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БЕЗКОШТОВНОРекомендована ціна - 3,00 грн
Як змінити постачальника  
газу: інструкція

Лариса Бджілка

22 січня, у День Собор-
ності України, традицій-
но у Романові відбулося 
покладання квітів до 
пам’ятників «Борцям за 
волю України» і Тараса 
Шевченка.

Після короткого історичного екскур-
су хвилиною мовчання віддали шану 
усім загиблим у боротьбі за єдність, 
волю та незалежність України. Також 
урочисте покладання квітів відбулося 
й біля Дошки пам’яті загиблих героїв 
Романівського краю, які загинули у війні 
на сході України і ціною власного життя 
відстоювали територіальну цілісність 
Батьківщини.

«Для мене особисто це свято дуже 
важ ливе,  це не просто проєкт,  це 
об`єднання людей, які однаково хочуть 
і багато роблять задля своєї країни, за-
для щасливого майбутнього наступних 
поколінь. Я низько схиляю голову перед 

тими, кому довелося віддати своє життя 
заради єдиної неньки України», – поді-
лилася роздумами одна з учасниць акції 
вшанування пані Олена.

Працівники Романівського будин-
ку культури музичними номерами 
з Днем Соборності України привітали 
усіх жителів Романівщини в онлайн-
режимі.

У зв’язку з пандемією цього року 
запустили ланцюг єдності в онлайн-
режимі. Активні жителі Романівщини 
у День Соборності України долучилися 
до акції, виставляючи скріншоти своєї 
аватарки з супутникової мапи у соці-
альних мережах.

Ні – завищеним  
тарифам на комуналку!

Лариса Бджілка

16 січня романівчани зібралися на 
площі Єдності, аби висловити своє не-
вдоволення з приводу підвищення цін 
на комунальні послуги.

До учасників акції вийшли голова Романівської РДА 
Василь Флуд та голова Романівської ОТГ Володимир Савченко.

Разом дійшли спільного рішення негайно підготувати 
офіційні звернення до усіх владних структур на державному 
рівні, в яких вимагати зниження ціни на газ відповідно до 
платоспроможності населення. Після цього ініціативна 
група разом з юристом Романівської ОТГ піднялися до малої 
зали адмінбудівлі та разом працювали над оформленням 
письмового звернення.

Покладання квітів, 
ланцюг єдності онлайн: 

як у Романові відзначили 
День Соборності України
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Кращі з кращих: колективи  
Романівського РБК вибороли перше 
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Робота депутата – це не лише  
присутність на сесії
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Лікар від Бога!

Хочу на сторінках газети 
«20 хвилин Романів» висловити 
подяку чуднівським лікарям, 
травматологу Олегу Олеговичу 

Романовцю та медсестрі Олені 
Анатоліївні Куц.

Дякую за ваш талант у ро-
боті, чуйність, доброзичливість 
і турботу про людей. Зустрів-
шись з вами, я зрозуміла, що не 
звелися у нас душевні люди – лі-
карі, які кожної хвилини при-
йдуть на допомогу. У своєму жит-
ті я оперувалася шість разів, але 
таке ставлення відчуваю вперше.

Дякую вам, любі мої, нехай 
благословення Господнє завжди 
буде з вами!

З великою повагою та 
вдячністю жителька смт 
Биківка Романівського ра-
йону, інвалід 1 групи, керів-
ник ГО «Спілка інвалідів та 
людей похилого віку «Наше 
рідне село» Ольга Вікторівна  
Проскуріна

Щира подяка
Зимові свята люблять і діти, 

і дорослі. Усі ми чекаємо від них 
подарунків, веселого настрою, 
а головне – дива.

Напередодні Нового року 
найприємнішим сюрпризом для 
Врублівського Будинку культури 
були новорічні подарунки від 
депутата обласної ради Ігоря 
Євгеновича Ходака.

За такий приємний смачний 
сюрприз колектив Врублівського 
БК сердечно дякує та висловлює 
найтепліші слова подяки нашо-
му земляку, депутату обласної 
ради Ігорю Ходаку.

Бажаємо Вам міц ного 
здоров’я, родинного тепла, Божої 
ласки. Упевнені, що Ваш при-
клад показовий і для інших бла-
годійників. Нехай Ваша доброта 
і щедрість повернуться до Вас 
сторицею. Бажаємо добробуту 
і тепла на Вашому життєвому 
шляху.

Хай Господь Бог сторицею 
віддячить за Ваше розуміння, 
підтримку і за частку душі, по-
даровану нам.

Колектив  
Врублівського БК

Увага! Важливо!
Редакція газети «20 хвилин Романів» приносить щирі 

вибачення за невихід газети у січні поточного року. 
Повірте, були поважні причини. Редакцією при-

йняте рішення повернути передплатникам кошти, які 
ви витратили за передплату нашої газети у січні. Ви 
можете звернутися до нашого журналіста у Романові 
(068-245-96-70, Леся Олександрівна), зателефонувавши 
і домовившись про спосіб повернення коштів. Ще раз 
просимо у вас вибачення за незручності.

З повагою редакція газети «20 хвилин Романів»

Цікава статистика: у 2020-ому 
році на Романівщині зафіксована 
рекордно низька кількість шлюбів

Романівський районний відділ 
державної реєстрації актів цивіль-
ного стану Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Мі-
ністерства юстиції (м. Хмельниць-
кий) повідомляє, що упродовж 
2020 року органами державної 
реєстрації актів цивільного стану 
Романівського району Житомир-
ської області було зареєстровано 
177 народжень, з них районним 
відділом – 85, виконавчими комі-
тетами – 92, що на 33 народження 
менше, ніж у 2019 році. Відповідно 
до статті 135 Сімейного кодексу 
України (за заявою матері) про-
ведено державну реєстрацію на-
родження у 21 випадку, відповідно 
до статті 126 Сімейного кодексу 
України (за спільною заявою бать-
ків про визнання батьківства) – 22. 
Решта 134 народження зареєстро-
вані відповідно до 133-ї статті Сі-

мейного кодексу України. Серед 
новонароджених 94 хлопчики та 
83 дівчинки. Найбільше наро-
джень зареєстровано у грудні – 19, 
у травні – 18, у березні та січні – по 
17. У червні, липні та серпні за-
реєстровано по 16 дітей, у листо-
паді – 14, у квітні – 13, у вересні та 
жовтні – по 11, а найменше діточок 
зареєстровано в лютому – всього 9.

У 2020 році зареєстровано 
470 смертей, що на 16 більше, 
ніж у 2019 році; з них 156 – від-
ділом та 314 – виконавчими ко-
мітетами сільських та селищних 
рад району. Найбільша кількість 
смертей зафіксована у квітні та 
червні – по 50, а також у січні та 
грудні – по 47. У березні та жовтні 
зареєстровано по 42 смерті, 38 осіб 
померло у травні, 36 – у листопаді. 
33 – у серпні, 31 смерть зафіксована 
у липні. Найменша кількість смер-

тей зареєстрована у вересні – 29 та 
у лютому – 25.

Рекордно низька кількість за-
реєстрованих шлюбів зафіксована 
у 2020 році: складено лише 79 ак-
тових записів про шлюб, з них ви-
конавчими комітетами сільських 
рад – 41 та 36 – районним відділом 
ДРАЦС. У 2019 році було укладено 
115 шлюбів.

Зареєстровано 12 розірвань 
шлюбу (у 2019 році – 21) та про-
ставлено 60 відміток про розірван-
ня шлюбу на підставі рішень судів 
(у 2019 році – 63). 11 осіб у мину-
лому році змінили прізвище та 
власне ім'я.

Олена Карпова, провідний 
спеціаліст відділу державної ре-

єстрації актів цивільного стану 
Центрально-Західного міжрегі-

онального управління Міністер-
ства юстиції (м. Хмельницький)

Знай наших: талановита молода 
художниця з Романівщини отриму-
ватиме президентську стипендію

Лариса Бджілка

Відповідно до Указу Президен-
та України від 23 січня 2018 року 
№ 13 «Про стипендії Президента 
України для молодих письмен-
ників…» призначено стипендії 
Президента України молодим 
письменникам і митцям у сфе-
рі музичного, театрального, об-
разотворчого, хореографічного, 
естрадно-циркового мистецтва 
та кіномистецтва.

Серед талановитої молоді, 
якій призначено стипендію 
Президента України, і наша 
землячка – митець у сфері обра-
зотворчого мистецтва Наталія Во-
лодимирівна Гофінгер-Бугайчук. 
Тож протягом 2021 року Наталія 
Володимирівна отримуватиме 
щомісяця стипендію.

Додатково
Призначається 250 стипендій 

на рік. Виплата стипендій прова-
диться щомісяця протягом року. 
Призначаються у розмірі одного 
прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб. Також стипендії 
можуть призначатися повторно, 

але не більше двох разів.
Учням, студентам, аспірантам 

та асистентам-стажистам стипен-
дії призначаються незалежно від 
отримання ними академічних та/
або соціальних стипендій. Сти-
пендії призначаються указом 
Президента України.

На здобуття стипендії висува-
ються громадяни України віком 
від 14 до 35 років – молоді пись-
менники, митці у сфері музично-
го, театрального, образотворчого, 
хореографічного, естрадно-цирко-
вого мистецтва та кіномистецтва, 
які мають творчі досягнення.

Приписка до призовних дільниць: 
кому необхідно з`явитися  
до райвіськкоммату

Нагадуємо, що у Романів-
ському районному територіаль-
ному центрі комплектування та 
соціальної підтримки протягом 
січня – березня проводиться що-
річна приписка до призовних 
дільниць.

До призовних дільниць при-
писують допризовників, яким 
у рік приписки виповнюється 17 
років, та викликають їх до Р(ОМ)
ТЦК СП за місцем проживання.

Юнаки зобов’язані особисто 
прибути в строк, зазначений у по-
вістці, та подати необхідні доку-
менти для взяття на первинний 
військовий облік, визначення сту-

пеня придатності до військової 
служби, освітнього рівня, здобутої 
спеціальності або професії, рівня 
фізичної підготовки, вивчення 
особистих якостей.

Увага! Від явки на при-
писку звільняються 
особи, які мають тяжкі 
захворювання та по-
збавлені можливості 
вільного пересування, 
що повинно підтверджу-
ватися довідками відпо-
відних лікувально-про-
філактичних закладів 

або медико-соціальних 
експертних комісій, які 
можуть представити їхні 
близькі родичі.
Громадянам, приписаним до 

призовних дільниць, видається 
посвідчення про приписку до 
призовної дільниці та прово-
диться роз̀ яснення їхніх прав та 
обов̀ язків з додержання правил 
військового обліку.

Чекаємо на вас у Романівсько-
му районному територіальному 
центрі комплектування та со-
ціальної підтримки (військовий 
комісаріат)!
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На підставі розпорядження голови Романівської районної 
державної адміністрації від 25.01.2021 № 4 «Про розроблення 
детального плану території, розташованої за межами наме-
лених пунктів на території Миропільської селищної ради», 
враховуючи клопотання Миропільської селищної ради, було 
ініційовано процедуру розроблення детального плану терито-
рії, яка розташована за межами смт. Миропіль Романівського 
району Житомирської області – земельна ділянка на території 
Миропільської селищної ради для розміщення і будівництва 
локальних очисних споруд. 

На Житомирщині для 
проходження пробного ЗНО 
зареєструвались більше 4000 осіб, 
найпопулярніша – математика

Світлана Цимбалюк

На Житомирщині 
з 5 по 19 січня більше 
4 000 осіб зареєстру-
вались для участі 
у пробному ЗНО‑2021, 
найбільше – на мате-
матику.

Як зазначила заступник Ві-
нницького регіонального центру 
оцінювання якості освіти Люд-
мила Марцева, станом на 25 січня 
відомо про 4 526 осіб, які прохо-
дитимуть пробне ЗНО у Жито-
мирській області. Однак кількість 
може змінитися після того, як 
будуть оброблені усі платежі, які 

здійснили учасники.
Наразі найбільше бажаючих 

зареєстровано у Житомирі – 1163, 
Новограді-Волинському – 269, Ко-
ростені – 284, Бердичеві – 380 та 
Малині – 117.

«Ми поки що обробляємо пла-
тежі, які було здійснені 23 січня. 
Тому говоримо не тільки про тих, 
хто зареєструвався, але тих, хто 
і оплатив свою участь. Станом на 
23 січня у Житомирській області 
відомо про 4 526 учасників. Зви-
чайно, найбільше зареєструвало-
ся у великих містах. В обласному 
центрі – 1163 особи, у Новогра-
ді-Волинському – 269, у Коросте-
ні – 284, у Бердичеві – 380, у Ма-
лині – 117. Далі у Житомирському 
районі – 166, Ємільчинському – 140 
і Олевському – 193», – розповіла 
Людмила Марцева.

Найбільше бажаючих, а саме 
1 361 учасник, здійснили оплату 

за участь у проходженні серти-
фікаційної роботи з математики, 
і майже 200 осіб обрали цей же 
предмет, але із завданнями рів-
ня стандарт. Тож близько півтори 
тисячі учасників будуть здавати 
математику. Трохи менше – 1242 
заявки – надійшло на українську 
мову і літературу, лише україн-
ську мову обрали 338 учасників. 
На англійську мову надійшло 852 
заявки, на історію України – 241, 
біологію – 151.

Нагадаємо, що цьогоріч учас-
ники мають можливість обрати 
лише один предмет для прохо-
дження пробного ЗНО, а також 
додатково завантажити тестові зо-
шити з усіх навчальних предметів 
із переліку предметів ЗНО-2021. 
Пройти тестування можна вдома, 
після чого внести свої відповіді 
на спеціальний сервіс визначення 
результатів.

Рятувальники звітують: 
у 2020 році на Романівщині 
зафіксовано 136 пожеж

За 2020 рік на території Ро-
манівського району виникло 136 
пожеж, за аналогічний період 2019 
року – 131 пожежа.

Внаслідок пожеж завдано 
матеріальних збитків: пря-
мих – 2163100 грн, побічних – 
3458700 грн, за аналогічний період 
2019 року: прямих – 1308700 грн, 

побічних – 3871546 грн.
За поточний період на тери-

торії Романівського району заги-
нула внаслідок пожежі 1 особа. 
За аналогічний період 2019 року 
загинуло 3 особи.

Найбільше пожеж зафіксовано 
у квітні – 43, найменше у травні – 1.

68 пожеж виникло з 10 до 18 

години. Причинами виникнення 
більшості пожеж є:

• необережне поводження 
з вогнем – 68;

• необережність під час ку-
ріння – 32;

• несправність пічного опален-
ня та коротке замикання електро-
мережі – по 12 пожеж.

Кращі з кращих: 
колективи 
Романівського РБК 
вибороли перше місце 
в обласному фестивалі

Микола Романенко

14 січня 2021 року 
у місті Олевську від-
бувся 1‑й обласний 
онлайн конкурс‑
фестиваль колядок, 
щедрівок та вертепів 
«Різдвяна зірка – 2021».

Фестиваль проводився з ме-
тою сприяння розвитку і попу-
ляризації української духовної 
пісні, відродження та збережен-
ня традицій колядок і щедрівок, 

розвитку вертепної драми, по-
шуку зразків елементів немате-
ріальної культурної спадщини 
у двох номінаціях: «Колядки та 
щедрівки» та «Вертепи». Колек-
тиви Романівського РБК взяли 
участь у фестивалі та вибороли 
перше місце у номінації «Коляд-
ки та щедрівки».

Над відео «Новорічні віншу-
вання» працювали керівники ама-
торської студії «МаКРус» Михайло 
Назарець, народного аматорського 
театру Ірина Савчук, народного во-
кального самодіяльного ансамблю 
«Сузір'я» Інна Поліщук.

Редакції газети «20 хвилин 
Романів» щиро вітає переможців 
конкурсу і бажає подальших пере-
мог і творчих здобутків!

Стало відомо, хто 
став старостами 
на старостинських 
округах

Іван Коваленко

26 січня депутатами 
Романівської селищ-
ної ради затверджено 
на посади старост ще 
в одинадцяти старо-
стинських округах:

1. Биківський старостинський 
округ – Романчука Олександра 
Анатолійовича;

2. Булдичівський старостин-
ський округ – Руденка Ярослава 
Олександровича;

3. Вільшанський старостин-
ський округ – Колотюка Петра 
Яковича;

4. Врублівський старостин-
ський округ – Якимчук Тетяну 
Володимирівну;

5. Гордіївський старостинський 
округ – Войцехівську Олену Воло-
димирівну;

6. Ольшанський старостин-
ський округ – Голумбйовського 
Вадима Павловича;

7. Прутівський старостин-
ський округ – Гирука Олега Ми-
хайловича;

8. Романівський старостин-
ський округ – Жовтуна Олександра 
Леонідовича;

9. Соболівський стпростин-
ський округ – Моравську Ірину 
Едуардівну;

10. Старочуднівськогутянський 
старостинський округ – Коіменчук 
Світлану Володимирівну;

11. Червонохатківський старо-
стинський округ – Окаєвич Галину 
Павлівну.

Детальніше про сесію Романів-
ської селищної ради повідомимо 
на сторінках нашої газети у наступ-
ному номері.

У Житомирському обласному 
лабораторному центрі з’явилась 
можливість перевіритися  
на грип методом ПЛР

Марія Кравчук

Житомирський 
обласний лабцентр 
за кошти державного 
бюджету проводи-
тиме моніторингові 
дослідження на грип 
методом ПЛР для ви-
значення циркуляції 
збудника на території 
області.

Ця інформація розміщена на 
офіційному сайті Житомирського 
обласного лабораторного центру.

«Дослідження проводити-
муться для осіб з тяжким пе-
ребігом ГРВІ, що перебувають 
у відділеннях інтенсивної терапії 
лікарень, осіб, які належать до 
груп ризику щодо несприйнят-
ливих наслідків захворювання 
на грип: діти до 3-х років, вагітні, 
особи похилого віку, особи з хро-

нічними захворюваннями дихаль-
ної та серцево-судинної системи, 
з цукровим діабетом, з порушен-
нями імунної системи», – йдеться 
у повідомленні.

Інструкція щодо відбору 
зразків на грип для 
дослідження методом ПЛР:

• Для достовірної діагности-
ки необхідно забезпечити взяття 
біологічного матеріалу в перші 
години захворювання і не пізніше 

3-ї доби.
• Матеріал повинен відбирати-

ся до початку лікування, оскільки 
будь-який препарат може впли-
нути на достовірність результату.

• Матеріалом для дослідження 
є мазок із задньої стінки носоглот-
ки, який відбирається натще або 
не раніше ніж через 2–4 години 
після прийому їжі.

• Відбір матеріалу відбувається 
за допомогою сухого стерильного 
тампону з віскози на пластиковій 
основі. Тампон занурюють у сте-
рильну пробірку з рідким серед-
овищем в об`ємі 1.5–2 мл, при 
цьому можна використовувати 
стерильний фізіологічний розчин.

• Відібраний матеріал повинен 
бути доставлений у вірусологічну 
лабораторію протягом 48 годин, 
до цього моменту його слід збері-
гати в холодильнику при темпе-
ратурі +2 +8 град.

• Доставка матеріалу здійсню-
ється з дотриманням вимог біо-
логічної безпеки та з дотриманням 
«холодового ланцюга». Обов̀язково 
повинен бути супровідний доку-
мент – направлення на проведення 
дослідження.
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Робота депутата –  
це не лише присутність на сесії

Обласна рада 8‑го 
скликання провела 
уже дві сесії, на яких 
було вирішено основні 
кадрові та бюджетні 
питання області. Ро-
бота депутатів одною 
лише присутністю на 
сесії не обмежується, 
вона триває протягом 
усієї 5‑річної каденції.

Вдруге обраний до обласної 
ради, депутат від Романівщини 
Ігор Ходак став членом однієї з по-
стійних комісій, а саме комісії з пи-
тань бюджету та фінансів, в під-
порядкуванні якої затвердження 
витрат та прогнозування доходів.

«Це нова для мене комісія, 
у минулому скликанні я входив до 
складу комісії з питань охорони 
навколишнього середовища, нині ж 
маю іншу сферу для вивчення. Так, 
це дійсно та робота, яка потребує 
кропіткої підготовки, кожна гривня 
в бюджеті має бути на контролі 
і витрачена лише з користю. Для 
більш якісного ведення своєї діяль-
ності я залучив спеціалістів, з яки-
ми разом опрацьовуємо відповідні 
документи та рішення. Підготовка 
до чергового засідання комісії почи-
нається з вивчення усіх питань, за 
які потрібно проголосувати. Я на-
магаюсь глибоко аналізувати кожну 
статтю витрат, як підприємець 
знаю, що насправді стоїть за усіма 
цифрами на папері. Звісно, детальне 
вивчення питань дозволяє запобігти 
зловживанням щодо недоцільного ви-
користання коштів. Вірю у те, що 
подібні схеми мають зникнути вза-

галі, і над цим працюю з командою 
своїх фахівців у фінансовій сфері», – 
коментує свою роботу Ігор Ходак.

У міжсесійний період комі-
сія з питань бюджету та фінансів 
працює над забезпеченням ста-
лого фінансування програм роз-
витку області, які були погоджені 
на сесії. У 2021 році левова частка 
видатків піде на медичну сферу, 
цю програму фінансують з року 
в рік як першочергову, і депутати 
одноголосно погоджуються з тим, 
що без якісної та комплексної 
охорони здоров’я неможливий 
подальший розвиток територій. 
Аби більш детально опрацювати 
кожну програму, члени бюджет-
ної комісії проводять спільні засі-
дання з профільними галузевими 
комісіями. Такий рівень діалогів 
дозволяє вибудувати чітку фінан-
сову стратегію. Кілька таких за-
сідань відбулися минулого тижня. 
Аналізуючи рішення комісій, 
Ігор Ходак резюмує – за кож-
ною прописаною статтею 
витрат стоять людські жит-
тя: «Медицина, як основа, завжди 
була в пріоритеті при формуванні 
бюджету області. У 2021 році ця 
стратегія, як ніколи, виправдана. 
Разом з колегами опрацьовували 
комплексну програму «Здоров‘я 
населення Житомирщини». Цей 
проєкт передбачає проведення пер-
шочергових і пріоритетних заходів 
щодо належного функціонування 
медичних закладів, обслуговування 
населення, пільги для визначених 
категорій, дофінансування з облас-
ного бюджету важливих державних 
програм. Важко, однозначно важко 
повноцінно забезпечити такі сфе-
ри при лімітованому кошторисі. 
Тим паче, що левова частка затрат 
йде на розрахунки за енергоносії, 
і тут я дотримуюсь переконання, 

що енергоефективність порятує 
від захмарних платежів за газ, 
електроенергію. Тепло в лікарню 
може надходити з альтернатив-
них джерел. За стіл переговорів 
варто сісти разом з керівниками 
медичних закладів і пропрацюва-
ти можливий перехід на обігрів 
приміщень твердим паливом, 
і пропрацювати положення за-
купівель таким чином, аби усі 
місцеві виробники тирсобрикетів, 
пілетів брали участь у тендерах 
і надавали свою продукцію для 
котельних комплексів медичних 
закладів. Програма «Здоров‘я жи-
телів Житомирщини» – це і на-
лежна фінансова увага до пільгових 
категорій населення, в області на 
обліку кілька тисяч чорнобильців, 
воїнів АТО/ООС, пільговиків інших 
категорій. Сьогодні держава не по-
криває усі медичні потреби цих 
людей, тому область бере на себе 
зобов‘язання фінансувати певні за-
ходи у межах програми з охорони 
здоров‘я. 7 млн «чорнобильский» 
фонд – це мізерно мало, з пере-
рахунком на кількість людей це 
трохи більше сорока гривень на 
кожного. І тому сьогодні ми, як 
депутати, наполягали на тому, 
аби такі підходи переглядались. 
Я впевнений, що якісний аналіз 
пільгових програм має відбува-
тися обов‘язково в кінці кожного 
року, перед формуванням нового 
бюджету. І цей аналіз має показа-

ти реальні цифри недофінансова-
ності, реальні показники витрат, 
які б забезпечили якісне надання 
послуг пільговим категоріям, 
скільки потрібно додати коштів 
і на що. Варто долучити до процесу 
і місцеві бюджети, вони знають 
своїх пільговиків і їхні потреби, 
громади також мають відшукати 
кошти, аби доєднатися до процесу 
повноцінного фінансування. Доки 
цей аналіз не буде проводитися, 
доти будуть такі мізерні циф-
ри, доти буде наростати зневіра 
в кожного пільговика. Я буду напо-
лягати, аби в кінці 2021 року усі 
показники і цифри були вивчені 
і відображені у відповідному звіті, 
на основі якого і буде відбуватись 
фінансування у році наступному. 
Лише шляхом глибокого аналізу 
можна прийти до реальних цифр, 
потреб і повноцінного фінансуван-
ня пільгових категорій населення».

Бюджет області формується 
завдяки платникам податків, тому 
робота депутатів частково спря-
мована на збільшення таких над-
ходжень шляхом розширення сфе-
ри бізнесу. Залучення потужних 
інвесторів та створення невеликих, 
локальних проєктів мають йти 
паралельними шляхами. Сімейні 
ферми, приватне підприємництво 
формує базу для майбутнього роз-
витку громад, маленьких містечок, 
сільських територій. І такому міні-
бізнесу, як і інвесторам, потрібна 

підтримка органів влади і, звісно, 
якісний контроль. Одну із програм 
депутатам на розгляд запропону-
вали спеціалісти департаменту 
праці, соціальної та сімейної по-
літки облдержадміністрації.

Свою підтримку мінібізнесу 
висловив Ігор Ходак, саме в та-
кій формі господарювання він 
вбачає майбутнє: «У 2021 році на 
розгляд депутатів від департамен-
ту соцзахисту надійшла пропози-
ція у межах програми розвитку: 
передбачити майже 600 тис. грн 
на створення мікробізнесу. Це може 
бути той стартовий капітал, за-
вдяки якому у громадах з‘являться 
мініпідприємства, мініферми, мі-
нікомпанії з надання певних послуг, 
сімейна невеличка справа. Я неодно-
разово наголошував, що місцевий 
бізнес, навіть малий, – це запорука 
існування громад. Мої переконання 
незмінні – віднаходити і підтриму-
вати тих, хто готовий запускати 
свої проєкти. Для старту часто не 
вистачає підтримки, в тому числі 
і фінансової. Тому виділення коштів 
з обласного бюджету на програму 
запуску мікробізнесу я цілком під-
тримую і вважаю виправданою та 
навіть необхідною. Єдина і надваж-
лива вимога – опрацювати положен-
ня цієї програми, критерії відбору 
кандидатів і можливе збільшення 
грошового фонду. І я наполягаю, аби 
до цього процесу долучились голо-
ви громад, оскільки вони, як ніхто, 
знають свою місцевість, її ресурсні 
можливості та потенціал населен-
ня. Попри те, що багато колег-де-
путатів не підтримували таку 
програму на засіданні відповідної 
комісії і пропонували направити ці 
кошти на підтримку існуючих під-
приємств, я не відступаю від своїх 
переконань: утворення нового біз-
несу – це завжди прогрес для громад. 
Усе велике починається з малого».

Усі рішення, які депутати при-
ймають на відповідних засіданнях 
комісій у міжсесійний період, – це 
і є та систематична, а не одноденна 
робота, яку доручили виборці об-
раним кандидатам. Саме на таких 
зібраннях формуються стратегічні 
напрями розвитку області, відпра-
цьовуються важливі деталі загаль-
них програм розвитку.
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Як змінити постачальника газу: ІНСТРУКЦІЯ
Не задоволені ціною 

на газ чи якістю нада-
них послуг? Змініть 
постачальника бла-
китного палива.

У Міністерстві енергетики 
України детально роз̀ яснили, як 
змінити постачальника газу, та 
дали відповіді на найпоширеніші 
запитання, пов̀ язані з цим.

Як знайти нового 
постачальника газу

Щоб перевірити, чи обрана ком-
панія має право на постачання, слід 
зайти на сайт Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у галузі енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП), та вибрати роз-
діл «Ліцензійний реєстр НКРЕКП».

Документ містить повний пере-
лік ліцензіатів. Чинність ліцензії 
обраного постачальника слід пере-
вірити у графі «Статус ліцензії».

Можна скористатися також ін-
формацією на сайтах в інтернеті, де 
пропонують порівняти ціни на пали-
во у різних компаній-постачальників.

Наступний крок – слід подати 
заяву-приєднання до обраного 
постачальника. Це можна зроби-
ти онлайн, надіславши компанії 
скановане чи сфотографоване звер-
нення на електронну скриньку, або 
особисто прийти до компанії та 
подати пакет документів.

Які документи 
потрібні, щоби змінити 
постачальника газу

До заяви-приєднання до ново-
го постачальника слід додати такі 
документи:

• копію паспорта;
• копію ідентифікаційного 

коду споживача;
• документи, якими посвід-

чується право власності чи право 
користування приміщенням;

• документи, які може вима-
гати постачальник, наприклад, 
останній рахунок за газ.

Перелік має бути зазначений 
на сайті постачальника, заяву та-
кож може подати й довірена особа 
власника приміщення, проте вона 
має надати довіреність, засвідчену 
нотаріусом, а також копії паспорта 
власника та його індивідуального 
податкового номера, а також свій 

паспорт, індивідуальний подат-
ковий номер та документ, що за-
свідчує право власності.

Після подання документів 
очікуйте повідомлення від ново-
го постачальника про дату, з якої 
здійснюватиметься постачання 
природного газу.

Скільки часу потрібно, щоби 
змінити постачальника газу

• Процес зміни постачальника 
має відбутися протягом 3 робочих 
тижнів.

• Контактувати зі старим по-
стачальником не потрібно.

• Через 6 тижнів старий поста-
чальник має виставити остаточний 
рахунок за спожитий газ, який 
треба сплатити протягом 10 днів 
після отримання. Якщо споживач 
не погоджується із таким рахун-
ком, тоді питання вирішується 
в судовому порядку.

• Новий постачальник має на-
діслати споживачеві повідомлення 
щодо дати, з якої почне надходити 
природний газ. Для цього відведе-
ний 20-денний термін, однак деякі 
постачальники можуть повідоми-
ти й швидше.

• Якщо подані до заяви до-
кументи потребують уточнення, 
постачальник протягом п'яти ро-
бочих днів надсилає споживачу 
письмовий запит.

• Після завершення процедури 
зміни постачальника новий поста-
чальник протягом трьох робочих днів 
письмово повідомляє побутового спо-
живача про дату, з якої здійснюється 
постачання природного газу.

• Відсутність індивідуального 
газового лічильника не є перешко-
дою для зміни постачальника.

Споживач не залишиться 
без газопостачання

Споживач не повинен запиту-
вати в газопостачальника дозволу 
на від’єднання, а вирішує це само-
стійно.

Новий газопостачальник має 
підтвердити приєднання, після 
чого оплата за газ відбувається за 
новими реквізитами.

Поки триває процес зміни 
постачальника, споживачу не 
можна відключати газ. За усе 
спожите паливо за цей період 
слід сплатити старому поста-
чальнику за його тарифами.

Де можна знайти актуальні 
ціни на природний газ:

• на спеціалізованих сайтах;
• звернутись безпосередньо до 

постачальника природного газу 
у зручний спосіб;

• ознайомитися з актуальними 
цінами на офіційному сайті газо-
постачальника.

Постачальник зобов'язаний 
(відповідно до положень 
пункту 28 розділу III Правил 
постачання природного газу):

• публікувати на власному 
сайті та в особистому кабінеті 
споживача детальну інформацію 
про зміну ціни на природний газ. 
Зміна може здійснюватися лише 
з 01 числа місяця;

• визначати ціну на природний 
газ з урахуванням вимог чинного 

законодавства;
• надавати побутовим спожи-

вачам інформацію, передбачену 
законом «Про особливості доступу 
до інформації у сферах постачання 
електричної енергії, природного 
газу, теплопостачання, централі-
зованого постачання гарячої води, 
централізованого питного водо-
постачання та водовідведення».

Зокрема:
– про ціну природного палива,
– порядок плати за спожитий 

газ,
– права та обов'язки споживача,
– дані про фактичні нараху-

вання (обсяг та вартість) за послуги 
з газопостачання.

Окрім того, ця норма закону 
передбачає, що постачальник 
повинен публікувати на сай-
ті детальну інформацію про 
зміну ціни на природний газ за 
п'ять днів до введення її у дію.

Податкова 
соціальна пільга 
у 2021 році: 
скільки та хто 
може отримати

Роз̀ яснює Романів-
ське бюро правової 
допомоги.

Будь-який платник податку 
має право на зменшення суми 
загального місячного оподатко-
вуваного доходу, отримуваного від 
одного роботодавця у вигляді за-
робітної плати, на суму податко-
вої соціальної пільги у розмірі, що 
дорівнює 50% розміру прожитко-
вого мінімуму для працездатної 
особи (у розрахунку на місяць), 
встановленому законом на 1 січня 
звітного податкового року.

Згідно з абз. 1 п. п. 169.4.1 Подат-
кового кодексу України, податкова 
соціальна пільга (далі ПСП) засто-
совується до доходу, нарахованого 
на користь платника податку про-
тягом звітного податкового місяця 
як заробітна плата (інші прирівняні 
до неї відповідно до законодавства 
виплати, компенсації та винагоро-
ди), якщо його розмір не переви-
щує суми, що дорівнює розміру 
місячного прожиткового мінімуму, 
діючого для працездатної особи на 
1 січня звітного податкового року, 
помноженого на 1,4 та округленого 
до найближчих 10 гривень.

Оскільки з 1 січня 2021 розмір 
прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб складає 2270 грн, 
то граничний дохід для застосу-
вання ПСП у 2021 році складає: 
2270 грн х 1,4 = 3180 грн. а подат-
кова соціальна пільга у 2021 році 
дорівнює 1135,0 грн (2270,0 х 50%).

Якщо співробітник має 2‑х 
і більше за дітей у віці до 18 ро-
ків, то його граничний розмір 
доходу для застосування ПСП 
росте кратно кількості дітей 
і у 2021 році складає:

– двоє дітей –  6360 грн 
(3180 грн х 2);

– троє дітей –  9540 грн 
(3180 грн х 3).

Таким чином, податкову соці-
альну пільгу не застосовуватимуть 
до доходів більшості працівників, 
оскільки розмір їхньої зарплати 
має бути від 6000 грн, а граничний 
дохід для застосування – 3180 грн.

Якщо ви або ваші знайомі 
зіткнулися з правовими про-
блемами, просимо звертати-
ся за безоплатною правовою 
допомогою до Романівського 
бюро правової допомоги за 
адресою: смт Романів, вул. Сер-
гія Лялевича, 2 (4‑й поверх, каб. 
425). Роб. тел.: 2–34–36.

Долучайтеся до конкурсу 
малюнка «Охорона праці 
очима дітей – 2021»

Управління Дер-
жпраці у Жито-
мирській області 
запрошує талановиту 
молодь до участі 
у першому етапі Всеу-
країнського конкурсу 
«Охорона праці очима 
дітей – 2021».

Конкурс у Житомирській об-
ласті триватиме до 15 лютого 2021 
року. На регіональному рівні кон-
курсні роботи учасникам слід наді-
слати не пізніше 15 лютого 2021 
року до Управління Держпраці 
у Житомирській області (10008, м. 
Житомир, вулиця Шевченка, 18-А, 
«На конкурс малюнка»)

Учасниками конкурсу є учні, 
вихованці, слухачі середніх за-
гальноосвітніх шкіл, коледжів, 
училищ, зокрема й художніх, по-
зашкільних навчальних закладів 
трьох вікових груп:

• перша група – автори робіт 
віком від 6 до 10 років;

• друга група – автори робіт 
віком від 11 до 14 років;

• третя група – автори робіт 
віком від 15 до 18 років.

Конкурс проводиться за на-
прямом художньої творчості – 
малюнок. Конкурсні роботи ма-
ють бути виконані за тематикою 

охорони праці та промислової 
безпеки, а саме: безпечного 
ведення робіт у вугільній, де-
ревообробній промисловості, 
сільському, лісовому та ліфто-
вому господарствах, медичній 
сфері, будівництві, на транспор-
ті тощо.

Вимоги до малюнків:
• малюнки подаються у до-

вільній графічній, живописній 
формах, виконані олівцями, олій-
ними, акварельними фарбами чи 
гуашшю;

• розмір роботи не пови-
нен бути більше за формат А-2 
(420×594 мм);

• роботи не повинні оформля-
тися рамкою, паспарту, наклейка-
ми тощо;

• на зворотному боці кожної 
конкурсної роботи (або додатком 
до роботи) необхідно зазначити 
українською мовою назву робо-
ти; прізвище, ім’я, по батькові та 
дату народження автора; місце 
проживання (повну адресу) авто-
ра, контактний телефон; сферу ді-
яльності батьків; назву навчального 
закладу; прізвище, ім’я, по батькові 
методичного керівника.

Конкурс організовує і про-
водить ДП «Редакція журналу 
«Охорона праці» за підтримки 
Державної служби України з пи-
тань праці, територіальних органів 
Держпраці та інших підприємств, 
що належать до сфери управління 
Держпраці. Телефон для довідок: 
(0412) 43-06-51; (044) 333-73-93;  
(050) 441–51–37.

Якщо споживач 
має борги за газ, то 
спершу доведеться їх 
сплатити, і тільки піс-
ля цього він отримає 
можливість перейти до 
іншого постачальника.
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Суп-пюре з гарбуза 
та червоної сочевиці

Для приготування вам знадобиться:
• 3 столові лож-

ки оливкової або 
соняшникової олії;

• 4 зубчики час-
нику, можна біль-
ше, якщо ви його 
полюбляєте;

• 3 морквини;
• 2 стебла селе-

ри, за бажанням;
• 1 цибулина;
• 1 чайна ложка 

меленого кмину;
• 1/2 чайні ложки червоного гострого перцю, 

його кількість також за бажанням; якщо полюбляєте 
гострі супи, можете класти більше, а якщо ні – до-
статньо пів чайної ложки або чайну ложку;

• 400 грамів гарбуза;
• сіль, мелений чорний перець, яким можете 

замінити червоний гострий перець;
• 1,5 л курячого бульйону або води;
• 1 чашка, тобто 200 грамів червоної сочевиці;
• петрушка або іншу зелень, яку полюбляєте, 

для прикраси.
Приготування:
Для приготування краще використовувати ка-

струлю з товстим дном. В каструлі нагрійте оливкову 
або соняшникову олію, після чого покладіть наріза-
ний часник, моркву, селеру та цибулю і, помішуючи, 
смажте близько 15 хвилин.

До перелічених вище складових додайте гарбуз, 
нарізаний на кубики, сіль, тмин, червоний гострий 
перець та тушкуйте усе до того моменту, поки гарбуз 
не стане м’яким.

До тушкованих овочів додайте сочевицю та 
залийте усе бульйоном або водою. Необхідно, 
аби суп закипів, після чого зменшіть вогонь 
та варіть ще близько 20 хвилин, аби сочевиця 
розварилась.

Після цього необхідно дати супу трішки охолону-
ти та збити його блендером, аби була консистенція 
супу-пюре.

Подавайте із зеленню, можете спробувати додати 
сік шматочка лимона.

Часниковий суп-пюре
Для приготування вам знадобиться:

• 1  с толова 
ложка оливкової 
або соняшникової 
олії;

•  1  с толова 
ложка вершкового 
масла;

• 12 нечище-
них зубчиків час-
нику;

• 2/3 смужки 
кореню імбиру;

• 2 цибулини;
• щіпка червоного перцю;
• 100 мл вершків жирністю 20%;
• 2 чашки курячого або овочевого бульйону;
• 1 лимон;
• сіль;
• мелений чорний перець, за своїм смаком.
Приготування:
Нечищені зубчики часнику змастити оливковою 

або соняшниковою олією, посипати дрібкою солі та 
поставити у розігріту духовку до 180° на 10/15/20 хви-
лин, після чого необхідно відділити м’якоть часнику.

Для цього супу також краще використовувати 
каструлю з товстим дном, в яку необхідно додати 
декілька шматочків кореня імбиру, вершкове масло, 
нарізану цибулю та тушкувати 5 хвилин.

Додати м’якоть печеного часнику та кілька зуб-
чиків свіжого і тушкувати ще декілька хвилин, після 
чого залити бульйоном і варити близько 15 хвилин. 
Охолодити та збити блендером, додати мелений 
чорний перець, сіль та ввести вершки і довести до 
кипіння.

Джерело: «Троїцьке City»

Як вирощувати алое 
в домашніх умовах

Місце в будинку 
для горщиків з алое 
підбирають сонячне, 
ближче до вікон, на 
світлих верандах, 
а влітку алое можна 
виносити на відкрите 
повітря.

Якщо взимку світла було 
мало, то навесні до прямих со-
нячних променів рослину дове-
деться привчати поступово.

До речі, не намагайтеся взим-
ку створити для них штучне 
освітлення люмінесцентними 
лампами, це призведе тільки до 
витягування рослини і втрати 
декоративності. Краще трима-
ти її у прохолодному світлому 
місці і поливати раз на місяць. 
Тепле зимове утримання і ряс-
ний полив можуть викликати 
загнивання коренів і загибель 
рослини. Влітку алое поливають 
після висихання верхнього шару 
землі в горщику.

Не потрібні алое і часті підго-
дівлі. З квітня по вересень досить 
робити це один раз на місяць, ви-
користовуючи рідкі комбіновані 
добрива. А при своєчас-
ній пересадці і нормаль-
них умовах утримання 
рослину можна не під-
живлювати зовсім.

Багато алое – великі 
рослини, яким потрібно 
створювати умови для 
зростання. У тісній по-
судині вони ростуть по-
вільно, втрачають нижнє 
листя. Пересаджують 
алое навесні і влітку 
в міру того, як рослина 
переростає свій горщик. 
При хорошому розви-
тку кореневої системи 
розмір нової ємності 
повинен бути більше по-
передньої на 1/5 частину.

Субстрат потрібен пухкий, 
повітропроникний, родючий. 
Готують його з лісової листової 
землі (2/3) і крупного піску (1/3) 
з додаванням деревного вугілля. 
Знадобиться і хороший дренаж.

Розмноження алое
Багато видів алое ростуть ку-

щем, молоді пагони розвивають-
ся або від основи материнської 
рослини, або від спеціалізованих 
підземних кореневищ – столонів. 
Тому розмножують їх прикорене-
вими пагонами або верхівковими 
живцями. Живцювати можна 
тільки навесні і влітку, восени або 
взимку цього робити не можна.

Свіжозрізані живці обов'язково 
висушують тиждень на повітрі, 
щоб повністю висох зріз, після цьо-
го висаджують у постійну землю 
без проміжного вкорінення у воді. 
Живці не треба ставити у воду, об-
прискувати або накривати скля-
ною банкою – вони згниють.

У продажу зустрічається на-
сіння алое. Методика їхнього 
посіву така ж, як насіння какту-
сів: обов'язково стерилізований 
ґрунт, що складається наполови-
ну з піску, без торфу, теплі вологі 
умови під лампою.

Джерело: Ukr.Media

Гороскоп на тиждень 27 січня - 2 лютого

 Смачного!

ОВЕН
Уникайте надмірних 

фінансових витрат. Не 
розпочинайте нових проєктів. 
Вдалий час для зміни кола спіл-
кування.

ТЕЛЕЦЬ
Експерименти із зо-

внішністю принесуть 
свої результати. Просіть про 
підвищення – вам не відмовлять.

БЛИЗНЮКИ
Зірки радять уни-

кати дальніх поїздок. 
Очікується кар̀єрний рух – не 
бійтеся брати на себе відпові-
дальність.

РАК
Цілком можливі 

проблеми у стосунках – 
ваш партнер не надасть 

підтримки. Уникайте покупок 
в інтернеті.

ЛЕВ
Настав час подбати 

про особисте життя. 
Якщо думаєте про власний 
проєкт, сміливо приступіть до 
його реалізації.

ДІВА
Влаштуйте роман-

тичний вечір своїй 
другій половинці. Безробітні 
Діви, ймовірно, зможуть знайти 
хорошу роботу.

ТЕРЕЗИ
Подивіться на свою 

професійну діяльність 
під новим кутом. Че-

кайте на сюрприз від коханої 
людини.

СКОРПІОН
Можливі проблеми 

з житлом. Відкрийтеся 
партнеру і поділіться нарешті 
з ним своїми переживаннями, 
не носіть їх у собі.

СТРІЛЕЦЬ
Вдалий період для 

внутрішньої гармонії, 
в якій ви і будете перебувати. 
Займіться підвищенням ква-
ліфікації.

КОЗЕРІГ
Професійна сфера 

не порадує. Займіть-
ся підвищенням кваліфікації. 
Сприятливий період для дій 
з нерухомістю.

ВОДОЛІЙ
Тривалий період 

хандри закінчився. 
Ваша професійність – на 

високому рівні. Сміливо просіть 
про підвищення.

РИБИ
Чудовий час, щоб 

зайнятися саморозвит-
ком. Можливі конфлікти з су-
сідами. Уникайте коштовних 
покупок.

Куточок ГОРОДНИКА

27
січня

середа

28
січня

четвер

29
січня

п’ятниця

30
січня

субота

31
січня

неділя

1
лютого

понеділок

2
лютого

вівторок

- 2°
- 1°

- 3°
- 2°

- 7°
- 2°

- 12°
- 4°

- 4°
+ 1°

- 6°
- 3°

- 9°
- 2°

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

09.30, 01.00 Т/с "Гранд го�
тель" 12+

15.10,21.35 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Д/ц "Супер � чуття"
17.30 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
18.55 Д/ц "Незвіданий оке�

ан"
20.00 Д/ц "Супер�чуття"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.55,00.55, 03.10, 05.55

Спорт. Аспект
22.00 Т/с "Посольство"
23.30 Перша шпальта
04.10 Д/ф "Три Івани"

1+1

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.30 ТСН

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2021"

13.00,14.15 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.45 Т/с "100 тисяч хви�

лин разом" (16+)
22.15, 02.30 Т/с "Кухня"
00.25 "Голос країни 11"

²ÍÒÅÐ

10.10,18.00, 19.00, 03.30
Ток�шоу "Стосується
кожного"

12.25 Х/ф "Разом � це за�
надто" 16+

14.25 Х/ф "З речами на
виліт!" 16+

16.05 "Чекай на мене. Ук�
раїна"

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

та справа" 16+
23.50 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
01.55 Т/с "Несолодка про�

позиція" 12+
ÑÒÁ

05.30 Т/с "Комісар Рекс"
09.05 "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 "Детектор брехні

2021" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Двоє над

прірвою" 12+
01.05 Т/с "Анна � детектив"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Анти�зомбі
11.05 Секретний фронт
12.45,15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Каратель" 16+
16.15 Х/ф "Американський

снайпер" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.05,21.30 Х/ф "Важка

мішень" 16+
22.30 Свобода слова
00.00 Т/с "Контакт" 16+
01.50 Х/ф "Ешер" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.10 Х/ф "Одісея"
17.00,19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф "Щелепи" 16+
22.50 Х/ф "Відкрите море"
00.20 Х/ф "Зло" 18+
02.10 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+

ÍÒÍ

09.20 Х/ф "У небі "Нічні
відьми"

11.00, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.30,16.30, 19.00 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40 Х/ф "Новий апокалі�

псис
18.20 "Свідок. Агенти"
21.00 Т/с "Смерть у раю
23.45 Т/с "Нарко: Мексика"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.15 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
13.40,15.30, 05.30 Агенти

справедливості 12+
17.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Жіночий лікар
23.10, 02.10 Т/с "З мене до�

сить" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Посоль�
ство" 16+

15.10,21.35, 00.40 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Д/ц "Супер � чуття"
17.30 Схеми
18.55 Д/ц "Тваринна зброя"
20.00 Д/ц "Супер�чуття"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.55,00.55, 03.10, 05.55

Спорт. Аспект
23.30 #ВУКРАЇНІ
01.00 Т/с "Гранд готель"
04.10 Д/ф "Сходи Якова"

1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2021"

11.25,12.20, 14.15 "Міняю
жінку"

17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.45 Т/с "100 тисяч хви�

лин разом" (16+)
22.50,03.00 Т/с "Кухня"

(16+)
01.00 Х/ф "Дзвінок" (18+)

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Скарлетт"
14.45,15.35 "Речдок"
16.30 "Речдок. Особливий

випадок"
18.00,19.00, 03.30 Ток�шоу

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

та справа" 16+
23.50 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
01.55 Т/с "Несолодка про�

позиція" 12+

ÑÒÁ

05.30 Т/с "Комісар Рекс"
09.20 "Битва екстрасенсів"

16+
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 "Любов з

ароматом кави" 12+
00.50 Т/с "Анна � детектив"

12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Багач � Бідняк
11.05 Секретний фронт
12.00, 13.15 Х/ф "Важка

мішень" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.10, 21.25 Т/с "Ню�

хач" 12+
16.55 Х/ф "Патруль часу"

16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
23.10 Х/ф "Очі дракона"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
10.20 Варьяти 12+
11.10 Х/ф "Викрасти на

продаж" 16+
13.00 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф "Цунамі 3Д" 16+
22.50 Х/ф "Дрейф" 16+
00.40 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Опік"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15, 21.00 Т/с "Смерть у

раю � 8" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
23.45 Т/с "Нарко: Мексика"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
13.40,15.30, 05.30 Агенти

справедливості 12+
17.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Жіночий лікар 5"

16+
23.10 Контролер
23.50,02.10 Т/с "Замок на

піску" 12+
04.30 Свекруха або не�

вістка

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Посоль�
ство" 16+

15.10,21.35, 00.40 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Д/ц "Супер � чуття"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ц "Тваринна зброя"
20.00 Д/ц "Супер�чуття"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.55,00.55, 03.10, 05.55

Спорт. Аспект
23.30 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
01.00 Т/с "Гранд готель"

1+1

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.30 ТСН

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2021"

11.25,12.20, 14.15 "Міняю
жінку"

17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.45 Т/с "100 тисяч хвилин

разом" (16+)
22.50, 03.00 Т/с "Кухня"
01.00 Х/ф "Дзвінок 2" (18+)

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Скарлетт"
14.45,15.35 "Речдок"
18.00,19.00, 03.25 Ток�шоу

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

та справа" 16+
23.50 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
01.55 Х/ф "Трикутник" 16+

ÑÒÁ

04.55 Т/с "Комісар Рекс"
08.30 "Битва екстрасенсів"

16+
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 "Тінь кохан�

ня" 12+
01.00 Т/с "Анна � детектив"

12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
12.00, 13.15 Х/ф "Патруль

часу" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.15, 21.25 Т/с "Ню�

хач" 12+
16.50 Х/ф "Вуличний

боєць" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.15 Х/ф "Колонія" 16+
01.00 Анти�зомбі
02.45 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
10.20 Варьяти 12+
11.00 Х/ф "Овердрайв" 12+
13.00 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Глибоке синє

море" 16+
23.00 Х/ф "Риба Франкен�

штейна" 18+
00.50 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Мій бойовий
розрахунок"

11.00, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Легенди карного

розшуку"
14.10, 21.00 Т/с "Смерть у

раю � 8" (16+)
18.20 "Вартість життя"
23.45 Т/с "Нарко: Мексика"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
13.40,15.30, 05.30 Агенти

справедливості 12+
17.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Жіночий лікар 5"
23.10, 02.10 Т/с "Будинок,

який..." 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Посоль�
ство" 16+

15.10,21.35, 00.40 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Д/ц "Супер � чуття"
17.30 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
20.00 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.55,00.55, 03.10, 05.55

Спорт. Аспект
23.30 Схеми.
01.00 Т/с "Гранд готель"

1+1

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.35 ТСН

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2021"

11.25 "Майже колишні"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.45 Т/с "100 тисяч хви�

лин разом" (16+)
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Х/ф "Великий сол�

дат" (16+)

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Скарлетт"
14.45,15.35 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
23.55 Т/с "Згадати мо�

лодість 8" 12+
ÑÒÁ

05.05 Т/с "Комісар Рекс"
08.35 "Битва екстрасенсів"

16+
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.50, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Одружити

не можна помилува�
ти" 12+

01.00 Т/с "Анна � детектив"
12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
12.05, 13.15 Х/ф "Вуличний

боєць" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.30, 16.15, 21.25 Т/с "Ню�

хач" 12+
16.55 Х/ф "Колонія" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15,01.05 Анти�зомбі
23.15 Х/ф "Ігри кілерів"
02.50 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
10.20,02.00 Варьяти 12+
11.00 Х/ф "16 кварталів"
13.00 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Мілина" 16+
22.40 Х/ф "Щелепи" 16+
00.20 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Невизначена
особа"

11.00, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Вартість життя"
14.10, 21.00 Т/с "Смерть у

раю � 8" (16+)
18.20,04.25 "Правда життя"
23.45 Т/с "Нарко: Мексика"
02.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
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 "Жіночий лікар 5"
23.10 Слідами
23.50, 02.10 Т/с "Каблучка з

бірюзою"

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
16.30 Д/ц "Супер � чуття"
17.30,04.45 Перша шпальта
18.55,23.30 Д/ц "Боротьба

за виживання"
20.00 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.55,00.55 Спорт. Аспект
03.45 #ВУКРАЇНІ
04.15 Схеми. Корупція в де�

талях
1+1

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.15 ТСН

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2021"

11.25 "Жіночий квартал"
13.00 "Вечірній квартал"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.15 Х/ф "Сахара" (16+)
22.20 Х/ф "Тринадцятий

воїн" (16+)
00.20 Х/ф "Дзвінок" (18+)
02.20 Х/ф "Дзвінок 2" (18+)

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Зорро"
14.45,15.35, 00.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Шерлок"
02.55 "Чекай на мене.

ÑÒÁ

05.50 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

12.55, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

20.15, 22.50 Т/с "Життя пре�
красне" 12+

01.30 Т/с "Анна � детектив"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.10,20.10 Дизель�шоу

12+
11.30, 01.20 Т/с "Вижити за

будь�яку ціну"
12.45,15.45 Факти. День
13.15,22.50 Скетч�шоу "На

трьох" 16+
14.45, 16.15 Х/ф "Підрив�

ник" 16+
16.55 Х/ф "У пошуках при�

год" 16+
18.45 Факти. Вечір
02.25 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.10,01.50, 05.30 Варьяти
12.10 Суперінтуїція 12+
17.10 Х/ф "Солт" 16+
19.10 Х/ф "Синя безодня"
21.00 Х/ф "Синя безодня 2"

16+
22.50 Х/ф "Атлантида" 16+
00.50 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+
02.25 Служба розшуку

дітей
02.30 Зона ночі

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Застава в го�
рах"

11.00, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50,04.20 "Правда життя"
14.15 Т/с "Смерть у раю � 8"
16.50 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
21.20 Х/ф "Пограбування

казино" (16+)
23.45 Т/с "Нарко: Мексика"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.50 Т/с "Чотирилисник

бажань" 12+
14.40, 15.30 Т/с "Діаманто�

ва корона" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Свобода слова
00.00,02.15 Т/с "Вище

тільки любов" 12+
03.50 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Відтінки України
09.40 Т/с "Снігопад"
11.55 Х/ф "Мій найкращий

роман" 12+
13.35 Д/ц "Супер � чуття
15.00 UA Фольк. Спогади
16.05 Міста та містечка
16.20 Полювання
17.20 Д/ц "Дикі тварини"
18.00 Х/ф "Поруч з Ісусом:

Хома" 1 с.
19.50 Д/ц "Світ природи"
21.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
22.00, 03.55 Х/ф "Загублене

місто" 12+

1+1

05.20,07.00, 03.15 "Життя
відомих людей"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
17.30,20.15 "Вечірній квар�

тал 2020"
19.30,04.35 ТСН
21.50 "Жіночий квартал

2020"
23.15,00.15 "Світське жит�

тя. 2021"
01.15 Х/ф "Тринадцятий

воїн" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 " Готуємо разом
10.00 " Корисна програма"
11.00 Х/ф "Приходьте зав�

тра"
13.00 Х/ф "Зайчик"
14.40 Х/ф "Кар'єра Діми

Горіна"
16.40 Х/ф "Королева бен�

зоколонки"
18.10, 20.30 Т/с "Страсті по

Зінаїді" 12+
20.00 "Подробиці"
23.10 Ювілейний вечір гур�

ту "Сябри"
00.55 Д/п "Небо. Літак.

Мрія"
ÑÒÁ

05.35, 10.50 Т/с "Двоє над
прірвою" 12+

07.55 "Неймовірна правда
про зірок"

12.35 Т/с "Життя прекрас�
не" 12+

17.00 "Хата на тата" 12+
19.00 "МастерШеф Про�

фесіонали" 12+
23.00 "Звана вечеря" 12+

ICTV

08.35 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну"

09.40, 13.00 Т/с "Нюхач"
12+

12.45 Факти. День
16.25 Х/ф "Стар трек" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Стартрек:

Відплата" 16+
21.40 Х/ф "Стартрек: За ме�

жами Всесвіту" 12+
23.50 Х/ф "Сингулярність"
01.35 Т/с "Таємні двері"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.25 М/ф "Феї: Загублений
скарб"

10.05 Орел і Решка
11.00,05.30 У кого більше?
13.00 Х/ф "Шерлок Холмс"
18.10 Х/ф "Кингсмен: Сек�

ретна служба" 16+
20.40 Х/ф "Кингсмен: Золо�

те кільце" 16+
23.40 Х/ф "Мілина" 16+

ÍÒÍ

07.40 Х/ф "Було у батька
три сини"

10.25 Х/ф "Особливо важ�
ливе завдання"

13.05 Х/ф "Іван Сила"
14.50 "Випадковий свідок"
18.00 "Переломні 80�ті"
19.00,01.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "За сірниками"
21.00 Х/ф "Громобій"
22.50 Х/ф "Брехня та

ілюзії" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.50 Х/ф "Курка"
10.50 Т/с "Сурогатна мати"

12+
14.40, 15.20 Т/с "Міраж" 12+
20.00 Головна тема
21.00 Шоу "Маска"
23.00, 02.15 Т/с "Поранене

серце"
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
14.10,19.35 Міста та містеч�

ка
15.00 Країна пісень
16.50 Клубний чемпіонат

світу з футболу
19.00 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
19.50 Клубний чемпіонат

світу з футболу
22.25 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
23.00 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
00.00 ПРОФІЛАКТИКА!!!

1+1

05.00,19.30 "ТСН. Тиждень"
07.00 "Життя відомих лю�

дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�Забава"
09.30,01.45 "Світ навиворіт"
18.00 "Таємниці великих ук�

раїнців. Богдан
Хмельницький"

21.00 "Голос країни 11"
23.05 Х/ф "Погані часи в

"Ель Роялі" (16+)

²ÍÒÅÐ

07.25 Х/ф "Амазонія"
09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 12.00 "Інше

життя"
13.00 Т/с "Речдок. Особис�

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

ар" 12+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Шерлок"
23.45 Х/ф "Ідеальна паст�

ка" 16+
ÑÒÁ

07.10 Х/ф "Приборкувачка
тигрів"

09.10 "МастерШеф
13.05 " Хата на тата" 12+
15.00 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

ICTV

08.30 Т/с "Таємні двері"
16+

11.30, 13.00 Х/ф "Стар трек"
16+

12.45 Факти. День
14.05 Х/ф "Стартрек:

Відплата" 16+
16.25 Х/ф "Стартрек: За ме�

жами Всесвіту" 12+
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Життя" 16+
23.05 Х/ф "Безмежний

обрій" 16+
00.55 Я зняв!
02.00 Профілактика!!!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.15 М/ф "Ральф�руйнів�
ник"

11.10 М/ф "Ральф�руйнів�
ник 2"

13.20 Х/ф "Кингсмен: Сек�
ретна служба" 16+

16.00 Х/ф "Кингсмен: Золо�
те кільце" 16+

19.00 Х/ф "Примарний вер�
шник" 16+

21.00 Х/ф "Примарний гон�
щик: Дух помсти" 16+

23.00 Х/ф "Цунамі 3Д" 16+
00.40 Варьяти 12+

ÍÒÍ

08.10 "Україна вражає"
10.00 Х/ф "Іван Сила"
11.50 Х/ф "За сірниками"
13.40 Х/ф "Кохана жінка

механіка Гаврилова"
15.15 Х/ф "Одруження

Бальзамінова"
17.05 Х/ф "Пограбування

казино" (16+)
19.00 Х/ф "Інтердівчинка"
22.00 Х/ф "Право на вбив�

ство" (16+)
01.45 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.15 Т/с "Друге життя
Єви" 12+

17.00, 21.00 Т/с "Добра
душа" 12+

19.00 Сьогодні.
23.00, 02.15 Т/с "Експрес�

відрядження"
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Долучайтеся до флешмобу 
Global Lesya Ukrainka 2021

Всі знають, що 
цього року українці 
відзначатимуть 150 
років від Дня на-
родження видатної 
поетеси Лесі Укра-
їнки.

До цієї дати започаткува-
ли міжнародний флешмоб 
Global Lesya Ukrainka 2021. 
Його мета – вшанувати вели-
ку українку, показати пам’ятні 
місця її перебування у різних 
куточках світу.

Як долучитися? Зробіть 
фото, селфі або запишіть ві-
део, на якому читаєте твір письменниці на фоні 
пам’ятника, барельєфу, муралу чи меморіальної 
дошки Лесі, на площі, вулиці, біля установ і під-
приємств, названих на її честь. Опублікуйте ін-

формацію на своїй сторінці у соціальній мережі 
з хештегом #GlobalLesyaUkrainka2021 та вкажіть 
країну і місто, де було його зроблено. Акція три-
ватиме впродовж року. Долучайтеся і ви!

ТОВ «Вівад 09» запрошує на роботу  

ВОДІЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ С, СЕ
За інформацією звертатися з понеділка  

по п’ятницю з 08:00 до 17:00 за адресою:  
Житомирська обл., смт Романів, вул.Заводська, 26. 

Телефон: (097) 777–25–78

Де вона єдина?
Василь Дацюк

Чи є в світі молодиця
Не пантера й не тигриця?
Та щоб вродою хороша
І були щоб в неї гроші.
«Мерседес», квартира й дача,
Та ще й лагідної вдачі.
Телевізор, інше дещо,
Щоб одна жила, без тещі.
Я б на ній мерщій женився.
Більш не шлявсь, не волочився.
Не косив би і не жав –
На канапі все б лежав.
Щоб носила шинку-шкварку,
Кожен вечір повну чарку.
Вдень щоб тішила словами
і голубила ночами.
З нею місяць я б нажився,
Потім в річці утопився.
Бо що ж то за молодиця – 
Не пантера й не тигриця?

Ліки від пізнього кохання
Василь Дацюк

Як вуж перед красунею,
Павло плазує знов.
Словами і парсуною
Виказує любов:
– Кохаю, наче вперше, я,
Повір в мої слова.
Та не дивись, що лисая
У мене голова.
Нехай у внучки, не брешу,
Годишся ти мені,
Твій образ милий я ношу
У серці аж на дні.
Про тебе мрію кожну мить,
Утіш мою біду.
І що тепер мені робить?
Порадь, бо пропаду.
– Од вас вже пахне коливом, –
Скривилось молоде, –
Помийте з милом голову
І миттю все пройде.

Смійтеся на здоров`я

ОГОЛОШЕННЯ
Продаж торфобрикету.Брикет 

високої якості, без пилу і крихти, 
весь один в один, є в мішках по 

40 кг та насипом.Доставка по всій 
області безкоштовна. 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 профе-
сійно.Працюємо круглий рік.  

097 770 74 47

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будь-яких 

марок у будь-якому стані . ДОРОГО, 
067-971-95-76, 063-791-92-89.

Закупівля ВРХ : БИЧКІВ, ТЕЛЯТ, 
КОНЕЙ, ДОРІЗИ. 098-075-67-59

Чистимо та поглиблюємо криниці.068 605 
87 41

Копання криниць механічно (бур-
машина та вручну).Швидко.Якісні 

кільця.097 777 88 01

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

Купуємо коней,корів, телят.Дорізи. 
067-799-67-44, 067-250-67-48.


