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Індексація пенсій у березні:  
кого чекає підвищення

Лариса Бджілка

У Врублівський 
старостинський 
округ депутати Ро-
манівської селищної 
ради восьмого скли-
кання призначили 
старостою Тетяну 
Якимчук.

Запитуємо у Тетяни Володи-
мирівни про проблеми округу 
і як планує їх усувати.

�� Тетяно Володими-
рівно, Вас призначили 
старостою Врублівського 
старостинського окру-
гу. Наскільки Вам відомі 
проблеми цього округу, адже Ви 
проживаєте у Романові?

– Хоч я і проживаю у Романові, але 
пропрацювала бухгалтером у Врублів-
ському старостинському окрузі (у ми-
нулому – у Врублівській сільській раді) 
15років, тому і проблеми мені відомі. 
Серед них:

• вуличне освітлення по усіх вулицях 
в с. Врублівка та Корчівка;

• капітальний ремонт асфальто-бетон-
ного покриття усіх вулиць (де є),

• підсипання біло-щебеневою сумішшю 

грунтових доріг;
• зона відпочинку для підростаючого 

покоління.
– Які перші три підпункти питань у Ва-

шому робочому плані?
– Робочий план на 1-е півріччя:
• наведення благоустрою у с. Врублівка 

та Корчівка
• прибирання кладовищ (адже вони 

у незадовільному стані)
• встановлення дитячого майданчи-

ка та ігрової зони (пісочниці, гойдалки, 
лави) для відпочинку жителів старостин-
ського округу.

�� Які шляхи будете 
шукати для їхнього ви-
рішення?

• Благоустрій населених 
пунктів будемо покращу-
вати за допомогою органі-
зованої толоки жителів та 
проведення роз̀ яснювальної 
роботи мною як старости 
округу з депутатом, з на-
селенням сіл Врублівка та 
Корчівка про обов'язкове 
прибирання прилеглих 
прибудинкових територій;

• прибирання кладовищ 
знову ж за допомогою толоки 
та залучення інвесторів, які 
орендують землі на терито-
рії Врублівського старостин-
ського округу – це надання 
транспорту на вивезення 
сміття та привезення піску 
для упорядкування могил;

• встановлення майданчи-
ка за допомогою депутата об-
лради І. Є. Ходака та підприємства «Вівад 09».

�� Чи обговорювали Ви пробле-
ми громади з жителями сіл Врублів-
ки та Корчівки? Якщо ні, то коли 
плануєте це зробити?

– Обговорення проблем з громадою 
планую зробити через пів року мого пере-
бування на посаді. Це буде звіт про зроблену 
роботу і водночас обговорення нагальних 
проблем.

�� Чим чи ким сьогодні пиша-
ється Врублівка?

– На сьогодні Врублівський округ 
найбільше пишається нашим земляком, 
власником найпотужнішого деревопе-
реробного підприємства та депутатом 
обласної ради Ігорем Євгеновичем Хо-
даком, уродженцем с. Врублівка, депу-
татом обласної ради та засновником АТ 
«Житомирського маслозаводу» П. Рудем, 
земляком М. Дейсаном (у минулому – де-
путат обласної ради та голова Романівської 
РДА.), І. Ліховим (у минулому – міністр 
культури і туризму України та посол Укра-
їни у Республіці Білорусь).

Камінський староста Любов Гринчук:  
«Один в полі – не воїн»

Лариса Бджілка

Сьогодні на сторінках 
нашої газети красивий та 
мудрий староста Камінсько-
го старостинського округу 
Любов Анатоліївна Гринчук 
розповідає про рідні села 
Камінь та Химрич.

�� Любове Анатоліївно, Ви пра-
цювали у 2016–2020 роках головою 
Камінської сільської ради. За період 
Вашого головування що вдалося 
зробити на рідній землі?

– Постійно приводились у належний 
стан приміщення соціально-культурного 
призначення та прилеглі до них території. 
Упорядковувалися громадські зупинки, 
кладовище, братські могили, меморіальний 
комплекс загиблим воїнам, скотомогильник. 
Було проведено реставрацію пам’ятника 
«Братська могила радянських воїнів» на 

кладовищі с. Камінь: встановлено гранітну 
стелу «Вічна слава Героям 1941–1945 рр., 
викладено прилеглу територію гранітною 
плиткою. Відновлене вуличне освітлення 
в селі Камінь протяжністю 1,5 км, частко-
во – по вулицях Шевченка, Садовій, Лесі 
Українки, Весняній. Встановлено 20 світ-
лоточок. У селі Химрич у ФАПі замінені 
вхідні двері, встановлено пластикові вікна. 
Придбано житловий будинок (соціальне 
житло) в с. Камінь на умовах співфінансу-
вання (орендують переселенці з Донецької 
області). Проведено капітальний ремонт 
двох кімнат у СБК с. Камінь, встановлено 3 
пластикових вікна, троє дверей, проведе-
но реставрацію одягу сцени, виготовлено 
технічну документацію на приміщення 
СБК, придбано нову музичну апаратуру, 
створено кімнату двічі Героя Соціалістичної 
Праці М. Марцун в КУ «Камінська сільська 
бібліотека» (оскільки музей в аварійному 
стані). У ДНЗ «Казочка» розпочато ремонт 
другої половини приміщення: встановле-
но 6 металопластикових вікон, 7 дверей, 
зроблено натяжну стелю в ігровій кімнаті, 
придбано плазмовий телевізор, пральну 
машину-автомат, музичний центр, принтер 
та виготовлено технічну документацію на 

приміщення. Вирізано понад 70 аварійних 
дерев у с. Камінь та Химрич. Соціальний 
захист населення: щорічно протягом року 
виділялась матеріальна допомога певним 
категоріям на лікування, учасникам АТО, 
вітали ліквідаторів ЧАЕС, воїнів-інтерна-
ціоналістів, ветеранів Другої світової війни 
з врученням продуктових наборів.

�� Тож протягом попередньої 
каденції Ви плідно працювали. А на 
сьогодні які є проблеми? І яким чи-
ном Ви будете їх вирішувати?

– Є такі питання, які потребують по-
стійного вирішення: от, наприклад, впо-
рядкування діючого та стихійного сміт-
тєзвалищ, встановлення уже на новому 
кладовищі огорожі, дороги теж потребують 
постійної уваги. Не менш важливим за-
лишається питання завершення вуличного 
освітлення, у планах відновлення водогінної 
мережі по селу, впорядкування спортивного 
майданчика, ремонт приміщення музею 
хліборобської трудової династії М. Марцун.

Та найголовніше наразі – питання збере-
ження функціонування закладів соціально-
культурного призначення. Зрозуміло, що 
на вирішення усіх цих проблем необхідні 

чималі кошти. Якщо раніше я як сільський 
голова була розпорядником коштів на Ка-
мінській території, то тепер – ні. Маю надію, 
що Романівська селищна рада проводитиме 
по справедливості розподіл коштів на роз-
виток старостинських округів. Крім того, 
розраховую на спонсорську допомогу. Як 
у старости підтримки жителів округу та 
керівників установ у мене достатньо, бо ж, 
як кажуть, один у полі – не воїн.

�� Дякую Вам за щиру та від-
верту розмову. Хай Вам з легкістю 
все вдається, зрештою, як Ви за-
значили, у Вас сильна підтримка, 
а це – головне.

Врублівський старостинський 
округ впевнений у фінансовій 
допомозі меценатів

СЕРЕДА

с. 2

Лесина мрія «із думкою вкупці 
лине в незнані світа…» с. 4

с. 2Діти – це наш всесвіт
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
РОМАНІВСЬКОГО 

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
від 12 лютого 2021 року № 41
Про скликання 6-ої сесії  
селищної ради 8-го скликання

Відповідно ст.ст.42, 46 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Регламенту робо-
ти селищної ради скликати 6 сесію 
селищної ради 8-го скликання 
26 лютого 2021 року о 10:00 годині 
в залі засідань селищної ради.

На розгляд сесії винести пи-
тання:

1. Про дострокове припинення 
повноважень депутата селищної 
ради.

2. Про визнання повноважень 
депутатів селищної ради.

3. Про внесення змін до селищ-
ного бюджету на 2021 рік.

4. Про затвердження Статуту 
Романівської селищної ради.

5. Про затвердження Програм 
згідно переліку.

6. Про створення робочої гру-
пи з розробки стратегії розвитку 
освіти Романівської селищної ради.

7. Про затвердження Положен-
ня про комісію з питань надання 
матеріальної грошової допомоги 
Романівської селищної ради.

8. Про затвердження положень 
структурних підрозділів Романів-
ської селищної ради.

9. Про внесення змін до струк-
тури Романівської селищної ради.

10. Питання комунальної влас-
ності.

11. Земельні питання.
12. Інше.
На сесію селищної ради за-

просити депутатів селищної ради, 
апарат селищної ради, керівників 
підприємств, організацій, установ, 
представників ЗМІ. Провести 6 
сесію селищної ради восьмого 
скликання з додержанням усіх 
карантинних обмежень.

Селищний голова 
 Володимир САВЧЕНКО

Подарунки  
від іменинника:  
у «Вівад 09» оголосили 
переможців конкурсу

Леся Терещук

Нещодавно найпо-
тужніша компанія 
нашого краю – «Вівад 
09» – відсвяткувала 
свій 15-й ювілейний 
день народження!

Попри те, що організатори 
заходу продемонстрували чудову 
розважальну програму у Рома-
нівському РБК, під час якої були 
розіграні цінні призи, компанія 
оголосила на початку лютого ще й 
про проведення конкурсу з нагоди 
ювілейної дати в онлайн-режимі, 
умови якого були досить прості.

Тож 16 лютого на офіційній 
сторінці у Facebook компанії «Ві-
вад 09» були викладені результати 
конкурсу:

«Подарунки від іменинника 
для нових підписників. Обіцяли! 
Виконуємо!

Усі, хто став підписниками сто-
рінки у Facebook та учасниками 
групи «Вівад 09», дякуємо вам! 
Ви з нами, а отже, ми маємо біль-
ше коло для спілкування, маємо 
більше цікавих людей у своєму 
соцмережному оточенні!

Ми обіцяли призи для трьох 
нових підписників, і ми радо вру-
чимо їх переможцям. Усі імена 
на нікнейми були завантажені 
у програму, і рандомно визначені 
щасливчики. Наші спеціалісти пе-
ревірили виконання ними умов 
розіграшу, і один приз довелося 
розіграти ще раз, оскільки попе-
редній номінант не був одночасно 
і учасником групи, і підписником 
сторінки. Тому після перевірки го-
тові оголосити…  Переможцями 
стали Олександр Чернявський, 
Світлана Ніколайчук, Anna 
Mykhajlysh. Вітаємо переможців 
і дякуємо УСІМ підписникам, що 
ви з нами!» – зазначили в компанії.

Погодьтесь, цікаво, приємно 
та досить незвично отримувати 
подарунки в день народження від 
іменинника!

Діти – це наш всесвіт
Лариса Бджілка

З нагоди 15-річчя 
«Вівад 09» до компанії 
завітали дітки – ви-
хованці двох дитячих 
садочків Романова, 
аби щиро та яскраво 
привітати і подару-
вати свою дитячу 
посмішку засновнику 
компанії – Ігорю Хо-
даку.

«У нашому ДНЗ "Сонечко" об-
лаштовано сучасний медичний 
кабінет та ізолятор, що є необхід-
ністю у період карантину.

Дуже приємно, що у наш не-
легкий час живуть такі люди, які 
готові прийти на допомогу іншим 
і роблять це безкорисливо, добро-
зичливо та від щирого серця.

Меценатом нашого закладу 
став приватний підприємець 
ТОВ "Вівад 09", депутат обласної 
ради Ігор Євгенович Ходак. Ваша 
підтримка – свідчення Вашого не-
байдужого ставлення до проблем 
освіти, зокрема дошкільного ви-
ховання.

Щиро дякуємо Вам, Ігорю 
Євгеновичу, за турботливе став-
лення до потреб нашого закладу, 
постійну фінансову підтримку 
у створенні належних умов.

З нагоди ювілейної дати ком-
панії ТОВ "Вівад 09" щиро віта-
ємо всіх, хто працює в компанії 
і забезпечує славу Романівщини, 
а насамперед засновника Ігоря 
Євгеновича Ходака з днем наро-
дження підприємства!

Бажаємо "Вівад 09" процвітан-
ня і подальшого розвитку! Усім 
працівникам – успіхів і творчих 
досягнень у праці, невпинно 
розширювати географію ділових 
стосунків, міцного здоров’я всім 
та добробуту в родинах!» – поба-
жав колектив Романівського 
закладу дошкільної освіти 
«Сонечко».

«Власна життєва позиція 
генерального директора Ігоря 
Євгеновича Ходака та уже сфор-
мована політика компанії поля-

гає у тому, аби частину доходів 
спрямовувати на благодійність. 
Як тільки з‘являється можливість 
чи необхідність, "Вівад 09" допо-
магає закладам дошкільної осві-
ти. Усі потреби, на превеликий 
жаль, покрити не вдається. Проте 
Ігор Євгенович має гарні проєк-
ти та постійний продуктивний 
діалог з керівниками дошкільних 
структур Романова. Нещодавно 
за ініціативи генерального ди-
ректора кошти спрямували на 
харчування дітей, загалом на два 
заклади сума сягала 30 тис. грн. 
Команда "Вівад 09" щиро вдяч-
на за вітання з нагоди ювілею 
маленьким романівчанам, такі 
зустрічі мотивують нас усіх, – роз-
повів представник компанії 
«Вівад 09» Ігор Войтюк.

Жителі Романівщини 
у соціальних мережах активно 
декламують поезії Лесі Українки

Леся Терещук

Жителі Романівського краю не зали-
шилися осторонь і долучилися до міжна-
родного флешмобу, присвяченого ювілею 
з дня народження землячки.

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки, видатної 
української письменниці та громадської діячки, однієї з цен-
тральних постатей національної культури, в онлайн-режимі 
жителі Романівського краю різних вікових категорій активно 
читають твори поетеси.

Вшановуючи велику українку, діти ознайомлюються з гені-
альними рядками поезій письменниці, збагачуючи свої знання 
про її життєвий та творчий шлях. До міжнародного флешмобу 
приєдналися у школах, бібліотеках, дитсадках, на вулицях, на 
робочих місцях усі, хто любить та шанує поезію Лесі Українки.

Безумовно, участь у подібних флешмобах виховує любов 
до українського слова, духовно збагачує душі, зміцнює повагу 
нації до рідної Батьківщини.

Індексація пенсій у березні: 
кого чекає підвищення

Очікується, що 
пенсії зростуть у 8 
мільйонів українців.

Як зазначають у Міністерстві 
соціальної політики, 22 лютого 
2021 року уряд прийняв постанову 
Кабінету Міністрів України «Про 
додаткові заходи соціального за-
хисту пенсіонерів у 2021 році».

Відповідно до постанови 
у 2021 році індексація пенсій буде 
проведена з 1 березня.

«Затверджено показник 
збільшення розміру пенсій, об-
численого від заробітної плати та 
страхового стажу кожного пенсі-
онера на рівні 11%, що відповідає 
50 відсоткам показника зростання 
споживчих цін за попередній рік 
та 50 відсоткам показника зрос-
тання середньої заробітної плати 
(доходу) в Україні, з якої сплачено 
страхові внески, за три календарні 
роки, що передують року, в якому 
проводиться збільшення, порів-
няно з трьома календарними ро-
ками, що передували року, який 

є попереднім щодо року, в якому 
проводиться збільшення (5%+17%) 
/2)», – інформує Мінсоцполітики.

У результаті реалізації поста-
нови очікується, що пенсії підви-
щаться у 8 мільйонів людей.

Розмір пенсії підвищиться 
в середньому на 308 гривень. 
Мінімальний розмір підвищен-
ня встановлено на рівні 100 грн.

Підвищується мінімальна пен-
сійна виплата до рівня 2 200 грн 
особам, які мають тривалий стра-
ховий стаж (30 років для жінок та 
35 років для чоловіків).
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Житомирський лабораторний 
центр не закриють

Марія Кравчук

Про це зазначила 
заступниця голови 
Житомирської об-
лдержадміністрації 
Наталія Остапченко 
22 лютого на онлайн-
брифінгу щодо 
епідемічної ситу-
ації в Житомир-
ській області.

19 лютого колектив 
Житомирського ОЛЦ 
оприлюднив відкрите 
звернення до керівни-
цтва держави з прохан-
ням втрутитися в ситуа-
цію, яка загрожує роботі 
установи. Міністерство 
охорони здоров’я відмов-
ляється підписати струк-
туру, штатний розпис та 
кошторис на 2021 рік.

Це звернення опри-
люднене на сайті ОЛЦ.

Під час брифінгу Остапченко 
зазначила, що державна уста-
нова «Житомирський обласний 
лабораторний центр» не буде 
закрита за жодних обставин.

«Зразу хочу всіх заспокоїти: 
ніколи лабораторний центр 
не буде закритий, незважаючи 
на те, погоджений в них зараз 
кошторис чи ні, там є певні 
бюрократичні формальності. 

Обласний лабораторний центр 
є структурним підрозділом 
Міністерства охорони здоров’я, 
я сподіваюся, що вони порозу-
міються і погодять кошторис.

Це жодним чином не пови-
нно турбувати наших жителів. 
Робота лабораторного центру 
буде здійснюватися обов’язково 
за будь-яких обставин», – наголо-
сила Наталія Остапченко.

Твори! Рухайся! Грай!
Учні Романівської гімназії, 

учасники команди «Робототех-
ніки» взяли, участь у відбірково-
му онлайн-турнірі FIRST LEGO 
League Challenge, де представи-
ли свої досягнення у трьох номі-

націях: «Інноваційний проєкт», 
«Основні цінності», «Гра роботів» 
(керівники: О. Гривюк, С. Балан, 
С. Кравець).

Турнір проходив під гаслом: 
«Твори! Рухайся! Грай!».

Військове 
правопорушення  
та його наслідки

Романівський 
районний ТЦК та 
СП нагадує військо-
вослужбовцям, які 
самовільно залишили 
військову частину, про 
необхідність припи-
нити злочинні дії й 
повернутися до повно-
цінного життя.

Попри свідоме й чесне ви-
конання обов’язків військової 
служби абсолютною більшістю 
військовослужбовців у Збройних 
силах України, на жаль, 
є випадки самовільного 
залишення військових 
частин чи місця служби.

Військовос лу жбо -
вець, переховуючись від 
військового командуван-
ня, слідства за скоєння 
злочину, з кожним днем 
лише обтяжує свою вину. 
Він все одно не зможе 
уникнути кримінальної 
відповідальності, проте 
таке тривале продовжен-
ня протиправної поведін-
ки може унеможливити 
застосування судом більш 
м’яких заходів криміналь-
ного впливу чи навіть 
звільнення від кримі-
нальної відповідальності 
згідно із законом.

З’явлення із зізнанням до 
правоохоронних органів, щире 
каяття або активне сприяння роз-
криттю злочину є обставинами, 
що зможуть пом’якшити чи бути 
підставою для звільнення від по-
карання.

Романівський районний ТЦК 
та СП звертається до усіх військо-
вослужбовців, які самовільно за-
лишили військову частину, з про-
позицією зробити перший крок 
для повернення до повноцінного 
життя і припинення злочинних 

дій. Вам необхідно повернутися 
до своєї військової частини або 
звернутися до військового комі-
саріату за місцем проживання, 
або прибути до найближчого 
органу військової служби право-
порядку, де зробити зізнання й 
надати первинне пояснення щодо 
причин самовільного залишення 
військової частини.

Наголошуємо, що за відсут-
ності тяжких наслідків або фактів 
вчинення інших злочинів застосу-
вання до особи запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою 
у ході досудового слідства ініціа-
тивно не буде, а в ході вирішення 
питання щодо правових наслідків 
самовільного залишення військо-

вої частини до уваги беруться й 
інші причини та умови, що могли 
спонукати до дій щодо залишення 
військовослужбовцем військової 
частини, включаючи збіг тяжких 
сімейних обставин, наявність поза-
статутних відносин та інше.

За детальною інформацією 
звертайтеся до Романівсько-
го РТЦК та СП: смт Романів 
вул. Медична, 2; тел.: (04146) 
2-33-37.

Інформація з офіційної  
фейсбук-сторінки  

Романівського РТЦК та СП

На Романівщині 
одружуватися стали менше

У 2020 році Рома-
нівським районним 
відділом державної 
реєстрації актів ци-
вільного стану, сіль-
ськими та селищними 
радами зареєстровано 
79 шлюбів, що на 39 
шлюбів менше, ніж 
у 2019 році.

Для порівняння:
у 2011 році одружилося 228 

пар,
у 2012–145 пар,
у 2013–157,
у 2014–176,
у 2015–159,
у 2016–111,
у 2017–127,
у 2018–132,
у 2019–115.
Романівським районним від-

ділом зареєстровано 38 шлю-
бів, що становить 48,1% від усіх 
шлюбів, укладених в районі. 
Миропільською селищною ра-
дою зареєстровано 14 шлюбів 
(17,7%), Биківською селищною 
радою – лише 4 (або 5,1%). У Ве-
ликокозарській, Вільшанській, 
Гордіївській, Камінській, Рома-
нівській та Хижинецькій сіль-
ських радах одружилося по 3 
пари, у Прутівській сільській 
раді зареєстровано 2 шлюби, 
по одному – у Врублівській, Го-
диській та Ясногородській сіль-
ських радах. У решті сільських 
рад (Булдичівська, Нивненська, 
Ольшанська, Садківська, Собо-
лівська, Старочуднівськогутян-
ська, Хижинецька та Ягодинська 
сільські ради) не зареєстровано 
жодного шлюбу.

Вперше стали на весільний 
рушник 40 пар наречених, що 
становить 50,6% від загальної 
кількості, причому дві з цих 
пар вже встигли розлучитися. 

Решта 39 шлюбів (24,1%) –  це 
повторні реєстрації, причому 
у 19 парах повторно вступили 
в шлюб обоє із наречених, у 17 
парах (21,5%) – повторний шлюб 
укладено лише нареченою, а у 3 
парах (3,8%) – повторний шлюб 
укладено лише нареченим.

У 12 парах (або 15,2%) моло-
дята залишили свої дошлюбні 
прізвища; у п’яти парах не до-
ведеться вносити зміни у свої 
документи, оскільки у наре-
чених були однакові прізвища 
(6,3%), у решти 62 парах (або 
78, 5%) наречені традиційно 
вирішили обрати прізвище 
чоловіка. А от минулоріч цей 
відсоток був дещо більшим 
і становив 81,74%

Вік наречених є найрізнома-
нітнішим. Найчастіше беруть 
шлюб молоді особи у віці від 
20 до 35 років. Наймолодшій 
нареченій минулого року випо-
внилося 16 років, а найстаршій – 
69; наймолодшому нареченому 
виповнилося 19 років, а найстар-
шому – 78. За рішенням суду про 
надання права на шлюб одру-
жилися дві особи, які не досягли 
шлюбного віку.

Серед тих, хто одружився 
минулого року, 11 наречених 

старші за свого обранця, най-
більша різниця у віці серед 
таких пар – 8 років, а наймен-
ша – близько одного року. 7 пар 
наречених були однолітками. 
У решті шлюбів традиційно на-
речений старший за наречену 
(найбільша різниця у віці тут 
становила 15 років).

Минулого року у нашому ра-
йоні не зареєстровано жодного 
шлюбу іноземних громадян. Це 
пов’язано насамперед із запрова-
дженням Міністерством юстиції 
пілотного проєкту «Шлюб за 
добу», яким спрощено цю про-
цедуру. На сьогодні ця послу-
га надається Житомирським, 
Бердичівським, Коростенським, 
Новоград-Волинським міськра-
йонними та Радомишльським 
районним відділами держав-
ної реєстрації актів цивільного 
стану Центрально-Західного 
міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Хмель-
ницький).

Наталія Присяжнюк,  
начальник Романівського район-
ного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Цен-
трально-Західного міжрегіональ-

ного управління Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький)

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВОПО-
РУШЕННЯ – самовільне 
залишення військової 
частини або місця служби 
(стаття 407 Кримінально-
го кодексу України) ста-
новить закінчений склад 
злочину з моменту зали-
шення військової частини 
і триває протягом усього 
періоду, поки особа не 
буде затримана або не 
з’явиться із зізнанням.
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Лесина мрія «із думкою вкупці лине в незнані світа…»
Віктор Першко

25 лютого 1871 року 
у місті Новограді-
Волинському, яке 
входило на той час до 
Волинської губернії 
Російської імперії, 
народилася Лариса 
Косач.

Пізніше, коли дівчинці було 
вісім років, сім’я Косачів пере-
їздить до Луцька (також належав 
до Волинської губернії), а ще 
за три роки Косачі оселяються 
у Колодяжному, що у Ковель-
ському повіті. Якщо зважити, 
що майже рік (1881-й рік) Лари-
са Косач навчалася у Києві, де 
брала приватні уроки музики, 
малювання і живопису, то ось 
такими географічними коорди-
натами вимірюється дитинство 
майбутньої поетеси, перекладач-
ки, етнографині і драматургині.

Дивно, але тривалий час 
вважалося, що Леся Українка 
народилася і виросла у селі 
Колодяжному. Лише у 50-ті 
роки минулого століття зна-
хідка у церковній книзі чітко 
засвідчила, що Леся Українка 
народилася якраз на території 
нинішньої Житомирщини. До 
речі, саме наприкінці 50-х років 
минулого століття у Новограді-
Волинському і створили музей 
родини Косачів, який існує до 
сьогодні. Які ще місця ниніш-
ньої Житомирщини мають 
стосунок до життя Лесі Укра-
їнки? Їх небагато, а інформації 
про перебування Лариси Косач 
у тому чи іншому місці на тери-
торії сучасної Житомирщини 
мало. Навіть якщо є, то вона 
дуже уривчаста. Наприклад, про 
перебування у Житомирі Лесі 
Українки деталізованої інфор-
мації не збереглося. У віці шести 
років майбутня поетеса разом із 
матір’ю Оленою Пчілкою влітку 
відпочивали у селі Жабориці, 
яке було розташоване на окраї-
ні нинішнього міста Баранівки. 
Саме тут маленька Леся Україн-
ка вперше почула розповідь чи 
переказ поліської легенди про 
лісову красуню Мавку. У селищі 
Миропіль, яке сьогодні є цен-

тром Миропільської громади, 
свого часу проживала хатня ро-
бітниця, яку винаймали Косачі 
(за іншою інформацією – нянька 
Лариси Косач).

Змалку Лариса Косач диву-
вала батьків і велику когорту 
родичів своїми здібностями 
та талантами. У чотири роки 
навчилася читати і писати. 
У дев’ять років написала свій 
перший поетичний твір. Під час 
поїздок до Києва брала уроки 
гри на фортепіано. Навчала ма-
леньку Лесю музики дружина 
корифея музики в Україні Ми-
коли Лисенка – Ольга О’Коннор. 
Тоді ж Лариса навчається і жи-
вопису у знаменитій на той час 
художній школі Миколи Му-
рашка. Здавалося, у дівчинки, 

яка дивує всіх своїми талантами, 
попереду – блискуча кар̀ єра 
зірки європейського масштабу. 
Хтозна, яку професію обрала б 
для себе Лариса Косач, якби на 
заваді не стояла тяжка хвороба. 
Туберкульоз кісток примусив 
дівчинку забути про музику, 
а потім – і про живопис. Однак 
вивчати мови, читати тисячі 
сторінок літературних творів, 
перекладати українською мовою 
твори видатних письменників 
та драматургів світу Лесі ніхто 
завадити не зміг. Її наполегли-
вості, цілеспрямованості і ви-
няткової життєвої енергії мо-
жуть позаздрити найвидатніші 
люди світу. Вона прожила лише 
42 роки, а встигла написати, пе-
рекласти сотні поетичних, дра-

матургічних та літературознав-
чих творів. Ще одна пристрасть 
Лесі Українки – збирання творів 
усної народної творчості під час 
фольклорних експедицій на те-
риторії рідної Волині, а згодом – 
по всій Україні.

Втім, вважати Лесю Українку 
жінкою, яка лише те й робила, 
що страждала від хвороб, ка-
тегорично не можна. Вона не 
хворіла, а завзято і вперто бо-
ролася із хворобою. Лікувалася 
у Криму, Грузії, Італії, Австрії та 
в Єгипті. Була активною учас-
ницею громадського життя. 
Відомий факт, коли у квартирі, 
яку винаймала у Києві Леся 
Українка, жандарми вчинили 
обшук. Досить часто, особливо 
у радянські часи, ї ї називали 
революціонеркою, прихильни-
цею соціалістичних поглядів. 
Насправді це було не зовсім 
так. Соціалізм, як вчення чи 
революційна теорія, її цікавив 
найменше, хоча Лариса Косач 
насправді була кришталево 
чистою натурою і напрочуд 
рішучою та сміливою жінкою. 
Вона не терпіла фальші і слаб-
кодухості, а навпаки – вміла 
і завжди була готова тримати 
удар. Зрештою, вона винесла усі 
примхи та удари долі і помер-
ла на злеті свого літературного 
таланту, залишивши після себе 
потужну літературну спадщи-
ну. Свого часу, ще років сорок 
тому, першокласники усієї Укра-
їни після вивчення «Букваря», 
розпочинали свою найпершу 
книжку «Читанку» словами усім 
відомого дитячого вірша «Мамо, 
іде вже зима, Снігом травицю 
вкриває. В гаю пташок вже не-
має… Мамо! Чи кожна пташина 
взимку у вирій літає..?» Ці слова 
належали перу двадцятилітньої 
поетеси Лесі Українки. І кожна 
дитина, яка згідно з вимогами 
навчальної програми, мала ви-
вчити той вірш напам’ять, на все 
життя запам’ятала слова великої 
поетеси про пташку, яка «жде, 
що знову прилине весна…»

Нинішній 150-річний ювілей 
від дня народження Лесі Україн-
ки, як завжди, проходить в об-
становці очікування весни. Як 
символу оновлення, сподівань 
та надій. Тривалий час про Лесю 
Українку говорили лише як про 
талановиту, а ще більше – як на-
прочуд мужню жінку, що вперто 
боролася із невиліковною хворо-

бою. Насправді Леся Українка 
жила бурхливим, різнобарвним 
і сповненим усіх життєвих про-
блем і пристрастей життям ге-
ніальної жінки-літератора, Вона 
любила і була коханою, вона 
була визнана енциклопедично 
обдарованою майстринею сло-
ва і лицаркою духу. На початку 
ХХ століття вона разом із Іваном 
Франком, Миколою Лисенком, 
Михайлом Коцюбинським, Оль-
гою Кобилянською, Михайлом 
Грушевським, театральною ро-
диною Садовських становила 
ідейну еліту української нації, 
що перебувала на зорі свого на-
родження та становлення. Як 
племінниця і найпослідовніша 
учениця великого українця 
Михайла Драгоманова, Лари-
са Косач у горнилі титанічно 
звитяжної праці стала справді 
Лесею Українкою.

Її й досі люблять ті, хто звик 
обстоювати правду, свободу, 
честь і г ідність як засадничі 
принципи справедливого сус-
пільства. Мужня полісянка, 
що зуміла поєднати у своєму 
життєвому злеті вершини сві-
тової мудрості і непереверше-
ної чистоти ліричні настрої, 
стала символом щедрості на 
таланти нашої прекрасної 
землі.

Вже відомо, що 2021-й рік 
в Україні має пройти як рік Лесі 
Українки. Так вирішила Верхо-
вна Рада України, врахувавши 
десятки звернень наших спів-
громадян. Варіантів та можли-
востей відзначити Лесин ювілей 
сьогодні як завгодно багато. Це 
свята і фестивалі, виставки у му-
зеях, творчі вечори та зустрічі 
із письменниками. Інформації 
про Ларису Косач-Квітку (Лесю 
Українку) достатньо і в інтернет-
просторі. Але найщирішим 
і  н а й к ра щ и м п ри к л а дом 
вшанування великої доньки 
України є читання і вивчення 
її творів. «Мамо, іде вже зима», 
«Лісова пісня», «Давня казка», 
«Камінний господар» і багато-ба-
гато інших творів Лесі Українки 
і надалі збуджуватимуть у наших 
душах спалахи незламного па-
тріотизму і водночас – вишукані 
слова ліричного звучання.

… Я обізвуся до них
Шелестом тихим вербової гілки,
Голосом ніжним тонкої сопілки,
Смутними росами з вітів моїх…

Ювілейні заходи з нагоди  
150-річчя Лесі Українки на Житомирщині

«Живий мандру-
ючий музей» можна 
буде побачити у фей-
сбуці.

24 лютого о 16:00 у міжкуль-
турному центрі Житомира бла-
годійний фонд «Надія Є» (за під-
тримки управління сім’ї, молоді 
та спорту Житомирської міської 
ради) презентує культурно-про-
світницький проєкт «Живий ман-
друючий музей» до 150-річчя від 
дня народження Лесі Українки. 
Мистецьке дійство буде транслю-
ватися онлайн у фейсбуці. Живий 
мандруючий музей – це музей, де 
можна не тільки дізнатися про 
життя і творчість Лесі Українки, 
сім’ї Косачів, а й подивитися екс-

позиції, насолодитися поетич-
ним словом, співаною поезією, 
музикою та вишуканим танцем 
у виконанні найталановитіших 
творчих юних обдарувань сучас-
ної Житомирщини. Презентацію 
проєкту «ЖИВИЙ МАНДРУЮ-
ЧИЙ МУЗЕЙ» можна проглянути 
у фейсбуці на сторінці «Благодій-
ний фонд «Надія Є».

Ювілейні заходи з нагоди 
150-річчя від дня народжен-
ня Лесі Українки у Новогра-
ді-Волинському розпочнуться 
25 лютого у літературно-мемо-
ріальному музеї Лесі Українки. 
На гостей чекають екскурсії. Об 
11:30 відбудеться спецпогашення 
ювілейної поштової марки. Спец-
погашення поштових марок – це 
погашення спеціальним пошто-
вим штемпелем, випущеним цьо-

го разу з нагоди 150-річчя від дня 
народження Лесі Українки, який 
використовується лише один день. 
Після здійснення процедури спец-
погашення марки вводяться в обіг 
та вважаються дійсними.

Урочистості просто неба «На 
гостину до Лесі…» розпочнуться на 
території музею о 12:00 за участю 
науковців, лесезнавців, шануваль-
ників творчості видатної поетеси, 
представників влади, громади. 
Після урочистого відкриття свята 
всі присутні пройдуть святковою 
ходою – «Лесиними стежками» – 
до пам’ятника Лесі Українки для 
урочистого покладання квітів.

У міському Палаці культури 
імені Лесі Українки о 13:00 буде 
організовано «Вітальний мікро-
фон» та о 13:30 – ювілейну мис-
тецьку імпрезу за участю творчих 

колективів. Також упродовж дня 
демонструватимуться літературно-
мистецькі виставки та фотозони. 
О 17:00 у малій залі відбудеться 
«Літературний бомонд» –  зу-
стріч із сучасними українськими 
письменниками, о 19:00 – вистава 
Академічного музично-драматич-
ного театру імені Лесі Українки м. 
Кам’янського Дніпропетровської 
області «Цілую. Леся». Сценарій 
написала молода режисерка Мар-
гарита Ненашева, режисер-поста-
новник – заслужений діяч мистецтв 
України Сергій Чулков. Вистава 
«Цілую. Леся» – це подорож за 
листами Лесі Українки.

Ювілейна мистецька імпреза 
та вистава театру транслювати-
муться в прямому ефірі на міс-
цевому телеканалі «Студія «Ка-
лина» та у соціальних мережах. 

На площі Лесі Українки о 16:00 
відбудеться молодіжна вечірка 
«Відкритий мікрофон» за участю 
молоді міста.

У Музеї родини Косачів о 17:00 
пройде зустріч із лесезнавцями 
«Музейне спілкування», презен-
тація фотоальбому «Від Звягеля 
до Сурамі» та презентація виши-
тої книги «Лісова пісня». А також 
о 20:00 відбудеться ілюстративна 
квест-екскурсія «Ніч у музеї». Усі 
заходи плануються з дотриманням 
карантинних вимог.

Із 20 лютого у приміщенні Жи-
томирського літературного музею 
(вул Київська) діє тематична ви-
ставка, приурочена до 150-річчя 
від дня народження Лесі Українки. 
Виставка діє до 31 березня 2021 
року. Музей працює (проведення 
екскурсій) з 10.00 до 18.00.

 Портрет Лесі Українки. Автор - Віктор Шкуринський, колишній  
     директор Житомирської художньої школи (зберігається  
     і демонструється у Житомирському літературному музеї)
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КІБЕРБУЛІНГ – новий  
вид цькування у школах  
та серед дітей

Україна – в ТОП-10 
країн Європи за поши-
реністю булінгу серед 
школярів 11–15 років.

За даними опитування, про-
веденого ЮНІСЕФ, кожен третій 
підліток в Україні ставав жертвою 
онлайн-булінгу, а кожен п'ятий був 
змушений пропускати через це 
шкільні заняття.

Під час пандемії COVID-19 
підлітки почали ще більше часу 
проводити онлайн і стали ще 
більш вразливими для негатив-
ного впливу кібербулінгу. Це така 
форма агресії, що передбачає 
жорстокі дії з метою дошкулити, 
нашкодити, принизити людину 
з використанням інформаційно-
комунікаційних засобів: мобільних 
телефонів, електронної пошти, со-
ціальних мереж тощо.

Іноді кібербулінг завдає біль-
ше шкоди, ніж побиття. Через 
соціальні мережі та спільноти 
в інтернеті поширення будь-якої 
інформації відбувається блиска-
вично. Один клік – і принизливі 
фото, відео, пародійні зображення, 
чутки сягають величезної кількості 
адресатів.

Ознаки того, що підліток став 
жертвою кіберцькування: раптова 
зміна поведінкового й емоційного 
стану дитини після користування 
нею соціальних мереж (це може 
бути агресивність, підозрілість 
і відверта замкнутість); істеричні 
прояви характеру (несподівані 
безпричинні сльози, крик); по-
гіршення здоров’я через безсоння 

та занепокоєння дитини; невдалі 
спроби суїциду; дитина необме-
жено користується інтернетом, 
надаючи перевагу віртуальному 
світу (особливо вночі); різке по-
гіршення навчального процесу 
в школі (дитина неохоче йде на 
навчання, суперечить вчителям 
і батькам); раптово вимикає 
комп'ютер, коли ви заходите 
у кімнату; відповідає на теле-
фоні дзвінки від людей, яких не 
знаєте; нервує, коли отримує нові 
повідомлення; менше спілкується 
з друзями і родиною.

Важливо! Пам'ятайте: ніколи 
не звинувачуйте і не сваріть дити-
ну. Дітям і без того часто страшно 
або соромно розповісти дорослим 
про ситуації, які сталися з ними. 
Адже раптом сваритимуть? Рап-
том розчаруються? Раптом не 
пробачать? Через такі ситуації 
кібербулінг може вилитися у від-
вертий шантаж.

Кроки щодо захисту  
від кібербулінгу

Поясніть дитині, що це не її 
вина, що ви підтримуєте її у будь-
якому разі та вам можна довіряти; 
збережіть все листування, зробив-
ши скріншоти або роздрукувавши; 
заблокуйте акаунти, з яких пише 
агресор, поставте в чорний спи-
сок та ігноруйте. Іноді кривдник 
відступає, коли не отримує реак-
ції; поміняйте номер телефону 
дитини і на деякий час видаліть 
всі сторінки у соцмережах; якщо 
дитина буде відчувати себе таким 
чином «відрізаною» від світу його 
друзів – створіть нові, секретні 

сторінки з іншим ім'ям і без фото, 
щоб тільки найближчі люди зна-
ли про них; з'ясуйте, чи знайома 
дитина з агресором у реальному 
житті або чи планує зустрітися; 
дізнайтесь, що йому відомо про 
дитину (реальне ім'я, прізвище, 
адресу, телефон, номер школи); 
запропонуйте свою допомогу – об-
говоріть, як можна знешкодити, 
заблокувати агресора; поясніть, 
якій небезпеці може піддатися ди-
тина при зустрічі з незнайомцями, 
особливо без свідків; зверніться 
в поліцію, якщо погрози є досить 
серйозними; зверніться до психо-
лога, якщо ви не впевнені в своїй 
оцінці того, наскільки серйозна 
ситуація або дитина недостатньо 
відверта з вами і не готова йти на 
контакт.

Якщо булінгу уникнути не 
вдалось, пам’ятайте про відпо-
відальність за булінг як для тих, 
хто його вчиняє, так і для тих, хто 
просто спостерігає. За булінг 
(цькування) неповнолітньої чи 
малолітньої особи передбаче-
ний штраф від 850 до 1700 грн 
або громадські роботи від 20 
до 40 годин. За такі дії, вчине-
ні повторно протягом року, – 
штраф від 1700 до 3400 грн або 
громадські роботи на строк 
від 40 до 60 годин. Якщо булінг 
(цькування) вчинить дитина 
у віці до 16 років – відповіда-
тимуть її батьки або особи, 
що їх заміняють. До них бу-
дуть застосований штраф від 
850 до 1700 грн або громадські 
роботи на строк від 20 до 40 го-
дин. Якщо керівник закладу 
освіти не повідомить органи 

Національної поліції про відо-
мі йому випадки цькування 
серед учнів, до нього буде за-
стосоване покарання у вигляді 
штрафу від 850 до 1700 грн або 
виправні роботи до одного  
місяця з відрахуванням до 20% 
заробітку.

Якщо ваша дитина сама 
займається кібербулінгом

Не потрібно забувати, що ваша 
дитина може бути не лише жерт-
вою, але й агресором. Обов'язково 
розглядайте кожну ситуацію з двох 
сторін. Адже навіть добра і тиха 
дитина може одного разу виявити-
ся на стороні тих, хто знущається 
над іншими. Причин може бути 
багато: від невпевненості в собі та 
самоствердження через принижен-
ня інших до бажання виділитися 
або «здаватися крутим».

Поясніть, що не можна пи-
сати погані речі і принижувати 
навіть незнайому людину. Навіть 
якщо вона ніколи не побачить 
тебе у реальності. Поговоріть 
про почуття і про те, як така по-
ведінка може глибоко поранити 

інших. Пам'ятайте, що навіть 
у цьому разі краще не сварити. 
Спочатку опануйте свої емоції. 
Наступні кроки: переконайтеся, 
що ваша дитина знає, що така 
поведінка неприпустима і чому; 
спробуйте зрозуміти причини, 
чому ваша дитина поводиться 
таким чином, і шукайте шляхи 
вирішення проблем; допоможіть 
вашій дитині подумати про ви-
хід із ситуації: вибачення перед 
жертвами, недопущення такої по-
ведінки в майбутньому, розмова 
з психологом. Вчіться захищатися 
від нових небезпек.

За бі л ьш дета л ьніш и м 
роз'ясненням ви можете звер-
нутися до фахівця відділу 
Романівського бюро право-
вої допомоги Бердичівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної пра-
вової допомоги та до фахів-
ців Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
за телефонами (04143) 4-14-42, 
068-291-90-18 або на номер кон-
такт-центру безоплатної пра-
вової допомоги 0800–213–103.

Коли в Україні з'являться електрички німецького рівня?
Приміський потяг – 

це швидкий і надій-
ний спосіб дістатися 
великого міста з пе-
редмістя. Але в укра-
їнських реаліях – не 
завжди комфортний.

Рухомий склад електричок 
часто застарілий, потягів не 
вистачає, у пікові години ваго-
ни забиті пасажирами вщент. 
Змінити ситуацію на краще 
можуть тільки спільні зусилля 
«Укрзалізниці» та місцевої влади 
у кожному конкретному регіоні. 
Про успіхи та складнощі на шля-
ху до кращих умов дізнавались 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Більше безпеки 
і комфорту

Уже не перший рік заліз-
ничники вивчають можливості 
з оновлення електричок. Роз-
глядаються різні варіанти: від 
закупівлі вживаних німецьких 
електропоїздів до самостійної 
модернізації наявних. Напри-
клад, у лютому відбулась вистав-
ка сучасних розробок елемен-
тів салонного інтер'єру вагонів 
електропоїздів, яку організувала 
«Укрзалізниця». На ній можна 
було побачити нові вагонні меблі 
для приміських потягів.

Член правління «Укрзаліз-

ниці» Олександр Перцовський 
розказує: «Вирішили не просто 
йти за незмінними багато років 
регламентами, а запросили клю-
чових постачальників обладнання 
до нас на виставку представити 
свої нові рішення для приміських 
потягів – сидіння та інші вагонні 
меблі, віконні та дверні групи, 
туалетні системи тощо».

За словами Перцовського, 
оновлення приміських електри-
чок є ініціативою самої УЗ, тож 
компанії важливо мінімізувати 
витрати на ремонт, а кожна зе-
кономлена гривня піде на те, 
щоб зробити більше секцій. 
Залізничники кажуть, попри 
наявні розробки, самостійно 
оновити електрички не вийде. 
Кілька років тому в «Укрзаліз-
ниці» порахували, що проєкт 
оновлення міських електричок 
Києва коштуватиме приблизно 4 
мільярди гривень. Тож без участі 
місцевої влади не обійтись.

Водночас модернізація не 
стоїть на місці. Уже незабаром 
у приміських поїздах з'являться 
камери спостереження, які до-
зволять машиністу контролю-
вати ситуацію у вагонах. Також 
буде встановлена так звана 
«червона кнопка» для виклику 
правоохоронців. Вона дозволить 
викликати поліцію на наступ-
ну станцію у разі проблем з не-
належною поведінкою деяких 
пасажирів. Таким чином в «Ук-
рзалізниці» хочуть підвищити 
рівень безпеки у потягах та не 
порушувати розклад руху.

Компенсації за пільговиків 
і співпраця на місцях

В «Укрзалізниці» наголо-
шують, що приміські паса-
жирські перевезення є най-
більш збитковим напрямом. 
Адже компенсації за пільгови-
ків, які має виплачувати місцева 
влада за надані послуги, не по-
кривають навіть мінімальних 
витрат. Так, за 2020 рік органи 
місцевої влади заборгували під-
приємству понад 200 млн грн 
компенсацій за проїзд пільгових 
категорій населення в електрич-
ках. Тож тепер залізниця про-
понує владі на місцях публічні 
договори про надання послуг 

з приміських перевезень.
«Підхід простий: є дого-

вір – є електричка та якісний 
сервіс, немає договору – будемо 
обслуговувати напрямки за за-
лишковим принципом. Іншо-
го варіанту впливу на місцеві 
органи влади у нас практично 
немає», – пояснює очільник УЗ 
Володимир Жмак.

Там, де співпраця із місцевою 
владою йде успішно, приміські 
поїзди ходять стабільно, і навіть 
з’являються нові маршрути. Так, 
25 січня запустили приміський 
потяг підвищеної комфортності 
за маршрутом Київ – Тарасівка. 
У робочі дні на маршруті курсує 
вісім поїздів. Відстань із Боярки 

до Києва потяг долає за 21 хви-
лину, з Вишневого – за 15 хвилин, 
одночасно електропоїзд вміщує 
близько тисячі пасажирів.

Уже у березні жителів столи-
ці та передмістя чекає ще один 
додатковий маршрут: Київ – Ко-
цюбинське – Ірпінь – Буча.

«Провели перемовини з ке-
рівництвом «Укрзалізниці» щодо 
запуску додаткової «Ірпінської 
електрички», яка дозволить зем-
лякам швидше та комфортніше 
добиратися до столиці. Це має 
бути потяг на десять вагонів, 
який у ранковий та вечірній час 
пік суттєво розвантажить інші 
електропоїзди», – зазначив Ірпін-
ський міський голова Олександр 
Маркушин.

Слід зауважити, що нові 
маршрути до столиці відкри-
ваються у рамках проєкту Kyiv 
City Express, який передбачає 
модернізацію і налагодження 
сполучення між Києвом і міс-
тами-супутниками. Зокрема, 
будуть розвиватись броварський, 
білоцерківський, трипільський 
та бориспільський напрямки.

Всього в Україні курсує понад 
650 приміських поїздів, але цього 
досі недостатньо. Аби українська 
електричка стала схожа на ні-
мецьку, належить чимало зроби-
ти: збільшити кількість маршру-
тів, зменшити інтервал руху до 
20–30 хвилин, попрацювати над 
комфортом всередині вагонів. 
Для цього знадобиться чимало 
часу і грошей, але у підсумку 
зусилля повинні окупитися.
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Лежень картопляний
• ІНГРЕДІЄНТИ: картопля – 800 г, яйця курячі – 

2 шт., капуста квашена – 300 г, сіль, перець чорний 
мелений.

• Капусту залити водою і тушкувати на малень-
кому вогні 30–45 хв.

• Картоплю відварити, гарно потовкти. Посо-
лити, поперчити, додати яйця і добре перемішати.

• Форму (таку, як для хліба) застелити перга-
ментом. Пергамент змастити смальцем (можна й 
вершковим маслом). Викласти половину картоплі, 
формуючи бортики.

• На картоплю викласти тушковану капусту. 
Дехто до капусти додає ще смажену цибулю – теж 
смачно.

• Накриваємо капусту картоплею, що лишилася, 
розрівнюємо. Лежень ще роблять на кшталт пирога: 
розкладають картоплю на вологому рушнику, ви-
кладають начинку, а потім змотують, як рулет, або 
просто скріплюють краї картопляного тіста.

• Відправляємо лежень трохи полежати у духо-
вці. Хвилин 30–35 при 180о.

Квашена капуста, тушкована
з овочами, грибами, 
копченою сосискою

• ІНГРЕДІЄНТИ: капуста квашена – 1 склянка, 
картопля – 1 шт., цибуля ріпчаста – 1 шт., перець 

болгарський – 1 шт., морква – 0,5 шт., корінь пастер-
нака – 0,5 шт., часник – 2 зубчики, паста томатна – 2 ст. 
ложки, бульйон курячий – 200 мл, корінь петрушки, 
сало, сосиски (копчені) – 2 шт., печериці – 6 шт.

• Сало нарізати довільно і томити на вогні трохи 
менше середнього, поки не дасть жир.

• Картоплю нарізати дрібно і обсмажити на 
великому вогні.

• Додаємо нашатковану цибулю, болгарський 
перець, білий корінь, моркву; коли овочі обсма-
жаться, додати нарізані печериці.

• Через хвилин 5 додаємо сосиску, порізану 
кружальцями, дрібно рубаний часник, корінці пе-
трушки.

• Обсмажуємо і додаємо капусту, томатну пасту.
• Перемішуємо, зменшуємо вогонь до міні-

муму, підливаємо трохи бульйону, закриваємо 
кришкою і тушкуємо близько години, час від 
часу підливаючи бульйон. Далі розкладаємо по 
тарілках, посипаємо дрібно рубаною зеленню 
з часником.

Квашена капуста з квасолею
• ІНГРЕДІ-

ЄНТИ: квасоля 
біла – 1 склян-
ка, капуста ква-
шена – 1 склян-
к а ,  ц и б ул я 
ріпчаста – 1 шт., 
чорнослив – 8 
шт., олія, сіль, 
перець чорний 
мелений.

• Квашену 
капусту відварити до готовності. Цибулю підсмажи-
ти на олії. Додати капусту до цибулі, потушкувати 
8–10 хвилин.

• Квасолю зварити до готовності, пом'яти, до-
дати до капусти. Чорнослив порізати. Посолити 
і поперчити до смаку. Подавати охолодженим.

Джерело: https://cookorama.net/

Догляд  
за монстерою

Монстера (Monstera) – одна 
з кімнатних рослин, що мають 
дуже великі листки, які можуть 
досягати до 40-ка сантиметрів 
у діаметрі. Листя дуже гарне, 
зверху темно-зелене з деяким 
відблиском, знизу зеленого за-
барвлення. Форма їхня також 
декоративна, листки глибоко 
розсічені і з рідкісними отвора-
ми. Довгі черешки віддаляють 
листя від головного стебла на 
60–70 сантиметрів.

Місце розташування 
Монстера дуже швидко росте 

і може витягатися на величезну 
висоту. Цю рослину вирощують 
у будь-яких кімнатах, але у ве-
ликих приміщеннях з високими 
стелями вона виглядає особливо 
ефектно, створюючи відчуття 
субтропіків.

Для монстери підходить 
звичайна кімнатна температура 
протягом усього року, 18–20 °C, 
а у літній період може бути й 
вищою. Головне встановити рос-
лину в захищеному від прямих 
сонячних променів місці, вона 
дуже добре себе почуває і в пів-
тіні. Але взагалі кімната повинна 
бути світлою, а якщо її проти-
лежна від рослини сторона освіт-
люється сонячними променями, 
хоча б послабленими, тоді вона 
буде мати найбільш ефектний 
вигляд.

Догляд за монстерою
Взагалі це рослина неви-

баглива, якщо дотримуватися 
потрібної для неї агротехніки. 
Монстері, яка швидко росте, 
обов’язково необхідна підпо-
ра, ї ї повітряні довгі корінці 
не обрізають. Їх краще при-
сипати поживним ґрунтом, 
коли вони доростуть до рівня 
ґрунту в горщику. Але можна 

придбати спеціальні підпори 
для монстер, заповнені ґрун-
том, які мають отвори для та-
ких коренів; їхня довжина може 
досягати величезних розмірів, 
залежно від висоти рослини. 
У кімнатних умовах монстера 
майже ніколи не цвіте.

Придбавши монстеру у не-
великому горщику, краще відразу 
пересадити її у велику ємність до 
15–20 літрів. Живильний ґрунт 
підійде універсальний або спе-
ціальний для квіткових культур. 
Можна приготувати поживний 
ґрунт самим. Для цього беруть 
по дві частини перегною і дер-
нової землі, додають по одній 
частині торфу й крупного річ-
кового піску.

Потрібно стежити, щоб 
земляний ком постійно був по-
мірно вологим. Влітку монстеру 
поливають набагато частіше, 
ніж узимку. Важливо не до-
пускати пересихання землі і не 
переливати. Якщо її надмірно 
поливати довгий час, то листя 
у неї починає опадати, але спо-
чатку воно будуе буріти. Влітку 
в спекотну погоду регулярно об-
прискуйте рослину, особливо 
листя, а взимку слід протирати 
вологою м’якою тканиною, щоб 
видалити з неї пил.

Підживлення проводять кру-
глий рік: весною і влітку по 2–3 
рази у місяць, восени і взимку – 1 
раз у місяць. Для підгодівлі у 3 л 
води розводять одну столову 
ложку рідкого органічного до-
брива. Пересаджувати рослину 
з місця на місце не рекомендуєть-
ся, дорослу монстеру необхідно 
пересаджувати один раз у п’ять 
років, повітряне коріння можна 
обрізати, навіть якщо його не 
прикопали в землю.

Джерело:  
https://agronomist.in.ua/

Гороскоп на тиждень 24 лютого - 2 березня

 Смачного!

ОВЕН
Нарешті ви зрозумі-

єте, що дійсно хочете. 
Сприятливий час зайнятися 
здоров̀ям, переглянути раціон 
харчування.

ТЕЛЕЦЬ
Якщо плануєте від-

крити власний бізнес – 
сміливо займіться цим. Цілком 
можливі інтриги у любовній 
сфері.

БЛИЗНЮКИ
Не пропустіть мож-

ливість, яка значно 
вплине на ваш професійний 
розвиток. Значно зросте ваша 
репутація.

РАК
Професійний роз-

виток на цьому тижні 
займатиме перше місце 

у вашому житті. Можлива по-
дорож або поїздка.

ЛЕВ
На вас чекають по-

зитивні життєві транс-
формації. Вдалий період для 
закриття питань фінансового 
характеру.

ДІВА
Займіться зовніш-

ністю. На роботі мож-
ливо доведеться при-

ймати серйозне рішення, яке 
вплине на майбутнє.

ТЕРЕЗИ
Тиждень вдалий для 

налагодження особис-
того життя. Чекайте на 

матеріальну підтримку керівни-
цтва або рідних.

СКОРПІОН
Ділові поїздки до-

зволять отримати 
корисну інформацію. 

Зможете подолати конфлікти 
з близькими людьми чи дру-
зями.

СТРІЛЕЦЬ
Цілком ймовірні 

зустрічі з впливовими 
людьми. Вдалий час для тренін-
гів, самоосвіти, реклами своєї 
діяльності.

КОЗЕРІГ
Чи не час подумати 

про іноземне партнер-
ство? Зірки кажуть, що так. 
Почніть вчити іноземну мову – 
знадобиться.

ВОДОЛІЙ
Розраховуйте на під-

тримку авторитетних 
людей, як моральну, так 

і матеріальну. Вам повернуть 
давній борг.

РИБИ
Розкриється якась 

таємниця. Не закривай-
теся у собі – шукайте підтримку 
у коханої людини. Поговоріть 
начистоту.

Куточок ГОРОДНИКА

24
лютого
середа

25
лютого
четвер

26
лютого

п’ятниця

27
лютого
субота

28
лютого
неділя

1
березня

понеділок

2
березня
вівторок

+ 1°
+ 5°

+ 3°
+ 10°

+ 3°
+ 11°

+ 4°
+ 6°

    0°
+ 4°

    0°
+ 5°

+ 1°
+ 5°

740 746 751 746 749 746 744
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Віра" 16+
11.05,04.10 Солодка дача
15.10,21.25, 00.30 Спорт
15.20,04.25 UA:Фольк
16.30 Біатлон. Головне
17.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
18.55 Д/ц "Незвіданий оке�

ан"
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.40 #ВУКРАЇНІ
01.05 Т/с "Гранд готель"

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"

11.20,12.20, 14.15 "Одру�
ження наосліп"

15.50 "Світ навиворіт"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.45, 21.50, 22.50 Т/с

"Бідна Саша" (12+)
23.50,03.00 Т/с "Кухня"
00.55 "Голос країни 11"

²ÍÒÅÐ

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

12.25 Х/ф "Фантастичне
кохання і де його
знайти" 12+

14.15 Х/ф "Нянька за вик�
ликом" 16+

16.05 "Чекай мене. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.55 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
ÑÒÁ

09.00 "Битва екстрасенсів"
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.50, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Полонена"
23.05 Т/с "Майор і магія"
01.05 Т/с "Пелена" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Анти�зомбі
11.05,02.10 Секретний

фронт
12.45,15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Х/ф "Полюван�

ня на злодіїв" 16+
16.50 Х/ф "Я � легенда"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Розтин покаже
22.45 Свобода слова
00.00 Х/ф "Дочка генера�

ла" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.50 Х/ф "50 перших по�

цілунків"
16.00 Х/ф "Пірати Ка�

рибського моря
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.00 Х/ф "Метод Хітча"
23.40 Х/ф "Весільний май�

стер" 18+
01.40 Х/ф "Вінчестер.

ÍÒÍ

08.55 Х/ф "Акція"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.30,16.30, 19.00, 02.30

"Свідок"
12.50 Х/ф "Погоня"
14.30 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
21.30 Т/с "Сліпа зона"
00.45 Х/ф "Довіра" (16+)
03.25 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.20 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.00 Т/с "Жіночий лікар"
12.45, 15.30 Т/с "Пошта"
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Незакрита

мішень" 16+
00.00,02.00 Т/с "Коротке

слово "НІ" 16+
03.10 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
11.55 Біатлон
16.35,19.55 Д/ц "Дикі тва�

рини"
17.10 Міста та містечка
17.20,21.55 Схеми.
18.55 Д/ц "Супер � чуття.

Особливий загін"
21.35,00.55, 05.45 Спорт
23.40 #ВУКРАЇНІ
01.05 Т/с "Гранд готель"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.20,12.20, 14.15 "Одру�
ження наосліп"

15.50 "Світ навиворіт"
17.10 Т/с "Вітер кохання"

(12+)
20.45, 21.50, 22.50 Т/с

"Бідна Саша" (12+)
23.50,01.55 Т/с "Кухня"

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 "Пробач, хочу з

тобою одружитися"
14.35,15.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.55 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
02.00 Т/с "Банкірші"

ÑÒÁ

09.00 "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, 22.45 Т/с "Полонена"
23.05 Т/с "Майор і магія"

16+
01.05 Т/с "Пелена" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Більше ніж правда
11.10,02.05 Секретний

фронт
11.55, 13.15 Х/ф "Супер�

форсаж!" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.20, 16.15, 21.25 Т/с "Роз�

тин покаже�2" 16+
16.55 Х/ф "Призначення"
18.45,21.00 Факти. Вечір
23.30 Х/ф "Потрійна загро�

за" 16+
02.30 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
10.20 Х/ф "Великий Стен"
12.50 Кохання на виживан�

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

монстр" 16+
23.00 Х/ф "Непрохані

гості" 16+
01.40 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Міцний горі�
шок"

10.40, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Легенди карного

розшуку"
14.40 "Свідок. Агенти"
18.20 "Будьте здоровi"
21.30 Т/с "Сліпа зона"
00.45 "Реальні злочинці"
03.00 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.20 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.00 Т/с "Жіночий лікар 2"
12.45, 15.30 Т/с "Пошта"
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Незакрита

мішень" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Коротке

слово "НІ" 16+
03.10 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача. Чізкейк
11.55 Біатлон15.10, 21.35,

00.55, 05.45 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Біатлон16.45, 19.55 Д/

ц "Дикі тварини"
17.20 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ц "Супер � чуття.
21.55,01.05, 05.55 Схеми.
23.40 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
01.05 Т/с "Посольство" 16+
04.10 Д/ф "Клітка для двох"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.20,12.20, 14.15 "Одру�
ження наосліп"

15.45 "Світ навиворіт"
17.10 Т/с "Вітер кохання"

(12+)
20.45, 21.50, 22.50 Т/с

"Бідна Саша" (12+)
23.50, 01.55 Т/с "Кухня"

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Шеф Адам

Джонс" 16+
14.30,15.30 "Речдок"
18.00,19.00, 03.25 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.55 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+

ÑÒÁ

08.55 "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 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Полонена"
23.05 Т/с "Майор і магія"

16+
01.05 Т/с "Пелена" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.25, 13.15 Х/ф "РобоКоп"

16+
12.45,15.45 Факти. День
14.15, 16.15, 21.25 Т/с "Роз�

тин покаже�2" 16+
16.50 Х/ф "Потрійна загро�

за" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15,02.10 Секретний

фронт
23.30 Х/ф "Убий їх всіх" 16+
03.05 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
10.20 Х/ф "Білі ціпоньки"
12.50 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Твої, мої і наші"
22.50 Х/ф "Домашній

арешт"
01.00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+
02.55 Зона ночі
05.00 Абзац

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Опікун"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Легенди карного

розшуку"
14.40 "Таємниці криміналь�

ного світу"
18.20 "Вартість життя"
21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
00.50 "Реальні злочинці"
03.00 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.00 Т/с "Жіночий лікар 2"
12.45, 15.30 Т/с "Пошта"
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00 Т/с "Виходьте без

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

раїна"
21.00 Т/с "Незакрита

мішень" 16+
23.10, 02.10 Т/с "Коротке

слово "НІ" 16+
03.10 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
15.10,21.35, 00.55 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30,19.55, 04.35 Д/ц "Дикі

тварини"
17.00 Біатлон.
18.55 Д/ц "Супер � чуття.

Особливий загін"
21.55,23.40, 01.05, 05.55

Схеми. Корупція в де�
талях

01.05 Т/с "Посольство" 16+
04.10 Бюджетники

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.20 "Одруження наосліп"
15.55 "Світ навиворіт"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.45 Т/с "Бідна Саша"

(12+)
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Х/ф "Моя бабуся

Фані Каплан" (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 "Зведені сестри"
14.35,15.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
01.55 Т/с "Банкірші"

ÑÒÁ

08.50 "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 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Полонена"
23.05 Т/с "Майор і магія"
01.05 Т/с "Пелена" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10,02.20 Секретний

фронт
11.55, 13.15 Х/ф "Призна�

чення" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.15, 16.15, 21.25 Т/с "Роз�

тин покаже�2" 16+
16.50 Х/ф "Убий їх всіх" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти�зомбі
23.30 Х/ф "Раптова

смерть" 16+
03.15 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
10.20 Х/ф "Домашній

арешт"
12.50 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Тупий та ще ту�

піший 2" 16+
23.20 Х/ф "Клік: Із пультом

по життю" 16+
01.30 Варьяти 12+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "П'ять хвилин
страху"

10.45, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Легенди карного

розшуку"
14.35 "Вартість життя"
18.20 "Правда життя"
21.30 Т/с "Сліпа зона"
00.50 "Реальні злочинці"
02.55 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.00 Т/с "Жіночий лікар 2"
12.45, 15.30 Т/с "Пошта"
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Незакрита

мішень" 16+
23.10 Слідами
23.50, 02.10 Т/с "Коротке

слово "НІ" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Віра" 16+
11.05,02.10 Солодка дача
15.10,21.35, 00.55 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Міста та містечка
16.15 Біатлон
18.55 Д/ц "Супер � чуття
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
21.55,01.05, 01.05 Схеми.
23.40,04.40 Перша шпальта
01.35 Розважальна програ�

ма
03.00 "Зворотний відлік"

1+1

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

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.20,12.20, 14.15 "Вечірній
квартал"

17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.15 "Ліга сміху 2021"
22.15 "Жіночий квартал"
00.15 Х/ф "Команда А"

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Міс Погана по�

ведінка" 12+
14.30,15.30, 00.35 "Речдок"
18.05,01.30 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Шерлок: Бридка

наречена" 16+
03.05 "Чекай мене. Україна"
04.15 "Навколо М"

ÑÒÁ

05.10 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

13.00, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

19.00,22.45 "Холостяк" 12+
01.10 "Про що мовчать

жінки" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.10,13.45, 18.25, 00.15

Скетч�шоу "На трьох"
11.40,13.15, 20.05 Дизель�

шоу 12+
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 01.30 Т/с "Вижити за

будь�яку ціну"
15.35, 16.15 Х/ф "Раптова

смерть" 16+
18.45 Факти. Вечір
23.00 Скетч�шоу "На трьох�

9" 16+
03.10 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.00 Від пацанки до панян�

ки 16+
13.00,01.40, 05.30 Варьяти
15.10 Х/ф "Будинок великої

матусі"
19.10 Х/ф "Брехун, брехун"
21.00 Х/ф "Завжди кажи

"Так" 16+
23.10 Х/ф "Метод Хітча"

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Таємниця за�
писної книжки"

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

розшуку"
14.40 "Правда життя"
18.20 "Таємниці світу"
21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.10 Х/ф "Смертельна

стежка" (16+)
00.50 "Реальні злочинці"
03.00 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.20 Т/с "Гра в долю" 12+
14.45, 15.30 Т/с "Непрекрас�

на леді" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "На гой�

далці долі"
04.20 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Відтінки України
09.45, 22.00 Х/ф "Пані Бо�

варі" 16+
11.55 Біатлон
13.25 Д/ц "Дикі тварини"
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.10 Міста та містечка
16.35 Біатлон
18.05 Х/ф "Поруч з Ісусом:

Марія Магдалина"
20.00,21.25 Д/ц "Боротьба

за виживання"
00.40 #ВУКРАЇНІ

1+1

06.00,07.00 "Життя відомих
людей"

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

Пакистан"
19.30,04.10 ТСН: "Теле�

візійна служба новин"
20.15 "Ліпсінк батл"
22.10 "Вечірній квартал"
23.20 "Світське життя. 2021"
01.20 "Ігри приколів"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00, 04.20 Х/ф "Іграшка"
13.00 Х/ф "Солодка жінка"
15.00 Х/ф "Будьте моїм чо�

ловіком"
16.40 Х/ф "Найчарівніша та

найпривабливіша"
18.15, 20.30 Т/с "Добро�

вольці" 12+
20.00,02.10 "Подробиці"
23.00 "Великий бокс
23.55 Х/ф "Сліди апос�

толів" 16+
ÑÒÁ

06.10, 10.50 Т/с "Полонена"
07.55 "Неймовірна правда

про зірок"
17.05 "Хата на тата" 12+
19.00 "МастерШеф Про�

фесіонали" 12+
22.22 "Dizel Night"
00.15 "Звана вечеря" 12+

ICTV

08.35, 09.55 Т/с "Вижити за
будь�яку ціну"

11.05, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
16.50 Х/ф "Пригоди Плуто

Неша" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Люди у чорно�

му" 16+
21.00 Х/ф "Люди у чорно�

му�2" 16+
22.45 Х/ф "Люди у чорно�

му�3" 16+
00.40 Т/с "Розтин покаже�

2" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.25 М/ф "Феї і легенда
таємничого звіра"

10.05 Орел і Решка
12.10 У кого більше 12+
14.10 Х/ф "Персі Джексон
18.50 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря
22.10 Х/ф "Боги Єгипту"
00.50 Х/ф "Тупий та ще ту�

піший 2" 16+
03.00 Зона ночі

ÍÒÍ

05.50 Х/ф "Загадка Ендха�
уза"

07.45 Х/ф "Суто англійське
вбивство"

10.55 Х/ф "Вантаж без
маркування"

12.40 Т/с "Досьє "Майорка"
15.35 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,03.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Формула кохан�

ня"
21.15 Х/ф "Іграшки для до�

рослих" (16+)
23.05 Х/ф "Місто пороку"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.25 Реальна містика
08.55 Х/ф "Лікар щастя"
11.00 Т/с "Тайсон" 16+
14.50, 15.20 Т/с "Тростина

на вітрі" 12+
20.00 Головна тема
21.00 Шоу "Маска"
23.00 Музична платформа
01.00, 02.15 Т/с "Пташка

співоча" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Біатлон
15.00 Країна пісень
16.05 Концерт
16.55 Біатлон
17.50 Студія "Біатлон"
18.50, 01.10 Х/ф "Украдене

щастя" 1,2 с.
21.25 Розважальна програ�

ма
22.00 Х/ф "Украдене щас�

тя" 3,4 с.
00.35 #ВУКРАЇНІ

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�забава"
09.45 "Світ навиворіт
10.50,01.35 "Світ навиворіт"
16.40 Х/ф "Впіймай мене,

якщо зможеш"
21.00 "Голос країни 11"
23.10 "Світське життя.
00.10 Концерт Н.Моги�

левської "Весна"
²ÍÒÅÐ

05.50 Х/ф "Східний вітер 2"
08.00 "Удачний проект"
09.00 "Готовимо 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 Х/ф "Шерлок: Бридка

наречена" 16+
23.55 "Речдок"

ÑÒÁ

05.25 Х/ф "Не можу сказа�
ти "прощавай"

07.00 Х/ф "Суєта суєт"
08.50 "МастерШеф Про�

фесіонали" 12+
12.15 "Хата на тата" 12+
15.05 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

ICTV

07.30 Секретний фронт
08.25 Громадянська оборо�

на
09.25, 13.00, 01.35 Т/с "Роз�

тин покаже�2" 16+
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Спеціаліст" 16+
16.20 Х/ф "Руйнівник" 16+
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Люди у чорно�

му: Інтернешнл" 12+
23.35 Х/ф "Повернення ге�

роя" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.55 Х/ф "Уіллоу"
12.40 Х/ф "Сонна лощина"
14.50 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря
23.40 Х/ф "Полювання за

янголами" 16+
01.30 Варьяти 12+

ÍÒÍ

05.15 "Top Shop"
05.45 Х/ф "Розпад"
07.45 "Будьте здоровi"
08.20 "Україна вражає"
09.20 Т/с "Досьє "Майорка"

(16+)
12.20 Х/ф "Формула кохан�

ня"
14.05 Х/ф "Хід конем"
15.40 Х/ф "Сім старих і

одна дівчина"
17.10 Х/ф "Іграшки для до�

рослих" (16+)
19.00 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці"
20.50 Х/ф "Гусарська бала�

да"
22.35 Х/ф "Бінго Бонго"
00.35 Х/ф "Смертельна

стежка" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.50 Реальна містика
09.45 Т/с "Дорога додому"

12+
17.00, 21.00 Т/с "Любов ма�

тері" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с "Благими

намірами" 12+
05.50 Сьогодні
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ОГОЛОШЕННЯ
Покрівельні роботи будь-якої 
складності. Заміри, монтаж, 

демонтаж, ремонт, заміна даху. 
15 років досвіду! 068-861-92-42

Продається будинок, вул.Пошто-
ва, 131, смт.Миропіль. Будинок 
168м2, ділянка 25 соток. Ціна до-
говірна. Додаткова інформація за 
тел. 068-033-56-26

Продам дрова колоті, а також 
метрові: дуб, граб, вільха, 

береза. Моя доставка. 067-84-
95-140 Віталій

ВАКУУМНА ЧИСТКА САЖІ: 
чистимо димарі, лежухи, 
грубки, печі, каміни, твер-
допаливні та газові котли. 

Анатолій 068-829-42-36

Для роботи в будівельну ком-
панію потрібні: водії на вантаж-
ні автомобілі, бульдозеристи, 
ескалаторники.Роботи вахто-

вим методом, д/р від 2 р. Опла-
та погодинна - від 60-120грн/
год Житло надаємо. Тел.:096-

870-72-66 (Viber, Telegram, 
WhatsApp), 050-745-65-98

Для роботи в будівельну 
компанію потрібні:кранівник,
бетонярі,арматурники, різно-

робочі, зварювальник, ви-
конроб, начальник дільниці.
Роботи вахтовим методом, 
д/р від 2 р. Оплата погодин-
на - від 60-120грн/год Житло 
надаємо. Тел.:096-870-72-66 
(Viber, Telegram, WhatsApp), 

050-745-65-98

Водії кат.Д запрошуються 
для роботи на маршрутах 

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

53 97, 067 600 01 61

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

098 275 95 71( Роман).

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

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

також коляску ЯВА.(а також 
дитячу педальну машину 

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

Чистимо криниці.Якісно та 
професійно.Працюємо кру-

глий рік. 097 770 74 47

Чистимо та поглиблюємо 
криниці.Якісно та професій-

но.0988586629

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

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

67-48.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будь-
яких марок у будь-якому 

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

Охоронці в м.Київ. Вахта 
30/15, 20/10, 15/15. З/п 9000 
грн.Старші зміни, з/п 500 

грн/день. Харчування, про-
живання за рахунок підпри-
ємства.Консультації з пра-
цевлаштування надаються 

цілодобово. тел.: 0734069918, 
0952858119

Боброва наука
Василь Дацюк

На корчі Бобер стояв,
Бобреня своє повчав:
«Хочеш вір, а хочеш ні –
Тиждень має такі дні:
(Всі важливі, бо вони
Рідні тижневі сини)
Перших два – відкрий-но рота – 
Поніделок і вівроток.
Часто справу починають,
Метушаться, поспішають
Хорошеньок натворити,
Добру справу заслужити.
Щоб хвалили звірі й люди
По хатах і по усюдах.
І казали: «Молодці,
Працелюби дні оці».
Третього назвать пора,
Його ймення – седара.
Він якраз посередині
В золотій неначе скрині.
Звісно, дуже тим гордиться,
Мов якась важлива птиця.
Майстровитий день нівроку
Без найменшої мороки
Підставля плече своє,
Іншим приклад подає.
Ось три перших, а тепер
День наступний – це четвер.
Нічогенький собі днисько,
Хоч до третього ще близько
Та вже в половині другій.
Творчий, беручкий, долугий,
Не байдика, не ледащо,
Не якесь собі казна-що –
Дуже щедрий день, сумлінний
Помагайко незамінний.
Та найголовніший – п’ятий.
Поспішайло день завзятий.
Не пропустить він свого,
Звати п’янтиця його.
Якщо інші у пів сили,
Чи забули, не зробили –
Всі він мусить доробити,
Щоби тиждень міг гордитись
Сам собою і синами
Перед місяцем й роками,
Що не пожаліли поту
На пророблену роботу.
Шостий, хвильку постривай,
Ротика не закривай,
Називається – сутоба.
День ледачий, день нероба,
До роботи не береться,
Наробитися не рветься,

Ще й кепкує з попередніх:
«Тюхтії ви посередні.
Ну а я – найголовніший,
Відпочинком себе тішу.
Я до справ не поспішаю,
Байдикую, загоряю.
І хоч тиждень – рідний тато,
Бува, змусить працювати,
Не важку якусь годинку,
Та усе ж я – день спочинку».
Ось такий хвалько цей шостий,
У хвальбі нестерпний просто.
І неділя сьомий день
Ні бум-бум і ні телень
До найменшої роботи,
День веселий, безтурботний,
Любить ласощі – цукерки,
Лежебока.
А тепер-ка
Годі роззявляк ловити,
Рота можеш вже закрити.
Ось такі у тижня дні –
Хочеш вір, а хочеш – ні.
На корчі Бобер стояв,
Бобреня своє навчав.

Ляка
Василь Дацюк

Може, далеко, а чи й недалечко
Дівчинка ляка живе у містечку.
Всього боїться: коня і корови,
Дуже страшиться простої розмови.
Ляк викликають індики і гуси,
Навіть великі дідусеві вуса.
Жах – електричка, автобус, таксі,
Жести і погляди, усмішки всі.
Дуже боїться на стежці жука,
Грому і блискавки, і черв’яка.
А ще страшні їй курчата і жаба,
Киця мурлика і півень нахаба.
В люстро якось довелось зазирнути –
Довго-предовго боялась заснути.
Нічки боїться і вечора, й ранку…
Дівчинка ляка зоветься Тетянка.
Їй би швиденько прутика взяти,
Той переляк аж за ліс відігнати.
Ніжкою тупнути на черв’яка,
Пальчиком ще насварити жука.
І не боятись коня і коровки,
Лиски із казки, і відьми, і вовка.
Дуже зрадіють дідусь і бабуся,
Братик із татом, а з ним і матуся,
А розбишаки – сусідські хлоп’ятка
Заповажають відважне дівчатко,
Ще й називатимуть, заприсягнуся:
«Добра й хоробра подружка Танюся».


