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На другій позачерговій сесії  
селищної ради обрали  
секретаря та першого  
заступника селищного голови

Лариса Бджілка

18 грудня у Романові, на 
площі Єдності, головну окра-
су новорічних свят – ялин-
ку – запалив святковими 
вогнями Святий Миколай.

Чого варте свято без щирої усмішки 
та радощів наших з вами дітей? Так, саме 
цими атрибутами – усмішками, веселоща-
ми, казковістю, дивом, очікуванням чогось 
прекрасного в дитячих очах – була заповнена 
атмосфера навколо красуні-ялинки.

Зустрівши героїв одного з улюблених 
мультфільмів, діти поринули у світ казки: 
танцювали, підспівували, бігали, фото-
графувалися з улюбленими мультяшками. 
У той же час дитячі емоції наповнювали 

серця дорослих чимось не-
ймовірним, по-справжньому 
святковим, цікавим. Спо-
стерігаючи за щасливими 
дітьми, розумієш: як мало 
людині потрібно – аби діти 
були здорові та щасливі.

Цікаву розважальну програму для ді-
тей організували представники нового 
молодіжного осередку громади, головою 
якого є Віка Міхалевська. Молодіжний 
осередок має на меті згуртувувати іні-
ціативну, активну, свідому, небайдужу, 
потенційну молодь Романівщини, аби 
позитивно впливати та брати активну 

участь у майбутньому розвитку громади.
Після розважальної програми діти отри-

мали солодкі подарунки – медові пряники.
Фінансову підтримку для проведення 

веселого свята надав Ігор Ходак – керів-
ник місцевого потужного підприємства 
ТОВ «ВІВАД 09».

Тож маємо чудовий старт для початку 
новорічних свят!

Підсумки першого етапу конкурсу «Учитель року‑2021»
Завершився зональний 

етап всеукраїнського кон-
курсу «Учитель року‑2021».

На цьому етапі учасники пройшли такі 
конкурсні випробування: «Дистанційний 
урок», «Тестування», «Педагогічна ідея». 
Конкурсанти гідно справилися із завдан-

нями, продемонстрували гарні знання на-
вчального предмета, методики його викла-
дання, нових державних стандартів тощо.

Переможцями зонального етапу конкур-
су стали учитель математики Врублівської 
ЗОШ І–ІІІ ст. Наталія Метелська та учитель 
трудового навчання ОНЗ «Романівська гім-
назія» Василь Трохимець.

Чекаємо результатів зонального етапу 
конкурсу у номінації «Українська мова й 
література», який проходив на базі Жито-

мирського ОІППО (конкурсантка вчителька 
ОНЗ «Романівська гімназія» В. Кротюк).

Підбиття підсумків І (зонального) етапу 
конкурсу відбулося 18 грудня. Учасників 
та переможців привітала начальник від-
ділу освіти О. Гаврилова. Усі конкурсанти 
відзначені спільними грамотами відділу 
освіти райдержадміністрації та районного 
комітету профспілки, отримають грошові 
винагороди.

Відділ освіти Романівської РДА

У Романові запалили 
святкову ялинку

СЕРЕДА

с. 4

Фотороботи учасників дослідження 
навколишнього середовища  
на Романівщині увійшли  
до Календаря GLOBE 2021 с. 4

с. 5

Учениця Романівської гімназії  
стала лауреатом  
міжнародного конкурсу
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УКРАЇНА
РОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
25.11.2020                                                          № 216

Про затвердження Порядку
складання, подання та розгляду
запитів на інформацію в Романівській
районній державній адміністрації

Відповідно до статей 13, 25, 41 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації», Указу Президента України 
від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення 
органами виконавчої влади доступу до публічної інформа-
ції», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 
2011 року № 583 «Питання виконання Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті 
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих 
органах виконавчої влади»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити Порядок складання, подання та розгляду 

запитів на інформацію в Романівській районній державній 
адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження 
голови Романівської районної державної адміністрації від 
05 травня 2020 року № 97 «Про затвердження Порядку 
складання, подання та розгляду запитів на інформацію в Ро-
манівській районній державній адміністрації», зареєстроване 

в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні 
Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 22 червня 2020 
року за № 105/105.

3. Це розпорядження набирає чинності після державної 
реєстрації  у Центрально-Західному   міжрегіональному  
управлінні  Міністерства  юстиції (м. Хмельницький) з 
моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас-
ти на керівника апарату Романівської районної  державної  
адміністрації  Олену КАДЛУБОВСЬКУ.

Заступник голови Романівської районної
державної адміністрації Василь Ходюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Романівської районної

державної адміністрації
25.11.2020   № 216

ПОРЯДОК
складання, подання та розгляду запитів на інформацію

в Романівській районній державній адміністрації
І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає: процедуру розгляду запитів 
на інформацію; здійснення контролю за дотриманням 
строків їх розгляду; загальні засади ведення діловодства за 
запитами на інформацію у Романівській районній державній 
адміністрації (далі – райдержадміністрація).

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу 
Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 
«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу 
до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних 
та місцевих органах виконавчої влади».

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, 
наведеному в Законі.

4. Запитувач має право звернутися до розпорядника 
інформації із запитом на інформацію незалежно від того, 
стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення 
причини подання запиту.

5. Запит на інформацію може бути індивідуальним або 
колективним. Запит на інформацію подається фізичною 
або юридичною особою, об’єднанням громадян без ста-
тусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній, 
письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, 
електронною поштою) на вибір запитувача.

6. Відділ організаційно-контрольної, інформаційної 
роботи та документообігу апарату райдержадміністрації 
(далі – Відділ) є відповідальним структурним підрозділом 
з питань опрацювання та організації розгляду запитів на 
інформацію.

7. Письмові запити на інформацію та запити, що над-
силаються електронною поштою або факсом, складаються 
у довільній формі.

ІІ. Оформлення запитів на інформацію
1. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, 

поштову адресу або адресу електронної пошти, а також 
номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити 
чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо за-
питувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій 
формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових 
запитів особа може подати запит шляхом заповнення форми 
запиту на інформацію (додаток 1).

2. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені 
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий 
запит, його має оформити відповідальний працівник Від-
ділу, обов’язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім’я, 
по батькові, контактний телефон, та надати копію запиту 
особі, яка його подала.

ІІІ. Строки розгляду запитів на інформацію
1. Розпорядник інформації має надати відповідь на за-

пит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня 
отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інфор-
мації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, 
щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів 

побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та 
інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись 
і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана 
не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має 
бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку її серед значної кількості 
даних, розпорядник інформації може продовжити строк 
розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням та-
кого продовження. Про продовження строку розпорядник 
інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не 
пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

ІV. Порядок подання запитів на інформацію
1. Запити на інформацію приймаються райдержадміні-

страцією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка 
по четвер – з 08.00 до 17.00, у п’ятницю – з 08.00 до 16.00, 
обідня перерва з 13.00 до 14.00).

2. Відділ опрацьовує запити на інформацію, які адре-
совані голові райдержадміністрації, його заступнику та 
керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації. 
Запити, що надійшли до структурних підрозділів рай-
держадміністрації невідкладно (протягом однієї години 
з моменту отримання) передаються до Відділу.

Усі запити на інформацію підлягають реєстрації у Жур-
налі реєстрації запитів на інформацію (додаток 2).

3. Запити на інформацію можуть надсилатися на елек-
тронну адресу райдержадміністрації: romanivrda@ukr.net.

Датою подання електронного запиту на інформацію є 
дата його надходження на визначену електронну адресу. 
Якщо електронний запит на інформацію надійшов на ви-
значену електронну адресу у неробочий день та час, датою 
подання електронного запиту на інформацію вважається 
наступний після нього робочий день.

Тексти електронних запитів на інформацію, разом зі 
всіма наявними супровідними даними (адреса електронної 
пошти запитувача, дата і час отримання, додатки) роздру-
ковуються та реєструються відповідно до цього Порядку.

4. Запити на інформацію, отримані у телефонному режи-
мі, приймаються та оформлюються Відділом за номерами 
телефонів: (04146) 2-12-30, 2-17-29. Відділ приймає запит на 
інформацію у телефонному режимі та на підставі отриманої 
інформації заповнює форму запиту із зазначенням усіх рек-
візитів, передбачених у пункті 1 розділу ІІ Порядку, дати та 
часу його прийняття. В аналогічному порядку здійснюється 
прийом запитів, поданих в усній формі.

5. Під час подання запиту на інформацію запитувач 
зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

6. На вимогу запитувача на першому аркуші копії за-
питу проставляється штамп із зазначенням розпорядника 
інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. 
Така копія повертається запитувачу.

V. Розгляд запитів на інформацію
1. Структурні підрозділи райдержадміністрації роз-

глядають запит та готують проект відповіді за підписом 
керівництва райдержадміністрації.

2. Проекти відповідей подаються на підпис у двох примір-
никах. До проекту відповіді, у разі потреби, додаються копії 
документів (як до першого, так і до другого примірників).

3. У разі якщо запит стосується сфери повноважень 
декількох структурних підрозділів райдержадміністрації, 

відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу 
є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції 
(на нього покладається узагальнення інформації).

4. При наданні відповіді запитувачу на електронну адре-
су лист за підписом керівництва райдержадміністрації та 
копії документів скануються і відправляються електронною 
поштою.

5. У разі продовження терміну розгляду запиту керів-
ництвом райдержадміністрації відповідний структурний 
підрозділ райдержадміністрації, на розгляді якого знахо-
диться запит, готує проект листа на адресу запитувача про 
продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням 
причин продовження.

6. Керівники структурних підрозділів райдержадмі-
ністрації, яким доручено розгляд запитів на інформацію, 
забезпечують їх своєчасний та якісний розгляд і надання 
відповіді запитувачу.

7. Відповідальні працівники Відділу здійснюють контроль 
за дотриманням термінів розгляду запитів на інформацію 
та підготовки проектів відповідей структурними підрозді-
лами райдержадміністрації.

8. Інформація на запит надається безкоштовно.
9. У разі якщо задоволення запиту на інформацію перед-

бачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 
сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати витрати на 
копіювання та друк. Розмір витрат на копіювання та друк 
визначається розпорядником інформації. При наданні особі 
інформації про себе та інформації, що становить суспільний 
інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. Після 
отримання підтвердження відшкодування фактичних ви-
трат на копіювання та друк запитуваної інформації, Відділ 
забезпечує надсилання запитувачеві відповіді.

10. Райдержадміністрація має право відмовити в задо-
воленні запиту на інформацію в таких випадках:

1) райдержадміністрація не володіє і не зобов’язана, 
відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії 
інформації з обмеженим доступом відповідно до частини 
другої статті 6 Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила 
витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, перед-
бачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

11. Розпорядник інформації, який не володіє запитува-
ною інформацією, але якому за статусом або характером 
діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, 
зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику 
з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому 
разі відлік строку розгляду запиту на інформацію почина-
ється з дня отримання запиту належним розпорядником.

VІ. Оскарження рішень, дії чи бездіяльності  
райдержадміністрації

1. Рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації 
можуть бути оскаржені до голови райдержадміністрації, 
вищого органу або суду.

2. Оскарження рішень, дії чи бездіяльності райдержад-
міністрації здійснюється відповідно до Кодексу адміністра-
тивного судочинства України.

Керівник апарату Романівської районної  
державної адміністрації Олена КАДЛУБОВСЬКА
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Підстави та порядок визнання  
фізичної особи недієздатною  
та призначення опіки

Інформує Романівське бюро право-
вої допомоги.

Фізична особа може бути визнана судом 
недієздатною, якщо вона внаслідок хроніч-
ного, стійкого психічного розладу не здатна 
усвідомлювати значення своїх дій та (або) 
керувати ними (ч. 1 ст. 39 ЦК України). Тож 
до заяви мають бути додані докази такого 
психічного стану: довідка про стан здоров’я 
та виписка з історії хвороби.

Якщо суд відмовить у задоволенні заяви 
про визнання особи недієздатною і буде 
встановлено, що вимога була заявлена не-
добросовісно без достатньої для цього під-
стави, фізична особа, якій такими діями 
було завдано моральної шкоди, має право 
вимагати від заявника її відшкодування (ч. 3 
ст. 39 ЦК України).

Порядок визнання фізичної особи неді-
єздатною встановлюється Цивільним про-
цесуальним кодексом України (ч. 2 ст. 39 
ЦК України).

Заява про обмеження цивільної дієз-
датності фізичної особи, у тому числі не-
повнолітньої особи, чи визнання фізичної 
особи недієздатною подається до суду за 
місцем проживання цієї особи, а якщо вона 
перебуває на лікуванні у наркологічному 
або психіатричному закладі – за місцезна-
ходженням цього закладу.

Підсудність справ про обмеження ци-
вільної дієздатності чи визнання недієздат-
ним громадянина України, який проживає 
за її межами, визначається за клопотанням 
заявника ухвалою судді Верховного Суду 
(ст. 295 Цивільного процесуального кодексу 
України).

Заяву про визнання фізичної особи неді-
єздатною може бути подано членами її сім’ї, 
близькими родичами, незалежно від їхнього 
спільного проживання, органом опіки та 
піклування, психіатричним закладом (ч. 3 
ст. 296 ЦПК України).

У заяві про визнання фізичної осо-
би недієздатною мають бути викладені 
обставини, що свідчать про хронічний, 

стійкий психічний розлад, внаслідок 
чого особа не здатна усвідомлювати зна-
чення своїх дій та (або) керувати ними 
(ч. 3 ст. 297 ЦПК України).

Судові витрати, пов'язані з проваджен-
ням справи про визнання фізичної особи 
недієздатною або обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, оплачуються 
коштом держави. Проте в разі, якщо суд 
встановить, що заявник діяв недобросо-
вісно без достатньої для цього підстави, 
він стягує із заявника всі судові витрати 
(ст. 299 ЦПК України).

Суд за наявності достатніх даних про 
психічний розлад здоров’я фізичної особи 
призначає для встановлення її психічного 
стану судово-психіатричну експертизу.

У виняткових випадках, коли особа, щодо 
якої відкрито провадження у справі про 
обмеження її у цивільній дієздатності чи 
визнання її недієздатною, явно ухиляється 
від проходження експертизи, суд у судо-
вому засіданні за участю лікаря-психіатра 
може постановити ухвалу про примусове 
направлення фізичної особи на судово-пси-
хіатричну експертизу (ст. 298 ЦПК України).

Європейський суд з прав людини визна-
чив вимоги, яких необхідно дотримуватися 
під час розгляду такої категорії справ, вка-
завши, що сама сутність того, в чому слід 
переконати компетентні державні органи, – 
наявність психічного розладу, що вимагає 
об’єктивної медичної експертизи.

Європейський суд з прав людини також 
вказав, що ця процедура повинна мати су-
довий характер.

За таких підстав по справі доцільне про-
ведення судово-психіатричної експертизи.

Справи про визнання фізичної особи 
недієздатною суд розглядає за участю за-
явника, особи, щодо якої розглядається 
справа про визнання її недієздатною, та 
представника органу опіки та піклування. 
З урахуванням стану здоров’я особи, щодо 
якої розглядається справа про визнання її 
недієздатною, її участь у розгляді справи 

може відбуватися у режимі ві-
деоконференції з психіатрич-
ного чи іншого лікувального 
закладу, в якому перебуває 
така особа, про що суд зазна-
чає в ухвалі про відкриття 
провадження у справі.

Питання про виклик 
фізичної особи, щодо якої розглядається 
справа про визнання її недієздатною, ви-
рішується в кожному випадку судом із 
урахуванням стану її здоров’я.

Для визначення фактичної можливості 
такої особи з’явитися в судове засідання, 
а також про можливість особисто дати по-
яснення по суті справи у разі необхідності 
суд може призначити відповідну експертизу.

Суд, ухвалюючи рішення про визнання 
фізичної особи недієздатною, встановлює 
над нею відповідно опіку і за поданням 
органу опіки та піклування призначає їй 
опікуна.

Суд за заявою органу опіки та піклу-
вання чи особи, призначеної опікуном, 
у місячний строк звільняє її від повно-
важень опікуна і призначає за поданням 
органу опіки та піклування іншу особу, 
про що постановляє ухвалу.

Суд розглядає питання про звільнення 
опікуна в судовому засіданні з повідомлен-
ням заінтересованих осіб. Неявка цих осіб 
не перешкоджає розгляду питання про 
звільнення опікуна.

Скасування рішення суду про визна-
ння фізичної особи недієздатною та по-
новлення цивільної дієздатності фізичної 
особи, яка була визнана недієздатною, 
в разі її видужання або значного поліп-
шення її психічного стану здійснюється 
за рішенням суду на підставі відповідного 
висновку судово-психіатричної експертизи 
за заявою опікуна, членів сім’ї, органу 
опіки та піклування або самої особи, ви-
знаної недієздатною.

Рішення суду після набрання ним закон-
ної сили надсилається судом органу опіки 

та піклування, органам ведення Державного 
реєстру виборців за місцем проживання 
фізичної особи.

Строк дії рішення про визнання фізичної 
особи недієздатною визначається судом, але 
не може перевищувати двох років.

Клопотання про продовження строку 
дії рішення про визнання фізичної особи 
недієздатною має право подати опікун, 
представник органу опіки та піклування 
не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до за-
кінчення визначеного строку.

Клопотання про продовження строку 
дії рішення про визнання фізичної особи 
недієздатною повинно містити обставини, 
що свідчать про продовження хронічно-
го, стійкого психічного розладу, внаслідок 
чого особа продовжує не усвідомлювати 
значення своїх дій та (або) керувати ними, 
підтверджені відповідним висновком судово-
психіатричної експертизи.

Суд зобов’язаний розглянути клопотання 
про продовження строку дії рішення про 
визнання фізичної особи недієздатною до 
закінчення строку його дії в порядку, вста-
новленому ст. 299 ЦПК України.

За більш детальнішим роз'ясненням 
ви можете звернутися до фахівця від-
ділу Романівського бюро правової 
допомоги Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги та до фахівців 
Бердичівського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової 
допомоги за телефонами (04143) 4‑14‑42, 
068‑291‑90‑18 або на номер контакт‑цен-
тру безоплатної правової допомоги 
0800–213–103.
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«Піжамна вечірка» 
у Романівському ЦРД

Діти дуже люблять зимові свята! Вони 
з нетерпінням чекають їхнього настання, щоб 
зануритися в атмосферу чарівництва, радості 
і веселощів. Час у передсвятковій метушні 
летить дуже швидко, не встигли оглянутись – 
як уже і Миколая! А це особливе свято як 
для малят, так і для дорослих, тому що це 
свято радості, веселого настрою, душевного 
спокою, злагоди та миру.

Завітав Миколай і до дітей нашого цен-
тру розвитку дитини. 18 грудня 2020 року 
відбулося свято до Дня Святого Миколая – 
«Піжамна вечірка».

Ведуча свята – музичний керівник І. По-
ліщук – привітала всіх малят зі святом, роз-
повіла легенду про Святого Миколая.

До малят на свято завітали: Лінь (вчителька 
англійської мови В. Михалевська), Кажан (со-
ціальний педагог Н. Кравчук), Сова (асистент 
вихователя К. Топчинська), Їжак (фіз. інстуктор 
В. Лясківська), Кіт-діджей (муз. керівник І. По-
ліщук), з яким діти виконали реп під пісню 
«Через поле, через гай». Святий Миколай (ви-
хователь Т. Поліщук) привітав малят зі святом, 
подякував за те, що були весь рік розумними, 

чемними, добрими, а діти йому у подарунок 
заспівали пісню «Молитва до Миколая»

Наприкінці свята чарівний гість побажав: 
«Нехай кожного дня кожен з нас робить одне 
добре діло, і тоді світ навколо нас стане світ-
лим і добрим!».

І чудеса від Святого Миколая не забари-
лися: кожен малюк отримав солодощі.

Колектив садочка від щирого серця ві-
тає і дорослих, і малят зі святом Святого 
Миколая!

Щоб в житті усе велося і добро щодня 
лилося,

Щоб від цього дня Миколи жили ви в до-
брі й любові,

Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім 
життя морі,

Щоб пишався вами край, а найбільше – 
Миколай.

Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, 
в правді, неспесивий…

І до тих він уночі несе звабні калачі,
Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було 

спати!
Романівський центр розвитку дитини

Фотороботи учасників 
дослідження навколишнього 
середовища на Романівщині 
увійшли до Календаря GLOBE2021

Учні ОНЗ «Романівська 
гімназія» та ОНЗ «Старочуд-
нівськогутянський ЗЗСО 
І–ІІІ ст.» активно працюють 
у міжнародній науково‑
освітній програмі GLOBE.

Нещодавно вони взяли участь у черго-
вому проєкті, що проходить в межах про-
грами, а саме – у Всеукраїнському худож-
ньому конкурсі «Календар GLOBE2021». 
Оскільки GLOBE – це комплексна програ-
ма дослідження навколишнього середови-
ща, діти надсилали фотографії будь-яких 
цікавих моментів: ділянок спостережень 
чи куточків GLOBE у їхніх закладах; хмар, 

дерев, ґрунту, води, а також знімки вихо-
ванців за роботою на ділянках спостере-
жень. На конкурс надійшло близько 500 
фотографій від понад 180 учасників з усіх 
куточків України. Надзвичайно приємно, 
що серед переможців є учні Романівщини.

Дипломом ІІ ст. нагороджені Софія 
Коверчук та Ольга Степанюк, учениці 7 
класу ОНЗ «Романівська гімназія» (керів-
ник – Т. Волтарніст).

Артема Сологуба, учня 10 класу ОНЗ 
«Старочуднівськогутянський ЗЗСО І–ІІІ 
ст.» (керівник – Н. Вольнова) відзначено 
дипломом ІІІ ст.

Найкращі фотороботи учасників 
розміщені у Календарі GLOBE2021, 
який можна переглянути за посиланням 
https://nenc.gov.ua/…/%D0%9A%D0%B0%D
0%BB%D0%B5%D0%BD%D0…

На другій позачерговій сесії селищної ради обрали 
секретаря та першого заступника селищного голови

Лариса Бджілка

На розгляд депутатів було ви-
несено ряд питань, зокрема:

• Про створення відділу со-
ціального захисту населення 
Романівської селищної ради та 
затвердження Положення про від-
діл соціального захисту населення 
Романівської селищної ради.

• Про обрання заступника 
з питань діяльності виконавчих 
органів

• Про внесення змін до селищ-
ного бюджету на 2020 рік.

• Про створення фінансового 
управління Романівської селищної 
ради та затвердження Положення 
про фінансове управління Рома-

нівської селищної ради.
• Про створення відділу освіти 

Романівської селищної ради та за-
твердження Положення про відділ 
освіти Романівської селищної ради.

• Про створення відділу куль-
тури, туризму, молоді та спорту 
Романівської селищної ради та 
затвердження Положення про 
відділ культури, туризму, молоді 
та спорту Романівської селищної 
ради.

• Про затвердження структури, 
загальної чисельності виконавчих 
органів апарату та штатного роз-
пису Романівської селищної ради 
у новій редакції.

• Про зміну назви та затвер-
дження Статуту КНП «Романівська 
лікарня» Романівської селищної 
ради.

• Про визнання повноважень 
депутата селищної ради.

• Про обрання першого за-
ступника селищного голови.

• Про обрання секретаря се-
лищної ради.

На засіданні другої позачерго-
вої сесії депутати голосували більш 
злагоджено.

Було обрано секретаря се-
лищної ради: за поданням групи 
депутатів із 14 осіб на цю посаду 
було запропоновано кандидатуру 
Юрія Чумаченка, за якого під час 
таємного голосування свій голос 
віддали 20 обранців.

Також 23 депутати проголосу-
вали «за», призначивши першим 
заступником селищного голови 
Миколу Шевчука.

Щодо призначення другого 

заступника селищного голови – 
з питань діяльності виконавчих 
органів – це питання було зняте 
з порядку денного під час засідан-
ня за пропозицією голови селищ-
ної ради Володимира Савченка.

У зв’язку із достроковим скла-
данням депутатських повнова-
жень Інною Іванюк голова Рома-
нівської ТВК Леонід Башинський 
представив натомість нового 
депутата – Мичківського Олек-
сандра, також був представлений 
ще один депутат – Сергій Зінчук, 
який був відсутній на засіданнях 
першої сесії.

Варто зазначити, що депута-
тами було переглянуто питання 
стуктури чисельності апарату се-
лищної ради: зі 107 працюючих 
скоротили до 94 осіб. Хоча, як про-
коментував Василь Ходюк, депутат 
від партії «Наш край», це питання 
ще не вирішене остаточно і воно 
буде переглядатися в процесі фор-
мування відділів та з урахуванням 
фінансової спроможності громади.

Тож щиро віримо, що депу-
татський корпус на чолі з головою 
ОТГ працюватимуть плідно і зла-
годжено на розвиток та благопо-
луччя нашої Романівської громади!
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Волонтерський центр 
«Берегиня» відправив у зону 
ООС новорічні подарунки

Ірина Савчук

21 грудня 2020 року 
з романівської домів-
ки у зону ООС виру-
шив величезний но-
ворічний подарунок 
для наших мужніх 
захисників Вітчизни.

У цих подарунках вся наша 
теплота, любов і турбота. Було 
зібрано все-все-все, що потрібно 
для повноцінного святкування 
новорічних і різдвяних свят. Уно-
чі вони будуть передані нашим 
воїнам, які стоять на передовій 
і, зокрема, жіночому батальйо-
ну. Все, що зібрано, неможливо 
перерахувати. Але скажу так: від 
А до Я, від живих ялинок, при-
крас, вітальних листів до багатого 
щедрого столу з іскристим шам-
панським у келихах.

Цього разу жителі нашого 
краю, як і тоді, коли почалася ві-
йна, всі свої сили і статки жертов-
но віддали сповна для підтримки 
СВОЄЇ АРМІЇ. Одна мудра лю-
дина, яка принесла до волонтер-
ського центру чергові гостинці, 
сказала: « Можу святкувати, бо 
якби не вділила солдату – кусок 
не поліз би у горло!»

Це той меседж, який об’єднав 
нас всіх для доброї СВЯТОЇ справи.

Наш НОВОРІЧНИЙ ПОДА-
РУНОК СОЛДАТУ не вмістився 
у бус, довелось брати причеп.

А зараз благослови, Боже, на-
звати тих, хто організував ново-
річні свята НАШИМ ВОЇНАМ.

Найперше це незмінні члени 
волонтерського центру «Береги-
ня»: Тетяна Гаврилюк-Пославська, 
Ірина Савчук, Віра Самчук, Кате-
рина Житомирець, Тетяна Том-
чевська, Тетяна Кучинська, Ірина 
Топінко, Антоніна Горбатюк (с. 
Печанівка), Наталія Бурлакова, 
Микола Романенко (м. Малин). 
Це вони, жертвуючи своїм часом 
і здоров’ям, від початку і до кінця 
творять цю благодійну святу ро-
боту вже сьомий рік на теренах 
нашого краю.

За солярку дякуємо Миколі 
Дейсану, ТОВ «Єлісейські поля», 
директору Інні Дубині (за сприян-
ня Наталії Сайко), Олегу Грищуку.

Низько вклоняємось приват-
ним підприємцям, керівникам 
магазинів, торговельних точок, 
які надали посильну допомогу 
у придбанні мастила, інстру-

ментів і речей для будівництва 
та утеплення окопів, щоб солдат 
міг якомога комфортніше себе 
почувати холодними зимовими 
буднями. Щиро дякуємо Олексан-
дру Мичківському, Присяжнюку 
(маг. електротоварів), Олександру 
Гуменюку (маг. «Автоцентр»), ма-
газину «Аврора», Ігорю Мухіну, 
магазин «Романів», Олександру 
Кучинському, Сергію Шифруку 
(маг. «Ажур»), Сергію Романчуку 
і його команді, магазину «Полісь-
кий фермер», магазину «Водо-
лій», Валентину Макарчуку (маг. 
«Мікс»), магазину «Рибна лавка», 
магазину «Квартал».

За молитви і допомогу дякує-
мо отцю Ярославу та отцю Івану.

За вирішення проблеми зі щу-
рами в окопах, за мишоловки та 
отруту від щурів подяка Вячесла-
ву Кулику, Анатолію Шарварчуку.

Низько схиляємось в покло-
ні за ВЕЛИЧЕЗНУ ДОПОМОГУ 
волонтерам Миропільської ОТГ, 
жителям сіл Колодяжне, Миро-
піль, Паволочка за інструменти, 
мастило для двигунів, за солярку, 
за випічку, салати, налисники, ва-
реники, консервацію (30 ящиків), 
за все, чим ви завалили наш кабі-
нетик. Немає слів, щоб висловити 
почуття вдячності.

Слава і честь організатору 
волонтерської допомоги Воло-
димиру Лесько та підприємцям 
Малинського ринку.

Хай воздасть сторицею Бог 
всім членам волонтерських груп с. 
Велика Козара (організатор Лідія 
Мумрик), незмінним учасникам 
волонтерського загону 9-А класу 
Романівської гімназії (керівник 
Т. Войтюк), Камінського осередку 
волонтерів (керівник І. Топінко).

Гарного настрою бажаємо всім 

школярам і вчителям, освітянам, 
які долучилися до акції. Дякуємо 
за подарунки і за вітальні листів-
ки, які будуть зігрівати армійців 
там, де холодно і зимно. Подяку 
складаємо дитячому садочку «Бе-
різка» (директор А. Криворучко), 
Миропільській ЗОШ (директор 
Т. Гиндич), Булдичівській ЗОШ 
(директор І. Колесник), Биківській 
ЗОШ (директор В. Темченко), Гор-
діївській ЗОШ (директор В. Ба-
рановський), Врублівській ЗОШ 
(директор І. Колотюк).

За медикаменти дякуємо ап-
теці «Первоцвіт».

За (не побоюсь цього слова) 
золоті милосердні серця, за небай-
дужість і постійні пожертвування 
дякуємо родинам Бурлакових, 
Раданович, А. Вітюк, Буліч, В. Ви-
нник, З. Гумінських (склозавод), 
Валентину Бабкову, Андрію Гна-
тюку, Валентині Баші, Людмилі 
Ткаченко, Людмилі Бондар, На-
талії Охріменко, Віктору Капінусу, 
Василю Флуду, Сергію Скороходу, 
Галині Полівчук (Ясногород), Яд-
візі Пилипчук, Світлані Лялевич, 
Оксані Гавриловій, Андрію Ата-
манчуку, Ніні Демчук, Антону 
Пославському, родині Тамари та 
Олександра Войтюків, Василю 
Пелешку, Олександру Охоті, Ва-
лентині Данілевич, родині Леоні-
да та Ольги Грабовських, Миколі 
Башинському, Юрію Ковальчуку, 
Тетяні Буліч (склозавод), Катерині 
Вольській, Сергію Лісневському.

Окрема подяка тим, хто став 
невідомим добродійником, про-
сто залишивши подарунок під 
дверима.

Гарних свят, божих благосло-
вінь всім вам! Пам`ятайте: пере-
мога у цій війні – ваша теж! Разом 
до перемоги!

Учениця Романівської 
гімназії стала лауреатом 
міжнародного конкурсу

Дарина Поліщук, учениця 8-В 
класу Романівської гімназії, стала 
лауреатом міжнародного конкурсу 
«Україна у барвах слова». Диплом 
та медаль від Національного музею 
літератури України стали гарним 
подарунком для дівчинки до Дня 
Святого Миколая.

Додатково: мета проведення 
Міжнародного літературного кон-
курсу «Україна в барвах слова» – 
сприяти вихованню патріотизму, 
національної свідомості, власної 
гідності, поваги до людини; під-

тримка й популяризація україн-
ської мови, літератури, культури; 
активізація творчого потенціалу 
дітей та молоді.

Основне завдання конкурсу – 
утвердження державного статусу 
української мови серед учнівської 
молоді та піднесення її престижу; 
підтримка та сприяння вдоскона-
ленню творчих здібностей; налаго-
дження контактів із обдарованою 
молоддю та урізноманітнення форм 
музейної роботи; формування моло-
дої генерації творчої еліти України.

Духовенство Романівського району 
провело обряд таїнства сповіді

Лариса Бджілка

15 грудня насто-
ятелі 12 православ-
них храмів Рома-
нівщини провели 
обряд таїнства спо-
віді у Биківському 
храмі.

Романівський благочин-
ний отець Ярослав зазна-
чив: «Батюшки протягом 
року сповідаються під час 
усіх релігійних постів у своїх 
вільних та невільних гріхах. 
Але за потреби батюшка 
може сповідатися й частіше. 
Віряни теж мають очищати 
свою душу від гріха сповід-
дю, особливо напередодні 
світлого свята Різдва Хрис-
тового. Тож наша церква за-

кликає вірян готуватися до 
свята, не лише задовольняю-
чи свої матеріальні потреби. 
Все ж таки головне – підго-
туватися духовно: дотриму-
ватися посту, примиритися 
з ближніми, у сповіді щиро 
покаятися в гріхах, проявля-
ти милосердя та любов до 
оточуючих».

Тож у вирії повсякденних 
справ і подій не забувайте 
про духовне.

Щира подяка
Нарешті Биківка дочекалась свята, яке принесло 

радість не тільки дітям, а й дорослим. Святий Миколай 
подарував усім подарунки. Приємно було спосте-
рігати за веселощами биківчан, центральна площа 
містечка перетворилася у казку. Я хочу подякувати 
за підтримку цього свята Анатолію Федюку, Віктору 
Лисюку, Ігорю Якусевичу, Ірині Якусевич, Олександру 
та Лілії Савчукам, Олегу та Лілії Кучерам, Павлу Пренту, 
Андрію та Галині Савчукам, Олександру Романчуку, 
Анатолію Кудрашу, Леоніду Короцінському, Валерію 
Кучинському, отцю Миколаю, священнику Сергію. 
Від щирого серця бажаю усім міцного здоров̀ я та 
душевного спокою. Нехай добро, дароване вами, 
повертається сторицею.

З повагою керівник спілки «Наше рідне село»  
Ольга Проскуріна
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Імбирні пряники
Для тіста: 2 яйця, 100 г вершкового масла, 3 

склянки борошна, 0,5 склянки рідкого меду, 120 г 
цукру, 10 г ванільного цукру, 20 г розпушувача тіста, 
1 ч. ложка тертої апельсинової цедри, 1 ч. ложка 
меленого імбиру, 1 ч. ложка меленої кориці.

Для глазурі: 1 яєчний білок, 250 г цукрової пу-
дри, 1 ст. ложка лимонного соку.

Розм'якшене вершкове масло з'єднайте з цукром, 
медом і яйцями і перемішайте. Просіяне борош-
но з'єднайте з розпушувачем, ванільним цукром 
і смачними добавками – імбиром, корицею, цедрою. 
З'єднайте рідкі і сипучі інгредієнти і замісіть тісто 
для пряників. Помістіть тісто в холодильник на 20–30 
хвилин, щоб воно захололо.

Розкачати тісто в пласт товщиною 0,5–0,7 мм 
і за допомогою ножа або формочок вирізати з тіста 
новорічні пряники.

Викласти пряники на застелене пергаментом 
деко і відправити в розігріту до 180 °C духовку. До-
машні новорічні пряники будуть готові через 20–25 
хвилин.

Дістань пряники з духовки і повністю їх остуди. 
А тим часом приготуй глазур для прикраси.

Яєчний білок акуратно відокремлюємо від жовт-
ка, щоб ні краплі жовтка не залишилося. Виделкою 
збити білок до легкої піни. Поступово додаємо цу-

крову пудру і перемішуємо її з білком до однорід-
ного стану. В кінці додаємо лимонний сік і знову 
добре збиваємо масу до густого однорідного стану.

Потім треба помістити глазур у кондитерський 
шприц і нанести бажані малюнки на новорічні пря-
ники, коли вони повністю охолонуть.

Імбирне печиво в шоколаді
Ін г редієн -

т и: масло або 
маргарин – 125 г, 
цукор –  200 г, 
ванільний цу-
кор – 1 пакетик, 
м е л е н и й  і м -
бир – 2 чайні лож-
ки, яйця – 4 шт, 
борошно – 250 г, 
харчовий розпу-
шувач – 3 г, тертий на крупній тертці шоколад – 200 г, 
зацукровані вишні для прикраси.

Шоколадна глазур: шоколад – 50–100 г, вершко-
ве масло – 50 г, цукрова пудра – 1 склянка, молоко – 5 
столових ложок, крохмаль – 1 столова ложка, какао – 3 
столових ложки, ванілін.

Маргарин або масло злегка розтоплюємо і пере-
мішуємо до еластичного стану, поступово додаючи 
цукор і спеції. Акуратно додаємо туди яйця, бо-
рошно і розпушувач. Все дуже ніжно розмішуємо.

Викладаємо тісто на змащене жиром деко і ста-
вимо в духовку при температурі 175–200 г на 20–25 
хвилин.

Перевіряємо готовність печива дерев'яною па-
личкою. Виймаємо деко і охолоджуємо наше печиво.

Нагріваємо на невеликому вогні молоко, роз-
мішуємо цукор або цукрову пудру. Опускаємо туди 
дрібно поламаний шоколад і масло. Як тільки шоко-
лад розтопився – додаємо в глазур крохмаль і какао. 
Глазур повинна бути м'якою і еластичною.

Трохи охолоджуємо глазур і змащуємо нею наше 
печиво. Прикрашаємо печиво зацукрованими ви-
шнями.

Джерело: «Українські новини»

Правильний 
догляд за 
орхідеями для 
новачків: цвітуть, 
немов божевільні

Захоплення орхідеями по 
праву називають абсолютно осо-
бливою сферою квітникарства. 
Ці дивовижні рослини настільки 
унікальні і за формою зростання, 
і за типом кореневища, що за-
раховувати їх до звичайних кві-
тучих культур було б справжнім 
злочином, інформує UkrMedia.

Серед орхідей є величезна 
кількість як найвитриваліших 
і найневибагливіших, спеціально 
адаптованих до кімнатних умов, 
так і дуже примхливих, здатних 
рости тільки в оранжереях або 
спеціальних вітринах.

Тим, хто тільки знайомиться 
з цими екзотичними рослинами, 
зорієнтуватися в тому, що ж саме 
необхідно конкретній орхідеї, 
і зважитися поповнити свою 
колекцію тропічними зірками 
досить важко. І рекомендація 
тут може бути тільки одна – по-
чинайте з малого.

Вибирайте з розумом,  
або починаємо з малого

Якщо ви тільки починає-
те захоплюватися орхідеями 
і незважаючи на зачарованість 
красою суцвіть боїтеся завести 
у себе таку красуню з причи-
ни складного догляду, почніть 
з найбільш непримхливих пред-
ставниць сімейства. Знайомство 
з орхідеями краще почати зі 
стійких до захворювань і стан-
дартних за своїми вимогами 
сортів і видів. Для новачків 
у питаннях вирощування орхі-
дей найкраще підходять фале-
нопсиси. Малайські квіти або 
орхідеї-метелики виділяються 
не тільки дивним довгоцвітін-
ням. Ці орхідеї дійсно прості 
у догляді, і на них найкраще 
за все навчатися поводженню 
з усіма представниками цих 
дивовижних рослин.

М'яке світло – запорука 
краси орхідеї

Правильно оберіть освітлен-
ня для орхідеї. Ці тропічні квіти 
у кімнатних умовах належать 
до світлолюбивих культур, але 
при цьому прямих сонячних 
променів вони не переносять. 
На квітки і листя орхідей, а тим 
паче на прозорі горщики, якщо 
орхідеї вирощуються в спеці-

альних ємностях і належать до 
здатних до фотосинтезу видів, 
не повинні потрапляти промені 
сонця. Орхідеї потрібно розмі-
щувати у тих вікон, які виходять 
на захід або схід. Найбільш ті-
ньовитривалими з усіх орхідей 
є саме фаленопсиси, які можуть 
змиритися з умовами вікон пів-
нічної орієнтації.

Розумний полив орхідей
Вологолюбність орхідей та 

їхнє тропічне походження не 
повинні вводити вас в оману. 
У більшості випадків достат-
ньо поливати орхідеї близько 
одного разу на тиждень. Поли-
вати орхідею краще методом 
занурення у воду або душовим 
методом, при цьому перший 
спосіб набагато простіший і на-
дійніший. У ємність з дощовою 
або іншою м'якою водою зану-
рюють горщик з орхідеєю так, 
щоб субстрат добре просочився 
вологою (не більше ніж на 20–30 
хвилин). Якщо вам пощастило 
і водопровідна вода у вас не 
жорстка і підходить для догляду 
за кімнатними рослинами, то 
рослини можна і зовсім підста-
вити під кран або просочити 
субстрат за допомогою душу, 
але пам'ятайте, що вода у жод-
ному разі не повинна бути хо-
лодною. Як тільки вода цілком 
просочить субстрат, акуратно 
вийміть ємність на підставку 
або піддон і дайте стекти всій 
зайвій воді (вона не повинна 
застоюватися навколо коріння 
орхідей і залишатися в піддоні).

Харчування = зріст
Всі без винятку орхідеї по-

требують досить високої концен-
трації добрива у ґрунті. Для цих 
культур можна використовувати 
тільки спеціальні, призначені для 
орхідей добрива, та вносити їх 
потрібно тільки разом із водою 
для поливу. Для фаленопсиса та 
інших стійких до захворювань 
і невибагливих орхідей достат-
ньо проводити підживлення 1 
раз на місяць або кожні 3 тижні 
у стандартній дозі або 2 рази на 
місяць зменшеною наполовину 
кількістю добрив. Підживлення 
вносять не весь рік, а в місяці 
активного розвитку.

Джерело: UkrMedia

Гороскоп на тиждень 23 - 29 грудня

 Смачного!

ОВЕН
Спілкування з керів-

ництвом матиме пози-
тивні результати. Сприятливий 
час для роботи з документаці-
єю, планування.

ТЕЛЕЦЬ
Ваша кар̀ єра піде 

вгору. Утримайтеся 
від незапланованих покупок. 
Можете піддаватися критиці 
за самовираження.

БЛИЗНЮКИ
Велика ймовірність 

дізнатися чийсь секрет 
або ж самому сказати зайве. 
Можливі ускладнення відносин 
з оточуючими.

РАК
Відкладіть з`ясо-

вування відносин на 
потім. Ваші ідеї будуть 

піддані критиці, але ви зможете 
їх відстояти.

ЛЕВ
Відвідування офі-

ційних установ увін-
чається успіхом. Можливо, 
доведеться приймати важливе 
рішення у стосунках.

ДІВА
Вирішиться багато 

питань. Проєкти, які 
раніше стояли на місці, наре-
шті матимуть успіх. З`явиться 
нове хобі.

ТЕРЕЗИ
Майнові питання 

будуть на першому 
місці. Час нових мож-

ливостей. Отримаєте бонуси 
за старанність.

СКОРПІОН
Фінансові питання 

наблизяться до логіч-
ного завершення. Не час показу-
вати себе у всій красі – можливі 
конфлікти.

СТРІЛЕЦЬ
Питання, на які ви 

вже рукою махнули, 
нарешті вирішаться. Успіх, який 
на вас звалиться цього тижня, 
буде несподіваним.

КОЗЕРІГ
Обставини сприя-

тимуть розвитку вас як 
особистості. Продемонструйте 
свою рішучість – досягнете по-
ставлених цілей.

ВОДОЛІЙ
Не афішуйте свої 

плани, аби досягну-
ти поставленої мети. 

Цілком ймовірна поява нового 
джерела доходу або підробітку.

РИБИ
Розкриються се-

крети найближчого 
оточення. Поїздки краще від-
класти – велика ймовірність 
отримати травми.
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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/ц "Дикі тварини"
18.55 Д/ц "Неймовірне

місто". Сінгапур
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.35  "Зворотний відлік"
00.05 Перша шпальта

1+1

09.25,10.25 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.25 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 Х/ф "Сам удома � 2"
22.50,03.05 Х/ф "Щоден�

ник Бріджит Джонс"
00.50 Х/ф "Як украсти

мільйон"

²ÍÒÅÐ

10.00,18.00, 19.00, 03.05
Ток�шоу "Стосується
кожного"

10.55, 12.25 Т/с "Детектив
Ренуар" 12+

12.00 "Новини"
13.35 Х/ф "Анжеліка, мар�

кіза янголів" 16+
15.50 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Батьківський

інстинкт" 16+

ÑÒÁ

06.40 Х/ф "Два капітани"
09.25,18.05 "СуперМама"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
14.50 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Одне сер�

це на двох"
00.55 "Містичні історії

ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини

10.10 Більше ніж правда
05.30

11.20, 13.15 Х/ф "Живим чи
мертвим" 16+

12.45,15.45 Факти. День
13.30, 21.25 Т/с "Пес" 16+
16.15 Х/ф "Післязавтра"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
22.45 Т/с "Закляті друзі"
02.55 Анти�зомбі

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
10.50 Шалена зірка 12+
12.50 Супер Топ�модель

по�українськи 16+
15.00 Х/ф "Вальхалла:

Раґнарок" 12+
17.00 М/ф "Заплутана істо�

рія"
19.00 Х/ф "Снігові пси"
21.00 Х/ф "Білий полон"
23.30 Х/ф "Американський

пиріг" 16+
01.30 Х/ф "Прокляття" 18+

ÍÒÍ

08.20 Х/ф "Знову невло�
вимі"

10.50 Х/ф "Апачі"
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

02.15 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40,03.15 "Речовий до�

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

розшуку"
22.30 Х/ф "Текумзе"
00.35 Х/ф "Полонені сон�

ця" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 02.30
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  "Говорить Україна"
21.00, 23.20, 02.00 Т/с "Все

одно тебе дочека�
юсь" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 00.15 Т/с "Гранд го�
тель" 12+

15.10,21.35, 23.35 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго

Ларічі" 16+
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Супер�чуття"
19.55,23.40 Д/ц "Боротьба

за виживання"
21.45 Наші гроші
22.10 Д/ц "Дикі тварини"
04.25 Д/ф "Хто створив

Змієві Вали?"
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 "Сам удома � 3"
22.20,02.10 Х/ф "Щоден�

ник Бріджит Джонс
00.40 "Казкова Русь. Пре�

зиденти удачі"
²ÍÒÅÐ

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

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Нове життя" 12+
14.50,15.40 "Речдок"
16.30,21.00 "Речдок. Особ�

ливий випадок"
18.00,19.00, 03.05 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
23.50 Т/с "Нехай говорять"

ÑÒÁ

06.35 Х/ф "Два капітани"
09.35,18.05 "СуперМама"
13.30, 14.50 Т/с "Слід" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.45 Х/ф "Дівчата"
23.00 Х/ф "Операція "И" та

інші пригоди Шури�
ка"

00.55 "Містичні історії
ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини

10.10 Більше ніж правда
05.30

10.50, 13.15, 21.25 Т/с "Пес"
12.45,15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Х/ф "Леді�яст�

руб"
16.25 Х/ф "Робін Гуд: Поча�

ток" 12+
18.45,21.05 Факти. Вечір
22.45 Х/ф "Афера Томаса

Крауна"
00.50 Т/с "Закляті друзі"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
09.20 Х/ф "Школа суперге�

роїв"
11.40 Х/ф "Нерв"
13.40 Хто зверху? 12+
17.40,19.00 Діти проти

зірок
20.40 Х/ф "Поклик пра�

щурів"
22.40 Х/ф "Дрейф" 16+
00.40 Т/с "Шлях чарівника"

ÍÒÍ

07.50,16.50, 20.50, 02.25
"Випадковий свідок"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 01.55 "Свідок"

09.00 Х/ф "Сто грамів" для
хоробрості..."

10.35 Х/ф "Текумзе"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.45 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Х/ф "Оцеола"
00.35 "Легенди бандитської

Одеси"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.40,02.50 Реальна місти�

ка
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, 23.20 Т/с "Мама для

снігурки" 12+
01.30 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 00.15 Т/с "Гранд го�
тель" 12+

15.10,21.35, 23.35 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго

Ларічі" 16+
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ц "Супер�чуття"
19.55,23.40 Д/ц "Боротьба

за виживання"
21.45 "Непоганий рік"
22.35 Д/ц "Дикі тварини"
04.25 Д/ф "Заміновані

вірністю" 12+
1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25,13.15, 15.00 "Міняю
жінку"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.15 Х/ф "Сам удома � 4"
22.05, 02.30 Х/ф "Дитина

Бріджит Джонс" (16+)
00.40 Х/ф "Діамантова

рука"

²ÍÒÅÐ

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

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Нове життя" 12+
14.50,15.40 "Речдок"
18.00, "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
23.50 Х/ф "Два Івани"
03.15 М/ф "Дід Мороз і

Сірий вовк"
03.30 М/ф "Дванадцять

місяців"
04.25 Х/ф "Вечори на хуторі

біля Діканьки"

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.50 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
06.55, 08.15 Х/ф "Два капі�

тани"
09.35,18.05 "СуперМама"
13.30, 14.50 Т/с "Слід" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
20.05 Х/ф "Джентльмени

удачі"
22.45 Х/ф "Найчарівніша та

найпривабливіша"
00.30 "Я соромлюсь свого

тіла" 16+
ICTV

07.50, 09.15 Х/ф "Хоббіт:
Несподівана подо�
рож" 12+

08.45 Факти. Ранок
11.45, 13.15 Х/ф "Хоббіт: Пу�

стка Смоґа" 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.15 Х/ф "Хоббіт:

Битва п'яти воїнств"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Т/с "Пес. Ново�

річний пес" 12+
22.35 Х/ф "Гудзонський яс�

труб" 16+
00.30 Т/с "Закляті друзі"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Снігові пси"
11.00 Х/ф "Білий полон"
13.20 Хто зверху? 12+
17.20,19.00 Діти проти зірок
20.50 Х/ф "Тернер і Хуч"
22.50 Х/ф "Поліцейський

пес"
00.40 Т/с "Шлях чарівника"

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Невиправний
брехун"

10.30 Х/ф "Оцеола"
12.50 "Таємниці криміналь�

ного світу"
14.35,02.00, 03.05 "Речовий

доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Х/ф "Бінго Бонго"
00.35 "Легенди бандитської

Одеси"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
12.45 Агенти справедли�

вості 12+
14.45,15.30 Історія одного

злочину 16+
17.10 Т/с "Виклик" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.20 Т/с "Виноград"
02.50 Т/с "Ялинка на

мільйон"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Гранд готель"
15.10,22.00, 05.30 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго

Ларічі" 16+
17.30 Д/ц "Дикі тварини"
18.20 Д/ц "Супер�чуття"
19.25 Х/ф "Різдвяний буди�

ночок"
22.25, 00.00 Х/ф "Додому

на різдво"
23.50 Новорічне привітання
00.15 Х/ф "Груднева наре�

чена"

1+1

08.00, 09.00, 19.30 ТСН
10.25 "Ніч хітів"
12.50 Х/ф "Діамантова

рука"
14.50 Х/ф "Сам удома"
16.55 Х/ф "Сам удома � 2"
20.21,00.00 Новорічний

Вечірній квартал
23.45 Новорічне привітання
00.50 Вечірній квартал
04.30 Концерт

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.30 Х/ф "Пригоди Падді�

нгтона"
13.10 Х/ф "Карнавальна

ніч"
14.35 Х/ф "Іван Васильо�

вич змінює про�
фесію"

16.20 Х/ф "Джентльмени
удачі"

17.55 Х/ф "Самогонники"
18.15 Х/ф "Операція "И"
20.00 "Подробиці"
20.30 "Речдок. Новий рік"
21.30,00.00 "Місце зустрічі.
23.55 Новорічне привітання
01.55 "На Інтері � Головна

ялинка країни"
ÑÒÁ

07.35 "Звана вечеря" 12+
15.55 Х/ф "Джентльмени

удачі"
17.45 Х/ф "Самогонщики"
18.05 Х/ф "Пес Барбос і не�

звичайний крос"
18.20 Х/ф "Операція "И"
20.15 Х/ф "Діамантова

рука"
22.15, 00.00 Х/ф "Іван Васи�

льович змінює про�
фесію"

23.50 "Новорічне привітан�
ня

00.20 Х/ф "Новорічний ян�
гол"

02.20 Х/ф "Пережити
Різдво"

ICTV

07.35 Х/ф "Мишаче полю�
вання"

09.15 Т/с "Пес" 16+
12.00 Т/с "Пес
13.50 Х/ф "Поліцейська

академія"
20.00 Дизель�шоу

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05,10.00 Kids' Time
08.10 М/ф "Мадагаскар 2"
12.00 М/ф "Заплутана істо�

рія"
13.50,17.00, 00.00 Варьяти
20.00 М/ф "Крижане серце"
22.00 Х/ф "Чаклунка" 16+
23.50 Новорічне привітання

ÍÒÍ

08.15 Х/ф "Нерівний шлюб"
11.25 Х/ф "Садко"
13.05 Х/ф "Раз на раз не

випадає"
14.30 Х/ф "Бінго Бонго"
16.30 "Випадковий свідок"
18.20 "Правда життя"
19.00 "Свідок"
20.10 Х/ф "Жандарм із

Сен�Тропе"
22.00 "Дискотека 80�х"
23.50 "Новорічне привітан�

ня
03.45 "Концерт

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00,15.00 Сьогодні
09.30 Шоу братів Шума�

херів.
12.00, 15.20 Т/с "Вісімнад�

цятирічний олігарх"
16.15 Т/с "Утікачі" 12+
20.00 Новорічна ніч
00.00 Музична платформа
03.10 Т/с "Виноград" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 М/ф "Як Козаки …
09.50 М/ф "Енеїда"
11.00 М/ф "Пастка для ки�

цьок"
12.45 Х/ф "Різдвяний буди�

ночок"
15.00 Країна пісень
16.00,17.00 Концерт
18.00 "Дивовижні готелі
19.10 Х/ф "Додому на

різдво"
21.00,23.40, 02.00, 05.25

Новини
21.25 Х/ф "Різдвяні

дзвіночки"
23.05 Д/ц "Дикі тварини"
00.15 "Зворотний відлік"

1+1

08.05 Концерт Dzidzio
09.45 "Королева ночі"
11.45 Х/ф "Чорний лицар"
13.40 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"
15.30 Вечірній квартал
19.30 ТСН
20.15 Вечір прем'єр з Кате�

риною Осадчою
22.10 Х/ф "Джентльмени

удачі"
23.55 Х/ф "Тільки диво"
01.50 Концерт

²ÍÒÅÐ

07.50 Х/ф "Подорож до
Різдвяної зірки"

09.10 Х/ф "Підміна на
Різдво"

11.10 Х/ф "Санта і Компа�
нія"

13.00 "Місце зустрічі
17.40 Х/ф "Сім'янин"
20.00,02.35 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Кохання з пер�

шого погляду у Відні"
22.20 Головна ялинка
01.05 Х/ф "Це я"
03.05 "Орел і решка

ÑÒÁ

06.45 Т/с "Коли ми вдома"
07.55 Х/ф "Діамантова

рука"
09.50 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"
11.35 Т/с "Спіймати Кайда�

ша" 16+
23.25 "За два кілометри до

Нового року"
01.10 Х/ф "Спокута"

ICTV

08.35 М/ф "Ілля Муромець і
Соловей�розбійник"

09.55 М/ф "Добриня Мики�
тович і Змій Горино�
вич" 16+

11.10 М/ф "Олешко Попо�
вич і Тугарин Змій"

12.30 М/ф "Іван Княженко і
Сірий Вовк

15.15 М/ф "Три богатирі на
далеких берегах" 16+

16.30 Дизель�шоу 12+
21.00 Х/ф "За бортом"
22.55 Х/ф "Великий пере�

полох у малому
Китаї" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.05 М/ф "Красуня і чудо�
висько"

11.05 М/ф "Відважна"
13.00 Х/ф "Володар

перснів

ÍÒÍ

07.35 М/ф "Як козаки..."
09.20 "Випадковий свідок"
11.40 Х/ф "Снігова короле�

ва"
13.10 Х/ф "Жандарм із

Сен�Тропе"
15.05 "Концерт гурту "ТІК"
16.30 "Свідок"
17.40 Х/ф "Танцюрист дис�

ко"
20.15 Х/ф "Жандарм у

Нью�Йорку"
22.10 Мюзикл
00.20 "Дискотека 80�х"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.50 Новорічна ніч
11.20 Т/с "Утікачі" 12+
15.10 Т/с "Родина на рік"
19.00,03.20 Сьогодні
20.00 Х/ф "Родина напро�

кат"
22.00 Т/с "Вісімнадцятиріч�

ний олігарх" 12+
01.50, 04.10 Т/с "Мама для

снігурки" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Відтінки України
09.35 Музеї. Як це працює
10.05 Х/ф "Різдвяний буди�

ночок"
11.50 Х/ф "Додому на

різдво"
13.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Новорічний концерт
17.00 "Дивовижні готелі
18.10 Х/ф "Книга Буття.

Створення світу" 12+
20.00,21.25 Д/ц "Дикі твари�

ни"
22.00 Х/ф "Поїздка в Сіетл"
00.05 Д/ф "Веронські скар�

би"
1+1

06.00 "Життя відомих лю�
дей 2020"

10.00 "Світ навиворіт"
13.25 Вечірній квартал
23.15 "Світське життя"
01.15 "Королева ночі".
03.05 Концерт Наталії Мо�

гилевської "Весна"
04.15 Концерт Dzidzio

"Super�Puper"
²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Зимовий замок"
12.40 Т/с "Заради кохання

я все зможу!"
16.20 Х/ф "Кохання з пер�

шого погляду
20.00,02.10 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Кохання з пер�

шого погляду в Лап�
ландії"

22.20 "Новорічний концерт
Хору Турецького"

00.10, 04.50 Х/ф "Заміж у
Новий рік"

03.30 Х/ф "Це я"

ÑÒÁ

06.00 "Неймовірна правда
про зірок"

12.20 Х/ф "Новорічний ян�
гол"

14.15 Т/с "Одне серце на
двох"

18.00 "Хата на тата" 12+
22.35 Х/ф "Зимовий сон"
00.40 Х/ф "Вілла розбрату,

або Танець сонячно�
го затемнення"

ICTV

07.45 Х/ф "Король Ральф"
09.20 Х/ф "Невдахи"
11.00,22.25 Дизель�шоу
13.35 Х/ф "Гудзонський яс�

труб" 16+
15.20 Х/ф "Дев'ять ярдів"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Поліцейська

академія" 16+
20.50 Х/ф "Поліцейська

академія�2: Перше
призначення" 16+

00.45 Скетч�шоу "На трьох"
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.50,10.00 Орел і решка
12.10 М/ф "Том і Джеррі та

Чарівник з країни Оз"
13.20 Х/ф "Гаррі Поттер
19.00 Х/ф "Фантастичні

звірі
00.20 Х/ф "Тернер і Хуч"

ÍÒÍ

06.50 Х/ф "Трест, який лоп�
нув"

10.50 Х/ф "Дежа вю"
12.55 Х/ф "Жандарм у

Нью�Йорку"
14.50 "Випадковий свідок"
19.00 Х/ф "Білі роси"
20.45 Х/ф "Закони приваб�

ливості"
22.25 Х/ф "Один шанс на

двох" (16+)
00.30 "Дискотека 80�х"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.30 Реальна містика
10.00 Т/с "Діда Мороза не

існує"
13.50, 15.20 Т/с "Німа" 16+
15.00,19.00, 03.20 Сьогодні
17.50, 20.00 Т/с "Незабута"

12+
22.45, 02.15 Т/с "Здраствуй,

сестро"
01.45 Телемагазин
03.40 Т/с "Родина на рік"

12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Архімед.
15.00,01.05 Країна пісень
16.00 Новорічний концерт
17.00 "Дивовижні готелі
18.10 Д/ц "Неймовірне

місто". Сінгапур
19.05 Д/с "Масштабні інже�

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

ди"
21.25 Д/ц "Дикі тварини"
22.00 Д/ф "Северин Нали�

вайко" 12+
00.05 Д/ф "Сходи Якова"

1+1

05.15,19.30 ТСН: "Теле�
візійна служба новин"

09.00 "Лото�Забава"
09.30,02.10 "Світ навиворіт"
13.50 Х/ф "Сам удома
20.15 Х/ф "Три горішки для

Попелюшки"
22.00 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"
23.50 Концерт "Світське

життя. 15 років"
²ÍÒÅÐ

07.05 Х/ф "Підміна на
Різдво"

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Сім'янин"
14.20 Х/ф "Кохання з пер�

шого погляду в Лап�
ландії"

16.10 Т/с "Детектив Рену�
ар" 12+

18.15, 20.30 Т/с "Випробу�
вання невинуваті�
стю"

20.00 "Подробиці"
22.20 Концерт
00.15 "Речдок"

ÑÒÁ

05.50 "Неймовірна правда
про зірок"

08.05 Т/с "Ми більше ніж я"
11.45 Х/ф "Знахар"
14.15 "СуперМама"
18.00 "Хата на тата" 12+
22.05 Х/ф "Кольє для

Снігової Баби"
23.50 Х/ф "Шлях крізь

сніги" 12+

ICTV

08.10 Х/ф "Леді�яструб"
10.20 Х/ф "Конан�варвар"
12.30 Х/ф "Робін Гуд: Поча�

ток" 12+
14.30,22.05 Дизель�шоу
16.50 Х/ф "Джуніор" 12+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Поліцейська

академія
00.30 Скетч�шоу "На трьох"
03.10 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.35,11.35 Kids' Time
09.40 М/ф "Крижане серце"
11.40 Х/ф "Чаклунка" 16+
13.40 Х/ф "Фантастичні

звірі
19.00 Х/ф "Земля тролів"
21.00 Х/ф "Земля тролів: У

пошуках золотого
замку"

23.00 Х/ф "Ґретель і Ген�
зель" 16+

ÍÒÍ

07.50 "Будьте здоровi"
08.25 Т/с "Банкірші"
11.55 Х/ф "Морозко"
13.30 Х/ф "Білі роси"
15.15 Х/ф "Один шанс на

двох" (16+)
17.20 Х/ф "Закони приваб�

ливості"
19.00 Х/ф "Кримінальний

талант"
22.05 Х/ф "SuperАлібі"
23.55 "Дискотека 80�х"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.00 Реальна містика
10.10 Х/ф "Родина напро�

кат"
12.00, 04.10 Х/ф "Весільна

сукня" 12+
14.10 Т/с "Лабіринт" 16+
18.00,20.00 Фантастична

ніч на каналі Україна
22.00 Концерт
23.50, 02.15 Т/с "Все одно

тебе дочекаюсь" 12+
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Р

ДАЦИЗМИ (назва за версією П. Ребра)
1. Людина вочевидь sapiens, але, на жаль, 

не завжди.
2. Націю може об’єднати лише майбутнє, але 

аж ніяк не сьогодення.
3. З нічого ніколи не буває щось, лише ніщо.
4. Істина існує незалежно від того, є на неї 

закон чи ні.
5. Немає нічого вічного, окрім самої вічності.
6. Твоє життя зміниться на краще лише тоді, 

коли станеш кращим сам.
7. Рушниця, яка протягом року жодного разу 

не вистрілила – насправді кочерга.
8. Хто жодного разу не був дурним, той ні-

коли не стане розумним.
9. Українські симпатії: одному подобається 

московський піп, другому – підвіяна червона 
попадя, а третьому – палкий прихильник поета 
Антона Чехова.

10. Сьомий десяток – це коли ти йдеш по 
вулиці, на тебе озираються гарні жінки, а ти 
замість того, щоб усміхатись і радіти, притьмом 
перевіряєш, чи застебнута ширінка.

11. Біле – це теж чорне, тільки з малим від-
сотком. І навпаки…

12. Чи ж буде завтра, якщо нема сьогодні?
13. Українські фінансові консиліуми мають 

усі ознаки конвульсіумів.
14. На відстані велике часто стає малим.
15. Аби пересвідчитися, що життя прекрас-

не – зазирни у люстерко.
16. Свиня закону – Зварич.
17. Весна не тільки пора кохання, а ще й ра-

дикуліту.
18. Людина, яка кричить, не може сказати 

щось розумне.
19. Мудрий не той, хто каже мудрі слова, 

а той, хто не робить нерозумних вчинків.

20. Найбільші біди від людей, які сидять ви-
соко, а бачать не далеко.

21. За психологічними ознаками жінки по-
діляються на дві категорії: ті, що походять від 
ребра Адама, і ті, що від мавпи.

22. Не там круто, де Крутой, а там, де Крути.
23. Діарейне: що у кого є, той тим і тішиться.
24. Бузинове: він був настільки дрібним, що 

дзявкав на великих.
25. Тільки дурень вважає свого ворога ро-

зумнішим.
26. Кохана жінка, як сонечко: на безпечній 

відстані гріє, на близькій – спалює крила.
27. Декому не так жаль сусіда, який ковбасою 

вдавився, як самої ковбаси.
28. Немає кохання буз бурчання.
29. Хахол більше любить ката, аніж рідного 

брата.
30. Старість – це той період у житті людини, 

коли слово «клізма» уже звучить гордо.
31. Життя – це великий супермаркет, де ко-

жен сам вибирає і сам платить.
32. Смерть – це перехід тіла зі світу черв’яків 

у світ хробів.
33. Здоровому ділу – здоровий глузд.
34. Немає Бога в аморальних вчинках (Іс-

торія Росії).
35. Богові – Богове, а кесарям – кесарів роз-

тин.
36. Якщо на наших олігархах шапки горять, 

то на патріотах штани смердять.
37. Баран, який зрозумів, що він баран – уже 

не баран.
38. Діагноз: ленінгіт обох півкуль.
39. Українське: не народ, а дикі люди.
40. Післявиборне: під носом пахло, у вухах 

лящало, а в роті не було.

Смійтеся на здоров`я 25 грудня –  
святкування Різдва 

Христового вірян  
Римсько-католицької 

церкви
Шановні віряни Римсько- 
католицької церкви!

У ваші серця, оселі і храми всезі-
гріваючим світлом прийшло радісне 
вселенське свято – Різдво Христове.

Дуже приємно мати честь і нагоду 
привітати значну частину жителів 
Романівського району – віруючих-
католиків з Різдвом Христовим та 
Новим роком.

Щороку ви першими маєте щасли-
ву нагоду спостерігати на небосхилі 
спалах яскравої різдвяної зірки, про-
мені якої несуть радість у кожну до-
мівку. Тепло цього свята однаково зі-
гріває усіх християн світу, незалежно 
від їхньої національності та поглядів, 
які вони поділяють.

Сподіваюсь, що у Різдво Христове 
всі віруючі щиро звернуть свої помис-
ли до заповідей Божих, сповідувати-
муть їх щодня.

Щиро бажаю добра і благополуччя, 
злагоди й любові вашим родинам! Не-
хай збудуться найзаповітніші мрії. 
Гарних вам і радісних різдвяних свят! 
Хай щастить у новому році!

З повагою голова державної 
адміністрації В. Флуд


