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Відстояли честь і гідність:  
газета «20 хвилин» виграла суд 
проти депутата Развадовського

Лариса Бджілка

Раніше ми повідомляли 
про призначення старост 
на п’ятнадцяти старостин-
ських округах Романівської 
ОТГ.

Редакція «20 хвилин Романів» виріши-
ла дізнатися, що планують першочергово 
робити на підпорядкованих територіях 
старости та якими шляхами втілюватимуть 
задумане. Тож у подальших номерах ми 
плануємо коротко розповісти про кожного 
старосту та його перші трудові кроки.

Биківський староста Олександр Роман-
чук під час свого призначення у сесійній 
залі відчув і підтримку, і водночас супротив 
зі сторони своїх односельчан. Тож ми вирі-
шили дізнатися, як працюється биківському 
старості на новому місці.

��  Які проблеми на вашому 
окрузі Ви плануєте вирішити пер-
шочергово?

– У першому пункті мого робочого 
плану стоїть питання вирішення про-
блеми з водопостачанням. Як з̀ ясувалося, 
у робітників нашого водоканалу є чимала 
заборгованість із заробітної плати, підпри-
ємство у край важкому стані. Якщо завтра, 
не дай бог, горить насос, який вичерпав свою 
працездатність, і не буде постачання води, 
Биківка, умовно кажучи, попливе.

�� Яка приблизна вартість на-
сосу?

– Сам насос коштує в межах 12 ти-
сяч грн.

�� Яким чином Ви плануєте ви-
рішити цю проблему, адже фінан-
совим розпорядником Ви не є?

– Над цим питанням поки що думаю, 
шукаю шляхи вирішення, поки не готовий 
озвучити. Та бажання вирішити його стиму-
лює активно працювати над вирішенням. 
Працюю.

�� Зрозуміло. Наступне терміно-
ве питання?

–   Д о -
р о г и  п о 
в у л и ц я х 
м і с т е ч к а 
у  ж а х л и -
вому стані, 
я планую 

це питання вирішити власними силами Би-
ківської громади. На території колишнього 
склозаводу є каміння, тож за основу поза-
сипаємо ями ним, а вже поверхнево мучкою. 
У кого є трактор, машина, лопата – будемо 
гуртуватися і працювати для свого ж блага.

�� Ну а третій пункт Вашого ро-
бочого плану?

– Зробити гарний в̀ їзд у наше селище 
Биківку. Обрізати сухі, аварійно небезпечні 
дерева та встановити обабіч дороги непо-
далік лісового господарства майданчик для 
відпочинку. На чергове засідання виконкому 

планую подати необхідне звернення про 
надання дозволу на зрізування дерев, які є 
загрозою життю людини. Також веду пе-
ремовини з лісниками про встановлення 
красивого та зручного майданчика для від-
починку, для прикладу, такого, як у наших 
сусідів на в̀ їзді в смт Довбиш.

До речі, я вже провів загальні збори 
у селі Товща – там люди висловили свою 
першочергову проблему – погані, розбиті 
дороги. Тож будемо шукати шляхи вирі-
шення разом. Також у найближчих планах 
почути думку про проблеми й биківчан, 
тож і тут планую провести загальні збори.

Отакі перші кроки новообраного Би-
ківського старости Олександра Романчука. 
Громаді Биківського старостинського округу 
вирішувати, чи підтримувати молодого 
очільника. Усім відомо: один у полі – не воїн. 
Лише гуртом можна досягати бажаного. 
Бажаємо успіхів!

ГРАФІК особистого 
прийому громадян 
керівництвом Романів-
ської селищної ради

Романівський селищний голова Савченко Володимир 
Володимирович:

• вівторок – 9:00–13:00;
• четвер – 9:00–13.00.
Перший заступник Романівського селищного голови 

Шевчук Микола Аркадійович: середа – 9.00–13.00.
Секретар Романівської селищної ради Чумаченко 

Юрій Миколайович:
• вівторок – 9:00–13:00;
• четвер – 9:00–13:00.
Керуюча справами виконавчого комітету Романівської 

селищної ради Іванюк Інна Володимирівна: п’ятниця – 
9:00–13:00.

Видача довідок:
• вівторок – 9:00–13:00;
• четвер – 9:00–13:00.

ГРАФІК  
виїзних особистих 
прийомів 
громадян на 
перше півріччя 
2021 року

Савченко В. В. – голова Романівської ОТГ:
• 10.02.2021 – смт Биківка;
• 10.03.2021 – с. Прутівка;
• 14.04.2021 – с. Ягодинка;
• 12.05.2021 – с. Ольшанка;
• 09.06.2021 – с. Гордіївка.
Шевчук М. А. – перший заступник Рома-

нівського селищного голови:
• 09.02.2021 – с. Камінь;
• 09.03.2021 – с. Соболівка;
• 13.04.2021 – с. Старочуднівська Гута;
• 11.05.2021 – с. Годиха;
• 15.06.2021 – с. Червоні Хатки.

Запрошуємо до співпраці!
Редакція газети «20 хвилин Романів» за-

кликає усіх бажаючих долучатися до ство-
рення нашої газети. Наша редакція працює 
для жителів Романівського краю: ми вчимося, 
набуваємо досвіду, розвиваємося та, зрештою, 
створюємо якісний та доступний продукт.

На шпальтах нашого видання ви можете ви-
словити свою думку, поділитися наболілим, а 
також розповісти цікаві, курйозні чи повчальні 
історії зі свого особистого життя чи життя 
села або селища. Сторінки газети «20 хвилин 
Романів» відкриті для вас!

Щоб зв̀ язатися з нашим журналістом, теле-
фонуйте за номером: 

068-245-96-70 (Леся Олександрівна) 
або пишіть lesitereshchuk1978@gmail.com 

«Насамперед  
вирішу проблему  

з водопостачанням», – 
биківський староста  

про плани на майбутнє

СЕРЕДА

с. 5

Дітям Романівщини – безпечне  
та якісне харчування с. 4

с. 3
Як кіт наплакав: чи вдасться вижити 
на прожитковий мінімум 2021?
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«Вівад 09» розігрує 
цінні подарунки до дня 
народження компанії

День наро-
дження – час 
для подарунків. 
Але дарувати не 
ДЛЯ іменинни-
ка, а ВІД.

У день свого 15-річ-
чя компанія «Вівад 09» 
розіграє призи серед 
підписників сторінки та 
учасників групи у Facebook. Цінні 
подарунки отримують троє щас-
ливчиків.

«Обирати переможців ми до-
віримо генератору випадкових 
чисел, усе в руках технологій, 

жодного підкупу. Отже, головне 
за вами – бути або стати учасника-
ми групи Вівад 09 та підписатись 
на сторінку підприємства. Тож на 
старт, увага…  Подарунки», – за-
кликають в компанії.

Громадська 
організація «Спільно» 
профінансувала 
виїзд на турнір юних 
спортсменів клубу 
«Андеграунд»

Цими вихідними 
у місті Луцьку від-
бувся турнір з ММА 
«Voin open», що зібрав 
близько 200 учасників 
з багатьох областей 
України.

Романівський район у скла-
ді області представляли троє 
спортсменів. На жаль, цього разу 

ніхто з них не зміг вибороти при-
зове місце.

СК «Андеграунд Романів» 
дякує громадській організації 
«Спільно» за підтримку та по-
вну фінансову допомогу у виїзді 
на турнір.

«Маю сподівання, що завдя-
ки таким організаціям спорт та 
район в цілому буде процвітати. 
Працюємо, тренуємось та розви-
ваємо спорт спільно!» – зазначив 
керівник СК «Андеграунд» 
Дмитро Розвадовський.

Пенсіонери за віком звільняються 
від сплати земельного податку

Відповідно до 
п. 281.1 ПК України від 
сплати земельного по-
датку звільняються, 
зокрема, пенсіонери 
(за віком).

Пунктом 281.2 ПКУ визначено, 
що звільнення від сплати податку 
за земельні ділянки, передбачене 
для відповідної категорії фізичних 
осіб п. 281.1 ПКУ, поширюється 
на земельні ділянки за кожним 
видом використання у межах гра-
ничних норм:

– для ведення особистого се-
лянського господарства – у розмірі 
не більш як 2 гектари;

– для будівництва та обслу-
говування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка): у селах – не 
більш як 0,25 гектара, в селищах – 
не більш як 0,15 гектара, в містах – 
не більш як 0,10 гектара;

– для індивідуального дачно-
го будівництва – не більш як 0,10 
гектара;

– для будівництва індивіду-
альних гаражів – не більш як 0,01 
гектара;

– для ведення садівництва – не 

більш як 0,12 гектара.
Проте, варто врахувати, що 

особи-пенсіонери, яким була при-
значена пенсія за віком на піль-
гових умовах, не мають право на 
пільгу щодо сплати земельного 
податку, якщо вони не досягли 
пенсійного віку, хоча в пенсійному 
посвідчення зазначено «пенсіонер 
за віком». Такі особи матимуть 
право на пільгу щодо сплати зе-
мельного податку за земельні ді-
лянки, що належать їм на правах 
приватної власності (за винятком 
земельних паїв), після досягнення 
ними пенсійного віку (60 років).

Джерело: «БЛОГ ПРАВА»

Миропільська громада шукає 
поліцейського офіцера громади

Відповідне оголо-
шення розміщено на 
офіційному сайті Ми-
ропільської громади.

«Нещодавно Миропільська 
громада та Головне управлін-

ня Національної поліції Жи-
томирської області підписали 
меморандум про співпрацю. 
Будемо разом реалізовувати 
проєкт "Поліцейський офіцер 
громади".

За детальнішою інформацією 
звертайтеся до селищної ради. 
Умови заповнення анкети – на-

явність відповідної освіти та 1,5 
року роботи в поліції.

Бажаючі служити в громаді за-
для безпеки та спокою громадян, 
беріть участь у конкурсі!

Посилання для заповне-
ння анкети на участь у конкурсі 
https://otg-officer.police.gov.ua», – 
йдеться в публікації.

Додаткова відпустка:  
хто може отримати

На отримaння додaткової від-
пустки мають право усі громaдяни 
України, що мaють трудові відно-
сини з певними організaціями чи 
устaновами. Насамперед можнa 
виділити жінок aбо чоловіків, які 
працевлaштовані та виховують 
двох і більше дітей до п'ятнадцяти 
років. Також до цієї категорії під-
падають:

1. Оcоби, які удочерили ди-
тину;

2. Якщо є дитинa з обмеженою 
дієздатністю;

3. Якщо нaд дитиною встанов-
лена опіка і вонa є обмежено ді-
єздатною або частково дієздaтною 
з caмого народження дитини під-
групи A І групи;

4. Якщо утримують дитину 
самі (наприклад, вдови aбо жін-
ки, які є в шлюбі, aле у свідоцтві 
про нaродження дитини не існує 
зaпису про бaтька дитини).

Хто така одинокa мaти?
Це – доросла особа жіночої 

статі, яка не є в шлюбі і в свідо-
цтві про народження дитини не 
має запису про батька дитини або 
цей запис був зроблений на про-
хання. Також це може бути матір, 
яка виховує дитину без батька, яка 
перебуває у розлученні і виховує 
дитину самотужки.

Хто такий тато-одинaк?
Це –  доросла особа чоло-

вічої статi, який не є в шлюбi 
i в свідоцтвi про народження ди-
тини записано, що він є батьком 
(вдівець або розлучений та вихо-
вує дитину самотужки).

Надається ця вiдпустка лише 
працевлаштованим особам, 
якi мають хоча б стаж роботи 
в один рiк. Також жінці або чо-
ловіку, в яких є двоє або бiльше 
дiтей вiком до п'ятнадцяти рокiв 

або також малюк з обмеженою 
дiєздатністю або частково дієздат-
ний, дитина, взяту під пiклування 
до вісімнадцяти років, якщо вона 
не набула прав повноліття раніше.

Термін для вiдпустки надаєть-
ся матері або батьку які утриму-
ють дітей, становить не більше як 
десять діб (святкові та неробочі дні 
не будуть враховувані).

При існуванні декiлькох під-
став для надавання відпустки вона 
не може бути вищою зa сімнад-
цять діб.

За більш детальнішим 
роз'ясненням ви можете звер-
нутися до Бердичівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги за телефонами 
(04143) 4‑14‑42, 068‑291‑90‑18 або 
на номер контакт‑центру без-
оплатної правової допомоги 
0800–213–103.

Краса дитячими руками
З 1 по 22 лютого 

в Домі української 
культури у Житомирі 
проходитиме вистав-
ка робіт вихованців 
майстра народної 
творчості Інни Іва-
нівни Бовсунівської, 
керівника гуртків Ро-
манівського Будинку 
дитячої творчості.

У виставці «Краса дитячими 
руками» представлені роботи 
в техніці «витинанка» та «кві-
лінг». Займаючись декоративно-
прикладним мистецтвом, діти 
навчаються висловлювати свої 

емоції, думки та почуття худож-
німи засобами. Це роботи над-
звичайно талановитих та всебічно 
обдарованих дітей, які прагнуть 

постійного вдосконалення. Своїми 
досягненнями вихованці разом 
з керівником радо поділяться 
з вами.
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Згідно із законодавством України прожитковий 
мінімум – це вартісна величина достатнього для 
забезпечення нормального функціонування орга-
нізму людини, збереження її здоров'я набору про-
дуктів харчування, а також мінімального набору 
непродовольчих товарів та мінімального набору 
послуг, необхідних для задоволення основних  
соціальних і культурних потреб особистості.

Хто ваш депутат?
Депутати Романівської селищної 

ради закріплені за такими населеними 
пунктами:

1. Багінський Віталій Альфредович, ЄБВО (єди-
ний багатомандатний виборчий округ), смт Романів: 
вул. Калинова (15, 17, 19, 21, 23, 27, 29–56), вул. Мар'янівська, 
пров. Мар'янівський, вул. Осипенка, вул. А. Кренца, пров. 
А. Кренца, вул. Пушкіна.

2. Весельська Зоя Олександрівна, № 1, смт Романів: 
вул. Зелена, вул. Незалежності, вул. Південна, вул. Промис-
лова, пров. Промисловий, вул. Сагайдачного, вул. Садова, 
вул. Смарагдова, вул. Заводська, вул. Б. Тена.

3. Галяс Олександр Миколайович, № 1, ЄБВО, смт 
Романів: вул. Небесної Сотні, пров. Небесної Сотні, вул. Ко-
шового.

4. Гранківська Марина Василівна, ЄБВО, смт Романів: 
вул. Віля Надводнюка, вул. Героїв Чорнобиля, вул. Голуба, 
вул. Жовтнева, вул. Петра Радзихівського, пров. Жовтневий, 
пров. Трудовий, пров. Шкільний.

5. Григор'єв Дмитро Володимирович, № 1, смт Ро-
манів: вул. Шевченка (2/3, 61, 63, 65/10), вул. Калинова (1–14, 
16, 18, 20, 22, 24–26, 28/18), пров. Калиновий, вул. Веніаміна 
Юхимовича, вул. Чкалова, вул. Лисенка, вул. Мічуріна.

6. Зінчук Сергій Олександрович, № 4, с. Романівка, с. 
Разіне, с. Хижинці, с. Мані.

7. Мичківський Олександр Володимирович, ЄБВО, 
смт Романів: вул. Банкова, вул. Кооперативна, вул. Коцю-
бинського, пров. Матросова, вул. Папаніна, вул. Суворова, 
пров. Суворова, вул. Мендєлєєва.

8. Капінус Віктор Олексійович, № 1, ЄБВО, с. Годиха, 
с. Межирічка, с. Микільськ, с. Старочуднівська Гута, с. Суль-
жинівка, с. Соболівка, с. Вила.

9. Капінус Олексій Григорович ЄБВО, с. Ягодинка, с. 
Борятин, с. Іванівщина, с. Лісна Рудня, с. Садки, с. Тевеліївка, 
с. Гвіздярня.

10. Кучинська Тетяна Вікторівна, ЄБВО, смт Романів: 
вул. С. Лялевича, вул. Пилипа Орлика, вул. Павла Полуботка, 
вул. Спортивна, вул. Макаренка, вул. Г. Сковороди, вул. Івана 
Котляревського.

11. Лесько Дмитро Олександрович, № 1, ЄБВО, с. 
Камінь, с. Булдичів, с. Шевченка.

12. Лещенко Олексій Павлович, № 1 ЄБВО, с. Червоні 
Хатки, с. Залужне, с. Ясногород, с. Монастирок, с. Синява.

13. Мирончук Катерина Вікторівна, № 1, ЄБВО, смт 
Романів: вул. С. Лялевича, вул. Пилипа Орлика, вул. Павла 
Полуботка, вул. Спортивна, вул. Макаренка, вул. Г. Сковороди, 

вул. Івана Котляревського.
14. Орлюк Володимир Миколайович, ЄБВО, смт 

Романів: вул. Віля Надводнюка, вул. Героїв Чорнобиля, 
вул. Голуба, вул. Жовтнева, вул. Петра Радзихівського, пров. 
Жовтневий, пров. Трудовий, пров. Шкільний.

15. Остапенко Юрій Васильович, № 2, смт Романів: 
вул. Графа Ілінського, пров. Графа Ілінського, вул. Міжгірна, 
вул. Колуково, вул. Б. Хмельницького, пров. Б. Хмельницького, 
вул. Лісова, пров. Замковий.

16. Серт Ірина Валеріївна, ЄБВО, с. Нивна, с. Голубин, 
с. Яблунівка.

17. Сосноввська Марія Андріївна, № 1, ЄБВО, смт 
Романів: вул. Графа Ілінського, пров. Графа Ілінського, 
вул. Міжгірна, вул. Колуково, вул. Б. Хмельницького, пров. 
Б. Хмельницького, вул. Лісова, пров. Замковий.

18. Спіцина Світлана Леонідівна, ЄБВО, смт Романів: 
вул. Базарна, вул. Івана Чепіля, вул. Корольова, вул. Польова, 
вул. Гагаріна, пров. Гагаріна.

19. Темченко Рита Анатоліївна, № 3, смт Биківка, с. 
Сарнівка, с. Товща, с. Прутівка, с. Костянтинівка, с. Жовтий 
Брід, с. Білки, с. Новопрутівка, с. Новохатки.

20. Флуд Василь Васильович, № 1, с. Велика Козара, 
с. Омильне.

21. Ходюк Василь Іванович, № 1, ЄБВО, смт Романів: 
вул. Путіліна, пров. Путіліна, вул. Філатова, пров. Філатова, 
вул. Медична, пров. Медичний.

22. Хоміченко Олександр Олексійович, ЄБВО, смт 
Романів: вул. Житомирська, вул. Пригородна, пров. При-
городний.

23. Чернецький Євген Олександрович, № 4, с. Вру-
блівка, с. Корчівка, с. Гордіївка.

24. Чумаченко Юрій Миколайович, № 2, смт Романів: 
вул. Шевченка (62, 64, 67/3–220), пров. Шевченка, вул. Першо-
травнева.

25. Шуляр Леонід Петрович, № 3, с. Вільха, с. Мала 
Токарівна, с. Ольшанка, с. Ульянівка, с. Бубни, с. Цеберка.

26. Яшник Людмила Олексіївна, ЄБВО, смт Романів: 
вул. Прогресівська, вул. Набережна, вул. Горького, вул. Гоголя, 
вул. Поліська, вул. Вишнева, вул. Кришталева.

У Романівській 
селищній 
раді – 8 нових 
керівників

Лариса Бджілка

5 та 8 лютого проходили конкур-
си на заміщення вакантних посад 
керівників структурних підрозділів 
Романівської селищної ради.

Судячи з того, що вісім кандидатів затверджені 
відповідною комісією на посади, конкурс претенденти 
пройшли гідно.

Тож 5 лютого отримали портфелі:
• На посаду начальника відділу освіти – Оксана 

Гаврилова;
• На посаду начальника фінансового відділу – На-

талія Горобець;
• На посаду начальника відділу культури, туризму, 

молоді та спорту – Тетяна Кучинська;
• На посаду начальника відділу з організаційної 

роботи – Катерина Мирончук;
• На посаду начальника відділу соціального захисту 

населення – Володимир Рибак.

8 лютого:
• На посаду начальника служби у справах дітей – 

Валентина Данилевич;
• На посаду начальника відділу юридичної та ка-

дрової роботи – Олена Бабич;
• На посаду начальника відділу земельних відносин 

і екології – Валерій Мазуркевич.

На 17 вакантних посад було оголошено кон-
курс Романівською селищною радою. Як пові-
домила Інна Іванюк, керуюча справами вико-
навчого комітету Романівської селищної ради, 
до конкурсної комісії надійшли заяви від 20 
претендентів на заміщення вакантних посад. 
Тож далі буде.

ЯК КІТ НАПЛАКАВ: чи вдасться  
вижити на прожитковий мінімум 2021?

Світлана Цимбалюк

Скільки грошей 
потрібно мати у ки-
шені, щоб прожити 
місяць? Ви заду-
маєтесь, почнете 
проводити ретельні 
підрахунки своїх 
витрат, а тим часом 
влада твердо вирі-
шила: 2189 грн для 
прожиткового міні-
муму вистачать.

У 2021 році було встанов-
лено загальний показник про-
житкового мінімум на одну 
особу в розрахунку на місяць 
у наступному розмірі: із 1 січ-
ня – 2189 грн, із 1 липня – 
2294 грн, із 1 грудня – 2393 грн. 
Відповідно до цих розрахунків 
на день людині працездатного 
віку має вистачити близько 70 
гривень для того, аби прожити.

Журналісти «20 хвилин» 
вирішили проаналізувати, чи 
реально прожити на той про-
житковий мінімум, який вста-
новили для українців.

Спочатку ми порахували 
продукти харчування. Ціни 
обирали не високі, але і не най-
менші. Почнемо з хліба, адже, 
як говориться, він – усьому го-
лова. Якщо вам вистачає одного 
буханця на три дні, то відпо-
відно за десять буханців хліба 
вартістю 18 грн у місяць вам 
доведеться віддати 180 грн. Пів 
кілограмова пачка гречки обі-
йдеться у 35 грн, а рис такої ж 

фасовки – у 22 грн. Якщо раз 
у тиждень протягом місяця ку-
пувати десяток яєць за 38 грн, 
то потрібно витратити 152 грн. 
А щотижневий пакет літрового 
молока вартістю 26 грн у місяць 
обійдеться у 104 грн. Пляшка 
олії коштуватиме 41 грн, кіло 
цукру – 23 грн, кілограм мака-
ронних виробів – 20 грн і 200 

грамів масла – 43 грн. Врахо-
вуючи те, що одній людині на 
місяць приблизно потрібно 3 
кілограми картоплі, відповідно 
це обійдеться у 44 грн.

Дієтологи радять ввести 
у свій раціон куряче м'ясо, яке 
є джерелом білка та повинно 
бути в меню чи не кожного 
українця. На сьогодні кілограм 
курячого філе коштує 100 грн. 
Не варто забувати і про дже-

рело фосфору – рибу. Один кі-
лограм свіжомороженого хека 
обійдеться вам у 150 грн. Також 
додамо до цього списку ще два 
кілограми яблук за 43 грн, упа-
ковку чаю за 27 грн та чотири 
лимони за 22 грн. Відповідно, 
ми склали список найзатребу-
ваніших продуктів, тому з роз-
рахунком на одну людину ви-

ходить сума 1006 грн.
Йдемо далі, а точніше – їде-

мо. Якщо будете добиратися 
до роботи, то мінімально ви-
тратимо 200 грн.

Переходимо до непродо-
вольчих товарів. 400 грамів по-
рошку для прання можна при-
дбати за 36 грн, порошок для 
очищення ванни (400 грамів) – 
20 грн, гель для миття посуду 
(400 мл) – 20 грн, шампунь – 
60 грн, мило рідке – 32 грн, за-
соби особистої гігієни – 70 грн. 
І разом за ці покупки у нас ви-
ходить 238 грн.

Розглянемо мінімальний 
набір послуг. Віднесемо сюди 
мобільний зв'язок, за який 
платимо близько 100 грн на 

місяць, послуги перукаря – 
100 грн та інтернет – 130 грн. 
Разом – 330 грн. Зазвичай після 
таких буденних потреб згадує-
мо про комуналку. Зазираємо 
у наш споживчий гаманець, 
а там уже витрачено 1758 грн 
і залишилась всього 431 грн. На 
цьому моменті розуміємо, що 
місія вкластися у прожитковий 
мінімум успішно провалена.

Що ж стосується соціальних 
та культурних потреб, то ран-
кова кава з колегами, покупка 
одягу, ліків, відвідини театрів, 
кіно та інших цікавих закладів 
залишаються такими ж омрі-
яними та недоступними, як 
спроба прожити на 2189 грн 
у місяць.
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Колекторів планують карати за погрози та шантаж
Світлана Цимбалюк

Нещодавно Верхо-
вна Рада підтримала 
законопроєкт щодо 
захисту боржників 
при врегулюванні 
простроченої забор-
гованості. У першому 
читанні за нього про-
голосували 355 народ-
них депутатів.

Згідно із законопроєктом 
передбачено врегулювання пра-
вовідносин, що виникають під 
час врегулювання простроченої 
заборгованості з метою захисту 
прав споживачів-боржників та об-
меження доступу до ринку потен-
ційно недобросовісних колекторів.

Також у документі пропонують 
впровадити визначення «колек-
торська компанія». Це значить, 
що юридична особа, яка діє в ін-
тересах кредитодавця або нового 
кредитора відповідно до договору, 
зможе здійснювати врегулювання 
простроченої заборгованості та 
буде включена до Реєстру колек-
торських компаній. До речі, Реєстр 
колекторських компаній теж вво-
дять на законодавчу арену. Він буде 
під порядкуванням Національного 
банку України та міститиме відо-
мості про колекторські компанії, 

які здійснюють врегулювання про-
строченої заборгованості відповід-
но до договору з кредитодавцем 
або новим кредитором.

У законопроєкті значиться, 
що кредитодавець не має права 
залучати колекторську компа-
нію, якщо це не передбачено 
договором.

«Кредитодавець не має права 
залучати колекторську компанію 
для врегулювання простроченої 
заборгованості, якщо умовами 
договору про споживчий кредит 
не передбачено таке право креди-
тодавця.

Умовами договору про спожив-
чий кредит повинно бути перед-

бачено волевиявлення споживача 
щодо передачі інформації про 
його прострочену заборгованість 
близьким особам із дотриманням 
вимог частини шостої статті 24 
цього Закону. У разі, якщо такий 
договір укладається шляхом при-
єднання, зазначене волевиявлення 
повинно міститися в індивідуаль-
ній частині договору», – йдеться 
у документі.

Що колекторам  
буде заборонено

Кредитодавцю або так званій 
колекторській компанії при вре-
гулюванні простроченої заборго-

ваності хочуть встановити деякі 
заборони. По-перше, заборонено 
здійснювати дії, що посягають на 
права, свободи та власність спожи-
вача, а також ставлять під загрозу 
його життя, здоров’я, честь, гідність 
та ділову репутацію. Недопустимо 
використовувати погрози, шан-
таж, здійснювати незаконні або 
неправомірні дії, ображати особис-
ту гідність клієнта. Буде каратися 
намагання ввести в оману боржни-
ка відносно розміру, характеру та 
підстав виникнення простроченої 
заборгованості, а також наслідків, 
які можуть настати у разі невико-
нання умов договору.

Взаємодіяти із клієнтом кре-
дитні компанії можуть лише 
з 8-ї до 20-ї години та не більше 
двох разів на добу. При цьому 
взаємодія за допомогою засобів 
зв’язку вважається у разі, коли 
особі передано інформацію про 
розмір простроченої заборгова-
ності, розмір неустойки та інших 
платежів, які стягуються при 
невиконанні зобов’язання за до-
говором. Недопустимим вважа-
ється зі сторони колекторів при-
ховування номера контактного 
телефону, з якого здійснюється 
дзвінок або надсилається повідо-
млення споживачу.

Коли кредитодавці направля-
ють споживачу офіційний лист, 
вони не можуть використовувати 
на конвертах або повідомленнях 
зображення, які можуть бути 
сприйняті як такі, що містять по-
грозу, а також використовувати 

написи «виконавчий документ», 
«рішення про стягнення», «повідо-
млення про виселення» тощо.

Як вберегтись від 
незаконних дій колекторів

Юрист Володимир Красов-
ський радить: якщо ви стали 
жертвою колекторів, необхідно 
звернутись до правоохоронців із 
заявою за фактом вимагання. А ще 
краще, запишіть вашу розмову – 
це буде доказом того, що діалог 
дійсно відбувся.

«Якщо вам телефонують і ви-
магають кошти, насамперед я б 
радив записати розмову. Це буде 
підтвердженням того, що розмова 
відбулась. Потім потрібно звер-
нутися до поліції із заявою про 
порушення кримінального про-
вадження, а саме про вчинення 
кримінального правопорушення 
за фактом вимагання. Тоді поліція 
має порушити справу, з’ясувати, за 
ким закріплений номер та інші об-
ставини. Тому що фізично і де-юре 
будь-які листування мають бути 
обумовлені кредитним договором 
або договором позики. У цьому 
договорі повинно зазначатися, як 
має проходити процедура спілку-
вання між компанією, яка надала 
кредит, та клієнтом. Зазвичай це 
відбувається у вигляді листуван-
ня. Якісь невідомі люди жодного 
права не мають вам телефонува-
ти і тим паче вимагати грошові 
кошти», ‒ наголошує Володимир 
Красовський.

Дітям Романівщини –  
безпечне та якісне харчування

Лариса Бджілка

Рішенням 3‑ї сесії 
Романівської селищ-
ної ради 8 скликання 
від 23.12.2020 р. за-
тверджено програму 
«Дітям Романівщи-
ни – безпечне та якіс-
не харчування» на 
2021–2023 роки.

Діти – це наше майбутнє, наш 
найцінніший скарб, наше про-
довження, саме діти є стимулом 
нашого життя.

Пандемія внесла досить чима-
ло різних і незвичних змін у наше 
повсякденне життя. Дистанцій-
ний шкільний процес навчання 
продемонстрував батькам, дітям 
та викладачам різні сторони мож-
ливостей у здобутті освіти. І кожен 
виніс свій урок. Та ми про інше.

На сьогодні майже всі заклади 
освіти Романівщини працюють 
у більш звичному режимі, Але, як 
стало відомо, у школах Романів-
щини відсутнє гаряче одноразове 
харчування.

Батьки у соціальних мережах 
зазначають: «Діти відправляються 
в школу в 7.50 ранку і приїжджають 
додому близько 15.00. Протягом 
навчального дня діти змушені хар-
чуватися придбаними в магазинах 
(бо не всюди в школах є буфети) 
печивом, цукерками, солодкими 
напоями тощо, у кращому разі до-
машніми бутербродами з чаєм».

З вищесказаного можна зро-
бити висновок, що у школах діти 
можуть отримати не лише знання, 

а й багато хвороб. І це серйозна 
проблема.

Керівництво району обіцяє 
налагодити проблему з харчуван-
ням до кінця лютого 2021 року. Та 
виникає питання, а що заважало 
врегулювати це до початку на-
вчального стаціонарного навчання 
і хто нестиме відповідальність за 
здоров’я наших з вами дітей.

Зрештою, ми усі несемо відпо-
відальність за здоров̀ я дітей, тож 
не будьмо байдужі!

Публікуємо для ознайомлення 
витяг з програми «Дітям Романів-
щини – безпечне та якісне харчу-
вання».

Фінансове забезпечення 
виконання заходів

Фінансування Програми здій-
снюється завдяки:

– коштам місцевого бюджету;
– іншим джерелам, не забо-

роненим законодавством України.
Батьківська плата за харчуван-

ня дітей частково або повністю 
може вноситися в натуральній 
формі як самими батьками, так 
і спонсорами, меценатами тощо.

Кошти місцевого бюджету 
використовуються на:

1. Забезпечення безкоштовним 
харчуванням учнів 1–4 класів;

2. Реалізацію заходів соціаль-
ного захисту учнів та вихованців 
району із забезпечення безкоштов-
ним харчуванням дітей-сиріт, ді-
тей, позбавлених батьківського 
піклування, учнів з малозабезпе-
чених сімей, дітей з особливими 
освітніми потребами, які навча-
ються в інклюзивних класах освіт-
ніх закладів;

3. Організацію безкоштовного 
харчування учнів, батьки яких є 

учасниками АТО;
4. Організацію безкоштовного 

харчування дітей-переселенців;
5. Організацію додаткового 

прийому їжі під час оздоровчого 
періоду у дошкільних навчальних 
закладах (другий сніданок з 10.00 
до 11.00) у вигляді фруктів, соків;

6. Забезпечення учнів 1–4 класів 
питною негазованою бутильова-
ною водою в обсягах, що задоволь-
няють індивідуальні потреби дітей.

Встановлення норм 
харчування дітей 
у навчальних закладах

1. Виконання денної норми 
на одну дитину у ЗДО (заклад 
дошкільної освіти) здійснювати  
коштом батьків або осіб, які їх 
замінюють, та завдяки бюдже-
ту Романівської селищної ради. 
Вартість харчування одного діто-
дня встановлюється з розрахунку 
фактичної вартості харчування 
на місяць, розділеної на кількість 
діто-днів.

2. Встановити з 1 лютого по 
31 грудня 2021 року вартість хар-
чування 1 діто-дня 25 грн по кому-
нальних дошкільних навчальних 
закладах селищної ради.

3. Встановити батьківську плату 
у розмірі 80% від вартості харчу-
вання на день.

4. Збільшити на 10% витрати 
на харчування у літній оздоров-
чий період (90 днів) з 01.06.2021 
по 31.08.2021 року для придбання 
свіжих овочів і фруктів завдяки 
бюджету Романівської селищної 
ради.

5. Встановити розмір плати 40% 
для батьків багатодітних сімей, 
у сім'ях яких троє і більше дітей, 
а також дітям, батьки яких брали 
(беруть) участь у антитерористич-
ній операції.

6. При встановленні 40% бать-
ківської плати за харчування дітей 
у закладах дошкільної освіти нарів-
ні з рідними дітьми враховуються 
падчерки та пасинки, які прожива-
ють у цій сім'ї, якщо вони не були 
враховані в сім'ї іншого з батьків, 
а також діти, на яких оформлена 
опіка у зв'язку зі смертю батьків, 
позбавленням їхніх батьківських 
прав, засудженням до позбавлення 
волі, включаючи час перебування 
під слідством або направленням на 
примусове лікування тощо.

7. Від плати за харчування 
звільняються батьки або осо-
би, які їх замінюють, на дітей, 
які потребують особливої со-
ціальної уваги та підтримки 
(згідно зі ст. 5 Закону України 
«Про охорону дитинства»):

•. Діти-сироти;
• Діти, позбавлені батьківсько-

го піклування;
• Діти з сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну соціаль-
ну допомогу малозабезпеченим 
сім'ям»;

• Діти з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у спе-
ціальних та інклюзивних класах;

• Відповідно до ст. 30 Закону 
України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи»:

• Діти, які є інвалідами внаслі-
док Чорнобильської катастрофи;

• Відповідно до Указу Пре-
зидента від 17.03.1998 № 197/98 
«Про деякі заходи щодо дер-
жавної підтримки сімей з не-
повнолітніми дітьми працівни-
ків органів внутрішніх справ, 
які загинули під час виконання 
службових обов'язків», діти 
працівників органів внутріш-
ніх справ, які загинули під час 
виконання службових обов'язків 
(забезпечуються одноразовим 
безкоштовним харчуванням 
(в разі необхідності).

8. Забезпечити з 01 лютого по 
31 травня 2021 року, з 01 вересня по 
31 грудня 2021 року одноразовим 
харчуванням здобувачів освіти – 
учнів 1–4 класів закладів загальної 
середньої освіти Романівської се-
лищної ради, враховуючи норми 
харчування, із розрахунку не біль-
ше 15,00 грн на день, з розрахунку 
сплати батьками 50%.

9. Забезпечити з 01 лютого по 
31 грудня 2021 року здобувачів 
освіти – учнів 5–11 класів закладів 
загальної середньої освіти Рома-
нівської селищної ради.
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ВІДСТОЯЛИ ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ:  
газета «20 хвилин» виграла суд  
проти депутата Развадовського

Валерія Наумова,  
      Руслан Мороз

Житомирський 
апеляційний суд виніс 
рішення на користь 
газети «20 хвилин» 
у справі проти Віктора 
Развадовського.

Районний суд Житомирської 
області 9 жовтня 2020 року виніс 
судове рішення щодо газети «20 
хвилин: газета твого району Рома-
нів» (видавець – приватне підпри-
ємство «Медіа Ресурс») про захист 
честі, гідності і ділової репутації та 
відшкодування моральної шкоди 
на користь Віктора Развадовського. 
Представники газети «20 хвилин» 
подали апеляційну скаргу на рі-
шення Житомирського районного 
суду. Апеляційний суд погодився 

з доводами представників газети 
«20 хвилин» і 9 лютого 2021 року 
відмінив у повному обсязі рішен-
ня суду першої інстанції, а також 
виніс нове рішення на користь 
ПП «Медіа Ресурс».

У грудні 2020 року, незважаючи 
на те, що рішення Житомирського 
районного суду не набуло законної 
сили, а ПП «Медіа ресурс» подало 
апеляційну скаргу, газеті «20 хви-
лин» було заблоковано рахунки, 
що негативно вплинуло на видав-
ничу діяльність підприємства.

У той же час Віктор Развадов-
ський почав у публічному просторі 
розповсюджувати недостовірну 
інформацію про свою перемогу 
в суді над виданням «20 хвилин». 
Деякі житомирські ЗМІ ці недо-
стовірну інформацію опублікува-
ли на своїх ресурсах з позначкою 
«Реклама» або «PR».

Під час першого судового за-
сідання у Житомирському апе-
ляційному суді 18 січня 2021 року 
представники Развадовського не 
ознайомилися з матеріалами спра-
ви, відповідно справу перенесли. 
На той момент рахунки ПП «Медіа 
Ресурс» продовжували бути забло-
кованими, отже, підприємство не 
могло оплатити заробітну плату 
працівникам газети «20 хвилин», 
а також видавати газету.

Під час засідання 9 лютого 
2021 року представники Віктора 
Развадовського намагалися через 
звернення до колегії суддів пред-
ставникам газети «20 хвилин» за-
боронити фото- та відеозйомку.

«У нас є заперечення щодо про-
ведення слухання справи в такій 
обстановці, при проведенні віде-
озйомки, фотозйомки, оскільки 
здійснюється відповідний тиск 
на суд. Тому ми просимо в зв’язку 

з цим відкласти розгляд справи», – 
заявила адвокатеса зі сторони Ві-
ктора Развадовського.

Судді апеляційного суду, пора-
дившись на місці, ухвалили: «До-
зволити відеозйомку в судовому за-
сіданні, але суд забороняє зйомку 
представників Развадовського, які 
заперечують щодо цього».

Сторона Развадовсього зро-
била спробу перенести розгляд 
справи. «Просимо відкласти роз-
гляд справи і здійснити її розгляд 
в закритому судовому засіданні, 
оскільки це некомфортно – роз-
глядати відповідну справу, а також 
слухається питання, що стосується 
особистих даних і особистостей 
Віктора Развадовського», – виголо-
сила адвокатеса позивача.

Адвокатеса ПП «Медіа ре-
сурс» зазначила, що Віктор Раз-
вадовський є політичним діячем, 
публічною особою, предметом 
обговорення є публікація в газеті 
«20 хвилин» і ніхто не збирається 
виходити за межі предмету дослі-
дження – тобто підстав для відкла-
дення засідання і проведення його 
в закритому режимі немає.

«Суд відмовляє у задоволенні 
клопотання щодо відкладення 
засідання», – наголосила суддя 
апеляційного суду.

Представниками «20 хвилин» 
в обґрунтуванні юридичної пози-
ції в апеляційному провадженні 
було зазначено: «У публікації “Які 
порушення закону виявлено під 
час перевірки декларації Віктора 
Развадовського за 2016 рік” під час 
політичної дискусії в період перед-
виборчої кампанії позачергових 
виборів до Верховної Ради України 
народних депутатів, які відбулися 
21 липня 2019 року, здійснено ана-
ліз змісту Рішення Національного 

агентства з питань запобігання 
корупції від 31 травня 2019 року 
№ 1554, яким затверджено резуль-
тати проведення повної перевірки 
декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, за 
2016 рік, поданої Развадовським Ві-
ктором Йосиповичем, народним 
депутатом України VIII скликан-
ня – і процитовано абзаци резолю-
тивної частини вказаного Рішення 
від 31 травня 2019 року № 1554.

Таким чином, газета “20 хвилин: 
газета твого району Романів” опу-
блікувала те, що вже було загально-
відомим про Віктора Развадовського 
задовго до оспорюваної публікації 
і було опубліковано в продовження 
політичної дискусії те, що було роз-
міщено на шпальтах різних газет 
та на порталах інтернет-видань, та 
процитувала чинний документ – 
Рішення Національного агентства 
з питань запобігання корупції від 
31 травня 2019 року № 1554, яким 
затверджено результати проведення 
повної перевірки декларації осо-
би, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, за 2016 рік, пода-
ної Развадовським Віктором Йо-
сиповичем, народним депутатом 
України VIII скликання».

Адвокатеси Віктора Развадов-
сього наголошували, що через 
публікацію в газеті «20 хвилин» 
Віктор Развадовський програв 
виборчий процес. Нібито газета 
«20 хвилин» надала недостовірну 
інформацію про депутата для ма-
ніпулювання свідомістю громадян 
під час виборчого процесу.

Цю інформацію адвокатеса 
ПП «Медіа Ресурс» спростовує, 
мовяв, у газеті йшлося про ді-
яльність Віктора Развадовського 
як кандидата у народні депутати 
з використанням перевірки його 
декларації, що опублікована на 
сайті НАЗК.

«Таке рішення суперечить 
основним принципам медійного 
законодавства, з огляду на те, що 
газета предметом публікації саме 
в період передвиборчої кампанії 
до Верховної Ради, коли Віктор 
Развадовський зареєструвався 
як кандидат в народні депутати, 
обговорювала його діяльність як 
потенційного народного депутата. 
Газета виконувала свій обов’язок 
інформувати громадськість про 

діяльність політичних лідерів, осіб, 
які претендують на зайняття дер-
жавних посад, з метою запобігти 
введенню в оману громадськість.

Намагались показати попере-
дню діяльність кандидата в народ-
ні депутати, який був депутатом 
Верховної Ради багато скликань 
до цього, привернути увагу до 
його дій, а тому публікація “Які 
порушення закону виявлено під 
час перевірки декларації Віктора 
Развадовського за 2016 рік” не мала 
мети втручатися у приватне життя 
Віктора Развадовського і публіку-
вала не особисту інформацію про 
нього, про його приватне, особисте 
життя, а оцінювала його діяльність 
як особи, яка подає декларації, ма-
ючи для цього підстави, передба-
чені законом», – зазначає адвокатеса 
приватного підприємства «Медіа 
Ресурс» Тетяна Левчук.

Під час судових дебатів сторо-
на позивача звернулася до суддів 

з проханням відмовити у задово-
ленні апеляційної скарги, а рішен-
ня суду першої інстанції залишити 
без змін. Проте суд це прохання 
не задовольнив і виніс рішення на 
користь ПП «Медіа Ресурс».

«Апеляційну скаргу приватно-
го підприємства “Медіа Ресурс” 
задовольнити. Скасувати рішення 
Житомирського районного суду 
Житомирської області від 9 жовтня 
2020 року і ухвалити нове судове 
рішення про відмову у задоволенні 
позову. Компенсувати ПП ”Медіа 
ресурс” судовий збір у розмірі 
5675,50 грн за кошт держави, у по-
рядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України», – виголосила 
вирок суддя Ольга Микитюк.

Судове засідання закінчило-
ся оплесками тих, хто прийшов 
підтримати газету «20 хвилин» 
у залі суду.

Директор ПП «Медіа Ресурс» 
Олександр Васильковський подя-
кував усім небайдужим та наголо-
сив, що суд має виносити правдиві 
рішення, а не захищати інтереси 
мільйонерів: «Я хочу подякувати 
нашому адвокату Тетяні Левчук та 
громадській організації "Платфор-
ма прав людини", яка надала нам 
підтримку й надалі буде нас за-
хищати, тому що Развадовський на 
цьому не зупиняється. Я хочу ска-
зати всім тим, хто нас підтримує, 
велике ДЯКУЮ. Ми не створювали 
жодного чорного піару, як говорять 
захисники Развадовського, і для 
таких, як Развадовський, я хочу 
сказати одне: те, що ви робите, 
ми маємо завжди висвітлювати, 
бо це – наша робота. Тому щоразу, 
як ви порушите закон, ми будемо 
це висвітлювати, а покарають вас 
за це чи ні, – покаже час. І я хочу 
попросити Житомирський район-
ний суд надалі виносити тільки 
правдиві рішення, щоб люди від-
чували захист держави, а не дума-
ли про те, що мільйонери можуть 
купити суд, правоохоронні органи 
та інше».

 Представники газети «20 хвилин» з адвокатесою Тетеною Левчук після перемоги у суді

 Постанова Житомирського апеляційного суду

 Під час засідання в Житомирському апеляційному суді
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Кролик в рукаві
• ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ: 

тушка кролика свіжого – 1,5 кілограма, сметана 
20% жирності – 300–400 грамів, часник велико-
го розміру – 4–5 зубчиків, олія оливкова – 100–150 
грамів, масло вершкове – 50–100 грамів, вино біле 
сухе – 200–250 мл, базилік сушений – за смаком, 
сіль – за смаком, перець чорний мелений – за сма-
ком, перець червоний мелений – за смаком.

• Добре і дуже ретельно промиваємо кролика 
з усіх боків під проточною водою. Потім виклада-
ємо його на обробну дошку і рубаємо на шматки. 
Ставимо м'ясо охолоджуватися в холодильник, поки 
ми будемо робити маринад.

• Ножем придавлюємо на обробній дошці кілька 
зубчиків часнику, щоб потім з легкістю зняти з них 
лушпиння.

• Потім з допомогою того ж гострого інвентарю 
дрібно рубаємо інгредієнт на шматочки. Викладаємо 
в глибоку миску.

• У глибоку миску з часником додаємо сіль, 
спеції в тій кількості, яка вам більше подобається. 
Вливаємо в ємність половину оливкової олії і все 
добре перемішуємо столовою ложкою.

• Дістаємо шматочки кролика з холодильника 
і перекладаємо в ємність з маринадом. Ставимо 
кролика назад в холодильник маринуватися на 
3–5 годин.

• Коли ваш кролик добре замаринується, 
дістаємо його з холодильника, а тим часом ста-
вимо на великий вогонь пательню з вершковим 
маслом. Коли масло почне танути, вливаємо до 
нього оливкову олію і добре перемішуємо все 
дерев'яною ложкою або лопаткою.

• Викладаємо в ємність шматочки м'яса і об-
смажуємо на великому вогні до утворення на 
поверхні кролика золотистої скоринки. Після – 
вимикаємо конфорку і перекладаємо кролика на 
деко для запікання. Залишаємо поки що наше 
блюдо в стороні настоятися і просочитися своїм 
соком і олією.

• Тепер знову ставимо пательню на конфорку, 
але вже на вогонь менше середнього. Відразу ж 
вливаємо сухе біле вино і трохи уварюємо його 
протягом 5–7 хвилин. Потім додаємо в патель-
ню сметану і добре перемішуємо все столовою 
ложкою до утворення однорідної суміші. Солимо 
і перчимо за смаком, тушкуємо на невеликому 
вогні 2–3 хвилини, потім ставимо відстоятися.

• Заливаємо мариновані шматочки кролика. 
І тепер найцікавіше – викладаємо ємність з кро-
ликом в рукав для запікання і добре упаковуємо 
нашу страву, щоб у процесі приготування вона 
запікалася у власному соку і соусі і завдяки цьо-
му вийшла надзвичайно ніжною, м'якою і аро-
матною. Ставимо кролика в рукаві у заздалегідь 
розігріту духовку до 200 °C і готуємо приблизно 
1,5 години на середньому вогні.

• Потім дістаємо страву з духового шафи, роз-
різаємо рукав по центру і розгортаємо його так, 
щоб кролик зміг підрум'янитися. Ставимо назад 
пательню в духовку і запікаємо ще 30 хвилин.

ГУЗМАНІЯ: 
вирощування, 
розмноження, види

У стародавні 
часи гузманію вва-
жали… вампіром! 
Нібито її яскраві 
фарби не просто так 
з'являються! Сьогод-
ні ж точно відомо, що 
рослина гузманія – не 
вампір, і навіть не па-
разит, а всього лише 
епіфіт.

Тобто вико -
ристовує інші 
рослини (в осно-
вному кору від-
мерлих дерев) 
для опори. Нічиї 
соки не висмок-
тує, а харчується 
за допомогою во-
ронок з листя. Все, 
що вам ще потріб-
но знати про цю 
гостю з тропіків, 
знайдете у нашій 
статті.

Гузманія (лат. 
Guzmania), або, 
як правильно, 
гусманія – вічно-
зелені трав’янисті 
епіфітні і наземні 
рослини родини 
бромелієвих.

Рід налічує 
близько 130 ви-
дів, що зростають 
у Венесуелі, Бра-
зилії, Централь-
н і й  А м е ри ц і , 
а також у Вест-
Індії та Південній 
Флориді на від-
критих схилах гір 
на висоті близько 
2400 м над рівнем 
моря. Вперше цей 
рід було описано 
у 1802 році, а назву гузманія 
отримала на честь іспанського 
ботаніка, зоолога і фармацевта 
Анастасіо Гусмана, який вивчав 
Південну Америку. Відтоді багато 
видів гузманії було культивовано 
для кімнатного квітникарства. 
Кімнатна гузманія приваблива 
дивовижною розеткою з довгого 
листя і незвичайним суцвіттям, 
схожим на шишку, але найголо-
вніша чеснота – тривале цвітіння 
гузманії.

Як доглядати за гузманією
Догляд за гузманією вимагає 

спеціальних знань, якими ми по-
стараємося з вами поділитися. 
Рослина дуже любить тепло і во-
логе повітря, розсіяне світло без 
прямих сонячних променів. Коли 
гузманія готується до цвітіння, 
їй буде потрібна температура 
повітря не нижче 25 ºC, але вже 
квітучій рослині достатньо 20 
ºC. Нижній поріг, який гузманія 
може незначний час витриму-
вати, – 13 ºC, і, попри любов до 
тепла, не тримайте її довгий час 
при температурі вище 27 ºC, бо 
гузманія може загинути. Щоб 
досягти в домашніх умовах висо-
кої вологості повітря, необхідної 
рослині, вам доведеться влашто-
вувати їй щоденні обприскування 
дистильованою або хоча б від-

фільтрованою водою, причому 
з жовтня по лютий обприскувати 
потрібно тільки у ранковий час. 
Під час обприскування вода не 
повинна потрапляти на приквіт-
ки, бо це дуже скорочує терміни 
цвітіння.

Як поливати гузманію
О с к і льк и  корі н н я  вс і х 

бромелієвих дуже чутливе до 
хлору і вапна, поливати і об-
прискувати його можна тільки 
відфільтрованою, а ще краще 
дистильованою теплою (20 ºC) 
водою. Частота поливання має 

бути такою, щоб субстрат не ви-
сихав: поливайте, як тільки на 
поверхні субстрату з'являються 
ознаки підсихання. Воду по-
трібно лити просто в розетку 
листя. Як часто вам доведеть-
ся поливати гузманію, зале-
жить від умов, які ви змогли 
їй створити. Якщо освітлення 
і температура повітря нижчі 
за рекомендовані, то поливати 
гузманію доведеться рідше, але 
щоденне обприскування лис-
тя теплою водою обов'язкове 
у будь-якому разі. Особливо 
гузманія потребує вологи на-
весні і влітку, в період актив-
ного росту.

Підживлення гузманії
У спеціалізованих магази-

нах продається добриво для 
бромелієвих, але при під-
живленні концентрація пови-
нна бути вдвічі меншою, ніж 
рекомендована виробниками. 
Слідкуйте за тим, щоб у скла-
ді добрива не було бору або 
міді – вони токсичні для гуз-
манії. Удобрювати рослину слід 
раз на місяць у період з березня 
по вересень. Вносять добриво 
під час поливання просто в роз-
етку гузманії або під час обпри-
скування на листя.

Джерело: floristics.info

Гороскоп на тиждень 10 - 16 лютого

 Смачного!

ОВЕН
З`явиться можли-

вість відновити дружні 
стосунки. Ваші плани можуть 
кардинально змінитися або 
скасуватися.

ТЕЛЕЦЬ
Можете отримати 

підвищення на робо-
ті. Не забувайте, що все таємне 
стає явним, звісно ж, якщо є що 
приховувати.

БЛИЗНЮКИ
Прийшов час під-

вищити свій фаховий 
рівень. Сприятливий 

період для планування закор-
донних поїздок.

РАК
Цілком можливі 

серйозні зміни. Ви за-
думаєтеся про якість 

своїх стосунків, це дасть змогу 
перейти на новий рівень їхнього 
розвитку.

ЛЕВ
Усе на цьому тижні 

буде закцентоване на 
вашому особистому житті. Обе-
режніше зі словами і діями – 
нашкодите.

ДІВА
Не здійснюйте ім-

пульсивних покупок. 
Ваша емоційна нестійкість ство-
рить труднощі у спілкуванні 
з оточуючими.

ТЕРЕЗИ
Вам захочеться змін. 

Дослухайтеся до порад 
старших. Десять разів подумай-
те, перш ніж щось сказати чи 
зробити.

СКОРПІОН
Напруження досяг-

не апогею, посилиться 
емоційність, вразливість. Приго-
туйтеся інтенсивно працювати.

СТРІЛЕЦЬ
В особистому жит-

ті не все так гладко, 
як хотілося б. Зосередьтеся на 
важливих проблемах, суворо 
проаналізуйте стан справ.

КОЗЕРІГ
На вас чекає цікавий 

тиждень, повний сюрп-
ризів. Гарний час для покупок. 
Проявляться ваші приховані 
таланти.

ВОДОЛІЙ
Навколо вас досить 

позитивна атмосфера, 
що дозволить зав̀язати 

нові знайомства. Хороший час 
для навчання.

РИБИ
Сміливо ризикуй-

те – все вдасться. Пе-
реговори пройдуть успішно. 
Зможете привернути увагу 
протилежної статі.

Куточок ГОРОДНИКА

10
лютого
середа

11
лютого
четвер

12
лютого

п’ятниця

13
лютого
субота

14
лютого
неділя

15
лютого

понеділок

16
лютого

вівторок

- 7°
- 4°

- 9°
- 3°

- 14°
- 13°

- 15°
- 11°

- 17°
- 10°

- 11°
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- 13°
- 7°

749 751 749 752 749 747 748
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 15.02 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 16.02 ÑÅÐÅÄÀ, 17.02 ×ÅÒÂÅÐ, 18.02 Ï’ßÒÍÈÖß, 19.02 ÑÓÁÎÒÀ, 20.02 ÍÅÄ²Ëß, 21.02

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літур�
гія

15.10,21.25,  Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
18.55 Д/ц "Незвіданий оке�

ан"
19.55 Д/ц "Світприроди"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.40,02.15 Д/ф "Вибір"
00.50 Спорт. Аспект
00.55 Т/с "Гранд готель"

1+1

09.25,10.25 "Життя відо�
мих людей 2021"

13.15,14.15, 14.50 "Сімейні
мелодрами"

17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.45, 21.45, 22.45 Т/с "З

ким поведешся..."
23.45, 02.40 Т/с "Кухня"
00.45 "Голос країни 11"

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 19.00, 03.30
Ток�шоу "Стосується
кожного"

12.25 Х/ф "Французький
жиголо" 12+

14.10 Х/ф "Весільний пе�
реполох"

16.10 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
23.50 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
ÑÒÁ

09.15 "Битва екстрасенсів
13.20, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.00 "Детектор неправди"
20.15, 22.50 Т/с "Щаслива

попри все" 16+
23.10 Т/с "Майор і магія"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Анти�зомбі
11.40, 13.15, 01.50 Х/ф

"Вбити Гюнтера" 12+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф "Безмеж�

ний обрій" 16+
16.50 Х/ф "Напролом" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.45 Свобода слова
00.00 Т/с "Контакт" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне" +
10.20 Х/ф "Хлопці будуть в

захваті" 16+
12.20 Х/ф "Озброєні і не�

безпечні" 16+
17.00,19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф "Тварина"
22.50 Х/ф "Чоловік за вик�

ликом" 16+
00.40 Х/ф "Шалений Буда�

пешт" 16+
ÍÒÍ

07.25 Х/ф "Золоте теля"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.30,16.30, 19.00, 23.15,

02.35 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.45, 21.30 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
23.45 Х/ф "Схованка" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.05 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.55 Т/с "Жіночий лікар"

16+
13.40,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
17.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "В полоні у мину�

лого" 12+
23.10, 02.10 Т/с "Солона ка�

рамель" 12+
03.55 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Посоль�
ство" 16+

13.00 Біатлон.
15.10,21.35, 00.40 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Схеми.
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світприроди"
21.55,00.55, 03.10, 05.55

Спорт. Аспект
23.30 #ВУКРАЇНІ
00.55 Т/с "Гранд готель"

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2021"

13.15,14.15, 14.50 "Сімейні
мелодрами"

17.10 Т/с "Вітер кохання"
(12+)

20.45, 21.45 Т/с "З ким по�
ведешся..." (16+)

22.45, 02.50 Т/с "Кухня"
00.50 Х/ф "1+1"

²ÍÒÅÐ

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

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Колекція"
14.35,15.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
23.50 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
01.50 Х/ф "Мисливці за го�

ловами" 16+
ÑÒÁ

09.25 "Битва екстрасенсів
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Щаслива

попри все" 16+
23.10 Т/с "Майор і магія"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Більше ніж правда
11.05 Х/ф "Правило бою"
12.45,15.45 Факти. День
13.10, 21.25 Т/с "Пес" 16+
15.30, 16.15 Х/ф "Зворотна

тяга" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
22.30 Т/с "Розтин покаже
23.40 Х/ф "Спадок Борна"

16+
02.50 Секретний фронт
03.40 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.00 Х/ф "А ось і Поллі"
12.50 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф "Однокласники"

16+
22.50 Х/ф "Сестри" 16+
01.30 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+
02.55 Зона ночі

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Один шанс із
тисячі"

10.40, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50, 21.30 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
23.45 Т/с "Вавилон�Берлін"
01.35 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.05 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.55 Т/с "Жіночий лікар"
13.40,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
17.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "В полоні у мину�

лого" 12+
23.10, 02.15 Т/с "Щоб поба�

чити веселку" 16+
03.55 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Посоль�
ство" 16+

15.10,21.35, 00.40 Спорт
15.25 Біатлон
17.15 Д/ф "Вибір"
17.20 #ВУКРАЇНІ
18.55,20.25 Д/ц "Боротьба

за виживання"
19.30 Д/ц "Супер � чуття"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.55,00.55, 03.10, 05.55

Спорт. Аспект
23.30 Розважальна програ�

ма
00.55 Т/с "Гранд готель"

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2021"

13.00,14.15 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Вітер кохання"

(12+)
20.45, 21.45 Т/с "З ким по�

ведешся..." (16+)
22.45, 02.45 Т/с "Кухня"
00.50 Х/ф "Сонна лощина"

²ÍÒÅÐ

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

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Колекція"
14.35,15.30 "Речдок"
18.00,19.00, 03.20 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
23.50 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+

ÑÒÁ

09.30 "Битва екстрасенсів
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Щаслива

попри все" 16+
23.10 Т/с "Майор і магія"

16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.45, 13.10 Х/ф "Сліпа

лють" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 21.25 Т/с "Пес" 16+
15.00, 16.25, 22.20 Т/с "Роз�

тин покаже�2" 16+
16.40 Х/ф "Страшили" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,02.30 Секретний

фронт
23.30 Х/ф "Джейсон Борн"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.35,15.00 Орел і Решка
08.30 Т/с "Надприродне"
11.00 Х/ф "Він, я і його

друзі" 16+
13.10 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Однокласники
23.00 Х/ф "Третій зайвий"
01.00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Хроніка пікірую�
чого бомбардуваль�
ника"

10.35, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Легенди карного

розшуку"
14.50, 21.30 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
18.20 "Вартість життя"
23.45 Т/с "Вавилон�Берлін"
01.35 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.55 Т/с "Жіночий лікар"
13.40,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
17.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "В полоні у мину�

лого" 12+
23.10, 02.10 Т/с "День Свя�

того Валентина" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Посоль�
ство" 16+

15.10,21.35, 00.40, 03.00,
05.45 Спорт

15.20 Країна пісень
16.10 Біатлон
17.05 Міста та містечка
17.25 Розважальна програ�

ма
18.55 Д/ц "Супер � чуття"
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.55,00.55 Спорт. Аспект
23.30 Схеми.
00.55 Т/с "Гранд готель"

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2021"

13.00  "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.45 Т/с "З ким поведеш�

ся..." (16+)
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Х/ф "Звільнити

містера Дарсі"

²ÍÒÅÐ

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

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Колекція"
14.35,15.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
23.50 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
ÑÒÁ

09.25 "Битва екстрасенсів
13.20, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Щаслива

попри все" 16+
23.10 Т/с "Майор і магія"
01.05 Т/с "Анна � детектив"

12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10,02.25 Секретний

фронт
11.55, 13.15 Х/ф "Вуличний

боєць" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.20, 21.25 Т/с "Пес" 16+
15.20, 16.15, 22.30 Т/с "Роз�

тин покаже�2" 16+
16.50 Х/ф "Смокінг"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
23.40 Х/ф "Законослухня�

ний громадянин" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.10 Х/ф "Тварина"
13.00 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Джексі" 16+
22.50 Х/ф "Третій зайвий 2"
01.00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Нічний мото�
цикліст"

10.30, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Вартість життя"
14.50, 21.30 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
18.20 "Правда життя"
23.45 Т/с "Вавилон�Берлін"
01.35 "Таємниці криміналь�

ного світу"
03.40 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00,03.50 Зірковий шлях
10.55 Т/с "Жіночий лікар"
13.40,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
17.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "В полоні у мину�

лого" 12+
23.10 Слідами
23.50, 02.10 Т/с "Не смій

мені казати проща�
вай!" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Посольство" 16+
15.10,21.35, 05.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Супер � чуття"
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.55,05.55 Спорт. Аспект
22.00 Д/ф "Майдан"
01.05 Поезія гідності
03.00  "Зворотний відлік"

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2021"

11.25,12.20 "Життя відомих
людей"

13.00,14.15, 22.15 "Жіночий
квартал"

14.50 "Вечірній квартал"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.15 "Ліга сміху 2021"
23.30 Х/ф "Кіборги" (12+)
01.55 Х/ф "Виття: Перерод�

ження" (18+)

²ÍÒÅÐ

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

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Колекція"
14.35,15.30, 00.30 "Речдок"
18.00 сується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Шерлок" 16+
03.05 "Чекай на мене
04.15 "Орел і Решка. Курор�

тний сезон"
ÑÒÁ

05.40 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

13.20, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

20.15, 22.50 Т/с "Мама"
01.10 Т/с "Анна � детектив"

12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10,20.10 Дизель�шоу
11.30 Т/с "Вижити за будь�

яку ціну"
12.45,15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Супер 8" 16+
15.30, 16.15 Х/ф "Людина зі

сталі" 16+
18.45 Факти. Вечір
22.55 Скетч�шоу "На трьох
00.30 Чорні тіні Майдану.
01.45 Острів небайдужих.

Спецпроєкт
02.25 Т/с "Володимирська,

15" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.35 Орел і Решка
08.30 Т/с "Надприродне"
11.10 Хто проти блондинок
16.40 Х/ф "Шпигунка " 16+
19.00 Х/ф "Піймай шахрай�

ку, якщо зможеш"
21.20 Х/ф "Краля" 16+
23.50 Х/ф "Солодкий лис�

топад"
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Ті, що зійшли з
небес"

10.40, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Правда життя"
14.45, 21.30 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
16.50 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
23.45 Т/с "Вавилон�Берлін"
01.40 "Таємниці криміналь�

ного світу"
03.40 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.50 Т/с "Бійся своїх ба�

жань"
14.45, 15.30 Т/с "Формула

щастя" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00 Фільм�вистава "Но�

мери" 12+
02.00 Телемагазин
02.30 Реальна містика
04.10 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Д/п "Чорні тіні
10.00,19.55 Д/ф "Жінки

Майдану
11.10,12.01, 21.25 Д/п "Гене�

рація Майдану
12.00 Хвилина мовчання
12.40 Біатлон
14.10 Майдан.
15.55 Біатлон
17.25 Д/ф "Майдан"
00.25,02.00, 02.30, 03.55,

05.30 Д/ф "Вибір"
00.25 Д/ф "Перехрестя

Балу" 12+
1+1

06.30 Х/ф "Кіборги" (12+)
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.20 "Світ навиворіт � 12 .

Пакістан"
19.30,04.15 ТСН: "Теле�

візійна служба новин"
20.30 Х/ф "Близько до сер�

ця" (16+)
00.30 "Ігри приколів"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом. До�
машня кухня"

10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Ми жили по су�

сідству"
12.35 Х/ф "Мачуха"
14.20 Х/ф "З тобою і без

тебе..."
16.00 Х/ф "Єдина"
17.50, 20.30 Т/с "Пристрасті

по Зінаїді" 12+
20.00 "Подробиці"
22.50 Т/с "Не було б щастя"
02.40 "Навколо М"

ÑÒÁ

04.00, 10.50 Т/с "Щаслива
попри все" 16+

07.55 "Неймовірна правда
про зірок"

14.55 Т/с "Мама"
19.00 "МастерШеф
23.00 Х/ф "Привид" 16+

ICTV

08.05, 10.20, 12.30, 13.00 Т/
с "Пес" 16+

09.15, 11.25, 01.40 Т/с
"Таємні двері" 16+

12.45 Факти. День
17.00 Х/ф "Кобра" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Втеча з Шоу�

шенка" 16+
22.00 Х/ф "Зелена миля"

16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.10,05.40 Kids' Time
07.15 Х/ф "Єлена Троянсь�

ка"
11.00 Х/ф "Троя" 16+
14.10 Х/ф "Титаник"
18.10 Х/ф "Охоронець"
21.00 Х/ф "Легенда про

Тарзана" 12+
23.20 Х/ф "Повернення в

Блакитну лагуну"
01.20 Варьяти 12+
02.20 Зона ночі
05.45 М/ф "Килим�літак"

ÍÒÍ

08.30 Х/ф "Особливо важ�
ливе завдання"

11.10 Т/с "Вогнем і мечем"
15.25 "Випадковий свідок"
18.00 "Круті 90�ті"
19.00,02.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Балада про доб�

лесного лицаря Ай�
венго"

21.00 Х/ф "Порятунок"
22.50 Х/ф "Новий кулак

люті" (16+)
00.25 "Реальні злочинці"
02.35 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
10.40 Т/с "Із минулого з

любов'ю" 12+
14.50, 15.20 Т/с "Кошик для

щастя" 12+
20.00 Головна тема
21.00 Шоу "Маска"
23.00, 02.15 Т/с "Тест на

любов"
01.45 Телемагазин
02.50 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.15,00.20, 01.55, 02.25,
03.55, 03.55, 05.30 Д/
ф "Вибір"

08.20,17.40 Д/ц "Дикі твари�
ни"

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.25 Біатлон.
15.00 Країна пісень
16.10 Біатлон
17.25 Міста та містечка
18.15 Д/ц "Незвіданий оке�

ан"
19.25 Д/с "Масштабні інже�

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

ди"
21.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
22.00 Х/ф "Лісова пісня"
00.30 Д/ф "З України до

Голлівуду"
1+1

09.00 "Лото�забава"
09.30,01.15 "Світ навиворіт"
17.00 "Позивний "Італієць
18.05 "Таємниці великих ук�

раїнців. Роксолана"
21.00 "Голос країни 11"
23.10 Х/ф "Конґо" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 12.00 "Інше

життя"
12.50 "Орел і Решка
13.30 Т/с "Речдок. Особис�

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

ар" 12+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Шерлок" 16+

ÑÒÁ

08.10 "МастерШеф
12.05 "Хата на тата" 12+
15.05 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
20.00 "Один за всіх" 16+
23.25 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

09.20 Т/с "Розтин покаже�
2" 16+

12.00, 13.00 Х/ф "Зелена
миля" 16+

12.45 Факти. День
15.55 Х/ф "Втеча з Шоу�

шенка" 16+
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Рембо�5: Остан�

ня кров" 16+
23.10 Х/ф "Рембо�4" 16+
00.50 Т/с "Таємні двері"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.40,09.20 Kids' Time
07.45 Х/ф "Помста пухнас�

тих"
09.25 Х/ф "Повернення в

Блакитну лагуну"
11.20 М/ф "Тарзан"
13.20 Х/ф "Могутній Джо

Янг"
15.40 Х/ф "Легенда про

Тарзана" 12+
17.50 Х/ф "Книга джунглів"
19.50 Х/ф "Мумія" 16+
22.00 Х/ф "Константин"
00.30 Х/ф "Нічка жахів" 18+

ÍÒÍ

08.50 Т/с "Вогнем і мечем"
12.55 Х/ф "Балада про доб�

лесного лицаря Ай�
венго"

14.35 Х/ф "Кохана жінка
механіка Гаврилова"

16.05 Х/ф "Невиправний
брехун"

17.35 Х/ф "Порятунок"
19.10 Х/ф "Інтердівчинка"
22.00 Х/ф "Грінго" (18+)
00.00 Х/ф "Новий кулак

люті" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.20 Т/с "Виходьте без
дзвінка 4" 12+

09.20 Т/с "В полоні у мину�
лого" 12+

17.00, 21.00 Т/с "Намалюй
мені маму" 12+

19.00 Сьогодні.
23.00, 02.15 Т/с "Хірургія.

Територія кохання"
03.10 Гучна справа
03.55 Агенти справедли�

вості 12+
05.50 Сьогодні
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Цікаві факти про Венеру
• Венера – найбільш схожа із Землею 

за розмірами планета, її діаметр менше 
земного всього на 640 кілометрів.

• Венеріанський рік триває 225 земних 
днів.

• День на Венері довший, ніж рік – 243 
земних дні.

• Венеру можна легко побачити із Землі 
неозброєним оком.

• Висока температура поверхні Венери 
викликана потужним парниковим ефектом.

• Перша фотографія Венери з космосу була 
зроблена у 1962 році апаратом «Марінер-2».

• У 1965 році радянський апарат здій-
снив посадку на поверхню планети. Незва-
жаючи на те, що посадка була жорсткою, 
вдалося зібрати наукову інформацію.

• На Венері немає зміни часів року.
• З поверхні Венери не видно сонця 

через постійно щільні хмари.
• Венеріанські хмари за чотири земних 

дні проходять повний круг над планетою 

через сильні вітри, що постійно дмуть.
• Венера – це планета гроз. Грозові 

«дощі» йдуть постійно, тільки замість води 
випадає сірчана кислота.

• З усіх планет Сонячної системи тіль-
ки Венера обертається навколо Сонця за 
годинниковою стрілкою.

• Венера – найгарячіша планета Соняч-
ної системи, незважаючи на те, що вона 
розташована набагато далі від Сонця, ніж 
Меркурій.

• Венеріанська поверхня буквально 
рясніє вулканами. Їх на планеті тисячі. Ін-
тенсивні вулканічні процеси є важливою 
складовою у формуванні Венери.

• На Венері немає води у жодному вигляді.
• Типовий венеріанський пейзаж – гори 

і скелясті пустелі, оповиті вічним мороком.
• Венера у безмісячну ніч може відки-

дати тінь на Землю.
• Атмосфера Венери на 96,5% склада-

ється з вуглекислого газу.

*****
Чоловік, що попав в рай, 

попросив у  Бога, щоб той 
відпустив його на екскурсію 
в пекло. Бог не заперечив, а чо-
ловік повернувся дуже задо-
волений, бо чорти його дуже 
гарно прийняли. Попросився 
ще раз – та ж історія. Ще кілька 
разів – супер… І тоді чоловік 
відпросився в Бога назавжди. 
Але коли прийшов у пекло, 
чорти вручили йому лопату, 
показали, де вугілля і куди його 
закидати, та й дали копняка 
під зад – йди, працюй. Чоловік 
каже: як же так, ви ж мене так 
гарно приймали? – А ти не плу-
тай туризм з еміграцією!

*****
– Я завжди кладу в кишеню 

записку з адресою, щоб у разі 
сп’яніння мене могли доставити 
додому.

– І що ви там пишете?
– Париж, бульвар Монмартр…
– Але ви ж живете в Берди-

чеві!
– Живу у Бердичеві. Але кілька 

разів відвозили-таки до Парижа.

*****
– Коханий, що ти читаєш?
– Свідоцтво про шлюб…
– Навіщо???
– Термін придатності шукаю…

*****
– Кохана, скажи щось, щоб 

моє серце билось сильніше…
– Я знайшла твою заначку.

*****
Чоловіки, пам’ятайте, що 

мовчання у жінок – це не знак 
згоди, це – передвісник арма-
геддону…

*****
Чоловік зробив замовлення 

в ресторані. Сидить, годину че-
кає, другу. Нарешті приходить 
офіціант.

– Ось ваша кава. Бразильська.
– А-а … Тепер зрозуміло, де 

ви були.

*****
На кордоні прикордонник 

туристу:
– Валюта, зброя, наркотики?
– Ні, дякую. Якщо можна,  

філіжанку кави.

*****
На уроці. Вчителька:
– Мені це набридло! Хто там 

постійно крутиться?!
– Земля.
– Хто це сказав?!
– Галілео Галілей.

*****
У магазині:
– Який у вас цікавий велоси-

пед?
– Це велосипед-тандем. Ви 

можете на ньому вдвох поїхати 
зі своєю дружиною!

– Моя дружина не вміє їздити 
на велосипеді!

– Так це якраз ваш випадок, 
вона буде позаду просто крутити 
педалі!

– І правда, цікаво, скажіть, 
а передні педалі можна прибрати?

*****
Жінка у відрядженні пише 

чоловікові SMS:
– Любий, значить так. У са-

дочку треба бути о 8:10–8:15, 
значить, Марійку потрібно 
розбудити у 7:30–7:35. Надягти 
колготки, темно-сині джинси, 
футболку з другої шухляди зни-
зу, кофтинку фіолетову чи мали-
нову (шухляда друга знизу). Усе 
в комоді. Узяти з собою: сукню 
рожеву – висить у нашій шафі на 
маленьких вішалах у відділенні 
сорочок із твого боку, шкарпет-
ки білі, сандалики. В садочку її 
переодягти. Спробуй зробити 
два хвостики. Гумки у найвищій 
шухляді комоду, у білій коробці 
з-під взуття з якимось там ма-
люнком. Далі вирішуй за пого-
дою: або рожеве пальто, фіоле-
това шапка, рожевий шарф – або 
зелений пуховик, шапка та ж, 
без шарфу, на ноги нові чобітки. 
Перевір і приготуй усе зараз, 
якщо що – телефонуй і запитуй, 
я ще не сплю.

Відповідь чоловіка:
– Ми вирішили до садочка 

не йти.

Смійтеся на здоров`я

ОГОЛОШЕННЯ
Продаж торфобрикету.Бри-
кет високої якості, без пилу 
і крихти, весь один в один, є 
в мішках по 40 кг та насипом.
Доставка по всій області без-
коштовна. 098 281 71 01( Іван), 

098 275 95 71( Роман).

Куплю Мотоцикли. К - 750, 
М-72, МВ- 750,650, Цундап, 

Урал, Мт 9, 12, 16, Ява- 360,Іж-
49, запчастини до них, а 

також коляску ЯВА.(а також 
дитячу педальну машину 

вир-ва СРСР). 097 634 94 04, 
098 878 92 99 

Чистимо криниці.Якісно та про-
фесійно.Працюємо круглий рік. 
097 770 74 47

Чистимо та поглиблюємо 
криниці.068 605 87 41

Копання криниць механічно 
(бурмашина та вручну).Швид-
ко.Якісні кільця.097 777 88 01

Будівництво дач, будинків.Ремонт 
квартир від економ до VIP класу.
Будь-які будівельні роботи. 097 
858 14 41 Олександр

Виготовляю дерев"яні двері: між-
кімнатні, вхідні, вхідні утеплені.
Заміри, лакування. доставка, 
встановлення.098 201 66 29

Покрівельні роботи будь-якої 
складності. Заміри, монтаж, 

демонтаж, ремонт, заміна 
даху. 15 років досвіду!  

068-861-92-42

Водії кат.Д запрошуються 
для роботи на маршрутах 

міста Києва.Дохід 1200 грн/
день.Житло надаємо.066 521 

53 97, 067 600 01 61

Купуємо коней,корів, телят.
Дорізи. 067-799-67-44,  

067-250-67-48.

Закупівля ВРХ : БИЧКІВ,  
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ДОРІЗИ.  

098-075-67-59

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будь-
яких марок у будь-якому 

стані . ДОРОГО, 067-971-95-76, 
063-791-92-89.


