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БЕЗКОШТОВНОРекомендована ціна - 3,00 грн
Дочекалися: ще 11 старостинських 
округів мають старост

Лариса Бджілка

26 січня 2021 року відбу-
лося засідання 4-ї чергової 
сесії депутатів Романівської 
селищної ради.

На порядок денний були винесені такі 
питання:

• Про обрання старост.
• Про внесення змін до селищного бю-

джету на 2021 рік.
• Питання комунальної власності.
• Розгляд земельних питань.
• Про надання дозволу на безоплатну 

передачу документів від Романівської ра-
йонної державної адміністрації в архів.

• Про надання дозволу на безоплатну 
передачу документів від Романівського ра-
йонного центру соціальних служб в архів.

• Про план роботи селищної ради на 
І півріччя 2021 року.

• Про затвердження Положення про 
умови оплати праці та преміювання праців-
ників виконавчого апарату селищної ради.

• Про умови оплати праці селищного 
голови.

• Про затвердження розпоряджень се-
лищного голови.

• Про депутатський запит депутатів 
селищної ради

• Про ліквідацію Методичного центру 
закладів сфери культури.

• Інше.
З усіх перерахованих питань депутати 

майже одноголосно та злагоджено при-
ймали позитивні рішення. Лише питання 
оплати праці селищного голови, надбавки 
та преміювання викликало деякі непо-
розуміння. Зокрема депутат Олексій Ка-
пінус наполягав на тому, аби щомісячно 
депутатський корпус переглядав питання 
преміювання голови, працівників апарату 
та структурних підрозділів Романівської 
селищної ради. Тож наполягав, аби саме такі 
зміни внести до проєкту. Та все ж згодом 

депутати проголосували більшістю голосів 
за проєкт, запропонований у першій редак-
ції. Варто зазначити й те, що передбачили 
у «Положенні про преміювання та виплати 
матеріальної допомоги працівникам апарату 
та керівникам структурних підрозділів Ро-
манівської селищної ради» перелік підстав 
для зменшення розміру премії працівникам. 
Отож премії «врізатимуть» за таке:

• Порушення правил внутрішнього 
трудового розпорядку виконавчих органів 
селищної ради, в тому числі запізнення 
на роботу, передчасне залишення роботи 
тощо;

• Прогул (в тому числі відсутність на ро-
боті більше трьох годин протягом робочого 
дня без поважних причин);

• Порушення термінів виконання доку-
ментів, недотримання вимог щодо порядку 
їхньої підготовки;

• Порушення термінів розгляду звер-
нень громадян;

• Невиконання без поважних причин 
інших обов’язків, передбачених посадовою 

інструкцією;
• Застосування до працівника дис-

циплінарного стягнення у вигляді догани 
(у розрахунковому періоді, коли догану 

було оголошено).
Тож усім депутатам Романівської селищ-

ної ради бажаємо сумлінного виконання 
своїх обов’язків!

Пенсіонерам від 75 років 
доплачуватимуть по 400 грн

Щомісячну допомогу у розмі-
рі 400 грн почнуть виплачувати 
з липня поточного року.

Починаючи з липня, пенсіонери, які мають 75 
років і більше, будуть отримувати щомісячну допо-
могу у розмірі 400 грн. Таку інформацію озвучила 
у Верховній Раді 29 січня міністерка соціальної по-
літики Марина Лазебна.

«З липня цього року по 400 гривень щомісяця 
отримуватимуть люди від 75 років. У наступному 
році буде впроваджена програма для людей від 70 
років», – зазначила Марина Лазебна.

Крім того, у 2021 році планують продовжити 
щомісячну виплату по 500 гривень для пенсіонерів, 
які досягли 80-річного віку.

Запрошуємо до співпраці!
Редакція газети «20 хвилин Романів» закликає усіх 

бажаючих долучатися до створення 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 висловити 
свою думку, поділитися наболілим, а також розпо-
вісти 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, телефонуйте 
за номером: 

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

Плідно попрацювали: як 
пройшла четверта сесія 

Романівської селищної ради

СЕРЕДА

с. 2

Жителі Романівщини можуть  
телефонувати на гарячі лінії  
з пенсійних питань с. 5

с. 3
Хто може отримати компенсацію 
витрат за електроенергію
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ДОЧЕКАЛИСЯ:  
ще 11 старостинських 
округів мають старост

Іван Коваленко

26 січня депутати 
Романівської селищ-
ної ради затвердили 
на посади ще 11 ста-
рост:

• Биківського старостинського 
округу – Романчука Олександра 
Анатолійовича;

• Булдичівського старостин-
ського округу – Руденка Ярослава 
Олександровича;

• Вільшанського старостин-
ського округу – Колотюка Петра 
Яковича;

• Врублівського старостинсько-
го округу – Якимчук Тетяну Во-
лодимирівну;

• Гордіївського старостинсько-
го округу – Войцехівську Олену 
Володимирівну;

• Ольшанського старостин-
ського округу – Голумбйовського 
Вадима Павловича;

• Прутівського старостинського 
округу – Гирука Олега Михай-
ловича

• Романівського старостинсько-

го округу – Жовтуна Олександра 
Леонідовича;

• Соболівського старостин-
ського округу – Моравську Ірину 
Едуардівну;

• Старочуднівськогутянського 
старостинського округу – Клімен-
чук Світлану Володимирівну;

• Червонохатківського старо-
стинського округу – Окаєвич Га-
лину Павлівну.

Як раніше ми повідомляли, 
4 старости були затверджені 
депутатами на засіданні від 
23 грудня 2020 р.:

• Ягодинський округ – старо-
стою призначено Віталія Лопоху;

• Годиський округ – старостою 
призначено Анатолія Фещенка;

• Камінський округ – старо-
стою призначено Любов Гринчук;

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

Тож усі старостинські округи 
мають своїх старост.

Відомо також що у червні цього 
року депутати Романівської селищ-
ної ради планують заслухати звіт 
кожного старости за перше пів-
річчя роботи у відповідних старо-
стинських округах.

Підсумки роботи краєзнавчого 
музею Романівщини у 2020 році

Підсумовуючи свою 
роботу у 2020 році, 
розуміючи, що рік був 
складним для усього 
світу, нашої держави – 
України, для нашого 
невеличкого, але та-
кого гарного містечка 
Романова, колектив 
краєзнавчого музею 
Романівщини робить 
висновки, що і для 
музею рік був дуже на-
сичений і складний.

Він був складним через відсут-
ність повноцінного фінансування 
та роботи в умовах пандемії.

Але завдячуючи просто добрим 
людям – жителям Романівщини, 
благодійникам, спонсорам і коле-

гам, в музеї зроблений значний 
об’єм робіт. Завершені роботи над 
огорожею (вона накрита дашком 
і пофарбована), на ворота поставле-
на стилізована і раритетна фурні-
тура, збудована господарча будівля, 
встановлена водовідвідна система. 
У музеї з’явились нові цікаві (а іноді 
унікальні) експонати та народились 
нові напрацювання для подальшо-
го розвитку. Музей протягом року 
придбав усе необхідне (експонати, 
документи, матеріали, обладнання 
і т. д.) для облаштування четвертого 
(останнього) залу, який стане від-
криттям для багатьох відвідувачів 
і дещо змінить погляди гостей та 
місцевих жителів на історію нашого 
містечка.

Уся ця робота була виконана 
завдяки благодійникам. Без вашої 
допомоги музей не став би таким, 
яким він зараз є.

Я сердечно дякую благодійни-
кам, меценатам, спонсорам, про-
стим небайдужим односельцям 

і навіть жителям інших міст, котрі 
допомагали у розбудові музею: 
«Вівад 09» і Ігор Євгенович Ходак, 
Олександр Ткачук зі своїми май-
страми, компанія «Рудь» і Петро 
Володимирович Рудь, ПП О. Мич-
ківській, ПП В. Люлько, ФОП Віктор 
Трубій (Житомир), ТОВ «Єлісейські 
поля» – Гарьєр Флоріан і Інна Ду-
бина, ПП Метагро і Микола Гусєв, 
ТзОВ «Снежка-Україна» і фірма 
«ВІДАРОН», Романівський лісгосп 
АПК і Іван Мельник, лісничий Ро-
манівського лісництва Бердичів-
ського лісгоспу Сергій Білостен-
ний і його працівники, Олександр 
Войтюк і Микола Топольницький 
(гімназія), супермаркет «Наш край», 
ФГ, яке очолює Аркадій Губерт, 
ФОП С. Шифрук, ФОП О. Гуме-
нюк, ПП І. Мухін, ФОП В. Дубель; 
інтернет-видання «Твій Романів»; 
підприємці: Руслан Буліч, Олег 
Бобков, Олександр Малявський; 
Житомирське обласне німецьке 
культурно-національне товари-

ство ВІДЕРГЕБУРТ і Володимир 
Піньковський, Романівське поль-
ське культурно-освітнє товариство 
і Ольга Мичківська; приватні особи: 
Микола Ятлук, Фрідон Джікія, Ві-
ктор Куницький, Людмила Гудіна, 
Федір Павлій, Інна Бовсунівська, 
Наталія Орженик, Леонід Лісков, 
Станіслав Твардовський, Сергій 
Скороход, Валентин Чепіль; є й 
такі, які надавали допомогу і по-
бажали бути неназваними; місцеві 

жителі та жителі інших міст, котрі 
приносили і надсилали експонати, 
поповнюючи музейний фонд.

Особлива подяка райдержад-
міністрації, районній раді, Рома-
нівській селищній раді, сектору 
культури, бухгалтерії та колегам 
з установ культури (попереднього 
складу).

Від імені колективу музею заслу-
жений працівник культури України, 
директор Юрій Кондратюк

Як працюватиме Романівська 
селищна рада у першому 
півріччі 2021-го року

Іван Коваленко

На засіданні 4-ї чергової сесії депутатів восьмого скликання Романівської селищної ради був представлений 
план роботи Романівської селищної ради на  І півріччя 2021 року. Представляємо його вашій увазі. 

№ п Заходи Термін виконання Відповідальні за виконання
1. Питання для розгляду на пленарних засіданнях селищної ради
1.1 Розробка та затвердження галузе-

вих Програм селищної ради
І-ІІ квартал Структурні підрозділи  

селищної ради
1.2 Питання врегулювання земельних 

відносин
у міру надходження Відділ  земельних відносин

1.3 Про затвердження звіту про вико-
нання селищного бюджету за І квар-
тал 2021 року

ІІ квартал Управління фінансів  
селищної ради

1.4 Про внесення змін до селищного 
бюджету на 2021 рік

протягом півріччя Управління фінансів  
селищної ради

1.5 Питання комунальної власності у міру надходжен-
ня

Структурні підрозділи  
селищної ради

1.6 Про план роботи селищної ради на 
ІІ півріччя 2021 року

ІІ квартал Чумаченко Ю.М. – секретар  
селищної ради

1.7 Звіт роботи старост за результата-
ми роботи за І-е півріччя

червень Старости старостинських округів,

Шевчук М.А..- заступник селищно-
го голови

2. Організаційні заходи
2.1. Заходи з питань реорганізації сіль-

ських і селищної ради, які увійшли до 
складу громади

І квартал Комісії з реорганізації

2.2. Заходи щодо прийняття майна спіль-
ної власності в комунальну власність 
Романівської селищної ради

І квартал Структурні підрозділи селищної 
ради, спецкомісії

2.1 Подвірний обхід жителів населених 
пунктів громади для уточнення даних 
погосподарських книг та проведення 
анкетування щодо розробки Стратегії 
розвитку громади

І квартал Старости старостинських округів, 
спеціалісти селищної ради

2.2 Підготовка списків пільгових катего-
рій громадян на придбання твердого 
палива та скрапленого газу

протягом  
півріччя

Відділ соціального захисту насе-
лення селищної ради

3.      Сприяння депутатам селищної ради у здійсненні ними своїх повноважень
3.1  Навчання депутатів (за окремим 

планом)
протягом 1 
півріччя

Чумаченко Ю.М.– секретар 
селищної ради.

3.2 Організація прийому громадян з 
особистих питань

протягом 1 
півріччя

Савченко В.В. – селищний голова,

Шевчук М.А..- заступник 
селищного голови

Чумаченко Ю.М.– секретар 
селищної ради.

Іванюк І.В. –керуючий справами 
(секретар) виконкому

4.        Організаційно-масові заходи
4.1  Участь в організації заходів у 

зв’язку з відзначенням державних 
та професійних свят, знаменних дат

протягом 1 
півріччя

Савченко В.В.– селищний 
голова,виконавчий апарат 
селищної ради

План одноголосно затвердили 23 депутати, присутні в залі.  
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Хто може отримати компенсацію 
витрат за електроенергію

Микола Романенко

Деякі категорії спо-
живачів отримають 
фінансове відшкоду-
вання згідно із Зако-
ном про компенсацію 
витрат на електроопа-
лення.

Грошове відшкодування 
отримають:

• громадяни, які проживають 
у житлових будинках, обладнаних 
електроопалювальними установ-
ками (у тому числі в житлових бу-
динках готельного типу, квартирах 
та гуртожитках);

• у багатоквартирних будин-
ках, не газифікованих природним 
газом і в яких відсутні або не 
функціонують системи центра-

лізованого теплопостачання,
• багатодітні, прийомні сім’ї 

та дитячі будинки сімейного типу.
Відповідне рішення (законо-

проєкт № 4672) ухвалила Верховна 
Рада.

Споживачі не відчують зростан-
ня тарифів, тому що компенсація 
відбудеться на рівні постачальника 
електроенергії, – зазначив ініціатор 
законопроєкту Андрій Герус.

Тож відповідно до механізму 
кошти спрямовуватимуться безпосе-
редньо постачальнику послуг, а той 
їх зараховуватиме на особові рахунки 
споживачів як часткову оплату.

«Всього на такі цілі виділяєть-
ся 1,4 млрд грн, а компенсація має 
стосуватися також і рахунку за 
січень, тому законопроєкт і був 
проголосований терміново сьо-
годні», – повідомив Андрій Герус.

Виконання конституційного 
обов’язку – понад усе!

Олена Щаслива

У Романівському районному тери-
торіальному центрі комплектування 
та соціальної підтримки триває про-
цес приписки громадян 2004-го року 
народження до призовної дільниці.

До юнаків, які прибули для проходження 
медичного огляду, звернувся начальник від-
ділення рекрутингу і комплектування майор 
Євгеній Молочківський, який розповів про 
порядок та мету приписної кампанії,  а та-
кож провів агітаційну роботу щодо вступу до 
військових навчальних закладів та наголосив 
на важливості виконання конституційного 
обов’язку стосовно проходження строкової 
військової служби.

У Карвинівці 
виявили незаконну 
пилораму

Поліцейські Чуд-
нівського відділення 
припинили діяльність 
незаконної пилорами.

Про це повідомляє відділ ко-
мунікації поліції Житомирської 
області.

«29 січня поліцейські Чуднів-
ського відділення виявили не-
легальне лісопереробне підпри-
ємство у селі Карвинівці. Власник 
території, де розташувалась пило-
рама, не зміг надати провоохорон-
цям жодних документів на такий 
вид діяльності. Відтак роботу під-
приємства зупининено. Розпочато 
розслідування.

У ході проведення слідчих дій 

встановлено, що лісопильня не 
має відповідних реєстраційних 
документів для функціонування. 
Крім того, на території пилорами 
зберігалося близько 7 куб. м немар-
кованої деревини сосни. Тож похо-
дження наявного кругляка та уже 
нарізаних дошок не підтверджено 
спеціальними чіпами», – йдеться 
у повідомленні.

Як зазначають у поліції, з місця 
події до з’ясування обставин ви-
лучено лісопродукцію, частини 
пилорами та інші свідчення неза-
конної діяльності.

Відкрито кримінальне прова-
дження за ст. 246 (незаконна по-
рубка або незаконне перевезення, 
зберігання, збут лісу) ККУ. Санкція 
статті передбачає покарання від 
штрафу до 3 років ув’язнення.

Здорові діти – 
здорова нація!

Взимку ми хворіть 
не будем, нам морози 
не страшні, хай про 
нас всі скажуть люди: 
«З Миропілля малю-
ки!».

Згідно з перспективним пла-
ном роботи з фізичного розви-
тку у кінці січня в садочку для 
всіх вікових груп було проведено 
День здоров’я «Ой, ти зимонь-
ко-зима, ти розваг нам додала». 
Вихованцям були запропоновані 

рухливі та дидактичні ігри, за-
няття з формування основ здо-
рового способу життя тощо. 
Звичайно, всі проведені форми 
роботи відповідали зимовій 
тематиці.

Цього разу в гості до дітей 
старшої групи «Парасолька» та 
середньої групи «Яблучко» за-
вітав Сніговик, який веселився 
та вигадував різні завдання. Діти 
були задіяні у змаганнях та еста-
фетах, іграх.

Такі Дні здоров’я є ефектив-
ними, бо формують знання про 
здоровий спосіб життя.

ЗНО‑2021: у МОН нагадали про 
початок реєстрації та розповіли 
можливі варіанти його проведення

Світлана Цимбалюк

1 лютого старту-
вала реєстрація на 
ЗНО-2021. Всі бажаючі 
мають можливість 
зареєструватись до 
5 березня 2021 року.

Згідно з календарним планом 
проведення ЗНО, з 1 лютого до 
5 березня можна зареєструватись 

для проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання. За-
прошення-перепустки, де буде 
вказано час і місце проведення 
оцінювання, учасники зможуть 
завантажити до 30 квітня зі своїх 
інформаційних сторінок.

Отже, тестування розпочнеть-
ся 21 травня з хімії, з іспанської, 
німецької, французької мов від-
будеться 24 травня, з англійської 
мови – 25 травня, з математики – 
28 травня, з української мови, укра-
їнської мови і літератури – 1 червня, 
з історії України – 4 червня, з фізи-
ки – 7 червня, з біології – 10 червня. 

Завершиться основна сесія тесту-
ванням з географії 15 червня.

Результати зовнішнього не-
залежного оцінювання з усіх 
предметів буде розміщено на ін-
формаційних сторінках учасників 
тестування до 30 червня 2021 року.

Як зазначає міністр освіти і на-
уки Сергій Шкарлет, на сьогодні 
в умовах епідемічної ситуації роз-
глядається три варіанти проведення 
ЗНО. Перший варіант передбачає 
звичний повноформатний режим, 
інший – державну підсумкову атес-
тацію у формі ЗНО. Також воно може 
відбутися як ДПА в закладах освіти.

«Вже з 1 лютого розпочинаєься 
реєстрація для участі в основній 
сесії зовнішнього незалежного 
оцінювання. Розроблено декілька 
варіантів його проведення: або в по-
вноформатному режимі, або як дер-
жавна підсумкова атестація у формі 
ЗНО, або як ДПА у закладах освіти 
(за вибором здобувача освіти). Це 
варіанти, які можуть бути схвалені 
з урахуванням епідемічної ситуації 
в Україні. Доцільність імплемента-
ції одного з них буде розглядатися 
у березні на засіданні Комітету Вер-
ховної Ради України з питань освіти, 
науки та інновацій», – наголошує 
Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, що взяти участь 
у ЗНО можна безкоштовно, а ко-
жен учасник має право скласти 
тести не більш як із 5-ти предметів.
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Аліменти на батьків
У законодавстві Украї-

ни закріплено обов’язок 
повнолітніх дітей утри-
мувати своїх непрацез-
датних батьків.

Конституцією України, а саме 
статтею 51, передбачено, що повно-
літні діти зобов’язані піклуватися про 
своїх непрацездатних батьків.

Така норма закріплена не лише 
основним Законом, а і Сімейним 
кодексом України.

Частиною першою статті 172 Сі-
мейного кодексу України зазначено, 
що повнолітні дочка, син зобов’язані 
піклуватися про батьків, проявляти 
про них турботу та надавати їм до-
помогу.

Стаття 202 Сімейного кодексу 
України визначає підстави виник-
нення обов'язку повнолітніх дочки, 
сина утримувати батьків. У зазначе-
ній статті нормативно-правового акту 
передбачено, що повнолітні дочка, 
син зобов’язані утримувати батьків, 
які є непрацездатними і потребують 
матеріальної допомоги.

Істотними умовами, за на-
явності яких можуть бути 
стягнені аліменти з повно-
літніх дітей, є:

• походження дитини від матері, 
батька (кровне споріднення) або наяв-
ність між ними інших юридично зна-
чущих зв̀язків (зокрема усиновлення);

• непрацездатність матері, батька 
(тобто вони є особами, які досягли пен-
сійного віку, встановленого статтею 26 За-
кону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», або 
особами з інвалідністю);

• потреба матері, батька у мате-
ріальній допомозі.

Особливу увагу слід звернути 
також і на статтю 203 Сімейного ко-
дексу України, яка передбачає, що 
дочка, син, крім сплати аліментів, 
зобов’язані брати участь у додатко-
вих витратах на батьків, викликаних 
тяжкою хворобою, інвалідністю або 
немічністю.

Повнолітні діти можуть 
бути звільнені судом від 
обов’язку утримувати, а також 
обов’язку брати участь у до-
даткових витратах, якщо буде 
встановлено, що:

• мати, батько ухилялися від ви-
конання своїх батьківських обов’язків;

• мати, батько не сплачували 
аліменти на утримання дитини, що 
призвело до виникнення заборгова-
ності, сукупний розмір якої пере-
вищує суму відповідних платежів 
за три роки, і така заборгованість є 
непогашеною на момент прийняття 
судом рішення про визначення роз-
міру аліментів на батьків.

Визначення розміру аліментів на 
батьків – прерогатива суду.

Суд визначає розмір аліментів на 
батьків повністю чи частково у твердій 
грошовій сумі і (або) у частці від за-
робітку (доходу) з урахуванням мате-
ріального та сімейного стану сторін. 
У кожному конкретному випадку суд 
враховує всі види заробітку чи доходу 
дітей та їхніх батьків. До уваги при-
ймається отримання батьками пенсії, 
державних пільг, субсидій, наявність 
у батьків майна, що може приносити 
дохід. При визначенні розміру алімен-
тів та додаткових витрат суд також 
бере до уваги можливість одержання 
утримання від інших дітей, до яких 
не пред’явлено позову про стягнення 
аліментів, а також дружини, чоловіка.

Романівське бюро  
правової допомоги

Ціна на газ у лютому 
знизилась: газопостачальні 
компанії опублікували 
актуальні пропозиції

Світлана Цимбалюк

Нещодавно уряд встановив 
єдину ціну за газ для населення 
на рівні 6,99 грн за кубометр, яка 
буде діяти до кінця березня.

У «Житомиргаз Збут» наголошують, що у січні 
споживачі отримають платіжки з ціною 9,91 грн 
за куб. м. Однак у лютому уже будуть розрахунки 
за новими цінами.

«Обмеження ціни буде діяти на період каран-
тину у лютому-березні 2021 року. Так, відповідно 

до постанови Кабінету 
Міністрів України від 
18.01.2021 № 25, за лю-
тий клієнти ТОВ “Жито-
миргаз Збут” отримають 
платіжки з ціною 6,99 грн 
за куб м. У рахунках за 
січень ціна газу буде 
9,91 грн за куб м.

Тож тепер тимчасово 
у всіх постачальників газу 
на ринку ціни будуть од-
накові. Але однакові ціни 
зовсім не означають одна-
ковий сервіс та зручність 
отримання послуг», – за-
значають у прес-службі 
«Житомиргаз Збут».

Більше п’ятдесяти 
газопостачальних ком-
паній вже опублікували 

ціни на лютий. Здебільшого на газовому ринку 
пропонують ціну 6, 99 за кубометр, однак є 
і нижчі пропозиції.

Зокрема, постачальник «Енерджі Трейд 
Груп» пропонує 6, 98 за кубометр, на дві ко-
пійки менше «Закарпаттяенергозбут» та «Во-
линьелектрозбут» – 6, 97 грн. У компаніях «Про-
мсервіс», «Газпромпостач» та «ЕРУ Трейдінг» 
ціна становить 6,90 грн. «Нафтогаз України» 
знизив ціну до 6,86, «MEGAWATT» до 6,79 грн, 
а «Палівенерго» до 6,50 грн.

Зазначимо, що газопостачальні компанії 
мають оприлюднювати вартість газу за 5 днів 
до початку місяця постачання, якщо ціна на 
наступний місяць буде відрізнятися від по-
переднього.

СУБСИДІЯ 2021: кому 
призначається і як оформити?

У січні понад 3,1 млн 
українців отримали 
субсидію на оплату 
житлово-комунальних 
послуг, в середньому – 
по 1633 грн.

З нового року уряд дещо 
пом’якшив вимоги до отримувачів 
субсидій, тож тепер більше людей 
зможуть оформити допомогу. Що 
змінилось у правилах отриман-
ня субсидій, а що залишилось, 
детально розібрались у Центрі 
громадського моніторингу та 
контролю.

Оновлені вимоги  
до отримувачів

Як і раніше, право на субси-
дії мають сім'ї, у яких плата за 
житлово-комунальні послуги 
перевищує визначений для них 
обов’язковий платіж. Останній 
залежить від доходів сім’ї. Щоб 
вирахувати обов’язковий відсоток 
платежу, необхідно середньомі-
сячний сукупний дохід сім’ї поді-
лити на кількість її членів, а потім 
середньомісячний дохід на одну 
особу поділити на прожитковий 
мінімум (на сьогодні він становить 
2189 грн). Отриманий результат 
потрібно поділити на 2, а потім 
помножити на 15%. Це і буде від-
соток обов’язкового платежу.

Варто зауважити, що з 1 січня 
Кабмін пом’якшив деякі вимоги до 
отримувачів допомоги, розширив-
ши коло потенційних субсидіантів. 

За інформацією Мінсоцполітики, 
тепер на субсидію можуть пре-
тендувати сім’ї, «у складі яких є 
особи, що офіційно працюють 
за кордоном у країнах, з якими 
Україною не укладено договорів 
про соціальне забезпечення, або 
перебувають за кордоном у пе-
ріод догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку».

Також Кабмін дозволив 
звертатись по субсидію тим, 
хто впродовж року успадку-
вав або отримав у подарунок 
житло чи транспорт вартістю 
понад 50 тисяч грн. Крім того, 
уряд надав право на субсидію 
тим сім’ям, члени яких не ма-
ють доходів, які відповідно 
до законодавства звільнені 
від сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування. Раніше 
субсидію їм могла призначити 
лише спеціальна комісія.

Як зазначили у Мінсоцполі-
тики, відтепер відомство інакше 
рахуватиме граничну величину 
площі помешкання для отри-
мання субсидії. Раніше це була 
опалювальна площа, а тепер за-
гальна. Відповідно, за новими 
правилами загальна площа 
житлового приміщення не по-
винна перевищувати 130 м2 для 
квартир і 230 м2 для будинків. 
Як зазначили у міністерстві, «це 
дасть змогу автоматизувати процес 
отримання даних з Державного 
реєстру речових прав на нерухо-
ме майно, оскільки в базах даних 
державних органів влади немає 
інформації про розміри опалю-
ваної площі приміщень».

«Карантинні»  
умови оформлення

Як повідомляють у Мінсоцпо-
літики, у 2021 році, доки триває 
карантин, субсидія перепри-
значається автоматично. У по-
точному опалювальному сезоні 
2,7 млн домогосподарств отри-
мали подовження субсидії без 
особистого звернення до органів 
соцзабезпечення.

Як і торік, наразі діє спрощена 
процедура оформлення субсидії 
для українців, які втратили ро-
боту і стали на облік у центрах 
зайнятості. При цьому субсидія 
розраховується на 50% більші соці-
альні норми споживання газу для 
приготування їжі та підігріву води, 
електроенергії та водопостачання.

Для тих, хто хоче оформи-
ти субсидію вперше, Мінсоц-
політики пропонує подати 
заявку онлайн через сайт 
subsidii.mlsp.gov.ua. Автори-
зуватись можна за допомогою 
BankID, електронного цифрового 
підпису або електронної пошти. 
У перших двох випадках достат-
ньо заповнити заяву і декларацію 
онлайн – і управління соцзахисту 
розгляне заявку та призначить 
субсидію. У разі використання 
електронної пошти доведеться 
роздрукувати заповнені доку-
менти і занести їх особисто до 
ЦНАПу чи посадовця територі-
альної громади. Інший варіант – 
надіслати документи до органу 
соцзахисту поштою.

Призначення субсидії відбу-
вається впродовж 10 днів, а якщо 

потрібно обстежити матеріально-
побутові умови сім’ї, то впродовж 
місяця. Варто зауважити, що з но-
вого року «Ощадбанк» інформує 
одержувачів субсидій та пільг за 
допомогою месенджерів.

Додаткові компенсації  
від держави

З січня уряд підвищив ціну на 
газ та електроенергію для населен-
ня, що викликало хвилю протестів 
по регіонах. Міністр соціальної 
політики Марина Лазебна заяви-
ла, що відомство проситиме про 
додаткові 10 млрд грн для фінан-
сування субсидій. Однак прем’єр-
міністр Денис Шмигаль зазначив, 
що наразі суму збільшувати не 
будуть, а у разі необхідності уряд 
звернеться з розрахунками до Вер-
ховної Ради.

«На сьогодні в бюджеті перед-
бачено 36,6 млрд грн для виплат 
субсидій. Ми готові виплачувати 
субсидії всім громадянам, всім 
домогосподарствам, які цього 
потребують», – сказав Шмигаль 

в ефірі телеканалу ICTV. – «На сьо-
годні такі розрахунки відсутні. 
Звичайно, якщо дивитися з розра-
хунку, що субсидії потрібно буде 
щомісяця платити як у січні, то 
можливо нам доведеться збіль-
шувати цю суму».

Тим часом через подорожчан-
ня електроенергії Міністерство 
соціальної політики підготувало 
проєкт постанови про компен-
сації людям, які не отримують 
субсидії і користуються електро-
опаленням. Згідно з проєктом, зі 
спецфонду держбюджету виді-
лять 1,4 млрд гривень.

Компенсацію нараховувати-
муть у січні, лютому і березні всім, 
хто проживає у багатоквартирних 
і негазифікованих будинках, в яких 
відсутнє центральне опалення, 
а також багатодітним, прийомним 
сім’ям та дитячим будинкам сімей-
ного типу. Виплати покриватимуть 
різницю між старим і новим тари-
фом на електроенергію. У Кабміні 
запевняють, що в разі схвалення 
постанови нарахування компенса-
ції відбуватиметься автоматично.
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Дорогою додому
Василь Дацюк

І куди цей світ ко-
титься? Аж страшно. 
Особливо за молодих.

Виходжу якось із магазину з по-
купками, а біля східців – він і вона. 
Обоє ставні, вродливі. В обох 
у зубах по сигареті, у нього в руці 
пляшка пива, а у неї пепсі-кола. 
Димком попихкують, крізь зуби 
чвиргають, з горла хлебчуть, сло-
вами перекидаються. Він: «тьолка», 
«чаво», «бабло», «кайф», «како нєт», 
вона: «бакси», «прікол», «кльово», 
«болт забіла», та обоє все якусь «ха-
ляву» згадують. Мабуть, збиралися 
чоботи купувати. І так мені прикро 
стало, кортіло підійти і сказати: 
«Та обніми ти її так, щоб з її голо-
ви вся ота пепся збігла, та скажи 
ти їй на вушко: «Я такої гарної не 
зустрічав і не зустріну вже. Ти – яс-
ніша сонечка і ніжніша зіроньки». 
Мій мені колись таке сказав. І піде 
вона за тобою не тільки на край 
світу, а й до найближчої копиці, 
і назітхаєте ви собі діток із ясними, 
наче весняний ранок, оченятами, 
милими лепетами та обіймами, 
від яких втома зникає та болячки 
тікають. І станете людьми. Бо ж 
не зрозуміло: ви вже позлазили 
з дерев чи ще тільки полізете? Але 
чомусь не сказала. Йшла додому 
та своє життя згадувала.

…Мій Андрій з’явився у селі, 
коли мені тільки-тільки вісім-
надцять стукнуло. Я його як по-
бачила – так у мене серце й зупи-
нилося. Ходжу, працюю, пробую 
спати, а воно не б’ється. І зрозуміла 
я, що треба щось робити, бо біда 
буде. Він прибув на практику ще 
з якоюсь практиканткою. Несим-
патична вельми особа. Вона як зро-
зуміла, до чого йдеться – до мене 
у крик: «Не дам! Він мій буде!». 

А я їй так спокійно: «Це який ду-
рень тобі таке сказав? Ану цить». 
А на Андрія як глянула – він і оте-
терів. Аж тоді у мене серце знову 
стало битися, а то ж наче якась 
зомбі була. Через місяць і вечо-
рину відгуляли. Йому до війська 
після інституту йти було, але я ви-
рішила – не пущу. Нема дурних, 
думаю, ще десь зустріне там якусь 
нафарбовану і забуде мене.

Замолоду Андрій дуже вдат-
ний до зітхання був. Бувало, вже 
треті півні співають, а ми все зі-
тхаємо, ой-ой-ойкаємо, зітхаємо 
та ой-ой-ойкаємо… За два роки 
троє дітлахів назітхали та наой-ой-
ойкали. Коли я підійшла до вікна 
у пологовому зі своїми первістка-
ми-сніпочками, він чогось раптом 
став плакати. Стоїть, сльози на зем-
лю капають. Я як побачила – і собі 
в реви. От дуреписьки! Ми й зараз 
не забуваємо зітхати, хоч обом уже 
за сімдесят. Надумаємось і зітха-
ємо. Так ото… злегенька. Я йому 
жодного разу не казала, що вто-
милась чи голова болить.

А в житті усякого було. І буду-
валися, і недоїдали, і дітей вчили, 
а їх у нас шестеро. Могло бути й 
більше, ми з Андрійком стара-
лися, але десь щось зіпсувалося. 
Кави у ліжко він мені не подавав, 
а борщ і кашу – було. Останнього 
нашого Петрика я важко носила. 
Привезли мене з пологового бу-
динку, а я до того квола – ні рукою, 
ні ногою поворухнути не можу. То 
він старшеньких збере до школи, 
по господарству все, що потрібно, 
зробить, а потім біля мене клопо-
четься. Принесе у ліжко борщу, 
каші і давай годувати. «Хіба я сама 
не наїмся?» – серджуся. А він каже: 
«Будеш вередувати – перекину 
на живіт і надаю ляпанців там, 
де треба… Чи, може, ти хочеш, 
щоб до кінця своїх днів я зітхав 
на драбиняку?». Він сердиться, 
а мені радісно – любить таки мене, 
бусурман. А тут ще з малим про-

блеми – ніяк грудь не хотів брати. 
Я його і так, і сяк, а він поплямкає 
трохи і плаче голодний. Андрієві 
це набридло. Взяв він сповиточка 
на руки і давай шептати малому: 
«Ти що це комизишся, поросячий 
сину? Ану бери мамчину цицьку, 
вона смачна. Я сам куштував». Ви-
сварив його добре, і що ви думаєте? 
Я малого притулила до себе і з тих 
пір не мала клопоту.

Дуже вже мій Андрій дітей 
любить. Кожну вільну хвилину 
з ними проводив. То, бувало, сви-
щиків їм наробить, в хату зайти 
не можна – гармидер, то ласощів 
накупить і давай пригощати. Та 
ще й не просто віддав і все. Якісь 
веселі історії придумував про їжа-
ка, зайця чи сороку. Наші дівчатка 
павами ходили у школі – такі бан-
ти їм Андрій в’язав. То метеликом 
вив’яже, то трояндою або ще яко-
юсь химерою. До нього з усього 
села першокласниць мами при-
водили. Він усіх причеше, усім 
стрічки повив’язує, щічки малечі 
попереціловує, ще й приказує: 
«Оце вже сто років, як з гарними 
дівчатами не цілувався».

Як перша онучка народилася, 
то й зовсім сказило мого старого. 
По кільканадцять разів на день до 
ліжечка підійде та все видивля-
ється, на кого схожа. «На мене, – 
каже, – у тебе ніс печерицею, а в неї 
рівненький, як мій». Я й кипіла, 
бувало: «Та не виціловуй ти онуків 
так. Усе, що вночі на них наросло, 
ти вдень злизуєш!».

Наші діти до зітхання та ой-
ой-ойкання у батька з матір’ю 
вдалися. П’ятнадцятеро онучат 
маємо, і всі більше діда люблять, 
ніж мене. Ото поз’їжджаються 
і мерщій до нього обніматися 
і лащитися. Я спершу трохи ревну-
вала, а потім це пройшло. Тут на-
шій старшенькій гарний хлопець 
освідчився і запитав, чи не вийде за 
нього заміж. Знаєте, що відповіла? 
«Треба, – каже, – діда запитати».

…Кажуть, що дуже багато сі-
мей горілка губить. Воно правда, 
але не зовсім. То жінки у тих сім’ях 
недолугі. Був у нашому з Андрієм 
житті період, коли він мало не став 
другом «зеленого змія». Я вчасно 
втрутилася. Взявся він додому 
пізно приходити. То жартував 
завжди, а це ні. Та ще й звук «р» 
став часто вимовляти нетвердо. Ну, 
думаю, я тобі покажу, хто у домі 
господиня. Приловила якось усю 
їхню п’яненьку шоблу у конторі. 
Мій тоді головним інженером був. 
Заходжу повагом до кімнати. На 
столі слоїк із самогоном, сяка-така 
закусь, а довкола столу четверо чер-
вонястих. Я обійшла з макогоном 
кожного. Хто задирав ноги відразу – 
того більше не чіпала, хто дригався, 
тому додавала. Рідненького при-
гостила щиріше. Свій таки. Потім 
наступила ногою комірникові куди 
треба і кажу: «Або признаєшся, де 
самогон брали, або тільки спомин 
залишиться». Він миттю і призна-
вся. Провідала я Наталку Смачиху, 
а для профілактики і Лізку Зарічну. 
Повидирала їм трохи патли, за-
ручилася їхнім словом, що більше 
вже не будуть, і мерщій до сільра-
ди, поки температура мого тіла не 
спала. Загилила макогоном по сто-
лі у кабінеті голови так, аж олівці 
і ручки з переляку під шафу, наче 
миші, повтікали. Він зблід і лепече: 
«Іванівно, це більше не повторить-

ся…». Дільничний, правда, мене 
таки запроторив до райвідділу. 
Але тамтешній начальник, коли 
взнав, що до чого, мене відпустив 
і на прощання навіть руку поцілу-
вав. «Таким жінкам, – сказав, – треба 
медалі давати».

Добралася я додому, коли 
вже зовсім звечоріло. Заходжу 
на подвір’я, а мій ходить, наче 
з хреста знятий, діти сплакалися, 
не сплять. Повкладали ми свого 
виводка, заспокоїли, а самі сидимо 
у спальні, мовчимо. Так пів ночі 
і промовчали. Ні я його не гризла, 
і він не виправдовувався. Вранці 
проснулися, роздягнулася я перед 
ним і питаю: «Невже ти, дурню, 
можеш усе це з дітьми разом про-
міняти на смердючий самогон?».

Ото уже п’ятдесят з гаком років 
тягнемо свого воза. Він борозенним, 
а я підручною. Озирнемося, бува, 
назад, а там на нашому возі усе рід-
ні мармизяки: старші і молодші, 
і зовсім комаша-правнучатко. Дав 
таки дід «добро» старшій онучці. 
А всього було. Як на оцій дорозі, 
по якій ніяк дійти додому не можу. 
Мабуть, пересунув хтось з рока-
ми далі отого магазина. Ганделю 
по-нинішньому. Бо щораз більше 
і більше кроків приходиться ро-
бити… ось і рідне обійстя. Дідусьо 
мій зачекався. Оно виглядає з-за 
хвіртки, чуперадло старе. Зараз пи-
татиме, чи банана йому купила…

Соціалка та її розміри у 2021 році
Лариса Бджілка

Державна соціальна 
допомога малозабезпе-
ченим сім’ям надається 
щомісячно та виплачу-
ється у грошовій формі 
в розмірі, що залежить 
від величини середньо-
місячного сукупного 
доходу сім’ї.

Право на отримання такої допо-
моги мають малозабезпечені родини, 
які постійно проживають на території 
України.

У 2021 році рівень забезпечення 
прожиткового мінімуму для призна-
чення допомоги у відсотковому спів-
відношенні до прожиткового мінімуму 
для основних соціальних і демогра-
фічних груп населення становить: 
для працездатних осіб – 35 відсотків, 
для дітей – 130 відсотків, для осіб, які 
втратили працездатність, та осіб з ін-
валідністю – 100 відсотків відповідного 
прожиткового мінімуму.

Тож рівень забезпечення 
прожиткового мінімуму 
для призначення допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 
у 2021 році становитиме:

– для працездатних осіб (35%): 
з січня – 794,50 грн, з липня – 832,65 грн, 
з грудня – 868,35 грн;

– для осіб, які втратили працездат-
ність (100%): з січня – 1769,00 грн, з лип-
ня –1854,00 грн, з грудня –1934,00 грн;

- 130% для дітей віком:
– до 6 років: з січня – 2497,30 грн, 

з липня –  2616,90 грн, з грудня – 
2730,00 грн;

–   в і д  6  до  18  р ок і в :  з  с іч -
ня – 3113,50 грн, з липня – 3263,00 грн, 
з грудня – 3403,40 грн;

– від 18 до 23 років (за умови на-
вчання): з січня – 2951,00 грн, з липня – 
3092,70 грн, з грудня – 3225,30 грн.

Строк виплати державної соці-

альної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям, яким вона була призначена 
раніше, продовжується без подан-
ня необхідних документів на період 
здійснення заходів щодо запобігання 
виникненню та поширенню корона-
вірусної хвороби (COVID-19), перед-
бачених карантином, встановленим 
Кабінетом Міністрів України, з по-
дальшим проведенням перерахунку 
розміру виплаченої державної со-
ціальної допомоги на підставі заяви 
та необхідних документів, поданих 
після закінчення терміну дії зазна-
чених заходів.

За матеріалами  
Міністерства юстиції України

Жителі 
Романівщини 
можуть телефону-
вати на гарячі лінії 
з пенсійних питань

У Головному управлінні Пенсійного 
фонду України в Житомирській об-
ласті у лютому поточного року пра-
цюватимуть гарячі лінії.

З  м е т о ю  п р о в е -
дення інформаційно-
роз’яснювальної роботи 
серед населення області 
профільні спеціалісти 
контакт-центру фон-
ду нададуть відповідні 
роз’яснення та консульта-
ції громадянам із тих чи 
інших питань, що стосуються компетенції фонду.

Будуть відкриті такі гарячі лінії:
• 09.02.2021 (з 10:00 до 12:00) Наталія Володимирівна 

Макшаєва – заступник начальника Головного управління, 
за номером 22-07-44.

• 18.02.2021 (з 10:00 до 12:00) Лариса Дмитрівна Ба-
бич – начальник управління обслуговування громадян 
Головного управління, за номером 41-34-52.

Крім того, щоденно на питання жителів області відпо-
відають спеціалісти управління обслуговування громадян 
Головного управління за номером 24-66-98 та для пенсіо-
нерів силових структур – за номером 41–37–74.
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Картопляний пиріг 
з м'ясною начинкою

ІНГРЕДІЄНТИ: 400 г картоплі, 300 мл молока, 2 
яйця, 70 г борошна, 2 ст. ложки панірувальних суха-
рів, 50 г вершкового масла, чорний мелений перець 
за смаком, сіль за смаком, 500 г м'ясного фаршу, 1 
цибулина, 100 г плавленого сиру, 1 ст. ложка сметани, 
1 ст. ложка олії, зелень.

Приготування:
• Картоплю відвари до готовності, злий воду, 

додай вершкове масло, половину молока, посоли, 
поперчи і збий блендером до стану пюре. Потім 
додай яйця, борошно, решту молока і знову збий.

• Цибулю дрібно поріж і спасеруй на олії. Додай 
м'ясний фарш і обсмаж, помішуючи, 5 хвилин. Сир 
потри на дрібній тертці. Подрібни зелень.

• Застелене пекарським папером і змащене олією 
деко посип панірувальними сухарями. Помісти на 
нього тісто і відправляй у розігріту до 180 °C духовку 
на 15–20 хвилин, щоб тісто зарум'янилося.

• Дістань картопляне тісто з духовки, трохи 
остуди і акуратно розріж на 4 частини. На фольгу 
помісти перший корж. На нього виклади начинку, 
посип сиром і зеленню, накрий наступним коржем 
і т. д. Зверху накрий пиріг фольгою і знову відправ 
у духовку на 15 хвилин. Потім розверни фольгу, 
змасти пиріг сметаною і потримай у духовці ще 5 
хвилин.

• Готовий пиріг дістань із духовки, поріж порцій-
ними шматочками і подавай. Смачно як у гарячому, 
так і в холодному вигляді.

Картопля, запечена 
з гірчицею та спеціями

ІНГРЕДІЄНТИ: картопля – 1 кг, часник суше-
ний – 2 ч. л., гірчиця – 2 ст. л., паприка мелена со-
лодка – 1 ст. л., перець червоний, гострий мелений – 
0,5 ч. л., сіль, чорний мелений перець – за смаком, 
соняшникова або оливкова олія – 50 мл.

• Картоплю вимити, почистити і порізати ски-
бочками-човниками.

• Відварити скибочки картоплі у киплячій воді 
не більше 2–3 хвилин.

• Змішати в мисці оливкову або соняшникову 
олію із сіллю, гірчицею і спеціями.

• З картоплі злити воду і перемішати її із со-
усом. Особливо крохмалисті сорти картоплі після 
відварювання можна промити холодною водою.

• Викласти картоплю в форму для запікання 
(її можна застелити пергаментним папером) і по-
ставити в розігріту до 200 градусів духовку.

• Запікати 40–45 хвилин, подавати краще га-
рячою.

Джерело: http://stravy.net/

Топ-5 ознак, які 
вкажуть вам на те, 
що рослину вже  
слід пересаджувати

Рослину слід пе-
ресаджувати, коли 
стають помітними 
деякі ознаки.

Домашні рослини потріб-
но регулярно контролювати – 
оглядати їхнє коріння, листя, 
стебла на наявність шкідників, 
хвороб і ознак неправильно до-
гляду. Іноді їм доводиться ро-
бити позапланову пересадку, 
інформує Ukr.Media.

Коріння стало помітним
Перше, що можна побачити 

під час огляду, – коріння, яке 
стирчить з дренажного отвору, 
що є на дні горщика.

Підготуйте новий ґрунт, 
чистий горщик, що більший за 
попередній на 1–2 розміри. Не 
потрібно брати горщик, який 
набагато більший за попере-
дній. Це призведе до швидкого 
розростання коріння і заповне-
ння простору. Не кожна рос-
лина може осушувати велику 
кількість ґрунту, коріння може 
загнити.

Вода відразу  
йде у підставку

Під час поливу зверніть 
увагу на те, як швидко вода на-
бирається у піддон. Швидкість 
залежить від того, наскільки 
щільною є грудка землі. Якщо 
вода з'являється відразу після 
поливу, то ґрунт вже виснаже-
ний, не утримує вологу і по-
живних речовин там замало. 
Зазвичай зверху теж помітно, 
що землі стало менше, верхній 
шар став нижчим. Потрібно 
терміново вжити заходів, щоб 
квітка не почала гинути.

Швидкий спосіб – додати сві-
жої землі зверху з країв, обереж-
но ущільнити ґрунт. Не потрібно 
набивати багато землі у горщик, 
інакше вийде навпаки – грудка 
землі стане настільки щільною, 
що вода погано просочувати-
меться униз, до коріння.

Також можна видалити 
ґрунт зверху, наскільки це 
можливо, і засипати свіжим, не 
витягуючи квітку. Цей спосіб 
підійде для великих видів, які 
важко пересаджувати і є небез-
пека пошкодити коріння. Також 
підійде для квітучих рослин, 
які поки не можна турбувати.

Листя втрачає колір
Якщо листя втрачає ко -

лір, жовтіє – це показник не-
правильного догляду, в тому 
числі і необхідності пересадки. 
Коли рослина 2–3 роки пере-
буває в одному ґрунті, то за-
пасу поживних речовин може 
вже не вистачати, корінню стає 
тісно, воно пошкоджується. 
Коренева система забезпечує 
рослину вологою і корисними 
речовинами, і його пошкоджен-
ня призводить до втрати нею 
зовнішнього вигляду.

Потрібно обережно витяг-
нути квітку, очистити і огля-
нути коріння, видалити те, яке 
загнило. Після цього квітку 
краще пересадити у горщик 
меншого розміру для віднов-
лення кореневої системи.

Спробуйте вносити до -
бриво курсом, дотримуючись 
інструкції, щоб не обпалити 
коріння. Якщо це не допоможе, 
пересадіть квітку у новий ґрунт 
і горщик.

Квітка з магазину
Придбану квітку 2–3 тиж-

ні потримайте на каранти-
ні –  подалі від інших рослин, 
щоб виключити зараження 
х в ор о б а м и  та  кома х а м и. 
Щ о й н о  ц е й  п е р і о д  м и н е 
вдало і ознак зараження не 
з'явиться, ї ї можна ставити 
поряд з іншими і пересаджу-
вати у родючий ґрунт.

Якщо рослина квітне, тоді 
почекайте, поки період квіт-
нення не закінчиться.

Рослина  
випадає з горщика

Трапляється, що коріння 
слабо розвинене, розташова-
не відразу під верхнім шаром 
ґрунту, а крона зростає вели-
кою. Тоді від невдалого дотику 
горщик перекинеться, квітка 
випаде, пошкодить стебла, 
коріння. Відновити зовнішній 
вигляд і здоров'я улюбленця 
буде нелегко.

Щоб цього не сталося, ви-
вчіть, якого розміру коріння 
у дорослої рослини, як воно 
розвивається. Можливо, одра-
зу знадобиться велика ємність, 
щоб утримати квітку у верти-
кальному положенні під час 
зростання.

Джерело: Ukr.Media.

Гороскоп на тиждень 3 - 9 лютого

 Смачного!

ОВЕН
«Тихіше їдеш – далі 

будеш» – ваш девіз на 
цей тиждень. Тримайте емоції 
під контролем, не плануйте 
нічого важливого.

ТЕЛЕЦЬ
Вдалий період для 

проведення ділових 
переговорів, розмов, які довго 
відкладали на потім. Сходіть 
на масаж.

БЛИЗНЮКИ
Результат вашої пра-

ці буде залежати част-
ково і від інших. Не поспішай-
те – великий ризик отримати 
травму.

РАК
Сміливо беріть іні-

ціативу у свої руки – це 
увінчається успіхом. 

Уникайте конфліктних ситуацій 
і суперечок.

ЛЕВ
Ваш творчий по-

тенціал прокинеться. 
Можете отримати важливу 
інформацію, яка докорінно 
змінить ваше життя.

ДІВА
Виникнуть обстави-

ни, які дозволять вам 
подивитися на ваше життя під 
іншим кутом, кардинально його 
змінити.

ТЕРЕЗИ
Складеться ситу-

ація, яка змусить вас 
повернутися до старих 

знайомств. Чекайте на неспо-
діванку.

СКОРПІОН
Щось піде не за 

планом –  готуйтеся 
до хаосу. Зміниться коло спіл-
кування. Поговоріть відверто 
з партнером.

СТРІЛЕЦЬ
Не поспішайте, 

і успіх у всіх сферах 
і починаннях вам гарантова-
ний. Очікуйте на несподівану 
підтримку.

КОЗЕРІГ
Ваше бажання уса-

мітнитися негативно 
вплине на відносини з оточу-
ючими. Не ховайтеся, а пого-
воріть відверто.

ВОДОЛІЙ
Значно зросте ваш 

творчий потенціал. 
Оточення може не всти-

гати за вами – це дратуватиме 
багатьох.

РИБИ
Зможете налагодити 

стосунки з коханою лю-
диною. Зросте ваша активність 
у професійній сфері.

Куточок ГОРОДНИКА
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 8.02 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 9.02 ÑÅÐÅÄÀ, 10.02 ×ÅÒÂÅÐ, 11.02 Ï’ßÒÍÈÖß, 12.02 ÑÓÁÎÒÀ, 13.02 ÍÅÄ²Ëß, 14.02

UA: ÏÅÐØÈÉ

14.00,18.20 Суспільна сту�
дія

15.00,18.00, 22.00, 00.05,
02.25, 05.10 Новини

15.10,00.40 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Д/ц "Супер � чуття"
17.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
18.55,22.35 Д/ц "Супер �

чуття.
19.50 Клубний чемпіонат

світу з футболу
00.55,03.10 Спорт. Аспект
00.55 Т/с "Гранд готель"

1+1

05.35,11.25, 12.20 "Життя
відомих людей"

09.25,10.25 "Життя відо�
мих людей 2021"

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

лин разом" (12+)
22.10, 02.20 Т/с "Кухня"
00.15 "Голос країни 11"

²ÍÒÅÐ

05.25,22.05 "Слідство
вели...

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

10.05,18.00, 19.00, 03.25
"Стосується кожного"

12.25 Х/ф "Мадам" 12+
14.10 Х/ф "Мачо на коле�

сах" 12+
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

06.00 Т/с "Коли ми вдома"
06.30 Т/с "Комісар Рекс"
08.30 "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+
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Щаслива

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

ICTV

09.15,19.25 Надзвичайні
новини

10.10 Анти�зомбі
11.55, 13.15 Х/ф "Сингу�

лярність" 12+
12.45,15.45 Факти. День
14.15, 16.15 Х/ф "Безмеж�

ний обрій" 16+
16.35 Х/ф "Життя" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови
21.30 Т/с "Нюхач" 12+
22.45 Свобода слова
00.00 Т/с "Контакт" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.00 Х/ф "Примарний вер�

шник" 16+
13.00 Х/ф "Примарний гон�

щик: Дух помсти" 16+
17.00,19.00 Хто зверху?

12+
21.00 Х/ф "Друзі по сексу"
23.00 Х/ф "Хлопці будуть в

захваті" 16+
01.00 Х/ф "Колір ночі" 18+
02.55 Служба розшуку

дітей
ÍÒÍ

08.55 Х/ф "Алегро з вог�
нем"

10.40, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.30,16.30, 19.00, 23.15,

02.40 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40 Х/ф "Громобій"
18.20 "Свідок. Агенти"
21.30 Т/с "Сліпа зона"
23.45 Х/ф "Право на вбив�

ство" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Мертві лілії" 12+
23.10, 02.10 Т/с "Чотири�

лисник бажань" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Посоль�
ство" 16+

15.10,21.35, 00.40, 03.00,
05.45 Спорт

15.20,04.10 Країна пісень
16.30 Д/ц "Супер � чуття"
16.55 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Схеми.
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.55,00.55, 03.10 Спорт
23.30 Наші гроші
00.55 Т/с "Гранд готель"
04.40 Д/ф "Олександр Дов�

женко
1+1

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

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2021"

11.25,12.20, 14.15 "Міняю
жінку"

17.10 Т/с "Вітер кохання"
(12+)

20.45 Т/с "100 тисяч хви�
лин разом" (12+)

22.10, 02.25 Т/с "Кухня"
00.15 Х/ф "Ва�банк"

²ÍÒÅÐ

05.25,22.05 "Слідство
вели...

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Любов трап�

ляється" 16+
14.35,15.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок.
23.50 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+

ÑÒÁ

05.30 Т/с "Комісар Рекс"
09.05 "Битва екстрасенсів"
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 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Щаслива

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

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Багач � Бідняк
11.15, 13.15 Х/ф "Спеціаль�

не завдання" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.35, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.25 Х/ф "Важкий корпус"

16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Нюхач" 12+
23.40 Х/ф "Ідентифікація

Борна"
01.50 Анти�зомбі

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.00 Х/ф "Глибоке синє

море" 16+
13.00 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф "Похмілля у Ве�

гасі" 16+
23.00 Х/ф "Хтивий дідусь"

18+
01.00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+
02.50 Зона ночі

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Порт"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.45, 21.30 Т/с "Сліпа

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

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Мертві лілії" 12+
23.10 Контролер
23.50 Х/ф "Це мій собака"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Посоль�
ство" 16+

11.25 Телепродаж
15.10,21.35, 00.40 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Біатлон.
17.25 Наші гроші
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світприроди"
21.55,00.55, 03.10 Спорт
23.30 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
00.55 Т/с "Гранд готель"
04.10 Д/ф "Заміновані

вірністю" 12+
1+1

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

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2021"

11.25,12.20, 14.15 "Міняю
жінку"

17.10 Т/с "Вітер кохання"
(12+)

20.45 Т/с "100 тисяч хвилин
разом" (12+)

22.10, 02.20 Т/с "Кухня"
00.15 Х/ф "Ва�банк 2"

²ÍÒÅÐ

05.30, 22.05 "Слідство
вели...

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "100 речей і нічо�

го зайвого" 12+
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

05.40 Т/с "Комісар Рекс"
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+
23.05 Т/с "Майор і магія"
01.05 Т/с "Анна � детектив"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
11.45, 13.15 Х/ф "У пошуках

пригод" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.00 Х/ф "Підривник" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с "Нюхач" 12+
23.45 Х/ф "Перевага Бор�

на" 16+
03.15 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.00 Х/ф "Синя безодня"
13.00 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Похмілля 2: З

Вегаса до Бангкока"
23.00 Х/ф "Похмілля.Части�

на 3" 16+
01.10 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+
02.55 Зона ночі

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "У моїй смерті
прошу винуватити
Клаву К."

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

розшуку"
14.45, 21.30 Т/с "Сліпа

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

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Мертві лілії" 12+
23.10, 02.10 Т/с "Міраж" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Посольство" 16+
11.25 Телепродаж
15.10,00.40, 03.00 Спорт
15.20,04.10 UA:Фольк
16.30,19.20 Міста та містеч�

ка
16.50 Клубний чемпіонат

світу з футболу
22.35 Д/ц "Супер � чуття
23.30 Схеми. Корупція в де�

талях
00.55,03.10, 05.55 Спорт.

Аспект
00.55 Т/с "Гранд готель"

12+
05.00 Погода

1+1

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

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2021"

11.25, 12.20, 14.15, 14.40
"Майже колишні"

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

лин разом" (12+)
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Х/ф "Погані часи в

"Ель Роялі" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.25,22.05 "Слідство
вели...

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Мільйонер із

нетрів" 16+
14.40,15.30 "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+
01.55 Х/ф "Хто є хто?" 16+

ÑÒÁ

05.45 Т/с "Комісар Рекс"
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 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Щаслива

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

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.15, 13.15 Х/ф "Важкий

корпус" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.50 Х/ф "Спеціальне зав�

дання" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.25 Т/с "Нюхач" 12+
23.45 Х/ф "Ультиматум

Борна" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.00 Х/ф "Синя безодня 2"
13.00 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Училка" 16+
23.00 Х/ф "Сексдрайв" 18+
01.00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+
02.00 Варьяти 12+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Чужі тут не хо�
дять"

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

зона" (16+)
18.20,04.10 "Правда життя"
23.45 Т/с "Вавилон�Берлін"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00,03.30 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 "Мертві лілії" 12+
23.10 Слідами
23.50, 02.10 Т/с "Поранене

серце"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Посоль�
ство" 16+

11.25 Телепродаж
15.10,21.35, 00.40 Спорт
15.25 Біатлон
16.55,23.30 Д/ц "Дикі твари�

ни"
17.25,04.40 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.55,00.55, 03.10, 05.55

Спорт. Аспект
03.45 #ВУКРАЇНІ
04.15 Схеми

1+1

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

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2021"

13.00,14.15 "Жіночий квар�
тал 2020"

14.50 "Вечірній квартал
17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.15 Х/ф "1+1" (16+)
22.40 Х/ф "Гра" (16+)
01.05 Х/ф "Ва�банк"
03.00 Х/ф "Ва�банк 2"

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 "Охоронець для

доньки" 16+
14.35,15.30, 00.35 "Речдок"
18.00,01.30 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Шерлок"
03.05 "Чекай на мене.
04.10 "Орел і Решка. Курор�

тний сезон"
04.55 "Телемагазин"

ÑÒÁ

05.15 "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 "Відпустка у
сосновому лісі" 12+

01.00 Т/с "Анна � детектив"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.10,20.10 Дизель�шоу

12+
11.15, 01.55 Т/с "Вижити за

будь�яку ціну"
12.45,15.45 Факти. День
13.15,23.05 Скетч�шоу "На

трьох" 16+
13.45, 16.15 Х/ф "Ідентифі�

кація Борна"
16.30 Х/ф "Перевага Бор�

на" 16+
18.45 Факти. Вечір
03.00 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
16+

11.10 Хто проти блонди�
нок? 12+

16.50 Х/ф "Училка" 16+
18.50 Х/ф "Змішані" 16+
21.00 Х/ф "Ми � Міллери"
23.30 Х/ф "Весільний по�

гром" 18+
01.30 Варьяти 12+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 02.35 "Свідок"

09.00 Х/ф "Тихе слідство"
10.30, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50,03.50 "Правда життя"
14.50, 21.30 Т/с "Сліпа

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

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
11.00 Т/с "Солона кара�

мель" 12+
14.40, 15.30 Т/с "Добра

душа" 12+
20.10 и "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Ані слова

про кохання"

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 Д/ц "Супер � чуття
09.05 Відтінки України
09.40 Т/с "Снігопад"
11.55 Х/ф "Обручка до вес�

ни" 12+
14.10 UA:Фольк. Спогади
15.25 Біатлон
16.55 Полювання
17.55 Х/ф "Поруч з Ісусом:

Йосип з Назарета"
19.55 Д/ц "Світ  природи"
21.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
22.00 Х/ф "Шербурські па�

расольки"
00.15 Д/ф "Гідра" 16+

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.20 "Світ навиворіт � 12.

Пакістан"
19.30,03.30 ТСН: "Теле�

візійна служба новин"
20.15 "Вечірній квартал
21.50 "Жіночий квартал
23.15,00.15 "Світське жит�

тя. 2021"
01.15 Х/ф "Гра" (16+)

²ÍÒÅÐ

07.10 Х/ф "Французький
жиголо" 12+

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Кохана жінка

механіка Гаврилова"
12.40 Х/ф "На Вас чекає

громадянка Нікано�
рова"

14.25 Х/ф "Зимова вишня"
16.10 Х/ф "Суєта суєт"
17.50, 20.30 Т/с "Страсті по

Зінаїді" 12+
20.00 "Подробиці"
22.40 Концерт Олександра

Малініна
00.20 Х/ф "Пари гнідих"

ÑÒÁ

05.50, 10.50 Т/с "Щаслива
попри все" 16+

07.55 "Неймовірна правда
про зірок"

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

фесіонали" 12+
22.40 "Звана вечеря" 12+

ICTV

07.00, 08.20 Т/с "Вижити за
будь�яку ціну"

09.55, 13.00 Т/с "Нюхач"
12+

12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Спадок Борна"

16+
21.45 Х/ф "Джейсон Борн"

12+
00.00 Х/ф "Законослухня�

ний громадянин" 18+
02.00 Т/с "Таємні двері"

16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.45 М/ф "Феї: Фантастич�
ний порятунок"

10.05 Орел і решка
12.00 У кого більше? 12+
14.10 М/ф "Ваяна"
16.20 Х/ф "Ми � Міллери"
18.40 Х/ф "Озброєні і не�

безпечні" 16+
21.00 Х/ф "Шпигунка" 16+
23.30 Х/ф "Три метри над

рівнем неба" 16+
ÍÒÍ

07.15 Х/ф "Викликаємо во�
гонь на себе" (12+)

13.20 "Поводир" (16+)
15.35 "Випадковий свідок"
18.00 "Круті 90�ті"
19.00,01.55 "Свідок"
19.30 Х/ф "Дівчина без ад�

реси"
21.00 Х/ф "Легіонер" (16+)
23.00 Х/ф "Ласкаво проси�

мо в джунглі" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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

10.35 Т/с "Не смій мені ка�
зати прощавай!" 12+

14.30, 15.20 Т/с "День Свя�
того Валентина" 12+

20.00 Головна тема
21.00 Шоу "Маска"
23.00, 02.15 Т/с "Щоб поба�

чити веселку" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.20,17.35 Д/ц "Дикі твари�
ни"

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
14.10 Біатлон.
15.05 Країна пісень
16.25 Біатлон
18.15 Д/ц "Незвіданий оке�

ан"
19.25 Д/с "Масштабні інже�

нерні помилки"
20.20 Д/ц "Світ  природи"
21.25 Розважальна програ�

ма
22.00 Х/ф "Тепер я буду

любити тебе" 16+
00.15 Д/ф "Северин Нали�

вайко.
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�Забава"
09.30,01.15 "Світ навиворіт"
18.20 "Таємниці великих ук�

раїнців. Анна Київсь�
ка"

21.00 "Голос країни 11"
23.10 Х/ф "Сонна лощина"

(16+)

²ÍÒÅÐ

05.25 Х/ф "Бінго Бонго"
07.20 Х/ф "Скупий" 12+
09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 12.00 "Інше

життя"
12.45 "Орел і Решка. На

краю світу"
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"
01.35 "Речдок"
03.55 "Легенди бандитської

Одеси"
ÑÒÁ

07.10 Х/ф "Баламут"
09.00 "МастерШеф Про�

фесіонали" 12+
12.30 "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

08.50, 01.50 Т/с "Таємні
двері" 16+

11.45, 13.00 Х/ф "Супер 8"
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф "Людина зі

сталі" 16+
16.50 Х/ф "Смокінг"
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Напролом" 16+
23.10 Х/ф "Зворотна тяга"

16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00 У кого більше? 12+
08.00,10.00 Kids' Time
08.05 М/ф "Ваяна"
10.05 Х/ф "Змішані" 16+
12.40 Х/ф "Сутінки. Сага.

Світанок. Частина 1"
16+

15.00 Х/ф "Сутінки. Сага.
Світанок. Частина 2"

17.00 Х/ф "Титанік"
21.00 Х/ф "Троя" 16+
00.30 Х/ф "Три метри над

рівнем неба 2: Я тебе
хочу" 16+

ÍÒÍ

07.50 "Україна вражає"
09.45 Х/ф "Поводир" (16+)
12.10 Х/ф "Дівчина без ад�

реси"
13.55 Х/ф "Ділові люди"
15.30 Х/ф "Тридцять три"
17.05 Х/ф "Легіонер" (16+)
19.00 Х/ф "Золоте теля"
22.15 Х/ф "Схованка" (16+)
00.15 Х/ф "Ласкаво проси�

мо в джунглі" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.10 Т/с "Мертві лілії" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Формула

щастя" 12+
19.00 Сьогодні.
23.00, 02.15 Т/с "Другий по�

дих" 12+
03.00 Гучна справа
03.50 Агенти справедли�

вості 12+
05.50 Сьогодні
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*****
У магазині:
– У вас фанера є?
– Вам для господарства?
– Ні… над Парижем політати.

*****
Американський турист ходить 

з гідом по Лондону.
– Все тут у вас таке маленьке, 

затиснуте, – говорить він. – Ця 
будівля, наприклад, була б в Аме-
риці разів у десять вищою.

– О, звичайно, сер! Це ж пси-
хіатрична клініка.

*****
Чоловік, що попав в рай, по-

просив у Бога, щоб той відпус-
тив його на екскурсію в пекло. 
Бог не заперечив, а чоловік 
повернувся дуже задоволе-
ний, бо чорти його дуже гар-
но прийняли. Попросився ще 
раз – та ж історія. Ще кілька ра-
зів – супер… І тоді чоловік від-
просився 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 гар-
но приймали? 

– А ти не плутай туризм з емі-
грацією!

*****
Інструктор пояснює, що треба 

робити, коли людина обморозить 
ноги:

– Треба взяти сніг та натерти 
обморожені місця!

– А коли снігу немає, напри-
клад, влітку?

*****
– Ох, як знову я хочу до Па-

рижу!
– Ви там вже були?
– Ні, я вже хотіла!

*****
Зять надумав помиритися з 

тещею і купити їй плаття.Але, як 
назло, вона прокинулася в той 
момент, коли він міряв її рулет-
кою.

*****
Жіночки, якби вам запропо-

нували на вибір вийти заміж чи 

200 тисяч доларів, що б ви перше 
КУПИЛИ?

*****
Дзвінок в турагентство.
– Ви Єгипет продаєте?..
– Так, звичайно, продаємо…
– Скажіть, а які курорти там є?
– Шарм-ель-Шейх, Хургада, 

Таба, Нувейба…
– О, стоп! Нувейба, точно Ну-

вейба підходить мені!
– Коли ви збираєтеся поїхати?
– Та ні, ми тут кросворд роз-

гадуємо, спасибі вам, Нувейба 
підходить.

*****
– 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 у Бердичеві!
– Живу у Бердичеві. Але кілька 

разів відвозили-таки до Парижа.

*****
– Як звати вашого кота?
– Вдень чи о п’ятій ранку?

*****
Купила чай. На упаковці чи-

таю: «За рецептами королівсько-
го двору. Виробник: м. Житомир». 
Не підкажете, хто зараз король у 
Житомирі?

*****
Дружина ввечері дивиться 

телик і їсть один бутерброд за 
іншим. Чоловік не витримує:

– Ти ж казала, що не будеш 
їсти після шостої.

– Угу. Це – п’ятий.

*****

– Тобі купити що-небудь?
– Так!
– Що?
– Не знаю, але купи два!

*****

Дорогі жінки, якщо чоловік 
нічого вам не дарує, розкидає 
всюди шкарпетки і сидить перед 
телевізором з пляшкою пива, зна-
чить, ви та єдина, з якою йому 
дійсно добре!

Смійтеся на здоров`я

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

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, запчас-
тини до них, а також коляску 

ЯВА.(а також дитячу педальну 
машину вир-ва СРСР). 097 634 

94 04, 098 878 92 99 

Чистимо та поглиблюємо крини-
ці.068 605 87 41

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

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

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

067-250-67-48.

Вітаємо!
Компанія «Вівад 09» 

вітає з днем народження 
працівників, які зустріли 
та відсвяткували його у 
перший місяць року: 
Дубчак В. П., Коваль-
ський В. В., Рибак І. М., 
Білаш С. Є., Бондарчук І. 
Г., Волтарніст В. М., Наза-
рук А. В., Рубльов А. В., 
Скурський В. Р., Шевчук 
В. В., Дячок О. В., Ткачук 
В. В., Чернецький Л. Ф., 
Войтюк І. О., Колодніцька 
А. Л., Лісков А. П., Грив’юк 
Л. П., Лукащук В. Б., Сте-

панюк Л. Г., Тищенко В. І., Умеренков В. В., Якимчук  В. В., Бродовський 
О. С., Гурський П. Ц., Кобилянський В. С., Мирончук Р. В., Аброськін В. 
О., Андріївський С. І., Соловенюк О. В., Шатківська В. М., Перков П. П., 
Свінціцький А. Е., Бількевич А. Л., Меленівська В. В., Слободенюк В. В., 
Хасанова Р. П., Шпортко М. І., Бабич В. В., Бацман А. А., Борисенко О. О., 
Горобець Ю. В., Грицун М. М., Зінчук В. В., Корейба О. М., Мельничук П. П., 
Островська С. О., Попов О. Г., Россійкіна О. В., Черчик Р. А., Данілевський 
С. В., Лясківський Л. Д., Танасюк Ю. В., Антонова І. Є.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не оминає хату,
Як не оминає цвіт весна.

Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує сотню літ.


