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

кликає усіх бажаючих долучатися до ство-
рення нашої газети. Наша редакція працює 
для жителів Романівського краю: ми вчимо-
ся, набуваємо досвіду, розвиваємося та, зре-
штою, створюємо якісний та доступний про-
дукт.

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

Щоб зв`язатися з нашим журналістом, телефонуйте за но-
мером: 068-245-96-70 (Леся Олександрівна) або пишіть на 
lesitereshchuk1978@gmail.com. 

Булдичівський староста: 
«Громаду має об`єднувати 
бажання працювати задля 
кращого майбутнього»

Лариса Бджілка  

Про те, у якому напрямі рухати-
меться Булдичівський старостинський 
округ, спілкуємося з його старостою – 
Ярославом Олександровичом Руденком. 

- Раніше Ви працювали Булдичівським сільським 
головою. За 2020 рік Ваша сільська рада використала 
26 525 грн на організацію благоустрою населених 
пунктів Булдичів та Шевченка. Що саме було зро-
блено за ці кошти  на території сіл?

- 2020-й рік був важкий для нас у фінансовому плані; 
оскільки зменшилася нормативна грошова оцінка землі 
і громадяни витребували декілька земельних ділянок, 
ми недоотримали усі ті кошти, що запланували.

Нами було проведено невеликі косметичні ремон-
ти (фарбування, побілка, косіння, вирубка кущів та 
прибирання території) біля пам`ятників, сільського 
кладовища, будинку культури, садочка, сільської ради. 
Також завдяки спонсорській допомозі місцевого під-
приємства ми прикрасили автобусні зупинки. Було 
замінено близько 25 лампочок вуличного освітлення 
та відремонтовано 3 ліхтарі, також частина коштів, що 
були виділені на благоустрій населених пунктів, була 
сплачена за використання електричної енергії вуличним 
освітленням.

- Яка загальна кількість людей проживає на 
території Булдичівського округу?

- У нашому старостинському окрузі проживає 415 
людей.

- Які плани на подальший розвиток округу? 
- Планів багато, але всі ми розуміємо, що наша гро-

мада як молодий організм нещодавно тільки утворилася 
і потрібен час, щоб налагодити її повноцінну роботу, в 
тому числі належне фінансування Романівською селищ-
ною радою старостинських округів для втілення наших 
планів. Тому спочатку будемо усе робити покроково і 

те, що в наших силах. Для початку хотілося б загоро-
дити наше кладовище, впорядкувати сміттєзвалище, 
відремонтувати та провести вуличне освітлення там, 
де воно відсутнє (вулиця Молодіжна, частина вулиці 
Центральної), полагодити дах на будинку культури, 
дорожнє вуличне покриття також необхідно відремонту-
вати. Зрозуміло, що на вирішення цих питань потрібно 
сотні тисяч гривень, всі ми розуміємо, що найближчим 
часом це зробити можливостей не буде. 

Чесно кажучи, є ще один задум, але для його вті-
лення потрібно бажання і допомога як громади нашо-
го округу, так і місцевих підприємців, депутатів. Ми 
хочемо зробити тренажерний зал у будинку культури, 
бо у людей є бажання займатися спортом, особливо у 
молоді. Прикро, що у великих містах така можливість 
є, а у селах – ні. До того ж чим більше людей ходитиме 
у зал, тим менше вони ходитимуть по лікарях. Навіть 
якщо здійснення цієї мрії займе не один рік, результат 

буде цього вартий, тож будемо сподіватися на різно-
сторонню підтримку.

- Де братимете кошти, аби втілювати свої плани?
- Кошти плануємо отримувати від Романівської се-

лищної ради, крім цього, місцеві підприємства та під-
приємці завжди нам у всьому допомагали, тож будемо 
просити фінансової підтримки і у них.

- На Вашу особисту думку, що має об’єднувати 
жителів сільської місцевості?

- Громаду має об’єднувати бажання працювати задля 
кращого майбутнього, адже ніхто, крім нас самих, наше 
життя не змінить. Потрібно переходити від критики (в 
наш час це дуже популярно) до порад та дій. Потрібно 
спілкуватися і разом втілювати наші задуми.
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У Гордіївському 
окрузі є над чим 
працювати

Лариса Бджілка

«20 хвилин Рома-
нів» продовжує цикл 
інтерв̀ ю зі староста-
ми. Про проблеми 
Гордіївського округу 
і плани на майбутнє 
спілкуємося з його 
старостою – Оленою 
Войцехівською. 

- Олено Володимирівно, 
до Гордївського округу вхо-
дить лише Гордіївка. Це єди-
ний округ, який складається 
з одного населеного пункту. 
Яка кількість людей та якої 
вікової категорії на території 
округу зареєстрована?

- Так, до Гордіївського ста-
ростинського округу входить 
лише одне село – Гордіївка. Але 
це немаленьке село. Населення 
Гордіївки складає 545 чоловік, із 
них 101 – це діти до 18 років, 321 
– це люди працездатного віку та 
123 людини похилого віку.

- Які потреби громади у 
Вашому окрузі і як Ви пла-
нуєте їх задовольнити?

- Потреб дуже багато, як і 
в кожній громаді. Але насам-
перед – це проблема недостат-
ньої кількості води у криницях 
населеного пункту. Я розумію, 
що проведення водогінної сис-
теми у населеному пункті – це 
таке питання, що вирішується 
не дуже швидко, але будемо 
намагатися залучити інвесто-
рів, а також маємо надію, що 
Романівська селищна рада не за-
лишиться осторонь нашої про-

блеми. Впорядкування кладо-
вища, встановлення огорожі на 
ньому, поточний ремонт доріг, 
вивезення сміття, покращення 
благоустрою населеного пункту 
будемо вирішувати, організову-
ючи жителів округу та шляхом 
залучення інвесторів.

- Чи проводили загальні 
обговорення проблем гро-
мади, якщо ні, то коли пла-
нуєте це зробити?

- Ні, загальні обговорення 
проблем громади ще не про-
водили, планую на червень 2021 
року, але я спілкуюся із жите-
лями округу.

- Чи відомі Вам проблеми 
та успіхи молоді Гордіївсько-
го старостинського округу? 

- Так, діти та молодь активно 
беруть участь у спортивних зма-
ганнях, у різних конкурсах, за-
ймають перші місця у районних 
олімпіадах. Хотілось би, щоб 
діти і надалі мали змогу навча-
тись та розвивати свої таланти 
у закладах освіти та культури 
Гордіївського старостинського 
округу. Також для малечі на те-
риторії округу планується вста-
новлення дитячого майданчика. 

- Що такого особливого 
можете розповісти про своє 
село Гордіївку?

- Перша письмова згадка про 
наше село під назвою Гордьєви-
чи, яке належало графам Ост-
розьким, датується 1471 роком. 
Дуже багато легенд та інших 
історичних розповідей про село 
Гордіївка дійшло до наших днів. 
Про це змістовно та дуже цікаво 
розповідається у другому допо-
вненому виданні книги «Крізь 
віки і долі», яку написали наші 
земляки – Людмила Ланов’юк  
(кандидат історичних наук, до-
цент) та Петро Ланов’юк (вчи-
тель історії Гордіївської ЗОШ). 

Підтвердження статусу багатодітної сім'ї  
та пільги, що їй можуть надаватися

Протест депутатки і кадрові ротації: 
як пройшла чергова сесія 
Романівської селищної ради

Лариса Бджілка

Для розгляду на 6-у 
сесію Романівської 
селищної ради 8-го 
скликання було вине-
сено більше 50 питань. 

Розпочалося засідання з роз-
гляду питання про дострокове 
припинення повноважень депу-
тата селищної ради від виборчого 
округу № 2 Олександра Хоміченка 
у зв’язку з його особистою заявою. 
Варто зазначити, що попередній 
склад депутатів від Житомирської 
обласної організації політичної 
партії «Слуга народу» змінився. 
Також свій склад депутатів змі-
нила Житомирська територіаль-
на організація політичної партії 
«Європейська солідарність». Ірина 
Топінко замінила свою колегу Те-
тяну Кучинську, яка нині обіймає 
посаду начальника відділу куль-
тури, туризму, молоді та спорту 
Романівської селищної ради. 

Важливим питанням було 
призначення Володимира Рибака 
першим заступником голови Ро-
манівської селищної ради, за якого 
проголосували майже усі присутні 
депутати, окрім Олексія Капінуса 
та Віктора Капінуса. 

Обрали голову постійної комісії 
з гуманітарних питань – Ірину Серт.

Також депутати внесли зміни 
до селищного бюджету на 2021 
р.; затвердили статут Романів-
ської селищної ради, створили 
робочу групу з розробки страте-
гії розвитку освіти Романівської 
селищної ради; затвердили По-
ложення про комісію з питань 
надання матеріальної грошової 
допомоги Романівської селищ-
ної ради; затвердили положення 
про структурні підрозділи Рома-
нівської селищної ради, також 
депутатами були внесені певні 
зміни до структури Романіської 
селищної ради. 

Крім того, під час сесії затвер-
дили штатну чисельність праців-
ників у кількості 29,25 штатних 
одиниць та штатний розпис кому-
нальної установи Романівської се-
лищної ради з експлуатації адміні-
стративної будівлі та благоустрою 
території смт Романів, розглянуто 
ряд питань комунальної власності; 
розглянуто та прийнято відповідні 
рішення щодо цілої низки земель-
них питань; прийнято рішення 
про оголошення проведення 
конкурсу на заміщення посади 
директора Романівського будинку 
культури; затвердили цілий ряд 
програм з досить важливими за-
уваженнями.

Варто зауважити, що під час 
бурхливого обговорення Програми 
забезпечення заходів щодо про-
ведення призову громадян Укра-
їни на строкову військову службу, 
призову на військову службу за 
контрактом, призову на строкову 
військову службу осіб офіцерського 
складу та мобілізаційну підготовку 
військовозобов’язаних на терито-
рії Романівської селищної ради на 
2021-2022 роки депутатка Марія 
Сосновська неочікувано та демон-
стративно залишила депутатську 
залу в знак протесту проти еконо-
мії коштів на вкрай важливі під час 

війни в країні потреби військового 
комісаріату. Депутатка Марія Со-
сновська зазначила: «Сьогодні, під 
час військових дій в Україні, коли 
гинуть наші хлопці, захищаючи 
нас з вами, ми маємо не лише 
схиляти голови перед ними, а й 
забезпечувати їх фінансово на на-
лежному рівні, а не економити. 
Мені соромно за деяких колег». 

Також депутати призначили 
старостою Ясногородського старо-
стинського округу Ларису Алімівну 
Свиридюк.

Тож 6-а сесія депутатів 8-го 
скликання Романівської селищ-
ної ради була досить плідною та 
непередбачуваною.

Бaгaт о д і т н а с і м'я – ц е 
родинa, у якій чоловік тa жінкa 
перебувaють у зареєстровaному 
шлюбі, проживають рaзом та 
виховують (мaють) трьох aбо 
більше дітей. 

Також до бaгатодітної сім'ї вхо-
дять особи, які навчaються у вищих 
навчальних заклaдах, aле до тих пір, 
поки їм не виповнилося двaдцяти 
трьох років. Тaким сім'ям видaється 
посвідчення, в якому зазнaчається 
статус бaгатодітної сім'ї.

Щоб отримати тaке посвідчен-
ня, батькaм потрібно звернутися 
до упрaвління праці та соціaльного 
зaхисту і подати певні документи. 
Протягом десяти діб таке посвід-
чення обов'язково повинно бути 
безкоштовно видaне.

Документи,  
що потрібно подaти:

1. Зaяву.
2. Копії свідоцтв про нaродження 

дітей, свідоцтва про шлюб.
3. Пaспорти.
4. Довідку про склaд сім'ї.
5. Довідку про постійне прожи-

вання.
6. Фотокaртку 30х40.
7. Довідку з вищого нaвчального 

закладу (з 18 до 23 років).
8. Довідку про проживaння під чaс 

нaвчання особи.
Дітям з багaтодітних сімей 

посвідчення видaється з 6 років, 
а коли дитинa досягла 14 років, 

змінюється фотокарткa тa термін 
дії посвідчення, як прaвило, тільки 
на пів року.

Які пільги встановлені для 
багaтодітних сімей? Насaмперед 
дaється п'ятдесятивідсотковa 
знижкa плaти за житло, комунальні 
послуги та інші пільги, зaзначені 
у стат ті 13 ЗУ «Про охорону 
дитинствa». 

З а бі л ьш д е та л ьн и м 
роз'ясненням ви можете 
звернутися до фахівця від-
ділу Романівського бюро 
правової допомоги Берди-
чівського місцевого центру 
з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги та 
до фахівців Бердичівського 
місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної 
правової допомоги за те-
лефонами (04143) 4-14-42, 
068-291-90-18 або на номер 
контакт-центру безоплатної 
правової допомоги 0800-
213-103.
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Читати твори 
Лесі Українки на 
Романівщині люблять

До 150-річчя від дня народжен-
ня Лесі Українки – української по-
етеси, громадської діячки, у при-
міщенні бібліотеки для дорослих 
відбулось літературно-музичне 
свято. 

У теплій, щирій атмосфері читались її твори, 
звучали пісні на слова поетеси, оживали сторінки 
її біографії.

Усі присутні на заході поринули у світ Лесиної 
поезії. 

Миропільська селищна ТВК  
зареєструвала кандидатів у депутати

Іван Романенко

Двоє із зареєстрова-
них кандидатів – само-
висуванці. 

26 лютого 2021 року Миро-
пільська селищна територіальна 
виборча комісія на своєму засі-
данні зареєструвала наступних 

кандидатів у депутати Миропіль-
ської селищної ради по вибор-
чому округу № 7 (с. Печанівка, 
с. Паволочка) на проміжних ви-
борах депутатів селищної ради 
28 березня 2021 року:

1. Максимчук Василь Микола-
йович, 1954 р. н., освіта середня 
спеціальна, безпартійний, пен-
сіонер, проживає в с. Паволочка, 
об'єкт висування – Житомирська 
територіальна організація ПП 
«Європейська Солідарність».

2. Петров Костянтин Олексі-
йович, 1952 р. н., освіта вища, без-
партійний, пенсіонер, проживає 
в с. Печанівка, об'єкт висування 
– самовисування.

3. Цегельнюк Катерина Воло-
димирівна, 1986 р. н., освіта вища, 
безпартійна, головний спеціаліст 
фінансового відділу Миропільської 
селищної ради, проживає в с. Пе-
чанівка, об'єкт висування – само-
висування.

Керівництво 
Миропільської громади 
шукає шляхи залучення 
інвестицій

24 лютого відбулася робоча зу-
стріч з менеджером з інвестицій-
ної діяльності Агенції регіональ-
ного розвитку в Житомирській 
області Маргаритою Сіранчук та 
радником голови обласної ради 
Василем Осадчуком.

«Обговорювали можливості соціально-еконо-
мічного розвитку Миропільської громади, шляхи 
залучення інвестицій. Отримані консультації беремо 
на озброєння та розпочнемо усі разом працювати 
над стратегією розвитку громади. Чекаємо пропо-
зицій», – зазначають у Миропільській ОТГ. 

Жителі Романівщини можуть долучитися  
до програми «Власний дім»: як це зробити

На шостому засі-
данні сесії депутатами 
Романівської селищної 
ради була прийнята та 
затверджена програма 
індивідуального жит-
лового будівництва на 
селі «Власний дім» на 
2021-2025 роки.

Основною метою діяльності 
комунального підприємства «Об-
ласний фонд підтримки індивіду-
ального житлового будівництва на 
селі» є сприяння реалізації держав-
ної політики в галузі індивідуаль-
ного житлового будівництва на селі 
шляхом надання довгострокових 
пільгових кредитів.

Цілі, на які надається кредит:
• спорудження нового житлового 

будинку,
• придбання незавершеного або 

готового житла,

• добудова (реконструкція) житла,
• спорудження інженерних мереж.

Сума кредиту визначається 
фондом з урахуванням рівня 
платоспроможності забудов-

ника і не може перевищувати: 
• 300 тис. грн – нове будівництво, 
• 200 тис. грн – придбання житла, 
• 150 тис. грн – добудова (рекон-

струкція),
• 50 тис. грн – спорудження мереж.

Кредит надається на термін 
до 20 років, а молодим сім’ям (по-
дружжя, в якому вік чоловіка та 
дружини не перевищує 35 років) 
– до 30 років.

Відсоткова ставка на загаль-
них умовах – 3% річних.

Позичальниками кредитів мо-
жуть бути громадяни України, які 
постійно проживають і будують в 
сільській місцевості і працюють в 
органах місцевого самоврядування, 
на підприємствах, в установах та 
організаціях сільського господар-
ства, в особистих селянських гос-
подарствах, інших господарських 
формуваннях, що функціонують 
у сільській місцевості, соціальній 
сфері села, а також на підприєм-
ствах, в установах та організаціях 
переробних і обслуговуючих галу-
зей агропромислового комплексу, 
навчальних закладах, закладах 
культури та охорони здоров’я, 
розташованих у межах району, а 
також особи, на яких поширюється 
дія Закону «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їхнього соціального 

захисту» та громадяни України, які 
перебувають на обліку внутрішньо 
переміщених осіб.

За детальною інформацією 
звертайтеся у відділ житлово-ко-
мунального господарства, архітек-
тури, будівництва, благоустрою та 
комунальної власності виконавчого 
апарату Романівської селищної 
ради, який працює в адмінбудівлі 
Романівської селищної ради.

Комунальне підприєм-
ство «ОБЛАСНИЙ ФОНД 
ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУ-
АЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ».
Юридична адреса: 10014, м. 
Житомир, майдан Корольо-
ва, 12, каб. 510, 512, тел. (0412) 
42-16-06.
Контактні особи:  
директор – Потапчук Ігор 
Миколайович – 067-508-23-12;  
гол. бухгалтер – Подлосін-
ська Людмила Костянтинівна 
– 096-372-44-49.

Оголошення конкурсу на 
заміщення посади керівника 
закладу культури
Відповідно до рішення шостої сесії восьмого скликання 
Романівської селищної ради від 26.02.2021 року «Про 
проведення конкурсу на заміщення посади директора 
КУ «Романівський будинок культури» та відповідно до 
Порядку конкурсного добору керівника комунального 
закладу культури, оголошується конкурс на заміщення 
посади директора КУ «Романівський будинок культури» 
Романівської селищної ради.

Прийом документів та формування конкурсної комісії проводиться 
з дати оприлюднення оголошення.

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів. Персональний 
склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує 
своїм розпорядженням керівник органу управління, що проводить 
конкурсний добір. Орган управління повинен сформувати персональ-
ний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення 
конкурсу на посаду керівника закладу культури. До складу конкурсної 
комісії по три кандидатури подають члени трудового колективу, 
громадські організації відповідного функціонального спрямування 
та орган управління.

Членами конкурсної комісії можуть бути:
- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-ад-

міністрування;
- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, орга-

нізацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах 

культури.
Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:
- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність об-

межена;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не 

погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку 
протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу 
управління;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду ке-
рівника якого проводиться конкурс.

Вимоги до кандидатів: вища освіта в галузі культури або вища 
педагогічна освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох 
років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими 
і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати 
відповідні посадові обов’язки.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня 
оголошення конкурсу подає наступні документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку пер-
сональних даних відповідно до Закону України «Про захист персо-
нальних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, 
місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відо-
мості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську 
роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону 
та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про 
наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про 
вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;
- мотиваційний лист довільної форми.
Під час конкурсного добору кандидати на посаду презентують 

проєкти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
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Як батькам уберегти своїх дітей  
від смертельних ігор в інтернеті

Валерія Наумова

Соціальні мережі – чу-
довий засіб комунікації, 
соціалізації та отриман-
ня інформації, якщо 
користуватися нею, 
фільтруючи контент. У 
іншому разі такий кон-
тент буде спрямований 
на деструктив та може 
нашкодити. 

Особливо це стосується враз-
ливих категорій, для прикладу, 
дітей та молоді. Дитяче й підліт-
кове сприйняття дуже вразливе. 
Достатньо одного необережно-
го слова, заклику до дії, як юні 
користувачі інтернету можуть 
опинитися у небезпеці.

Найчастіше вразливістю і 
наївністю молоді користуються 
ті, хто пропагує в мережі так 
звані групи смерті, смертель-
ні челенджі або недитячі ігри, 
наслідки яких можуть бути не-
зворотними.

Нещодавно хвиля дитячого 
суїциду прокотилася по всій 

Україні. Смертельне отруєння 
пігулками та падіння з висоти – 
саме ці випадки було зафіксовано 
у Києві та Умані. 

Припущень, чому діти вчини-
ли спроби самогубства, чимало, 
проте більшість схиляється до 
думки, що з цими випадками 
пов’язані соціальні мережі, зо-
крема «Тік Ток» та «Вконтакте». 
Випадки отруєнь пігулками «дро-
таверин»  пов’язують з челенджем 
з «Тік Току», а випадки падіння 
з даху – з можливими іграми 
смерті, такими як «Синій кит» 
і подібні. 

Проте залишимо розслідуван-

ня цих справ для правоохоронних 
органів, а ми зі свого боку роз-
кажемо, як батькам вберегти своє 
чадо від таких челенджів та ігор 
на межі смерті.

ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ

ФІЛЬТРУВАТИ КОНТЕНТ
Інтернет має свої позитивні та 

негативні сторони. Інформація, 
яка гуляє мережею, не завжди ко-
рисна та безпечна, тому, батьки, 
ви як авторитет маєте навчити 
дітей фільтрувати контент, який 
вони отримують в інтернеті. Не 

варто встановлювати тотальний 
контроль над тим, що робить 
дитина, адже це втручання в 
особистий простір. Найкраще – 
пояснити, що інтернет – це вірту-
альний світ і не все, про що там 
пишуть, має місце в реальності. 

ПРАЦЮЙТЕ НАД ДОВІРОЮ
У випадку з грою «Синій кит» 

діти, котрі вирішили спробувати 
пограти, зазначали, що опісля їх 
усіляко залякували. Проведіть 
бесіду з дітьми, поясніть, що 
в мережі є чимало аферистів 
і найкраще, що вони можуть 
зробити, якщо їм пише незна-
йома людина і пропонує дивні 
ігри чи челенджі, – заблокувати 
її. Також додайте, що якщо вони 
натраплять на подібне – нехай 
одразу розкажуть вам, батькам, 
адже ви – захист дитини. Діти, 
котрі продовжували грати зі 
смертю, пояснювали, що боялися 
розповісти про халепу, в яку вони 
потрапили. 

«НІ» – ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТИСКУ!
Не додавайте психологічного 

тиску, не варто кричати чи сва-
ритися на дитину, якщо вона по-
трапила в таку ситуацію. Краще 
підтримати її, за необхідності 
звернутися в поліцію.  

КОНТРОЛЬ СПІЛЬНОТ ТА ГРУП
Контролюйте, на які групи і 

спільноти підписана ваша дити-
на. Якщо там є групи з назвами 
«Синій кит», «4:20» чи подібні під-
озрілі об’єднання, публікації яких 
пов’язані зі смертю, суїцидом чи 
завданням собі шкоди, – поговоріть 
з дитиною та заблокуйте їй доступ 
до таких груп.

УНЕМОЖЛИВІТЬ КОНТАКТ З 
АФЕРИСТАМИ

Якщо дитина вже підв’язалася 
через незнання до подібних груп 
і їй погрожують, видаліть її сто-
рінку та змініть сім-карту. Краще 
унеможливити контакт кураторів 
груп смерті з дитиною.

СПОСТЕРІГАЙТЕ ЗА НАСТРОЄМ І 
СТАНОМ ВАШОЇ ДИТИНИ

Спостерігайте за станом своєї 
дитини. Якщо ви помітили, що 
вона пригнічена, апатична, сумна, 
не має інтересу до життя – погово-
ріть з нею, а у разі чого – зверніться 
до психолога. Завчасно надана до-
помога врятує вашу дитину. Діти 
та підлітки дуже вразливі, тому 
депресія, неврози чи подібне – вар-
то одразу лікувати зі спеціаліста-
ми, щоб це не переросло у більш 
серйозні захворювання.

Чи зможуть нові закони закінчити епоху «євроблях»?
Верховна Рада вкотре 
намагається вирішити 
проблему нерозмитне-
них авто на єврономерах. 
18 лютого депутати ухва-
лили в першому читанні 
зміни до Податкового та 
Митного кодексів.

Автори законів сподіваються поставити 
на облік всі нерозмитнені авто, власники 
автівок критикують ініціативу. Думки при-
хильників і критиків щодо нових законів 
збирали експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю. 

Історія питання 
Епопея із нерозмитненими авто триває 

вже понад шість років. У 2015 році українці 
почали масово пересідати на автомобілі 
з іноземною реєстрацією. Користуючись 
прогалиною в українському законодавстві, 
такі машини можна було постійно утриму-
вати в режимі «тимчасового ввезення» і не 
сплачувати належних податків. Найбільший 
попит мали старі і дешеві авто з європей-
ськими номерами, через що їх прозвали 
«євробляхами».

За різними підрахунками, за кілька років 
кількість нерозмитнених машин сягнула 
понад мільйон. Проблема з «євробляхами» 
постала не тільки через порушення мит-
них і податкових правил, а й через загро-
зу дорожній безпеці. Неодноразово водій 
незареєстрованої автівки покидав її після 
порушення правил дорожнього руху чи 
навіть серйозного ДТП, адже встановити 
справжнього власника майже неможливо. 

Розв’язати ситуацію спробували у 2018 
році. Тоді Верховна Рада ухвалила два закони. 
Першим зменшила акцизний податок, а та-
кож дозволила розмитнити авто зі знижкою 
50% протягом 90 днів. Другим підвищила 
штрафи за порушення термінів перебування 
нерозмитнених авто на території України до 
170 тисяч гривень. Поліція отримала доступ 
до митної бази і почала штрафувати водіїв 
прямо на дорозі.

За даними Державної фіскальної 
служби, можливістю розмитнити авто зі 
знижкою скористались понад 200 тисяч 
власників. Після ухвалення законів чи-
мало українців просто позбулися авто, 
здавши їх на запчастини. Решта – почали 
потрапляти під штрафи, виходити на 
протести, вимагати переглянути закон. 

Після зміни влади в Україні 2019 року 
громадська організація «Авто Євро Сила» 
змогла домовитись із новим урядом про не-
притягнення до відповідальності власників 
авто на іноземній реєстрації і зміну закону.

У лютому 2021 року Верховна Рада зро-
била чергову спробу поставити крапку у 
питанні «євроблях», ухваливши два нових 
закони.  

Нова формула розмитнення 
Перший з ухвалених законопроєктів про-

понує змінити формулу розрахунку акцизу. 
Тепер вона не враховує митну вартість авто, 
а складається з базової ставки, коефіцієнта 
двигуна і доплати за дизельний двигун. Базова 
ставка залежить від віку автомобіля. Для ма-
шин до дев'яти років вона буде нульовою, далі 

щороку збільшуватиметься на 25 євро. Таким 
чином, базова ставка для п’ятнадцятирічної 
машини складатиме 150 євро. Коефіцієнт 
двигуна залежить від його об'єму. Для його 
розрахунку необхідно об'єм помножити на 
відповідну ставку: для двигуна 2000 куб. см 
– це 0,25 євро, 2001-3000 куб. см – 0,2 євро, 
3001-4000 куб. см – 0,25 євро, 4001-5000 куб. 
см – 0,35 євро, від 5 001 куб. см – 0,5 євро. До-
плата за дизельний двигун складає 100 євро.

Згідно з підрахунками профільного 
комітету Ради, середня вартість розмит-
нення становитиме до 1000 євро. За попе-
реднім законом, ця сума сягала 2500-3000 
євро. Крім того, власники «євроблях» 
повинні будуть сплатити 8500 гривень 
як покарання за невчасне розмитнення. 

«Людина оплачує цю суму за розмит-
нення, це разова акція, і ми більше вза-
галі не повертаємося до цього питання», 
– зауважує Голова комітету Ради з питань 
фінансів, податкової і митної політики Да-
нило Гетманцев.

За умовами закону, машина повинна 
відповідати стандартам «Євро-2» і вище, не 
бути ввезеною з окупованих територій або 
країни-агресора. 

Другий закон передбачає, що розмитни-
ти автомобіль можна буде у період 180 днів 
від часу підписання Президентом закону. 
Митне оформлення за новими правилами 
буде доступне для авто, ввезених до 31 грудня 
2020 року.

Критика нових законів
Ухвалені закони вже розкритикували 

експерти і самі власники нерозмитнених 
машин. Головний закид від експертного 
середовища – це заохочення українців по-
рушувати закон. Старший економіст Центру 
соціально-економічних досліджень CASE 
Україна Володимир Дубровський зауважує, 
що такі закони лише стимулюють людей не 
платити податки. Спрощене розмитнення 
стосуватиметься «євроблях», які були ввезені 
до кінця минулого року. Тож ті, хто свого часу 
порушив закон, не дотримавшись термінів 
розмитнення, отримають перевагу.

«Це згубно, тому що стимулюється 
порушення закону», – наголошує Дубров-
ський. 

Інша проблема законів у тому, що вартість 
розмитнення тепер не залежить від вартості 
машини. Тож перевагу отримають власники 
дорожчих автівок.

«Якщо людина придбала авто за 500 
євро, то вона заплатить за розмитнення 
1000 євро, тобто 200%. А якщо – Maserati за 
100 000 євро, то теж 1000 євро за розмит-
нення, а це всього 1%. Питання: де тут 
справедливість?» – нарікає співзасновник ГО 
«Авто Євро Сила» Олександр Чернявський.

Експерти громадської організації «Юри-
дична сотня» застерігають, що українці, які 
розмитнили авто раніше, тепер можуть почу-
ватися обдуреними: «Законопроєкти можуть 
призвести до порушення конституційного 
принципу рівності громадян, які, наприклад, 
у різний час ввезли однакові вживані авто 
з-за кордону».

Автори закону відповідають, що врахувати 
всі нюанси в одному документі не в змозі. 
Запропоновані рішення вже є компромісом. 
Надалі планується розробити законопро-
єкт, що стосуватиметься розмитнення всіх 
транспортних засобів, ввезених в Україну з 
2022 року. 

Наразі усі зацікавлені сторони чекають на 
друге читання законів. Можливо, у фінально-
му варіанті критика буде врахована. 
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Гуртом переконали
Василь Дацюк

Була неділя. Зібралися на вигоні гуси, кури, 
качки та індики, Коза та Кабанець, Корова і Кролик 
Скік, інша живність, аби погомоніти про життя-
буття. Говорили про всяке. Пані Качка хвасталася 
своїми качатами. І кмітливі, і швидкі на допомогу, 
ще й до науки вдатні. Пан Кабанець жалівся на 
свою долю. Виявляється, його Господарі інколи 
забувають йому вчасно їсти дати та ще й обзивають 
ненажерою. Корова, а за нею й інші присутні аж 
просльозилися, слухаючи гірку розповідь Кабанця. 
Пані Синичка, яка часто літала у сусіднє село, роз-
повідала усім, що там бачила і чула…

Аж тут слово взяла пані Гуска:
– Я хочу повідомити дуже неприємну новину, – 

проказала таємничо, – наш Горобець став крутим.
– Що?! – здивувалися усі хором. – Оце так но-

вина!
А пані Коза не повірила:
– Звідки ви взяли, пані Гуско, може, це неправда? 

Які симптоми?
– Їй-бо, не брешу. Навіщо це мені? Ось самі по-

думайте: літає і ходить гоголем, наче якесь велике 
цабе. Слова якісь незрозумілі вживає: «кльово», 
«абчє», «прікол». Дівчат-горобинь став «тьолкамі» 
обзивати. А то у вуха на мотузочках якісь квасо-
линки позапихає – ходить, дзьоба задерши: «Ето, 
– каже, – я балдєю, кльовий музон бацаю».

– Мамо рідна, – сплеснула крильми Курка, – а 

я то думаю, чому це він учора мені на привітання 
не відповів. Я йому: «Добрий день!», а він мені: 
«Сліняй с глаз». Ще й подивився на мене так, наче 
я не шляхетна Курка, а якась жаба з безіменного 
болота.

– Ках-ках, не ображайте Жабів, кумонько, – за-
перечила слова Курки Качка, – вони хоч, може, і 
живуть десь у незручностях, але як хвалять на всі 
боки свої болота, безіменні струмки. Не те, що наш 
жевчик Горобець своє гніздо… О, а ось і він, власною 
крутою персоною, з квасолею у вухах. Добридень, 
пане Горобчику. А куди це ви прошкуєте? Може, 
зупинитесь та поговоримо?

– Прівєт усьой вашей стрєлкє, – гоноровито про-
цвірінькав Горобець, – мні нєкада с вами щолкать. 
Я паспєшаю к Скворцу. Будім с нім кайф лавіть.

– А може, усе таки знайдете для нас кілька 
хвилин, пане Горобчику, бо, кажуть, що ви стали 
крутим, але ніхто не знає, що це таке. Може, і ми 
покрутішаємо після розмови з вами? – Індикові 
дуже кортіло узнати, що це воно таке – крутість.

– Ну, во-пєрвіх, – поважно почав Крутий, – я 
вам ужє давно не Горобєць, а Варабєйц. Во-вторіх, 
вам нікада нє стать крутимі. Ето тако для ізбра-
ніх. Надоть забіть ету пташину мову і виучіть 
язік. Калі єсть язік – ума нє надо. Какіє главниє 
слова в ньом, знаєтє? Діровня… Так і біть – про-
свєщу. «Канкрєтно», «воблін», «чаво», «атарваца», 
«чувак», «кльово», «тіпа» – наіглавнєйшіє. Чем 
чащє їх павтарять – тєм кручєй становишся. К 
тому жє надоть смєніть клікухі. К прімєру, мой 
корєш Скварєц раньше біл какім-то Шпаком, но 
стал употрєблять язік в тусовках с другімі, виучіл 
главниє слава і сдєлался крутим. Єго січас за ето 
сільно зауважалі усє реальниє пацани і тьолкі в 
нашой мєстності.

– Ой, Горобчику, – заплакала пані Індичка, – чи 
ж цьому я тебе колись навчала в школі? Може, ти 
літав на гноярку погребтися і тебе смердючим 
духом обвіяло? Ти ж колись таким милим пташам 
був… А зараз на сірники – сьпічкі кажеш, крутий…

– Ета мая калішняя вчілька Індєйка Гілгікав-
на міня ужє савсєм закалєбала. Как толькі мєня 
встретіт – усьо бєрьоцца учіть.

– А хто тебе ще повчить, – приєднався до роз-
мови пан Кабанець, – як не вчителька? Рідну мову 
забув, старших не поважаєш…

– Чьо-чьо, – нашорошився крутий Варабєйць, 
– я імєю право…

– А обов’язок у тебе є? – нагнула рогату голову 
пані Коза, наче хотіла буцнути зухвальця. – Перед 
батьками, дідами, прадідами, усім родом горо-
биним?

– Так зовсім зведеться наш рід. Залишаться 
лише Варабєйци, – взялася шпетити «крутого» 
Корова, – та ще Шкварці.

– Минулого тижня, як на нього Кіт напав, хотів 
ним поснідати, хто його врятував? – запитала при-
сутніх Синичка.

– Ми! – озвалися хором усі.
– А від Шуліки хто визволив позавчора? – про-

довжувала вона далі.
– Ми! – знову дружно гукнули усі присутні, 

аж гук покотився вигоном. – І гніздо будувати ми 
йому допомагали, і дітей-горобчат доглядали, і 
крихтами хліба ділилися, а він, бач… На сірники 
– сьпічкі каже!

– Ніколи не любив зрадників, – сказав Кролик 
Скік, – від них одні нещастя на світі. Не знаєш, 
коли тебе продадуть.

– Пропоную з цим Варабейцем та його «карєш-
ком» Шкварцом більше не дружити. Якщо вони 
не поважають нас, нашої мови, звичаїв, то нехай 
живуть, як хочуть, – Кабанець був налаштований 
рішуче.

– Та ви що, друзі, – перелякався Горобець, – я 
ж це… Я хороший! Я більше не буду язикакать і 
Скворцу скажу, щоб знову став Шпаком.

– Ой, дивись мені, – сказала пані Корова, – ди-
вись, бо пропадеш. На світі не прожити без родини, 
вірних друзів. А їх треба любити й шанувати, то і 
тебе любитимуть. То повіримо Горобчикові?

– Повіримо, – дружно підтвердили слова Корови 
присутні.

А пані Індичка, яка колись учила Горобця у 
школі, пригорнула його до себе і сказала:

– Бачиш, який у тебе великий і дружний рід, як 
багато друзів. Не зраджуй їх, бо пропадеш.

Комусь радість, або Королева смітника
Василь Дацюк

Спочатку появився маленький пуп’яночок. Він 
примостився на вершечку невеличкої гілочки, 
оточений зеленими листочками. Вони притіняли 
пуп’янка, захищали від палючого липневого сонця. 
Кущ був трояндовий. У саду, де він ріс, було багато 
квітів, бо Господиня обійстя торгувала ними на ба-
зарі. Троянди і гвоздики, гладіолуси і гіацинти, лілії 
та жоржини… Господиня усім хвалилася, що ні в 
кого немає такого квітника і що її квіти приносять 
радість людям. І лише трояндовий кущ засмучував 
її, бо вже давно мав цвісти і давати прибуток, а 
він лише зеленів. Тому дуже зраділа, побачивши 
пуп’янка. А він тим часом ріс, збільшувався, на-
бирався сили і якогось ранку вибухнув чудовою 
Трояндою. Вона була така гарна та пишна, що 
Господиня аж руками сплеснула, коли її побачила.

– Яка краса, яка краса! – повторювала вона. – 
Скільки живу, а такого дива не бачила. Я назву її 
Королевою Ранку.

Квітка й справді була небаченої краси. Її пе-
люстки переливалися усіма кольорами райдуги, 
і її хотілося гладити руками, тулитися до неї об-
личчям і дивитися, дивитися. А сама Королева 
Ранку усміхалася до сонця. Її пестив вітер, квітка 
хитала своєю чарівною голівкою на всі боки. Так 
вона віталася з іншими квітами, своїми сусідками, 
а ті заздро шепотілися між собою: «Яка гарна!». 
Полюбуватися красою Троянди прилітали птахи, 
а Соловейко, який, як відомо, співає лише з місяць 
в рокові, тоді, коли його дружина висиджує малят, 
вражений її чарівністю, заспівав своє «тьох-тьох» 
посеред літа.

Наступного ранку до трояндового куща піді-
йшла Господиня із знайомим усім рослинам у 
саду страшним ножем. Ним вона зрізала квіти, 
складала у кошик і потім несла продавати.

– Не треба, не треба! – зойкнув сад. – Не нівеч 
красу! Нехай росте!

Дерева стрепенулися, зашуміли, а трояндовий 
кущ навіть учепився Господині своїми колючими 
гілками за спідницю. Та це не допомогло.

– Бач, розшумілися, – невдоволено пробурчала 
Господиня, – а цей ще й за одежу вчепився. Можете 
шуміти, це нічого не допоможе. Я занесу її на базар 
і продам за добрі гроші. Комусь буде радість, а 
мені – прибуток.

Нарізала вона своїм страшним ножем ще й 
інших квітів, поскладала у кошик і рушила на 
базар. Йде, а зустрічні зупиняються та на Королеву 
Ранку захоплено дивляться, милуються.

– Яка краса! – вигукують.
Лиш один дідусь, зупинившись, покартав Гос-

подиню:

– І не жаль було знищувати таке диво? Нехай 
би росла.

– Ідіть собі, куди йдете, – напалася на нього 
Господиня. – Яка від того була б користь, якби 
росла собі? А так продам – комусь радість, а мені 
– добрі гроші.

Ось і базар. Вражені небаченою красою, раптом 
змовкли на хвильку усі присутні. Ціну за Троян-
ду Господиня заправила чималу, а тому відразу 
продати її не змогла. Аж ось підійшов Багатій, 
не торгуючись купив диво-квітку, сів у свій авто-
мобіль і поїхав. Удома на нього чекала Дружина. 
Як побачила Королеву Ранку – аж заніміла від 
захоплення. Вона притуляла до неї своє обличчя, 
пригортала до грудей та все шепотіла:

– Яке диво, яке диво! Скільки живу, такого не 
бачила.

Потім Троянду поставили у вазу з водою. Вона 
самотою стояла у великій залі, дуже сумувала і 
заплакала. Її сльози-пелюстки тихо падали додолу 
і невдовзі устелили все довкола вази. Вранці її помі-
тила Дружина Багатія і погукала свою Служницю.

– Прибери оце сміття, – пробурчала, – завше 
потрібно нагадувати…

Та змела у совок Трояндові сльози-пелюстки, 
вийняла з вази гілочку, на якій колись гордо кра-
сувалася небачена диво-квітка, і викинула все це 
у великий металевий бак для сміття. Тут серед 
бляшанок і порожніх пластмасових пляшок, серед 
шматків паперу та іншого непотребу валялися 
рештки інших квітів, викинутих раніше. У цей 
момент до будинку під’їхав Багатій на своєму авто.

– Які чарівні гвоздики! – почувся захоплений 
вигук його Дружини…
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ОВЕН
Активність і взаємодія 

з іншими людьми до-
поможе прийняти ряд 

важливих рішень. Доведеться 
осмислювати багато інформації.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви досягнете бажа-

ного, не доклавши при 
цьому значних зусиль. Можете 
чекати на романтичний сюрприз 
від коханої людини. 

БЛИЗНЮКИ 
Вам кинуть виклик, 

але ви з усім гідно впо-
раєтеся. Порада: не беріть на себе 
занадто багато – це може призвес-
ти до перевтоми. 

РАК
Період складний. 

Через перепади настрою 
можливі конфлікти як на 

роботі, так і з коханою людиною. 
Обережно з витратами!

ЛЕВ
Сприятливий період 

для творчої діяльності. 
Вас помітять у колективі. Зірки 
радять якомога більше спілку-
ватися з дітьми. 

ДІВА
Можливі провокації 

з боку колег і знайомих. 
Однак такі дії лише по-

силять вашу цілеспрямованість і 
упевненість у собі. 

ТЕРЕЗИ 
Вдалий період для 

змін у зовнішності, за-
криття боргових зобов̀ язань. 
Відносини з коханим вийдуть на 
новий рівень. 

СКОРПІОН
На вас чекають нові 

цікаві знайомства. Мо-
жете дізнатися гірку правду, яка 
призведе до розриву тривалих 
відносин. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вдалий час для ви-

рішення питань фінан-
сового характеру, ділових пере-
говорів. Можете очікувати на 
підвищення по службі. 

КОЗЕРІГ
Будь-які перешкоди 

легко подолаєте. Зростає 
ваша активність, цілеспрямова-
ність. Успіх не забариться. 

ВОДОЛІЙ
Впевненість у собі до-

зволить вам іти на ризи-
ковані вчинки. Чекайте 

на підтримку з боку колег або 
впливових покровителів. 

РИБИ 
Будь-яка інтелекту-

альна діяльність буде 
успішною. Можете планувати 
візит у офіційні структури – все 
пройде вдало. 

Як доглядати  
за гіацинтами

Рід гіацинтів 
(Hyacinthus) з сімей-
ства гіацинтових 
у дикому вигляді 
поширений у краї-
нах Середньої Азії, 
також Східного 
Середземномор’я. 
Назва роду дана на 
честь героя давньо-
грецького міфу, пре-
красного юнака Гіа-
цинта, коханого бога 
Аполлона.

Місце для посадки, ґрунт

Гіацинти використовуються 
для групових посадок на клум-
бах, у вигляді бордюрів уздовж 
доріжок. Їх з успіхом можна виро-
щувати в кашпо, використовувати 
для зимової вигонки. Найкраще 
місце буде тепле, сонячне, за-
хищене від вітру. Ґрунтові води 
мають залягати на глибині не 
менше 50 сантиметрів від по-
верхні ґрунту. Інакше буде по-
трібно влаштовувати дренаж або 
піднесену грядку.

Ґрунт – легкий, водопроник-
ний, поживний, багатий пере-
гноєм. У глинистий субстрат вно-
сять пісок і листовий перегній. У 
легкі піщані ґрунти – живильний 
компост. Гіацинти не люблять 
кислих ґрунтів, тому при посадці 
може знадобитися вапнування. 
Не можна додавати перед по-
садкою свіжий або погано пере-
прілий гній – він може обпалити 
цибулини.

Посадка, догляд і 
підживлення

Висаджують гіацинти у кінці 
вересня або на початку жовтня. 
Ділянку під них готують вже у 
липні – серпні, щоб ґрунт осів, 
а бур’яни встигли прорости і 
були видалені. Субстрат скопу-
ють на глибину 40 сантиметрів, 
додають органіку, пісок (якщо 
потрібно) і фосфорно-калієво-
магнієві мінеральні добрива. 
Слід зауважити, що при посадці 
гіацинтів синтетичні мінеральні 
добрива краще замінити попе-
лом і кістковим борошном, а гній 
– пташиним послідом. Азотні 

добрива вносять не під зиму, а 
навесні і влітку.

Рекомендована площа по-
садки цибулин середніх розмірів 
– 15х20 сантиметрів. Глибина по-
садки традиційно розраховується 
за правилом трьох цибулин (над 
верхівкою посадженої повинні 
розміститися ще дві таких самих). 
Відповідно, дітки і дрібні цибу-
лини висаджують частіше і не 
надто глибоко.

Фахівці пропонують висаджу-
вати гіацинти в «піщану сороч-
ку»: на дно борозни або лунки 
насипають чистий річковий пісок 
шаром три-п’ять сантиметрів, ци-
булю злегка вдавлюють в нього, 
потім засипають до верхівки піс-
ком, зверху ґрунтом. Цей спосіб 
запобігає загниванню дна цибу-
лини, захищає від інфекцій та 
покращує дренаж на важких 
ґрунтах.

Полив цибулин потрібний 
лише в тому разі, якщо земля 
суха. Гіацинти теплолюбні, тому 
з настанням стійких холодів їх 
вкривають сухим листям, при-
тиснутим ялиновими лапами. 
Знімають навесні, як тільки зі-
йде сніг. Паростки у гіацинтів 
з’являються рано, але коротко-
часні заморозки і легкі снігопади 
їм не страшні.

Догляд за гіацинтами полягає 
в прополюванні, розпушуванні 
ґрунту та підживленні.

Рекомендуємо під-
живлення за наступною 
схемою:

●● при появі паростків – азот-
ними добривами;

●● після появи бутонів – комп-
лексним (азот, фосфор, калій) до-
бривом;

●● після закінчення цвітіння 
– фосфорно-калійним добривом.

Добрива вносять у борозни 
між рядами на глибину 10 сан-
тиметрів, засипають землею, в 
суху погоду поливають. Якщо 
в період бутонізації, цвітіння і 
двох тижнів після цвітіння стоїть 
посушлива погода, гіацинти по-
ливають.

Джерело: agronomist.in.ua/
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Смачного!

Морквяний  
суп з карі
Інгредієнти: морква – 1500 

г, цибуля – 500 г, корінь імбиру 
– 10 г, курячий бульйон – 1200 
мл, оливкова олія – 2 ст. л., карі 
(порошок) – 1 ст. л., вершки 20% 
– 250 мл, сіль. 

Моркву нарізаємо кружечками, 
цибулю кубиками, а корінь імиру 
– скибочками. 

В каструлю наливаємо олію, 
розігріваємо, додаємо цибулю та 
обсмажуємо на повільному вогні 
10 хвилин, постійно помішуючи.

Додаємо імбир, моркву, карі, 
сіль та обсмажуємо 2-3 хвилини.

Вливаємо курячий бульйон, 
доводимо до кипіння та варимо 
на повільному вогні 30 хвилин, 
після чого даємо настоятися ще 
приблизно 10 хвилин. 

Виймаємо з супу овочі, кладемо 
їх у блендер та збиваємо. Вливаємо 
вершки та ще раз збиваємо. Вли-
ваємо все у проціджений бульйон. 
Подаємо моркв’яний суп з карі ра-
зом з зеленню.

Брускета з помідо-
рами та сиром
Інгредієнти: моцарела – 70 

г, оливкова олія – 3 ст. л., фран-
цузький багет – 1 шт., зелений 
базилік – 3 гілочки, помідори – 2 
шт., часник – 1 зубчик, перець 
 – за смаком, сіль – за смаком, 
плавлений сир – 1 шт.

Нарізаємо французький багет 
під великим кутом, щоб площа для 
начинки була більшою. Підсмажу-
ємо його на розігрітій пательні й 
викладаємо на блюдо.

Помідор обшпарюємо окропом 
і знімаємо шкірку. Прибираємо 
насіння і нарізаємо дрібними ку-
биками.

Хліб натираємо зубчиком час-
нику і змащуємо оливковою олією.

Зелене листя рвемо невеликими 
шматочками.

Перемішуємо базилік з нарі-
заним помідором, додаємо дрібно 
нарізану моцарелу і тертий плавле-
ний сир. Заправляємо суміш олив-
ковою олією і викладаємо на хліб.

Готові брускети прикрашаємо 
листям базиліка. 

Енергетичний 
батончик
Інгредієнти: шоколад – 100 

г, насіння – 150 г, родзинки – 100 
г, пшеничні висівки – 30 г. 

На сухій пательні підсушу-
ємо насіння. Окремо підсушу-
ємо пшеничні висівки.

Родзинки заливаємо окро-
пом, даємо їм набрякнути, а 
потім відкидаємо на сито.

Шоколад розтоплюємо на 
паровій бані. Всі інгредієнти 
перемелюємо в блендері в од-
норідну масу.

Загортаємо масу в харчову 
плівку і формуємо батончики. 
Відправляємо батончики в хо-
лодильник на 30 хвилин.

Джерело: smachno.ua 
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Х/ф "Пані Боварі"
11.10 Х/ф "Украдене щас�

тя" 1�4 с.
16.10,00.40 #ВУКРАЇНІ
16.15 Країна пісень
17.20 Концерт. Наталія Ва�

левська
18.15 Концерт.
20.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.25,00.30, 05.50 Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
01.10 Х/ф "Украдене щас�

тя" 3,4 с.

1+1

06.30,07.10, 08.10, 09.10
"Сніданок з 1+1"

07.00,08.00, 09.00, 19.30,
04.35 ТСН

10.20 "Життя відомих лю�
дей 2021"

11.20 Т/с "100 тисяч хви�
лин разом"

20.15 Х/ф "Красуня" (16+)
22.45 Х/ф "Брудні танці"
00.45 "Голос країни 11"

²ÍÒÅÐ

09.20 Т/с "За справу бе�
реться Шекспір"

16.10 Х/ф "Дівчата"
18.00,03.25 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
22.05 Концерт
00.10 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
02.15 Х/ф "Про нього" 16+

ÑÒÁ

07.50 Х/ф "27 весіль"
10.00 Х/ф "Ноттінг Гілл"
12.35, 14.50 Т/с "Слід" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
18.05 "СуперМама 3"
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.15,22.45 "Провина ко�

хання"
23.10 Т/с "Лист очікуван�

ня" 16+

ICTV

09.05 Х/ф "Пригоди Плуто
Неша" 16+

10.55 Х/ф "Люди у чорно�
му"

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Правдива брех�

ня" 16+
21.55 Дизель шоу 12+
23.25 Х/ф "Вбити Білла.

Частина перша" 18+
01.25 Х/ф "Вбити Білла.

Частина друга" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.30 Х/ф "Шалена п'ятни�

ця"
13.30 Х/ф "Пірати Ка�

рибського моря: На
дивних берегах" 16+

16.20 Х/ф "Пірати Ка�
рибського моря: По�
мста Салазара" 12+

19.00 Від пацанки до па�
нянки 16+

21.00 Х/ф "Чого хочуть
жінки"

23.40 Х/ф "Гола правда"
ÍÒÍ

08.15,03.15 "Випадковий
свідок"

10.40 Х/ф "Гусарська ба�
лада"

12.30 Х/ф "Танцюрист дис�
ко"

15.10 Х/ф "Бінго Бонго"
17.15 Х/ф "Чорний тюль�

пан"
19.30 Х/ф "На Вас чекає

громадянка Никано�
рова"

21.10 Х/ф "Весна на
Зарічній вулиці"

23.05 Х/ф "Любов на ас�
фальті" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00 Ранок на підборах
10.00,15.20 Шоу "Маска"
15.00,19.00, 02.20 Сьогодні
17.00, 20.00 Т/с "Аквама�

рин" 12+
22.00,02.00 Т/с "Тростина

на вітрі" 12+
01.30 Телемагазин
03.10 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт
17.25,21.55, 01.05, 05.55

Схеми
18.55 Д/ц "Супер � чуття
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
20.25 Д/ц "Супер � чуття"
23.40,03.10, 05.05 #ВУК�

РАЇНІ
01.05 Т/с "Посольство" 16+

1+1

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

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.20 "Одруження наосліп"
15.45 "Світ навиворіт"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.45, 21.50, 22.50 Т/с

"Бідна Саша" (12+)
23.50 Т/с "Кухня"

²ÍÒÅÐ

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

лек 2" 12+
12.25 Т/с "За справу бе�

реться Шекспір"
14.40,15.35 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Випереджа�

ючи час"
23.55 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
02.00 Х/ф "Бункер" 16+

ÑÒÁ

04.40 Т/с "Комісар Рекс"
08.25,14.50 "Битва екстра�

сенсів" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама 3"
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15,22.45 "Провина ко�

хання"
23.10 Т/с "Лист очікуван�

ня" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.00 Анти�зомбі
10.55 "Рішає Оністрат"
12.45,15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Повернення ге�

роя" 16+
15.25, 16.15 Х/ф "Правдива

брехня" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.45 Т/с "Розтин покаже
23.40 Х/ф "Джанго

вільний" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.10 Х/ф "Свекруха �

монстр" 16+
13.10 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00 Хто зверху? 12+
19.00 Де логіка? 12+
21.00 Х/ф "Диявол носить

Prada"
23.10 Х/ф "Шалена п'ятни�

ця"
ÍÒÍ

08.50 Х/ф "Біля тихої при�
стані"

10.15 Х/ф "Чорний тюль�
пан"

12.30,16.30, 19.00, 01.45
"Свідок"

12.50 "Легенди
14.35 "Свідок. Агенти"
16.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30  Т/с "Коломбо" (16+)
23.00 Х/ф "Застава в го�

рах"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.10 Т/с "Жіночий лікар 2"
13.45, 15.30 Т/с "Пошта"
18.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Незакрита

мішень" 16+
23.10 Т/с "Дорога додому"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Іво Бобул
17.25,03.10 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ц "Супер � чуття.

Особливий загін"
19.55 Д/ц "Супер � чуття"
21.55,01.05, 05.55 Схеми.

Корупція в деталях
23.40 Д/ц "Дикі тварини"
01.05 Т/с "Посольство" 16+
04.10 Д/ф "Ті, що вірні"

1+1

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

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.20 "Одруження наосліп"
15.45 "Світ навиворіт"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
20.45, 21.45 Т/с "Бідна

Саша" (12+)
22.45 Т/с "Кухня"

²ÍÒÅÐ

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

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Агата Рейзін"
14.30,15.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Випереджа�

ючи час"
23.55 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
02.00 Х/ф "Замерзлі" 16+

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Комісар Рекс"
08.55 "Битва екстрасенсів"
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама 3"
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Любов на

реабілітації" 12+
23.00 Т/с "Лист очікування"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
11.30, "Рішає Оністрат"
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 22.40 Т/с "Роз�

тин покаже�2" 16+
16.20 Х/ф "Горець" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с "Пес" 16+
23.35 Х/ф "Мерзенна

вісімка" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.20 Х/ф "Твої, мої і наші"
13.00 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Стажерт" 16+
23.40 Х/ф "Пересадка" 16+
01.30 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+
02.20 Служба розшуку

дітей
02.25 Зона ночі

ÍÒÍ

06.10, 10.35, 19.30 Т/с "Ко�
ломбо" (16+)

09.00 Х/ф "До Чорного
моря"

12.50 "Легенди карного
розшуку"

14.40 "Таємниці криміналь�
ного світу"

16.50 "Легенди бандитської
Одеси"

18.20 "Вартість життя"
23.00 Т/с "Дурні помира�

ють по п'ятницях"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.10 Т/с "Жіночий лікар 2"
13.45, 15.30 Т/с "Пошта"

12+
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 "Дорога до�

дому" 12+
03.15 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10,21.35, 00.55 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт
17.25 Д/ц "Дикі тварини"
18.25 Біатлон. Кубок світу.

ІХ етап. Спринт 10 км,
чоловіки

20.00 Д/ц "Супер � чуття"
21.55,23.40, 01.05, 05.55

Схеми.
01.05 Т/с "Посольство" 16+
03.10,05.05 #ВУКРАЇНІ

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"
20.45 Т/с "Бідна Саша" а

владу 2021"
00.45 Х/ф "Припутні" (16+)
02.40 Х/ф "Досконалі"

(16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Агата Рейзін"
14.30,15.25 "Речдок"
18.00,"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.55 Т/с "Згадати мо�

лодість" 12+
02.00 Х/ф "Винуватий" 16+

ÑÒÁ

5.15 Т/с "Комісар Рекс"
09.00 "Битва екстрасенсів"
13.15, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама 3"
19.05 "Як вийти заміж" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Любов на

реабілітації" 12+
23.00 Т/с "Лист очікування"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.35,13.15 Реаліті�шоу

"Рішає Оністрат"
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 16.15, 22.45 Т/с "Роз�

тин покаже�2" 16+
16.25 Х/ф "Руйнівник" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.25 Т/с "Пес" 16+
23.40 Х/ф "Безславні ви�

родки" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.00 Х/ф "Завжди кажи

"Так" 16+
13.00 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Отже, війна" 16+
23.10 Х/ф "Полювання на

колишню" 16+
01.40 Варьяти 12+

ÍÒÍ

06.10, 10.35, 19.30 Т/с "Ко�
ломбо" (16+)

07.55,17.10, 02.40 "Випад�
ковий свідок"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.10 "Свідок"

09.00 Х/ф "Розслідування"
12.50 "Легенди розшуку"
14.35 "Вартість життя"
16.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20,04.05 "Правда життя"
23.00 Х/ф "Свідоцтво про

бідність"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.10 Т/с "Жіночий лікар 2"
13.45, 15.30 Т/с "Пошта"
18.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Незакрита

мішень" 16+
23.10 Слідами
23.50 Т/с "Дорога додому"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 22.00 Т/с "Віра" 16+
11.05,02.10 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10,21.35, Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт
17.25,04.40 Перша шпальта
18.25 Біатлон
20.00 Д/ц "Супер � чуття"
21.55,01.05, 01.05, 05.55

Схеми
23.40 Д/ц "Дикі тварини"
01.35 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.20,12.20, 14.15 "Одру�
ження наосліп"

14.30,20.15 "Ліга сміху
2021"

17.10 Т/с "Вітер кохання"
22.15 "Ліпсінк батл"
00.15 Х/ф "Впіймай мене,

якщо зможеш"
02.55 "Ігри приколів"
04.55 "Світське життя. 2021"

²ÍÒÅÐ

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

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Агата Рейзін"
14.30,15.30, 00.40 "Речдок"
18.00,01.40 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Шерлок" 16+
03.10 "Чекай на мене. Украї�

на"
04.20 "Богині ефіру"

ÑÒÁ

05.25 Т/с "Коли ми вдома
06.15,19.00, 22.45 "Холос�

тяк" 12+
11.55 "Як вийти заміж" 16+
13.00, 14.50, 18.05 Т/с

"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
00.40 "Про що мовчать

жінки" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

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

яку ціну�2"
12.45,15.45 Факти. День
13.15,16.15, 23.55 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
16.25 Х/ф "Спеціаліст" 16+
18.45 Факти. Вечір
22.50 Скетч�шоу "На трьох�

9" 16+
01.25 Т/с "Вижити за будь�

яку ціну"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

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

ки 16+
12.20,01.50 Варьяти 12+
14.20 Де логіка? 12+
16.20 Х/ф "Чого хочуть

жінки"
19.00 Х/ф "Міс Конгені�

альність"
21.20 Х/ф "Міс Конгені�

альність 2. Озброєна
і легендарна"

23.40 Х/ф "Поки ти спав"

ÍÒÍ

06.15, 10.40, 19.35 Т/с "Ко�
ломбо" (16+)

07.55,17.10, 02.50 "Випад�
ковий свідок"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.20 "Свідок"

09.00 Х/ф "Роби � раз!"
12.50 "Легенди карного

розшуку"
14.35 "Правда життя"
16.50 "Легенди  Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
23.00 Х/ф "Контрольний

постріл" (18+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.00 Т/с "Тайсон" 16+
13.50, 15.30 Т/с "Любов ма�

тері" 12+
18.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 4" 12+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова
00.00,02.15 Т/с "Замкнене

коло" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Відтінки України
09.35, 22.00 Х/ф "Волліс і

Едвард" 12+
11.25 "Коко � Горила, що го�

ворить з людьми"
12.25 Дуже милі тварини
13.25 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
13.55 Телепродаж
14.25,19.50, 23.55 #ВУК�

РАЇНІ
14.30 UA:Фольк. Спогади
15.40 Біатлон
16.35 Полювання (
17.45,19.15 Д/ц "Дикі твари�

ни"
18.25 Біатлон
19.55,21.25 Д/ц "Боротьба

за виживання"
01.00 Д/ф "Висота 307.5"

1+1

05.00,19.30 ТСН
07.00 "Життя відомих лю�

дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
20.15 "Ліпсінк батл"
22.10 "Жіночий квартал
23.20,00.20 "Світське жит
01.20 "Лига смеху "

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.05 Х/ф "Укол парасоль�

кою"
13.00 Х/ф "Операція "И" та

інші пригоди Шурика"
15.00 Т/с "Добровольці"
20.00 "Подробиці"
20.30 Концерт
22.05 Т/с "Мамочка моя"
01.50 Х/ф "Сині як море

осі" 16+
ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.55, 10.50 Т/с "Любов на

реабілітації" 12+
07.55 "Неймовірна правда

про зірок"
12.45 "Провина кохання"
17.00 "Хата на тата" 12+
19.00 "МастерШеф Про�

фесіонали" 12+
22.22 "Dizel Night"

ICTV

07.15,08.50, 09.55 Скетч�
шоу "На трьох" 16+

08.15, 09.20 Т/с "Вижити за
будь�яку ціну"

10.30, 13.45 Т/с "Пес" 16+
11.30, 13.00, 01.50 Т/с

"Таємні двері" 16+
12.45 Факти. День
17.00 Х/ф "Еон Флакс" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Шалений Макс:

Дорога гніву" 16+
21.30 Х/ф "Привид у броні"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 М/ф "Феї і таємниця
країни драконів"

10.05 Орел і Решка
12.10 У кого більше? 12+
14.10 М/ф "Бейбі бос"
16.00 Х/ф "Боги Єгипту"
19.00 Х/ф "Учень чаклуна"
21.00 Х/ф "Король Артур:

Легенда меча" 12+
23.30 Х/ф "Хижа в лісі" 18+

ÍÒÍ

05.00 "Top Shop"
06.10 Х/ф "Вічний поклик"
13.05 Х/ф "Брати по крові"
15.00 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
16.15 Х/ф "Дракони назав�

жди" (16+)
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Невловимі мес�

ники"
21.05 Х/ф "Охоронець для

доньки" (16+)
23.10 Х/ф "Tри дев'ятки"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.25 Реальна містика
08.45 Т/с "Аквамарин"
12.35, 15.20 Т/с "Людина

без серця" 12+
16.50 Х/ф "DZIDZIO Впер�

ше" 12+
20.00 Головна тема
21.00 Шоу "Маска"
23.00, 02.15 Т/с "Серце

слідчого" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Спецпроєкт "Спадок"
14.05 Телепродаж
14.40 Біатлон
17.15 Студія "Біатлон"
17.35 "Жорстока міграція у

природі"
19.00 Д/с "Масштабні інже�

нерні помилки"
20.00 Добровольці
21.25 Розважальна програ�

ма
22.00 На передовій
23.10 Братство Червоного

хреста
1+1

05.00,19.30 ТСН
07.00 "Життя відомих лю�

дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�Забава"
09.45 "Світ навиворіт
14.50 Х/ф "Мені б у небо"
17.00 Х/ф "Красуня" (16+)
21.00 "Голос країни 11"
23.10 "Світське життя.
00.10  Х/ф "Брудні танці"

²ÍÒÅÐ

05.55 Х/ф "Східний вітер 4:
Легенда про Воїна"

08.00 "Удачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00 "Інше життя"
12.00 Т/с "Речдок. Особис�

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

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

ÑÒÁ

04.35 "Невідома версія. Іван
Васильович змінює
професію" 12+

05.35 Х/ф "Суєта суєт"
07.10 Х/ф "Осінній мара�

фон"
09.00 "МастерШеф Про�

фесіонали" 12+
12.30 "Хата на тата" 12+
15.05 "СуперМама 3"
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

ICTV

08.40, 13.00 Т/с "Розтин по�
каже�2" 16+

12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Шалений Макс:

Дорога гніву" 16+
16.45 Х/ф "Привид у броні"
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Коломбіана"
23.25 Х/ф "Вбити Білла

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 М/ф "Бейбі бос"
09.55 Х/ф "Диявол носить

Prada"
12.00 Х/ф "Отже, війна" 16+
14.00 Х/ф "Учень чаклуна"
16.10 Х/ф "Король Артур:

Легенда меча" 12+
18.50 Х/ф "Робін Гуд" 12+
21.00 Х/ф "Джон Картер
23.40 Х/ф "Циклоп" 18+

ÍÒÍ

08.10 "Будьте здоровi"
08.45 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
10.00 Х/ф "Брати по крові"
12.00 Х/ф "Охоронець для

доньки" (16+)
14.10 Х/ф "Поїзд поза роз�

кладом"
15.45 Х/ф "Тривожна не�

діля"
17.30 Х/ф "Невловимі мес�

ники"
19.00 Х/ф "Знову невло�

вимі"
21.35 Х/ф "Прихована заг�

роза"
23.25 Х/ф "Контрольний

постріл" (18+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.50 Реальна містика
10.00 Т/с "Комора життя"
17.20, 21.00 Т/с "Слабка

ланка" 12+
19.00 Сьогодні
23.45, 02.15 Т/с "Це було

біля моря" 16+
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Покрівельні роботи будь-
якої складності. Заміри, 

монтаж, демонтаж, ремонт, 
заміна даху. 15 років досві-

ду! 068-861-92-42

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

вільха, береза. Моя достав-
ка. 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 
компанію потрібні: водії на 
вантажні автомобілі, буль-
дозеристи, ескалаторники.
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

Для роботи в будівельну 
компанію потрібні:кранівн
ик,бетонярі,арматурники, 

різноробочі, зварювальник, 
виконроб, начальник діль-

ниці.Роботи вахтовим мето-
дом, д/р від 2 р. Оплата по-
годинна - від 60-120грн/год 
Житло надаємо. Тел.: 096-
870-72-66 (Viber, Telegram, 
WhatsApp), 050-745-65-98

Закупівля ВРХ: БИЧКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ДОРІЗИ. 098-

075-67-59

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будь-
яких марок у будь-якому 

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

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

250-67-48.

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.
Брикет високої якості, без 
пилу і крихти, весь один в 
один, є в мішках по 40 кг та 
насипом.Доставка по всій 
області безкоштовна. 098 
281 71 01( Іван), 098 275 95 

71( Роман).

Куплю Мотоцикли. К - 750, 
М-72, МВ- 750,650, Цундап, 
Урал, Мт 9, 12, 16, Ява- 360, 
Іж-49, запчастини до них, а 
також коляску ЯВА.(а також 
дитячу педальну машину 

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

Чистимо 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

ОГОЛОШЕННЯ

– Лікарю, а скоро ви мене випишете?
– Так я на дачі тільки фундамент залив... 

Ой, вибачте, хотів сказати - лікування – спра-
ва не швидка.


Патрульний зупиняє машину. Водій:
– Ну не міг я перевищити швидкість!
– Чому це?
– Так до тещі я їду...


У магазині:
– Мені б коробочку хороших цукерок, 

але так, щоб не дуже дорого.
– Вам для дівчини?
– Мені для лікаря.
– Віддячити чи помститись?


Дружина прийшла додому і каже:
– Милий, ось тобі пиво і раки, я включу 

телевізор, ти, напевно, забув, що там зараз 
футбол!

– Мила, сильно?
– Ні, ні, всього лише бампер, фара, двері 

й капот!


– Нам потрібен бухгалтер з досвідом і 
вищою економічною освітою!

– Досвід і диплом у мене є!
– А під слідством ви коли-небудь були?
– Ні, не був!
– А чому?
– Так не попався ще!


– Люба, ми виходимо через три години! 
– Але я щойно вимила волосся – воно 

не висохне... 
– У нас є фен! У крайньому разі – праска! 

У найбільш крайньому – ножиці!


– Добрий день. Хочете поговорити про 
Бога? 

– Ні. 
– А якщо я буду наполягати? 
– Доведеться вам про моє небажання 

передати йому особисто.


– Вчора так напилися, що прямо з вікна 

запускали салат!
– Може, салют?
– Точно, салют. Крабовий…


– Моя маленька дочка відмовляється їсти 

рибу. Чим можна її замінити?
– Кішкою. Кішки дуже люблять рибу.


Дружина ввечері дивиться телик і їсть 

один бутерброд за іншим. Чоловік не ви-
тримує:

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

– Угу. Це – п’ятий.


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


Якщо жінка мовчить, значить вона або 

фарбує губи, або придумує, чому чоловік 
знову винен.


Іноді і чорний гумор – ознака світлого 

розуму.


Самоізоляція – це ознайомлювальний 
тур на пенсію. Грошей немає і зайнятися 
нічим.


Сміливість, мужність, справедливість – 

перші ознаки алкогольного сп’яніння.


Довго думала, що б таке подарувати 
чоловікові на день народження. Піну для 
гоління? Шкарпетки? Банально. Купила 
собі путівку до Таїланду! Нехай улюблений 
відпочине!


Мова в РАГСі – як ліцензійна угода. Ні-

кому не цікаво, але сказати «згоден» треба.

Анекдоти :)

Вітаємо!

Компанія «Вівад 09» вітає з днем народження 
працівників компанії, які зустріли та святкували 
його протягом лютого. 

Це Кіснер М. Г., Макарчук О. С., Козел М. В., Лопоха В. О., Гудіна Л. І., Тетеря 
Т. П., Вакуленко В. Ю., Вовк М. В., Лиманець В. І., Полівчук О. І., Ткачук П. К., 
Романишин С. І., Павлюк Р. В., Цмох С. В., Зінчук Л. О., Нікітін О. Л., Панасюк 
Л. К., Сергійчук В. О., Шикун В. П., Шикун С. В., Багінська С. Є., Гончарук М. В., 
Пархомюк Л. В., Прус Н. П., Сливка Р. В., Шматко В. П., Якимчук І. М., Друзько 
В. П., Земик Ю. Є., Зінчук В. В., Кравчук О. В., Латко М. І., Попєнко В. В.

Зі святом народження вас ми вітаєм!
І миру у серці вам ми бажаєм!
Хай щастить на роботі та в кожному ділі,
Збуваються легко сміливі всі мрії!

Поменше хворіти, побільше радіти
І впевнено, з гумором кожен день жити!
Хай в серці весна, ніби пташка, бринить,
І гріє любов вас нехай кожну мить!


