швидко ліквідували.

Житомир
19 грудня урочисто відкрили ялинку 

і у Житомирі. Дійство зібрало кількасот 
містян. Вперше за останні роки ялинку 
встановили не на майдані Корольова, 
а прикрасили ту, що росте на вулиці 
Михайлівській.

Дуже хороша ідея не зрубувати 
дерево, а прикрасити живе. Споді-
ваємось, що це стане приємною тра-
дицією і щороку нас буде радувати 
жива ялинка на Михайлівській. До 
того ж цьогоріч вона дуже гарна: міні-
малістичні прикраси у срібно-золотих 
кольорах та яскраві вогники – просто, 
але зі смаком, як то кажуть.

Також вже другий рік поспіль у Жи-
томирі влаштували шоу з використан-
ням гобопроєкторів – на будівлях вулиці 
Михайлівської транслювали ілюмінацію 
із зображеннями на новорічно-різдвяну 
тематику.

Одеса
В Одесі головну ялинку встановили на 

вулиці Дерибасівській. Як завжди, місто 
прикрасять ілюмінацією та відкриють 
фотозони. Неподалік пам’ятника Дюку 
функціонуватиме карусель і новорічний 
паровозик.

Ялинку відкрили 19 грудня. Влада 
запланувала велику частину заходів 
у онлайн-форматі. Приємним бонусом 
цього року був святковий феєрверк у кож-
ному районі міста.

Чернігів
Святкову ілюмінацію на 

головній ялинці Чернігова уві-
мкнули ще у перший день зими.

Хочеться зауважити, що 
ялинка – штучна і прикрашена 
кульками червоного, білого та 
золотого кольорів – має вигляд 
дуже гарний, особливо у поєднан-
ні з вогниками білого кольору, які 
засвічуються в унісон з музикою.

Луцьк
19 грудня на Театральному 

майдані Луцька урочисто за-
сяяло вогнями тріо новорічних 
красунь – у місті вже тради-

ційно до свят прикрашають три високі 
ялинки, які ростуть поруч. Для містян 
до свят підготували яскраві фотозони 
та театралізоване дійство з янголами та 
Святим Миколаєм.

Львів
Загальноміську ялинку у Львові за-

світили 18 грудня, напередодні свята Ми-
колая. Традиційно вічнозелену красуню 
встановили на проспекті Свободи, перед 
оперним театром.

Цього року ялинка жива, привезли її із 
села Опака на Дрогобиччині. У висоту голо-
вна окраса міста має 18 метрів. Прикрасили 
її тією самою ілюмінацією, що й торік.

Містян закликали уникати скупчень 
людей та спостерігати за подією онлайн. 
Під час дійства відбулася передача плас-
тунами Вифлеємського вогню миру та 
виступ хорової капели.

Рівне
Цього року головну ялинку у Рівному 

не встановлювали, натомість вирішили 
прикрасити ті, які ростуть на майдані 
Незалежності. Вогні на «Різдвяній алеї» 
міста запалили 19 грудня.

Подарунок  
під ялинку

Вже вкотре учениця 10 класу 
Софія Шпіталь отримує наго-
роду обласного рівня.

Знати Тараса Шевченка, цікавитись Шевчен-
ком, знати Україну сьогодні модно і престижно. 
Тож вітаємо Софію з дипломом II ступеня об-
ласного етапу Х мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка! Нових творчих перемог!

Затверджено бюджет Романівської 
селищної ради на 2021 рік

Лариса Бджілка

23 грудня відбулося 
засідання 3-ї чергової 
сесії депутатів Рома-
нівської селищної 
ради 8 скликання.

На порядок денний були вине-
сені наступні питання:

• Про затвердження бюджету 
Романівської селищної ради на 
2021 рік.

• Про внесення змін до сіль-
ських бюджетів.

• Про затвердження комплек-
сних програм.

• Про відміну рішення селищ-
ної ради від 27.11.2020 № 10–1/20 
«Про затвердження на посаду 
виконуючого обов’язки старо-
сти (за згодою) та затвердження 
тимчасового Положення про 
старосту».

• Про призначення старост.
• Про внесення змін до рішен-

ня селищної ради від 27.11.2020 
№ 9–1/20 «Про початок реоргані-
зації сільських, селищної рад шля-
хом приєднання до Романівської 
селищної ради».

• Про внесення змін до складу 
постійних комісій.

• Земельні питання.
Одним із головних було питан-

ня затвердження бюджету Рома-
нівської селищної ради на 2021 рік.

Як поінформувала начальник 
фінансового управління селищ-
ної ради Наталія Горобець, від-
повідно до Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань бю-
джету та комунальної власності, 
селищна рада вирішила визна-
чити на 2021 рік:

• Доходи селищного бюдже-
ту в сумі 144 649 491 грн, у тому 

числі доходи загального фонду се-
лищного бюджету – 143 998 391 грн 
та доходи спеціального фонду се-
лищного бюджету – 651 100 грн.

• Видатки селищного бю-
джету у сумі 144 649 491 грн, 
у тому числі доходи загального 
фонду селищного бюджету – 
143 998 391 грн та доходи спеціаль-
ного фонду селищного бюджету – 
651 100 гривень.

• Оборотний залишок бю-
джетних коштів селищного 
бюджету у розмірі 50 000 гривень.

• Резервний фонд селищ-

ного бюджету у розмірі 1 982 400 
гривень, що становить 1,38% видат-
ків загального фонду селищного 
бюджету.

Основні доходи для напо-
внення бюджету планують 
отримати:

• Податок на доходи з фізич-
них осіб – 60,7%;

• Єдиний податок – 16,2%;
• Плата за землю – 11,6%;
• Плата за спеціальне ви-

користання лісових ресурсів – 
4,5%;

•  А к ц и з н и й  п о д а т о к 
ПММ –2,4%;

• Акцизний податок з ал-
когольних та тютюнових ви-
робів – 1,5%.

Публічне представлення та пу-
блікацію інформації про бюджет 

обіцяють оприлюднити на офіцій-
ному сайті Романівської селищної 
ради найближчим часом.

Також у чотирьох старостин-
ських округах призначили старост:

• Ягодинський округ – старо-
стою призначено Віталія Лопоху;

• Годиський округ – старостою 
призначено Анатолія Фещенка;

• Камінський округ – старо-
стою призначено Любов Гринчук;

• Ясногородський округ – ста-
ростою призначено Валерія Ма-
зуркевича.

На сесії планувалося також 
призначення старости у Червоно-
хатківському окрузі, але кандидат-
ка на цю посаду з певних причин 
була відсутня, тож депутати пере-
несли розгляд цього питання на 
наступну сесію.
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Поділ земельної ділянки
Інформує Романів-

ське бюро правової 
допомоги. Існує де-
кілька правил для тих, 
хто планує поділити 
земельну ділянку:

1. Під час проведення поділу 
земельної ділянки не можна змі-
нити її цільове призначення. Про-
цедуру зміни цільового призна-
чення частини земельної ділянки 
можна розпочинати лише тоді, 
коли частка буде виділена в окрему 
земельну ділянку, яка буде зареє-
стрована у Державному земельно-
му кадастрі, а право власності на 
неї – у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно.

2. Поділ земельної ділянки 
не припиняє дію обмежень у її 

використанні. Усі встановлені 
обмеження будуть поширюва-
тись на новоутворені земельні 
ділянки, крім випадків, коли 
обмеженн я поширюва лос я 
лише на частину земельної ді-
лянки, яка в результаті поділу 
земельної ділянки не увійшла 
до сформованої нової земельної 
ділянки.

3. Після поділу земельної ді-
лянки межі ділянки не повинні 
бути порушені.

4. Розмір і конфігурація земель-
ної ділянки не повинні створювати 
перешкод для її використання за 
цільовим призначенням.

Для того, щоб поділити 
земельну ділянку, потрібно 
звернутися в землевпорядну 
організацію для виготовлення 
технічної документації та по-
дати наступні документи:

– нотаріально засвідчену заяву 
на поділ земельної ділянки;

– засвідчену нотаріально копію 
правовстановлюючого документа 
на земельну ділянку (державного 
акта на право власності на земель-
ну ділянку або державного акта на 
право постійного користування 
земельною ділянкою, договір ку-
півлі-продажу, дарування, міни 
тощо);

– копії ідентифікаційних да-
них власника (паспорт, ідентифі-
каційний номер).

Якщо власників земельної ді-
лянки декілька (спільна часткова 
власність між співвласниками), 
в такому разі укладається нотарі-
альний договір на поділ земель-
ної ділянки між співвласниками. 
У разі, якщо ділянка ділиться осо-
бливим чином, не окремими рів-
ними частинами або на земельній 

ділянці є забудова, то необхідна 
також кадастрова зйомка земельної 
ділянки.

За наявності зазначених доку-
ментів землевпорядна організація 
проводить відповідні роботи з роз-
робки технічної документації по-
ділу земельної ділянки на підставі 
укладеного договору з власником 
такої ділянки.

Далі розроблена землевпо-
рядною організацією технічна 
документація на поділ земельної 
ділянки подається на розгляд до 
місцевого управління Держгео-
кадастру (за місцезнаходженням 
земельної ділянки), яке реєструє 
новоутворені в результаті поділу 
земельні ділянки в Державному 
земельному кадастрі України. 
Після реєстрації нових ділянок 
у Державному земельному ка-
дастрі державний кадастровий 
реєстратор видає витяг з када-
стру на підтвердження прове-
дених змін. Кожній земельній 
ділянці, що утворилась в резуль-
таті поділу, присвоюється новий 

кадастровий номер, який буде 
зазначено у відповідному витягу 
з кадастру.

Після отримання витягів з ка-
дастру на земельні ділянки, що 
утворились в результаті поділу, 
необхідно звернутись до центру 
надання адміністративних послуг 
чи нотаріуса з метою реєстрації 
права власності окремо на кожну 
новоутворену в результаті поділу 
земельну ділянку.

За бі л ьш дета л ьн і ш и м 
роз'ясненням ви можете звер-
нутися до фахівця відділу 
Романівського бюро право-
вої допомоги Бердичівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги та до фахівців 
Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплат-
ної вторинної правової до-
помоги за телефонами (04143) 
4-14-42, 068-291-90-18 або на 
номер контакт-центру без-
оплатної правової допомоги 
0800–213–103.

Основні доходи і витрати  
області у 2021 році пораховані

Востаннє цього 
році у сесійній залі 
депутати зібрались, 
аби проголосувати за 
головний фінансовий 
документ області – 
бюджет. Згідно з про-
єктом усього надійде 
коштів у розмірі 3 
мільярдів 289 млн гри-
вень, витрати ж майже 
досягнуть рівня запла-
нованих надходжень. 
Експерти фінансового 
департаменту зазна-
чають, що нестачі 
коштів не буде, про-
те над наповненням 
варто працювати.

51 питання на порядку денно-
му – 2-а сесія обласної ради 8-го 
скликання розпочалась з тради-
ційних вітань та нагород облас-
ного та державного рівня. Після 
урочистої частини депутати голо-
сували за бюджет Житомирщини 
на 2021 рік. Підтримали проєкт 
кошторису 61 депутат із 63 зареє-
строваних у залі.

Отже, доходи наступно-
го року прогнозовано скла-
дат и м у т ь 3 м лрд 289 м л н 
992,206 тис. грн, а витрати – 
3 млрд 287 млн 187,506 тис. грн. 
Стабільно захищеними в облас-
ному бюджеті залишились витра-
ти на оплату праці працівників 
бюджетних установ; нарахування 

на заробітну плату; придбання ме-
дикаментів та перев’язувальних 
матеріалів; забезпечення про-
дуктами харчування; оплату 
комунальних послуг та енерго-
носіїв; соціальне забезпечення; 
забезпечення осіб з інвалідністю 
технічними та іншими засобами 
реабілітації, виробами медичного 
призначення для індивідуально-
го користування; оплату послуг 
з охорони комунальних закладів 
культури. Розподілення коштів 
по сферах свідчить, що серед 
пріоритетних буде освіта, на 
неї спрямують 967 мільйонів 
гривень, 290 млн буде витра-
чено на соціальний захист та 
забезпечення, охорона здоров’я 
отримає 174 мільйони, культура 
і спорт – приблизно 100 млн на 
кожну. Спорт без фінансової уваги 
не полишать, про це неодноразово 
говорили на сесії депутати облас-
ної ради. Зокрема про грошову 
підтримку йшлося і у зверненні 
представників футбольного клубу 
«Полісся». Посиленого фінансуван-
ня вимагає і підготовка спортсме-
нів олімпійського резерву.

Окрім стандартного галу-
зевого спрямування, головні 
завдання бюджету, який фор-
мується в складних умовах 
пандемії та скорочення бізне-
су, – розвиток області, покра-
щення інфраструктури. Затвер-
дили депутати і розподіл коштів 
на будівництво, реконструкцію 
і реставрацію, капітальний ремонт 
об'єктів виробничої, комунікацій-
ної та соціальної інфраструктури. 
У програмі соціально-економічно-
го розвитку області значну увагу 
планується приділити створенню 

потужних індустріальних осеред-
ків, розвитку місцевого малого та 
середнього бізнесу, підвищенню 
рівня життя жителів Житомирщи-
ни. Не без уваги залишаться і міс-
цеві програми розвитку, зокрема 
на їхню реалізацію передбачено 
1 мільярд 443 млн грн. Проте ця 
сума буде розподілена між усіма 
територіальними громадами, тож 
загалом громадам потрібно орі-
єнтуватись на наповнення влас-
них бюджетів своїми силами, це 
можливо завдяки створенню нових 

бізнес-активів, залученню інвести-
цій – саме над цим мають плідно 
працювати новообрані голови та 
депутати. Отримають фінансову 
підтримку з державного бюджету – 
субвенції – такі сфери, як освіта та 
медицина, і вони, зокрема, склада-
тииуть відповідно 292 мільйони 
гривень та 94 мільйони.

За прогнозами експертів відпо-
відних департаментів облдержад-
міністрації, на 2021 рік закладено 
достатньо коштів для виконання 
головних завдань розвитку Жи-
томирщини. Не менш важливо 
нині депутатам працювати над 
моніторингом виконання бюдже-
ту, пропорційністю витрат і над-
ходжень та вчасно розподіляти 
кошти, працювати над бюджетом 
потрібно увесь рік, а не лише під 
час його прийняття.

Представники Романівщини 
у сесійній залі головний кошторис 
області підтримали. Зі свого боку, 
аналізуючи роботу депутатського 

корпусу, Ігор Ходак зазначив, що 
у сесійній залі та на відповідних 
комісіях опрацьовано і зважено 
було кожен показник бюджету, 
адже за відсотками і цифрами сто-
їть реальне життя жителів Жито-
мирщини: «Робота у сесійній залі 
була плідною і конструктивною. 
Пріоритети на рік наступний ви-
значені, і вони є незмінними у на-
мірах розвивати область! Бюджет 
сформовано таким чином, аби 
кожна галузь отримала повноцін-
не фінансування. Звісно, світова 
пандемія внесла свої корективи 
у життя нашого краю, і, безумовно, 
це негативно відображається на фі-
нансово-економічному потенціалі. 
Завдання нині – мінімізувати ри-
зики і тримати відповідний рівень 
життя. Ми маємо кілька ємких 
програм у 2021, усі вони торкають-
ся тих сфер, які завжди мали до-
статній рівень фінансування і уваги 
з боку депутатів обласної ради, – це 
і сільське господарство, і промис-

ловість, і соціальний захист, освіта, 
охорона здоров‘я, культура і спорт. 
Так, прикро визнавати, що не усі 
проєкти матимуть потужний ка-
пітал для реалізації, над цим варто 
працювати комплексно і на рівні 
Верховної Ради. У сесійній залі 
депутати проголосували за звер-
нення до вищих рівнів влади, які 
стосуються питань економіки, 
землі, надрокористування. Ми 
сподіваємось на те, що місцеві 
ради будуть почуті у відповід-
них структурах і запропоновані 
зміни позитивно відобразяться 
на рівні розвитку області! Окрім 
того, на сесії вирішено чимало 
кадрових питань, продовжено 
контракти з гідними керівника-
ми держустанов. Радий від того, 
що політична приналежність 
депутатів не стає на заваді ви-
рішення надважливих страте-
гічних питань області, у сесійній 
залі конструктив домінує над 
політичними протистояннями».
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Зустрічаємо рік Бика: що має бути на новорічному 
столі та у скільки обійдеться святкове меню

Світлана Цимбалюк

За астрологічним 
календарем 2021 – рік 
Білого Металевого 
Бика. Оскільки зустріч 
Нового року – подія 
досить важлива, варто 
заздалегідь продумати 
меню та декорацію 
святкового столу, щоб 
задобрити господаря 
наступаючого року.

Що приготувати  
на Новий 2021 рік та скільки 
це буде коштувати

Бик – травоїдна тварина, тому 
при приготуванні новорічного сто-
лу варто це враховувати. Астрологи 
зі свого боку радять, щоб на свят-
ковому столі було побільше овочів, 
фруктів та зелені.

Приготуйте овочеві та фрук-
тові салати, прикрасьте зеленню 
новорічні страви. Буде доречною 
сирна тарілка, страви з грибами, 
риба та морепродукти. Якщо ж ви 
зовсім не можете без м’яса, краще 
обрати курку, качку або ж індичку. 
Ні в якому разі не готуйте страви із 
яловичини або телятини. Не варто 

використовувати желатин, оскіль-
ки його виробляють з коров’ячих 
рогів.

Бик п’є багато води, адже без 
неї не може перетравити те, чим 
харчується. Не можна дозволити по-
кровителю Нового року страждати 
від спраги, тому поставте на стіл 
різноманітні напої. Вода, соки, без-
алкогольні коктейлі – підходить усе.

Згідно з розрахунками експер-
тів Інституту аграрної економіки, 
цього року вартість новорічного 
столу для української родини з чо-
тирьох осіб у середньому зросла на 
5,3% порівняно з минулим роком 
і складає 1706 гривень.

До прикладу, кілограм ку-
рячого м’яса коштує 95 гривень. 
Тому приблизна вартість страв із 
2 кілограмів курятини на святково-
му столі складе 190 гривень. За пів 
кілограма оселедця вам доведеться 
віддати близько 100 гривень, за 300 
грамів твердого сиру – 65 гривень.

Вартість овочів на новорічному 
столі складе в середньому 180 гри-
вень. Це якщо купити 2 кілограми 
картоплі по 9 гривень за кілограм, 
1 кілограм грибів – 50 гривень, пе-
рець солодкий – 50 гривень за пів 
кілограма, огірки пів кілограма – 
23 гривні, помідори – 40 гривень 
за кілограм.

Що стосується фруктів, то 2 
кілограми мандарин «Клементи-
на» коштуватимуть 70 гривень, 
кілограм бананів – 25–30 гривень, 
лимони – 40 грн за кілограм, яблу-
ка – 20 грн за кілограм.

Шоколадні цукерки обійдуть-
ся у 170–250 гривень за кілограм, 
шоколад – по 30–60 гривень за 
плитку, а торт – від 90 до 300 гри-
вень, залежно від ваших смаків та 
фінансових можливостей.

Не забуваємо і про напої – 
пляшка шампанського коштує 100–
130 гривень, червоне вино – від 70 
гривень, а п’ятизірковий коньяк – 

від 170 гривень. Лимонад, сік, мі-
неральна вода обійдуться у 80–100 
гривень, однак ви можете значно 
зекономити та наварити домаш-
нього узвару із сушки.

Якщо маєте трохи зайвих 
грошей, можете порадувати себе 
ікрою та делікатесами. Баночка 
червоної ікри вагою 120 грамів обі-
йдеться у 150–250 гривень, а 200 

грамів червоної риби – у 220 грн. 
Можна ще прикупити свіжі ана-
наси за 90 грн, баночку оливок за 
40 гривень та авокадо за 60 гривень.

Як оформити  
новорічний стіл

При оформленні новорічного 
столу варто використовувати світлі 
кольори і уникати червоного, адже 
це дратує Бика. Можна використо-
вувати всі відтінки зеленого, також 
підійдуть жовті і бежеві тони, що 
нагадують колір сіна. Окрім цьо-
го можна використати металеві 
елементи декору – металеві під-
свічники, таці, вази.

Для сервірування необов’язково 
брати скатертину одного кольору. 
Оригінально буде виглядати тема-
тичний текстиль, тобто скатертини, 
прикрашені вишивкою або друком 
у новорічній тематиці. Також яскра-
вим акцентом новорічного столу 
стануть оригінально оформлені 
страви, наприклад, у вигляді сим-
волу року, і декоративна пляшка 
шампанського. За святковим столом 
не можна сваритися і видавати різ-
ких звуків, яких новий покровитель 
дуже боїться. А також на столі не 
повинно бути занадто багато їжі, 
яку потім доведеться викинути. Та-
кий вчинок Бик точно не схвалить.

Астрологи запевняють: якщо 
ви прислухаєтесь до цих по-
рад – наступного року Бик буде 
прихильним і вас буде чекати ба-
гато приємностей.

Вітаємо 
переможців!

З метою національно-патріотичного виховання ді-
тей та учнівської молоді, відповідно до Положення про 
Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 
«Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.10.2018 року № 845 «Деякі питання 
дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання», 
Стратегії національно-патріотичного виховання, затвер-
дженого Указом Президента України від 16.06.2015 № 641 
«Про затвердження Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій 
щодо національно-патріотичного виховання у загально-
освітніх навчальних закладах», наказу управління освіти 
і науки Житомирської обласної державної адміністрації 
від 30.10.2020 № 174 «Про проведення обласного онлайн-
конкурсу «Впоряд», в області проведено онлайн-конкурс 
(«Впоряд»), присвячений Дню Збройних сил України.

Переможцями обласного онлайн-конкурсу («Впо-
ряд») (старша вікова група) визнано та нагороджено 
дипломами управління освіти і науки Житомир-
ської обласної державної адміністрації за І місце рій 
«Воля» КУ ОНЗ «Романівська гімназія» (керівники 
Петро Садовий та Світлана Кравець) та за ІІІ місце рій 
«Козацька воля» Врублівської ЗОШ І–ІІІ ст.(керівник 
Микола Свінціцький).

Романівський відділ освіти

У чому зустрічати Новий рік  
по знаках Зодіаку: важливі деталі

Новий рік для кожної 
людини – особливе свя-
то. Образ для святкуван-
ня обирають неабияк 
ретельно.

У перший день нового року хо-
четься мати неперевершений вигляд, 
тож варто наперед все продумати до 
найменших деталей. Які кольори 
обрати у 2021 році та як одягнутися 
правильно по знаках Зодіаку – читайте 
далі. 2021 рік пройде під опікою Біло-
го Металевого Бика, тож Новий рік 
астрологи радять зустрічати в одязі 
його улюблених відтінків.

У новому році радять акцент зро-
бити на світлих кольорах. Оберіть 
вбрання для святкування білого або 
металевого відтінку. При цьому від 
червоного кольору варто відмовитися. 
За китайськими прикметами, ви мо-
жете накликати на себе біду, адже бик 
дуже не любить червоний колір і стає 
дуже дратівливим, коли бачить його.

Бик прямолінійний, самодостатній 
та впевнений у собі. Будьте такими й 
ви. Відмовтеся від перевантаженості 
деталями, воланів, рюшів. У рік Бика 
актуальні прості фасони, але з ро-
дзинкою.

Який одяг обрати  
кожному знаку Зодіаку

�� Овен
Овни досить вперті, сильні і повні 

енергії, однак астрологи в рік Бика 
не радять зловживати такими «напо-
ристими» відтінками, як червоний, 
оранжевий чи синій. Складіть образ 
у пастельній гамі та розбавте його 
блискучими аксесуарами.

�� Телець

Тельці люблять працювати, як 
і символ року. Їм рекомендується ви-
користовувати різні відтінки корич-
невого і зеленого. В якості аксесуару 
для таких нарядів підійде виконана 
з золотистих металів біжутерія.

�� Близнюки
Астрологи радять Близнюкам об-

рати одяг голубих відтінків та допо-
внити образ парними аксесуарами: 
двома браслетами, двома кільцями, 
двома ланцюжками чи кулончиками.

�� Рак
Ракам варто обрати земляні та 

пісочні відтінки в образі. Доповнити 
його можна трендовими аксесуарами.

�� Лев
На новорічну вечірку Левам треба 

обрати щось блискуче. Можете зроби-
ти ставку на одяг металевих відтінків. 
В якості альтернативи блискучому 
підійде персиковий образ, але його 
бажано доповнити золотистими ак-
сесуарами.

�� Діва
Дівам радять обрати стримане 

вбрання благородних відтінків. Сти-
лісти рекомендують вибрати вечірню 
сукню кремового або темно-коричне-
вого кольору. Також можна віддати 
перевагу спідниці з легкою блузкою 
світлого кольору.

�� Терези
Терези врівноважені і можуть іде-

ально тримати баланс, як в одязі, так 
і в спілкуванні з оточуючими. Однак 
у новорічну ніч вони можуть трохи 
похуліганити. Астрологи радять одяг-
нути сукню на одне плече, спідницю 
асиметричного крою, доповнити об-

раз незвичною сумочкою і яскравим 
взуттям.

�� Скорпіон
Пристрасним Скорпіонам не варто 

забувати, що символ року Бик цінує 
стриманість. Не варто проявляти свій 
характер за допомогою яскравого об-
разу. Стилісти радять одягнути сукню 
стриманого силуету, яка буде доверше-
на яскравою сумкою або ж масивними 
сережками.

�� Стрілець
Основний пріоритет для Стрільців 

у новорічну ніч – комфорт. Обирайте 
образ такого фасону, в якому ви будете 
себе почувати розкуто. Оптимальні 
кольори – металевий і білий.

�� Козеріг
Козероги повинні використовувати 

предмети гардероба з натуральних ма-
теріалів, зручних у носінні. Обирайте 
вбрання кавового та всіх природних 
відтінків.

�� Водолій
Мудрим і чесним Водоліям стиліс-

ти радять у рік Бика вибрати красиві 
яскраві сукні вільного крою. Образ 
можна доповнити великими брош-
ками і браслетами. Підійдуть легкі 
тканини сірого і блакитного кольору 
з паєтками.

�� Риби
Ваш колір – білий або світла пас-

тель. Силует – динамічний, з підкрес-
леною талією. Головною родзинкою 
образу стане червоний акцент – по-
мада, пояс, туфлі, сумочка. Тільки вам 
у новорічну ніч дозволено подражнити 
господаря, але зовсім небагато, не пе-
рестарайтеся.

Джерело: https://lifestyle.24tv.ua/
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Гороскоп для всіх знаків  
зодіаку на 2021 рікОВЕН

Енергія, активність та натхнення – 
ось так трьома словами можна описати 
2021 рік для Овнів. Рік Бика обіцяє бути 

фінансово сприятливим, тому це ідеальний час по-
чинати нові проєкти, влаштуватися на нову роботу 
чи навіть змінити напрям діяльності. Спочатку Овнів 
така кількість нового дратуватиме, адже це значний 
вихід із зони комфорту, але зовсім швидко ви звик-
нете до такого ритму. Якщо планується придбання 
коштовних і важливих речей: коштовності, авто, не-
рухомість – краще робити це у першій половині 2021 
року. У 2021 році важливо налагоджувати контакти. 
Закриватися від людей – невтішна ідея.

ТЕЛЕЦЬ
Насичений та цікавий рік чекає на 

Тельців. Жодних труднощів та перешкод, 
лише можливості та безліч пропозицій, 

які представники цього знаку зодіаку отримають 
у новому році. Важливо створити цілющу атмосферу 
вдома. Зробіть ремонт чи перестановку, створіть всі 
умови вдома, за яких вам хотітиметься повертатися 
туди знову і знову. До того ж дім актуально зробити 
і під формат офісу, щоб покращити ефективність 
роботи. Переїзд також буде вдалою ідеєю. У 2021 році 
кохання піде на задній план, більше уваги та часу 
приділятимете роботі.

БЛИЗНЮКИ
Творчість –  ліки для Близнюків 

у 2021 році. Нестабільні емоційні стани, 
негаразди та виклики, які будуть на ва-

шому шляху, з легкістю можна подолати завдяки 
малюванню, співу, музиці. Крім того, рік Бика подарує 
цьому знаку нові захоплення, роботу, місце життя, 
нових людей. Тотальне оновлення чекатиме Близнюків 
в усіх сферах. врятуватися від періодичних проблем 
з енергетикою допоможе арт-терапія. Скорегуйте 
шлях, визначте нові цілі, це допоможе досягти успіху. 
У новому році також очікують і внутрішні, й зовнішні 
зміни. Астрологи радять не втрачати контроль і не 
кидати все зі словами «будь що буде». Це той самий 
час, коли все буде так, як хочуть Близнюки.

РАК
Раків чекає активний та динамічний 

рік, у якому найкращою ідеєю буде піти 
з головою в роботу, аби відволіктися від 

зайвих думок. Справа для душі, хобі також будуть 
чудовою ідеєю, адже це допоможе Ракам досягти 
бажаної гармонії та балансу. Весна чудово підійде для 
відпочинку та зміни обстановки. А влітку на пред-
ставників цього Знаку чекатиме потужне відкриття 
інтуїції, завдяки чому можна буде краще відчути 
свій шлях і швидше досягти успіхів у починаннях. 
Кінець року краще присвятити друзям та рідним. Це 
грітиме вашу душу і дозволить налагодити стосунки 
з рідними людьми.

ЛЕВ
А ось Левів чекає знервований і непе-

редбачуваний період, коли все залежить 
від їхнього настрою та віри. Якщо під-

даватиметеся негативу, то відповідне і отримаєте. 
Якщо ж думатимете про хороше, то у вас все скла-
деться найкращим чином. З літа по осінь Левів чекає 
спокій. Саме ця частина року буде комфортною та 
допоможе відновити ресурси. Особливу увагу варто 
приділити стану здоров’я, адже можуть проявитися 
хвороби на тлі стресу та перевтоми. Більше відпо-
чивайте, займайтеся спортом та зберігайте спокій та 
позитивний настрій.

ДІВА
Дів чекають тимчасові негаразди, які 

в основному зачіпатимуть сферу сім’ї 
та стосунків. Проявіть більше любові 

та терпіння до рідних. На роботі може впасти про-
дуктивність та мотивація, проте вже влітку цей знак 
чекатимуть серйозні зміни. Це час, коли Діви зможуть 
влаштуватися на нову, перспективну роботу, розпо-
чати ремонт, придбати авто чи нерухомість або від-
правитися в подорож. Можна сміливо витрачати на 
себе і на свою сім’ю великі суми грошей. Осінь і кінець 
року стане дуже важливим часом, коли потрібно буде 
залишатися зібраними і відповідальними. Не варто 
нервувати і піддаватися емоціям, будьте максимально 
раціональними та стриманими.

ТЕРЕЗИ
Ті з Терезів, хто мріяв про кохання і че-

кав, коли ж ви зустрінете свою половин-
ку, – 2021 рік подарує неймовірні почуття 

і споріднену душу. Самотні знаки будуть отримувати 
увагу звідусіль, а все завдяки їхній харизмі та чарівності. 
Варто частіше знайомитися з людьми, але бути дуже 
обачними. За справи краще за все братися весною та 
ближче до осені – це найкращий час для нового бізнесу, 
покупок, інвестицій. Навчайтеся, займайтеся власним 
розвитком та покращуйте свої навички. Чим більше ви 
вкладете в себе, тим більше отримаєте.

СКОРПІОН
Любовна сфера буде на піку у рік Бика 

у Скорпіонів. Цей знак зможе завести ста-
більні та хороші стосунки, а ті, хто вже у від-

носинах, зможуть вивести їх на інший рівень. Оточуйте 
себе людьми, які покращують ваш особистий стан, 
підвищують настрій та підтримують, але і зі свого боку 
не забувайте надавати допомогу та бути уважними до 
інших. Фокусуйтеся на роботі, це дозволить балансу-
вати потенціал: коли у роботі і в стосунках все добре 
та успішно. Намагайтеся займатися собою і власним 
розвитком, не думайте про те, щоб подобатися всім чи 
комусь вгодити, це буде зайвою витратою часу.

СТРІЛЕЦЬ
2021 рік дуже успішний для Стрільців, 

адже це ідеальний час для того, щоб бути 
собою і займатися творчими справами 

та тим, до чого лежить душа. Годі прикидатися, по-
чинайте діяти, це найбільш сприятливий час. Спокій 
буде забезпечено у першій половині року, а ось ближче 
до осені будьте пильними, адже фінансів стане менше, 
а ризики та авантюри добром не закінчаться. Більше 
відпочинку та релаксу в кінці року не завадить. Це 
допоможе більше зрозуміти себе, проаналізувати 
перемоги та поразки й визначити – куди рухатися далі.

КОЗЕРІГ
Головна порада на 2021 рік для Козеро-

гів – очищуйтеся від негативу та минулого. 
Досить тримати вдома застарілі речі, їм час 

на смітник. Відпустіть тих людей з життя, з якими 
у вас розійшлися шляхи, відкривайтеся новому. Це 
допоможе вам почати все з чистого листа. Уникайте 
самоаналізу, який виливається в негативну оцінку ва-
шої особистості. Дотримуйтеся конструктиву. Все, що 
було – повинно було бути, а всі помилки – це трамп-
лін для росту. Подбайте про власне здоров’я, аби не 
отримати сюрприз у вигляді раптового погіршення 
самопочуття. Друга половина року буде магічною та 
запам’ятається вам назавжди.

ВОДОЛІЙ
Почати рік Бика Водоліям варто з бо-

ротьби проти скептицизму і негативу. 
Якщо ви думатимете негативно, то притяг-

нете собі зайві проблеми та негаразди Не проявляйте 
егоїзм до оточуючих, адже через це ви можете втрати-
ти друзів або посваритися з рідними. Оцінюйте будь-
яку обстановку з позитивного ракурсу, це дозволить 
вам відкрити в собі мудрість та зрілість, завдяки чому 
ви притягнете цікавих та впливових людей, проєкти 
та можливості до себе. Також у 2021 році доведеться 
зустрітися з подіями, які доведеться пережити вперше 
в житті. Які б ці ситуації не були, тримайтеся сильно, 
це повернеться вам у майбутньому.

РИБИ
У 2021 році Рибам варто скинути з себе 

ряси критика та скептика, адже цим ви 
створите про себе відповідну думку, а та-

кож негативне ставлення. Краще, навпаки, проявля-
ти добро до оточуючих, цікавитись життям інших 
в позитивному ключі, заводити приємні контакти. 
Обирайте шлях розвитку, а не руйнації. Що точно не 
варто робити в рік Бика – мститися чи конфліктувати, 
на вас це впливатиме дуже негативно, позбавлятиме 
ресурсів і можливостей. А ось залишаючись на по-
зитиві, ви зможете відкрити для себе будь-які двері, 
отримати успіх у різних сферах. Контролюйте настрої, 
розумійте, що ми самі творці своєї реальності. Друга 
половина року прекрасно підійде для подорожей 
і відпустки, любовних пригод.

У прийдешньому 2021-му ми точно 
захочемо більше часу проводити за 
межами дому, й нам буде потрібен від-
повідний гардероб. Модні аналітики 
вже прогнозують, що на модну аре-
ну повернуться волелюбні й ненудні 
1970-ті, а святковий одяг носитимемо 
без приводу. Ми вибрали 5 речей, які 
прикрасять гардероб зразка 2021-го, 
з посиланням на «Vogue.ua».

Штани кльош
Штани кльош тріумфально поверну-

лися на подіуми в сезоні показів весна-
літо 2021. Нове покоління дизайнерів, 
які знають все про соціальне дистанці-
ювання й функціональність, з великим 
піднесенням переосмислило вільний 
дух 1970-х.

Спортивна куртка  
в стилі 1970‑х

Спорт став важливою частиною 
життя кожного з нас, і уявити су-
часний гардероб без спортивного 
од яг у  вже немож ливо.  У  нових 

весняно-літніх колекціях ба-
гато брендів показали, в який 
спосіб це можна зробити ці-
кавіше. На допомогу їм тут 
прийшла спортивна куртка 
в стилі 1970-х, яку можна об-
іграти за допомогою спідни-
ці-олівця та строгою сумкою 
й вишуканим взуттям.

Тотальний рожевий
Рожевий – колір, який викли-

кає найрізноманітніші емоції. 
З одного боку, він асоціюється 
з інфантильністю, а з іншого – має 
сильний політичний аспект. По-
при всі ці нюанси його люблять 
і дизайнери, і модники.

Бралет
Донателла Версаче знає, 

як додати будь-якому образу трохи 
сексуальності. У сезоні весна-літо 
2021 вона це зробила за допомогою 
бралетів, які майстерно вписала 
в образи, натхнені естетикою під-
водного світу.

Мініспідниця
Повертаються в колекціях сезону 

весна-літо 2021 і мініспідниці, на які 
дизайнери певний час не звертали уваги. 
Довжину міні можуть вписати в гарде-
роб шанувальники мінімалізму.

5 речей, які ми носитимемо у 2021 році
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Міста та містечка
09.30 Т/с "Гранд готель"

12+
12.00 Т/с "Король різдва"
14.25 UA:Фольк. Спогади
15.35 Країна пісень
16.35 Т/с "Таємниці Борго

Ларічі" 16+
17.35 Д/ц "Неймовірне

місто"
18.25 Х/ф "Пармська оби�

тель" 1 с.
20.25 Д/с "Дика прогулян�

ка"
21.40 Д/ц "Дикі тварини"
22.10 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
00.40,02.30 Суспільна сту�

дія
1+1

09.30, 01.35 Х/ф "Великий"
11.30, 04.50 Х/ф "Кара не�

бесна"
13.30 Х/ф "Помінятися

місцями"
15.55 Х/ф "Джентльмени

удачі"
17.40 Х/ф "Три горішки

для Попелюшки"
20.15 М/ф "Льодовиковий

період"
21.55 М/ф "Льодовиковий

період 2: Глобальне
потепління"

23.40, 03.20 Х/ф "Поліна і
таємниця кіностудії"

²ÍÒÅÐ

05.30,22.05 "Слідство
вели...

07.00 "Речдок"
08.5 Т"Стосується кожного"
10.50 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
12.50 Т/с "Випробування

невинуватістю" 16+
16.15 "Чекай на мене
20.00,04.40 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
23.50 Т/с "Захват" 16+

ÑÒÁ

05.40 "Холостячка Ксенія
Машина" 12+

14.15, 17.50 Т/с "Спіймати
Кайдаша" 16+

17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.20 "Хата на тата" 12+
20.15, 22.25 Т/с "Папаньки"
00.25 Т/с "Анна � детектив"

ICTV

08.20 Х/ф "Джуніор" 12+
10.25,22.25 Дизель�шоу
12.50 Х/ф "Міський мисли�

вець" 16+
14.40 Х/ф "Поліцейська

історія"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Поліцейська

академія
00.50 Скетч�шоу "На трьох"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Діти проти зірок
15.20 Х/ф "Володар

перснів
19.00 Х/ф "Хто в домі

тато" 16+
23.00 Х/ф "Ласкаво проси�

мо, або Сусідам вхід
заборонено"

01.00 Х/ф "Кохання на
Різдво" 12+

ÍÒÍ

08.00 Х/ф "Безіменний ко�
роль"

11.30 Х/ф "На золотому
ганку сиділи"

12.50 Х/ф "SuperАлібі"
14.35 "Свідок. Агенти"
16.20 "Бокс
17.10 Х/ф "Сини Великої

Ведмедиці"
19.00,02.30 "Свідок"
20.15 "Жандарм одру�

жується"
22.00 "Концерт гурту "ТІК"
23.20 Х/ф "Білі вовки"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40 Реальна містика
12.40, 15.30, 05.30 Т/с

"Філін" 16+
17.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Жіночий лікар
23.00,02.10 Т/с "Лабіринт"

16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Міста та містечка
09.30 Т/с "Гранд готель"

12+
12.00 Т/с "Король різдва"
14.25 Новорічний концерт
15.35 Країна пісень
16.35 Т/с "Таємниці Борго

Ларічі" 16+
17.35 Д/ц "Супер � чуття.

Особливий загін"
18.25 Х/ф "Пармська оби�

тель" 2 с.
20.25 Д/с "Дика прогулян�

ка".
22.10 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
01.30,02.30 Суспільна сту�

дія
1+1

09.05,19.30 ТСН
10.00 Х/ф "Помінятися

місцями"
12.15, 02.30 Х/ф "Черговий

тато"
14.10, 04.25 Х/ф "Доктор

Дуліттл"
17.35 Х/ф "Чорний лицар"
20.15 М/ф "Льодовиковий

період
22.00 Х/ф "Примарний пат�

руль" (16+)
23.45 Х/ф "Той, що вижив"

²ÍÒÅÐ

05.25,22.05 "Слідство
вели...

07.00,14.20, 15.10, 16.05
"Речдок"

08.50,18.00, 02.55 Ток�шоу
"Стосується кожного"

09.45 "Корисна програма"
10.50 Х/ф "Сіссі"
12.50 Т/с "Нове життя" 12+
17.00 "Речдок.
20.00,04.40 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
23.50 Т/с "Захват" 16+

ÑÒÁ

06.50 "Холостячка Ксенія
Машина" 12+

14.20, 17.50 Т/с "Спіймати
Кайдаша" 16+

17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.20 "Хата на тата" 12+
20.20,22.25 Т/с "Папаньки"
00.15 Т/с "Анна � детектив"

ICTV

08.45 Х/ф "Поліцейська
історія�2" 16+

10.55 Х/ф "Афера Томаса
Крауна"

12.55 Дизель�шоу 12+
15.40 Х/ф "Гарячі голови"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Поліцейська

академія
20.45 Х/ф "Дев'ять ярдів"
00.20 Скетч�шоу "На трьох"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Діти проти зірок
15.10 Х/ф "Володар

перснів
19.00 Х/ф "Ну що, приїха�

ли"
23.00 Х/ф "Додому на

Різдво"
01.50 Т/с "Шлях чарівника"

ÍÒÍ

07.55 Х/ф "Я помщуся"
10.55 Х/ф "Стара, стара

казка"
12.50 Х/ф "Жандарм одру�

жується"
14.30 "Будьте здоровi"
16.15 "Бокс.
17.10 Х/ф "Білі вовки"
19.00,02.20 "Свідок"
20.05 Х/ф "Жандарм на

відпочинку"
22.00 Мюзикл
00.15 Х/ф "Сини Великої

Ведмедиці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40,03.45 Реальна місти�

ка
12.40, 15.30, 05.30 Т/с

"Філін" 16+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Жіночий лікар 5"

16+
23.00,02.10 Т/с "Німа" 16+
01.40 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Міста та містечка
09.30 Т/с "Гранд готель"

12+
11.25 Телепродаж
12.00 Т/с "Король різдва"
14.25 Новорічний концерт
15.35 Країна пісень
16.45 Всенічне бдіння
19.30 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
20.25 Д/с "Дика прогулянка"
22.00 Х/ф "Поїздка в Сіетл"
03.30 Суспільна студія
05.00 Різдвяне Богослужін�

ня
1+1

08.55,19.30 ТСН
09.45 Х/ф "11 дітей з Мор�

шина"
11.30, 01.45 Х/ф "Двигун

внутрішнього згорян�
ня"

15.30 Х/ф "Полюби мене
такою..." (12+)

20.15 М/ф "Льодовиковий
період

21.55 Х/ф "П'ятий елемент"
00.30 Концерт

²ÍÒÅÐ

07.00 "Речдок"
08.55,19.00, 03.15 Ток�шоу

"Стосується кожного"
09.50 "Корисна програма"
10.55 Х/ф "Сіссі � молода

імператриця"
13.00 Т/с "Нове життя" 12+
14.30 Х/ф "Сабріна"
17.00 " Різдвяне Богослужі�

ння"
20.00,04.05 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
23.50 Мюзикл
01.45 Х/ф "Неймовірна

історія на Різдво"
ÑÒÁ

05.35 Т/с "Коли ми вдома.
Нова історія"

06.35 "Холостячка Ксенія
Машина" 12+

14.20, 17.50 Т/с "Спіймати
Кайдаша" 16+

17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.20 "Хата на тата" 12+
20.15, 22.25 Т/с "Папаньки"
00.20 Т/с "Анна � детектив"

ICTV

08.55,17.20 М/ф
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Поїздка в Аме�

рику" 16+
21.20 Т/с "Найкращий си�

щик" 12+ Прем'єра
22.10 Дизель�шоу 12+
02.20 Скетч�шоу "На трьох"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Діти проти зірок
14.50 Х/ф "Володар

перснів:
19.00 Х/ф "Лускунчик і чо�

тири королівства"
21.00 Х/ф "Дівчина з

Джерсі"
23.20 Х/ф "Північний по�

люс"
01.50 Т/с "Шлях чарівника"

ÍÒÍ

07.45 Х/ф "Прийми мене"
10.45 Х/ф "Старий Хота�

бич"
12.25 Х/ф "Жандарм на

відпочинку"
14.20 "Вартість життя"
16.05 "Бокс.
17.20 Х/ф "Чінгачгук � Ве�

ликий Змій"
19.00,02.15 "Свідок"
20.10 Х/ф "Жандарм та

інопланетяни"
22.00 Мюзикл
23.45 Х/ф "Про Червону

Шапочку"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40,03.10 Реальна місти�

ка
12.40, 15.30, 03.55 Т/с

"Філін" 16+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Жіночий лікар 5"

16+
23.00, 02.10 Т/с "Незабута"

12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.30 Т/с "Король різдва"
14.25 Новорічний концерт
15.35,00.05 Країна пісень
16.35,21.25 Д/ц "Дикі твари�

ни"
17.10 "Дивовижні готелі �

Життя за межами
холу"

18.20 Х/ф "Марія Терезія"
20.25 Д/с "Дика прогулянка"
22.00 Х/ф "Різдвяний буди�

ночок"
01.00 #ВУКРАЇНІ
02.30 Суспільна студія

1+1

08.15, 04.00 Х/ф "Місіс Да�
утфайр"

10.50 Х/ф "Пінгвіни містера
Поппера"

12.45 М/ф "Льодовиковий
період"

22.00 М/ф "Клара та чарів�
ний дракон"

23.45 "Різдвяна історія з
Тіною Кароль"

01.30 Х/ф "Той, що вижив"
(16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Пряма трансляція
Різвяної Літургії"

11.05 Х/ф "Сіссі: Важкі роки
імператриці"

13.10 Т/с "Нове життя" 12+
14.50,15.45 "Речдок"
16.40 "Речдок. Новий рік"
18.00,02.45 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00,04.40 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
22.05 "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським"
23.50 Т/с "Сільський ро�

манс"
ÑÒÁ

05.00 Х/ф "Знахар"
07.30 "Холостячка Ксенія

Машина" 12+
14.10, 17.50 Т/с "Спіймати

Кайдаша" 16+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.20 "Хата на тата" 12+
20.15, 22.25 Т/с "Папаньки"
00.15 Т/с "Анна � детектив"

ICTV

05.35 Т/с "Копи на роботі"
06.30 Х/ф "Конан�варвар"
08.55 Т/с "Козаки. Абсо�

лютно брехлива істо�
рія" 12+

18.45 Факти. Вечір
19.10 Дизель�шоу 12+
23.55 Скетч�шоу "На трьох"
03.20 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 Діти проти зірок
15.00 М/ф "Ріо"
16.50 М/ф "Ріо 2"
18.50 М/ф "Рататуй"
21.00 Х/ф "Освідчення" 16+
23.20 Х/ф "Північний по�

люс
02.00 Т/с "Шлях чарівника"
02.55 Служба розшуку

дітей
ÍÒÍ

08.40 Х/ф "Скарби старо�
давнього храму"

11.10 Х/ф "Там, на невідо�
мих доріжках..."

12.30 Х/ф "Жандарм та
інопланетяни"

14.15,04.05 "Правда життя"
16.05 "Бокс. Найкращі бої

Олександра Усика"
17.20 Х/ф "Летюча миша"
20.05 Х/ф "Жандарм і жан�

дарметки"
22.00 "Дискотека 80�х"
23.35 Х/ф "Вождь Біле

Перо"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.3 Реальна містика
12.30, 15.30 Т/с "Час іти, час

повертатися" 12+
17.00 Х/ф "Фото на недо�

бру пам'ять" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Жіночий лікар 5"

16+
23.00, 02.10 Т/с "Здраствуй,

сестро"
04.40 Т/с "Філін" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 Д/ц "Супер � чуття.
09.05 Відтінки України
09.35 Музеї. Як це працює
10.05 Т/с "Король різдва"
12.25 Біатлон
13.50,16.35, 21.25 Д/ц "Дикі

тварини"
15.10 Біатлон
17.10 "Дивовижні готелі
18.20 Х/ф "Марія Терезія"
20.25 Д/с "Дика прогулянка"
22.00 Х/ф "Додому на

різдво"
00.05 Країна пісень
01.00 #ВУКРАЇНІ

1+1

06.45,19.30 ТСН: "Теле�
візійна служба новин"

07.40 "Таємниця загибелі
"Ромео".

08.50 Х/ф "Фокстер і Макс"
10.40, 02.00 Т/с "Родичі"

(12+)
20.15 Т/с "Шукаю жінку з

дитиною" (16+)
00.05 Х/ф "Джон Вік" (16+)

²ÍÒÅÐ

07.00,14.30, 00.35 "Речдок"
08.50 "Стосується кожного"
09.45 "Корисна програма"
10.50 Х/ф "Фанфан�тюль�

пан" 16+
12.35 Т/с "Нове життя" 12+
17.00 "Речдок. Особливий

випадок"
18.00,01.25 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Джентльмени"

16+
02.55 "Чекай на мене. Украї�

на"
04.20 "Орел і Решка.

Шопінг"
ÑÒÁ

06.10 "Холостячка Ксенія
Машина" 12+

13.40, 17.50 Т/с "Сліпа" 12+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
20.15, 22.25 Т/с "Слід" 16+
00.15 Т/с "Анна � детектив"

ICTV

08.40 Х/ф "Гарячі голови
10.15 Х/ф "Поїздка в Аме�

рику" 16+
12.15 Х/ф "Король Ральф"
14.05 Х/ф "Поліцейська

академія
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Швидкість"
23.30 Х/ф "Інтереси держа�

ви" 16+
01.20 Скетч�шоу "На трьох"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

11.00 Діти проти зірок
14.10 М/ф "Том і Джеррі
15.40 М/ф "Монстри на ка�

нікулах" 16+
21.00 Х/ф "Страшилки" 16+
23.00 Х/ф "Страшилки 2:

Привиди Хелловіна"
12+

02.20 Служба розшуку
дітей

02.25 Зона ночі
ÍÒÍ

07.50 Х/ф "Рабиня"
10.30 Х/ф "Чарівна лампа

Аладдіна"
12.00 Х/ф "Жандарм і жан�

дарметки"
14.00 "Таємниці світу"
16.05 "Бокс.
17.05 Х/ф "Вождь Біле

Перо"
19.00,02.35 "Свідок"
20.10 Х/ф "Чорний тюль�

пан"
22.25 "Концерт Гаріка Кри�

чевського "Поїхали"
00.00 Х/ф "Чінгачгук � Ве�

ликий Змій"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
02.30 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.40 Реальна містика
12.40, 15.30 Т/с "Філін" 16+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
22.00,02.10 Т/с "Сестра у

спадок" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Відтінки України
09.35 Музеї. Як це працює
10.05 Т/с "Снігопад"
12.00 Х/ф "Додому на

різдво"
13.40 Біатлон.
15.00,16.25, 19.55, 21.25 Д/

ц "Дикі тварини"
15.40 Біатлон.
17.00 "Дивовижні готелі
18.10 Х/ф "Різдвяний буди�

ночок"
22.00 Х/ф "Різдвяні

дзвіночки"
00.05 Д/ф "Северин Нали�

вайко.
1+1

08.05 "Життя відомих лю�
дей"

11.00 "Світ навиворіт"
15.05 М/ф "Клара та чарів�

ний дракон"
16.45 М/ф "Льодовиковий

період
18.30,20.15 "Новорічний

вечірній квартал"
23.15 "Світське життя"
01.15 Т/с "Родичі" (12+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом.
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Ласкаво проси�

мо, або Стороннім
вхід заборонений"

12.30 Х/ф "Пригоди Елект�
роніка"

16.25 Х/ф "Дівчата"
18.20, 20.30 Т/с "Прозріння"
20.00,02.30 "Подробиці"
23.15 Концерт
00.50 Х/ф "Двоє під однією

парасолькою"
03.00 "Орел і решка. Дива

світу 2"
ÑÒÁ

05.35 Т/с "Коли ми вдома.
Нова історія"

10.30 Т/с "Папаньки" 12+
19.00 "Звана вечеря" 12+
01.10 Х/ф "Із 13 в 30"

ICTV

09.05 Дизель�шоу 12+
11.45 Х/ф "Людина�павук"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Людина�павук
23.45 Х/ф "Післявесільний

розгром" 16+
01.20 Скетч�шоу "На трьох"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Том і Джеррі"
07.20,00.50 Варьяти 12+
07.50,10.00 Орел і Решка
12.10 У кого більше? 12+
14.10 М/ф "Рататуй"
16.20 Х/ф "Ніч у музеї"
18.40 Х/ф "Ніч у музеї 2"
20.50 Х/ф "Ніч у музеї: Тає�

мниця гробниці" 16+
22.40 Х/ф "Фейкові копи"

18+
02.40 Зона ночі
05.40 М/ф "Том і Джеррі.

Історія Лускунчика"
ÍÒÍ

06.00 Х/ф "Капітан Немо"
10.05 Х/ф "Фантазії Весну�

хіна"
12.45 Х/ф "Чорний тюль�

пан"
14.55,03.20 "Випадковий

свідок"
19.00,02.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Вусатий нянь"
21.00 Х/ф "Синьйор Робін�

зон"
23.05 Х/ф "Роб�Бі�Гуд"

(16+)
01.30 "Втеча. Реальні

історії"
03.40 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.30,03.20 Реальна місти�
ка

09.00 Т/с "Лист помилково"
12+

12.40, 15.20 Т/с "Дім Надії"
12+

15.00,19.00, 02.30 Сьогодні
17.00, 20.00 Т/с "Компаньй�

онка" 12+
22.00, 02.15 Т/с "Доля об�

міну не підлягає" 12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята
14.10 Біатлон
16.25 Студія "Біатлон"
16.55 Х/ф "Додому на

різдво"
18.40 Д/ц "Неймовірне

місто"
19.40 Д/с "Масштабні інже�

нерні помилки"
20.25 Д/ц "Світ природи"
21.25 Д/ф "Американська

мрія"
22.35 Д/ф "Американська

мрія.
00.40 Д/ф "Три Івани"

1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.30,03.30 "Світ навиворіт"
11.20 Х/ф "Примарний пат�

руль" (16+)
13.10 Х/ф "П'ятий елемент"
15.45 Т/с "Шукаю жінку з

дитиною" (16+)
20.15 Х/ф "Аліса у країні

чудес"
22.15 Х/ф "Дім дивних

дітей міс Сапсан"
00.35 Х/ф "Австралія" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.30 Х/ф "Дівчата"
07.20 Х/ф "Віслюча шкіра"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
16.30 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
18.40, 20.30 Т/с "Вілла

"Блідий кінь" 16+
20.00 "Подробиці"
22.00 Концерт
23.40 Х/ф "Ніч закритих

дверей" 16+
ÑÒÁ

10.00 Т/с "Папаньки" 12+
15.10 "Хата на тата" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

тіла" 16+
23.50 "Таємниці ДНК" 16+
02.10 "У пошуках істини"

ICTV

07.50 Т/с "Розтин покаже"
09.40 Т/с "Таємні двері"
12.30 Т/с "Пес. Новорічний

пес" 12+
14.15 Х/ф "Людина�павук
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Нова людина�

павук" 16+
00.05 Х/ф "Щасливі невда�

хи" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00,11.00 Kids' Time
09.05 М/ф "Ріо"
11.05 М/ф "Ріо 2"
13.00 Х/ф "Ніч у музеї"
15.10 Х/ф "Ніч у музеї 2"
17.20 Х/ф "Ніч у музеї: Тає�

мниця гробниці" 16+
19.10 Х/ф "Дім з прикола�

ми"
21.00 Х/ф "Річчі�багач"
23.00 Х/ф "Чотири Різдва"

ÍÒÍ

08.10 Т/с "Банкірші"
12.10 Х/ф "Вусатий нянь"
13.35 Х/ф "У старих рит�

мах"
15.25 Х/ф "Ключі від неба"
16.55 Х/ф "Синьйор Робін�

зон"
19.00 Х/ф "Це було в Пень�

кові"
21.00 Х/ф "Вийти заміж за

капітана"
22.40 Х/ф "Безсмертні:

Війна світів" (16+)
00.40 Х/ф "Роб�Бі�Гуд"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.15 Т/с "Я заплачу завт�
ра" 12+

11.10 Т/с "Сестра у спадок"
15.10 Т/с "Порушуючи пра�

вила" 12+
19.00,05.50 Сьогодні
20.00 Концерт Олега Вин�

ника "Ти в курсі"
22.10, 02.15 Т/с "Сильна

жінка" 12+
03.00 Т/с "Час іти, час по�

вертатися" 12+
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Бюджет‑2021: як держава  
розподілить податки українців?

У середині грудня 
Верховна Рада май-
же конституційною 
більшістю ухвалила 
фінансовий план на 
наступний рік.

Урядовці переконані, що після 
доопрацювання бюджет на 2021 рік 
став фінансово збалансованим. Для 
цього довелось урізати частину ви-
датків і збільшити деякі доходи. 
З особливостями держбюджету на 
наступний рік розібралися експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Основні доходи і витрати
Відповідно до ухваленого доку-

мента, державні доходи у 2021 році 
становитимуть 1 трильйон 92 мі-
льярди гривень. Це більше ніж 2020 
року на 116,2 мільярдів. Видатки ста-
новитимуть 1 трильйон 328 мільяр-
дів гривень. Тобто на 61,6 мільярдів 
більше ніж у 2020 році. За словами 
прем’єр-міністра Дениса Шмига-
ля, такий бюджет є реалістичним 
і збалансованим.

«Бюджет-2021 – це бюджет мож-
ливостей для розвитку нашої краї-
ни, збалансований та реалістичний 
до виконання. Тепер новостворені 
громади можуть приступити до 
формування власних кошторисів. 
Адже з 1 січня саме люди в громадах 
вирішуватимуть, на що витрачати 
кошти», – заявив він після затвер-
дження держбюджету.

Бюджет-2021, як і 2020-го, буде 
дефіцитним. Це означає, що ви-
датки перевищуватимуть доходи, 
а саме – на 246,6 мільярдів гривень 
(5,5% від ВВП). За словами фахівців, 
з одного боку, цей дефіцит завели-
кий, адже за законодавством він не 
повинен перевищувати 3% від ВВП. 
А з іншого, за наявної ситуації він 
може бути навіть замалим. У відпо-

відь на критику у Мінфіні кажуть, 
що бюджет буде виконано, зокрема, 
завдяки міжнародній допомозі.

«Ми продовжуємо рухатись 
у рамках програми з МВФ: параме-
три бюджету-2021 збігаються з оцін-
ками фахівців Фонду», – зазначив 
міністр фінансів Сергій Марченко.

Відповідно до бюджету-2021, на-
ступного року очікується зростання 
економіки на 4,6%. Прогнозована 
інфляція – 7,3%, а середній валют-
ний курс – 29,1 грн/дол.

Зарплати і пенсії
За бюджетним прогнозом се-

редня зарплата в Україні 2021 року 
сягне 13 600 грн проти 12 174 грн на 
кінець 2020-го. Власне, з 1 січня міні-
мальна зарплатня зросте з 5 000 до 
6 000 грн, а з 1 грудня – до 6 500 грн. 
Раніше другий етап підвищення мав 
відбутись 1 липня, але урядовці ви-
рішили перенести його на грудень, 
щоб не перевантажувати економіку. 
Експерти вважають такий крок по-
зитивним.

Збільшення мінімальної зарп-
лати позитивно вплине на пенсії. 
З 1 січня вони зростуть до 2 400 грн, 
з грудня – до 2 600 грн. Це стосується 
пенсіонерів віком від 65 років, стра-
ховий стаж яких сягає 30 років для 
жінок та 35 років для чоловіків.

Крім того, у держбюджеті за-
планована індексація пенсій на 
11% (з 1 березня) та автоматичний 
перерахунок виплат для пенсіоне-
рів, які працюють (з 1 квітня). Також 
передбачаються доплати 400 грн 
пенсіонерам віком від 75 до 80 років 
і 500 грн пенсіонером старшим 80 
років. Мінімальні виплати для пер-
ших становитимуть 2 500 грн, а для 
других – 2 600 грн. Загалом з 1 грудня 
2021 року мінімальний основний роз-
мір пенсії зросте до 1 934 грн.

Медицина
Згідно з Бюджетним кодексом, 

держава повинна виділяти на ме-

дицину не менше 5% ВВП. Мініс-
терство охорони здоров’я просило 
на 2021 рік 296 мільярдів гривень, 
зокрема 225 мільярдів – на Програму 
медичних гарантій. Однак в ухвале-
ному бюджеті на охорону здоров’я 
піде лише 159 мільярдів гривень. 
На думку очільника МОЗ Макси-
ма Степанова, цього недостатньо: 
«Бюджет збалансовано, і тут у мене 
немає жодного сумніву. Але мушу 
сказати – мене такий баланс точно 
не влаштовує».

Втім, видатки на медицину на-
ступного року на 22% більші ніж 
цьогоріч. За словами Президента Во-
лодимира Зеленського, це «найбіль-
ша сума за період незалежності».

Соціальна допомога
У бюджеті-2021 заплановане 

зростання соціальних виплат: лю-
дям з інвалідністю, багатодітним 
сім’ям та малозабезпеченим сім’ям. 
Згідно з документом, наступного 
року виплати зростуть на 10%. Всьо-
го на це піде 67,46 мільярдів гривень.

Держбюджет передбачає під-
вищення прожиткового мінімуму: 
з 1 січня 2021 року – до 2 189 грн, 
з 1 липня – до 2 294 грн, а з 1 груд-
ня – до 2 393 грн. Разом із прожит-
ковим мінімумом зростуть виплати, 
прив’язані до нього. Наприклад, 
допомога одиноким матерям, опі-
кунам, людям з інвалідністю тощо.

Натомість у бюджеті запла-
новано менше витрат на субсидії. 
Всього – 36,6 мільярдів. Скорочен-
ня видатків на субсидії зумовлене 
зростанням мінімальної зарплати 
і меншим споживанням газу насе-
ленням через теплі зими.

Освіта і наука
На розвиток освіти та науки 

в 2021 році закладено 139,5 мільяр-
дів гривень, що на 26,6 мільярдів 
більше, ніж торік. Ці кошти підуть 
на збільшення зарплат педагогів 
на 20% з 1 січня та на 8,4% з 1 груд-

ня 2021 року. Однак мінімального 
окладу на рівні трьох прожиткових 
мінімумів бюджет не передбачає, це 
рішення уряд відклав.

Освітня субвенція регіонам на 
зарплати педагогам становитиме 
99,65 мільярдів гривень. Ще 150 міль-
йонів гривень регіони отримають 
на розвиток центрів професійної 
освіти. На «Нову українську шко-
лу» піде 1,42 мільярда гривень. По 
1 мільярду гривень передбачено на 
програму «Спроможна школа для 
кращих результатів» та боротьбу 
з епідемією COVID-19 у середній 
школі. Ще півмільярда гривень уряд 
виділив на освіту учнів з особливи-
ми потребами.

Безпека та оборона
У 2021 році витрати на безпеку 

та оборону збільшили до 5,93% 
ВВП – загалом 267 мільярдів гривень. 

З них 117,5 мільярдів передбачено 
на Міністерство оборони, що на 
півмільярда менше ніж 2020 року. 
Понад 2,5 мільярди гривень підуть 
на будівництво чи придбання житла 
для військових.

Більш ніж 98 мільярдів гривень 
отримає Міністерство внутрішніх 
справ, майже 15 мільярдів гривень – 
Служба безпеки України, 4 мільяр-
ди гривень – Служба зовнішньої 
розвідки.

Цікаво, що у 2021 році зростуть 
видатки на утримання Офісу Пре-
зидента – на 39%, Офісу генпроку-
рора – на 46%, Державного бюро 
розслідувань – на 67%.

Експерти кажуть, що з фінан-
сово-економічної точки зору держ-
бюджет на 2021 рік збалансований. 
У ньому враховані вимоги МВФ та 
основні потреби громадян. Але чи 
вдасться його виконати, покаже час.


