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Староста Ольшанського старостинського 
округу: «У планах не лише здобути 
середню освіту, а й отримати вищу»

Лариса Бджілка

Редакція газети «20 
хвилин Романів» продо-
вжує знайомство читачів із 
старостами. Спілкуємося з 
очільником Ольшанського 
старостинського округу Ва-
димом Павловичем Голумб-
йовським.

- Пане Вадиме, як Вам працю-
ється на посаді старости? У Ваш 
Ольшанський округ входить най-
більша кількість населених пунк-
тів: Ольшанка, Улянівка, Цеберка, 
Бубни, Нивна, Голубин, Яблунівка.

- Налаштувавшись оптимістично, 
намагаюся якнайкраще виконувати 
свої обов'язки у щоденному житті 
громади. Фактично до територіаль-
ного складу округу увійшли колишні 
Ольшанська та Нивненська сільські 
ради в повному обсязі. Мотивацією 
до наполегливого, чіткого виконання 
своїх обов'язків маю доброзичливе 
ставлення громадян, їхнє щире та 
гарне спілкування, розуміння.

- Під час призначення Вас на 
посаду старости Ольшанського 
старостинського округу депутат-
ка Романівської склищної ради 
зауважила, що у Вас незакінчена 
середня освіта. Вам це не стає на 
заваді у роботі?

- Так, у мене незакінчена серед-
ня освіта, тож призначення старо-
стою стимулює мене до закінчення 
середньої освіти та до здобуття ви-
щої освіти, щоб саме це не і ставало 
у подальшому перешкодою в роботі. 

Дякую депутатці! Як сказано в одного 
класика, одні з джерел знань жадібно 
п'ють, інші – лише полощуть горло. 
Вважаю, у моєму випадку актуально 
перше – здобувати освіту, набувати 
професійних навичок, що стосується 
роботи, зокрема, вивчити Конститу-
цію України, ЗУ «Про місцеве  само-
врядування», ЗУ «Про запобігання 
корупції», «Про адміністративні 
послуги», «Про соціальну роботу з 
дітьми та молоддю» та інші закони 
України з питань діяльності органів 
місцевого самоврядування.

- Чи складали Ви для себе план 
розвитку округу на найближчий 
час?

- Щодо планів розвитку округу 
можу відповісти лише коротко – вони 
перебувають у процесі складання. 
Спираючись на підтримку Романів-
ської селищної ради, прислухаючись 
до думки громадян, вважаю: беззапе-
речно, в окрузі план розвитку має бути 
реальний, хоча обов'язково сміливий 

і оптимістичний, на що, безумовно, 
заслуговують наші громадяни. Насам-
перед плануємо досягати чіткого ви-
конання своїх обов'язків щодо надання 
адміністративних, соціальних та куль-
турних послуг нашим громадянам.

- Як Ви справлялися зі сніговою 
навалою?

- Справлялися усіма доступними 
засобами та наявними ресурсами, по-
тужностями тракторів, зокрема, що 
належать домогосподарствам місцевих 
жителів, а також технікою лісогоспо-
дарських підприємств, котрі ведуть 
виробничу діяльність на території ста-
ростинського округу. Користуючись 
нагодою, хочу подякувати від імені 
жителів населених пунктів усім не-
байдужим, хто зголосився допомогти у 
боротьбі зі сніговою навалою. Завдяки 
хорошим людям, основні шляхи та 
дороги по всіх населених пунктах були 
розчищені.

- Чи є на території  Вашого ста-
ростинського округу зареєстровані 
підприємці і чи сприяють вони 
якимось чином благоустрою сіль-
ської місцевості? 

- У нашому окрузі зареєстровані 
приватні підприємці, які здійснюють 
торгівлю продуктами харчування, вони 
утримують торговельні заклади та 
прилеглі до них території  в охайному 
вигляді. 

- Яка загальна кількість насе-
лення на вашому окрузі і якої ві-
кової категорії?

- Загальна кількість населення 
складає 598 чоловік, майже половина 
з них – працездатне населення, близько 
п'ятнадцяти відсотків – люди пенсій-
ного віку, решта – наш резерв, наші 
сподівання на краще майбутнє, наші 
молодь і діти!

«Відсутність будь-якого фінансування перетворює старост 
на прохачів» – староста Ягодинського старостинського округу

Лариса Бджілка

Про проблеми Ягодинського 
старостинського округу, а також 
плани на майбутнє розповідає 
його староста Віталій Лопоха. 

- До Вашого округу входить чотири 
населених пункти: Ягодинка, Лісна Руд-
ня, Борятин, Іванівщина. Яка кількість 
людей проживає в усіх селах і якої ві-
кової категорії? 

- На території Ягодинського старостин-
ського округу зареєстровано 548 громадян, з 
них 333 – працездатних, громадян пенсійного 
віку – 146, дітей – 69. Більшість тих, хто може 
працювати, залишили свої села в пошуках 
роботи, разом з батьками виїхало і багато ді-
тей. Тому в нас відсутній дитсадок, за останні 
роки ліквідовано бібліотеки і клуби  в селах 
Борятин і Лісна Рудня, закрився ФАП у с. 
Борятин, закрилася школа. 

- Які установи на сьогодні функціо-
нують на території Ягодинського старо-
стинського округу? 

- На території округу функціонують 
СЛА в с. Ягодинка та ФАП у с. Лісна Рудня, 
декілька невеликих фермерських господарств 
– «Шанюки», «Ягодинське», «Поліська бо-
рувка», які займаються рослинництвом та 
вирощуванням лохини. Землю орендують 
також ФГ «Едельвейс» і «Чуднівагроінвест». 
У зв’язку з відсутністю великих агро- чи 

промформувань та центрів переробки офі-
ційно працевлаштованих дуже мало. Із 333 
працездатних офіційно працюючих всього 
67, більша частин яких – за межами округу. 
Значна частина людей працює неофіційно.

- Сьогодні в зв’язку зі створенням Ро-
манівської ОТГ спостерігаємо оптиміза-
цію у різних сферах. Чи торкнулося це 
Вашого старостинського округу? Якщо 
так, то як саме?

- Величезною проблемою є наведення 
елементарного порядку на території сіл та за 
їхніми межами. Відсутність будь-якого фінан-
сування перетворює старост на прохачів, а не 
на представників влади. Користуючись на-
годою, хочу висловити і від себе, і від жителів 
громади глибоку вдячність тим, хто допоміг 
у розчистці доріг від снігу: Олегу Петровичу 
Данилюку, лісничому Гвоздяренського лісни-
цтва, який надав трактор і сам сідав за кермо; 
Григорію Васильовичу Лутаю, трактористу 
цього ж лісництва; фермеру Миколі Микола-
йовичу Шанюку, який декілька днів пробивав 
дороги; Сергію Леонідовичу Лину, котрий 
власним трактором забезпечував змогу про-
їзду в напрямку с. Дідківці. Велике спасибі 
керівництву ФГ «Едельвейс», яке допомогло 

коштами на закупівлю пального. Маємо 
надію, що в майбутньому громада зможе 
сплачувати відповідні роботи з бюджету. 

- Які три перші кроки Вашої трудо-
вої діяльності, та які шляхи Ви бачите 
для вирішення проблемних питань на 
Вашому окрузі?

- Йде весна, яка несе в собі, крім тепла, 
іще й небезпеку пожеж. Для того, щоб не 
повторилася минулорічна трагедія села 
Борятина, закликаю всіх дуже обережно 
поводитися з вогнем. Великою проблемою 
є також заліснення кладовищ та узбіч доріг, 
для вирішення якої знову потрібно просити 
підприємців виділити кошти, жителів окру-
гу – вийти на прибирання, а керівництво 
громади – вирішувати екологічні та еконо-
мічні питання. Нас дуже турбує відсутність 
автобусного сполучення з центром громади, 
відсутність надійного переїзду від с. Іванів-
щина до с. Гвіздярня, стан доріг, особливо 
в селах Іванівщина, Борятин, Лісна Рудня, 
дороги Ягодинка – Лісна Рудня.

Розв’язати всі проблеми на місцевому 
рівні нереально. Для їхнього вирішення по-
трібні спільні зусилля жителів, громади, 
держави. 
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Пам’ятка для батьків
У зв'язку з трагічними обставинами, які 

сталися напередодні в одному із сіл Херсон-
щини, звертаємо увагу батьків на наступні 
правила стосовно дітей: 

1. Ніколи не залишайте дитину 
вдома саму, хоча б до 10-12 років. 
Пам’ятайте: може трапитися усе що завгодно, 
і достатньо тільки однієї фатальної випадко-
вості, щоб потім пам’ятати про неї все життя. 
Будь-яка квартира містить масу небезпек 
для дитини. Їхній спектр величезний: від 
мимоволі включеного газу або випадкової 
пожежі, що сталася в результаті короткого 
замкнення електропроводки, – до цілеспря-
мованого вторгнення чужої людини. Усе це 
може спричинити непоборні наслідки.

2. Ніколи не випускайте дитину 
саму на вулицю після 21-ї години, 
хоча б до 10-12 років, навіть улітку. 
Не залишайте дитину саму біля входу в ма-
газин, в аптеку, відділення зв’язку, у дворі, 
навіть біля власного під’їзду. Також на дачі 
дитина ніколи не повинна сама гуляти за 
межами вашої ділянки. І тут може трапити-
ся всяке, достатньо тільки однієї фатальної 
випадковості.

3. Наполягайте на тому, щоб 
ваша дитина на все життя чітко за-
своїла: треба з підозрою ставитися 
до чужих людей. Увесь світ для дитини 
повинен жорстко ділитися на «своїх» і «чу-
жих». Чужому не можна відкривати двері. 
З чужим нема про що розмовляти у дворі. 
Від чужого на вулиці не можна приймати 

подарунки. Із чужим не можна нікуди йти, 
сідати в автомобіль, виїжджати на автобусі 
і т. і. Із чужими людьми ніколи не можна 
сідати в один ліфт.

4. Виховуйте в дітей спостереж-
ливість. Повірте, вона буде корисна як для 
них, так і для вас. Дитина повинна вміти 
уважно дивитися на всі боки й помічати 
все, що відбувається навколо. Діти часто по-
мічають те, що ми, дорослі, пропускаємо 
поза очима. Навчіть дитину не просто спо-
стерігати, а ще й розповідати вам про все, 
що вона помітила незвичайного у дворі, на 
вулиці, навкруги, на дачі. Не виключено, що 
її дитячі спостереження допоможуть вам 
зробити серйозні висновки.

5. Дитина повинна знати: усе, 
необхідне для неї, вона одержує 
від вас – батьків. У крайньому разі від 
когось, але у вашій присутності і обов’язково 
за вашим схваленням. Значить, нічого не 
можна підбирати на вулиці – ні яскравої 
іграшки, ні гарного папірця. Значить, ніко-
ли й нічого не можна брати в незнайомих 
людей – ні морозива, ні тістечка, ні напоїв, 
ні цигарки, ні шприца.

6. Дитина не повинна приносити 
в будинок нічого з того, що вона 
все-таки може знайти у дворі або на 
дачі. Ні кинутої кимось іграшки, ні забутої 
авторучки, ні яскравої бляшанки, ні симпа-
тичної пляшки, ні знайденої на лавці книги, 
ні викинутого кимось конверта з рідкісною 
маркою, ні бездомного собаки, ні приблудної 
кішки. Усе це може бути джерелом реальної 
або потенційної небезпеки.

7. Ніякі дитячі сльози ніколи не 
повинні стати мотивом для того, 
щоб ви послабили пильність. Ваше 
слово завжди повинно значити саме «ні», а 
не «мабуть». Дитина повинна твердо знати 
й розуміти слова «можна» і «не можна». Усе, 
що ви визнаєте припустимим для дитини 
(нова іграшка, собака, кішка), повинне про-
йти через ваші руки, бути перевірено вами 
й відповідним чином оброблено.

8. Навчіть дитину не розповідати 
першому зустрічному про ваш сімейний 
статок, місце роботи й посади батьків.

Ірина Горбачевська,
психологічна служба КУ ОНЗ «Романівська 

гімназія»

Освітяни обговорили 
актуальні питання  
в онлайн-форматі

12 березня в онлайн-режимі відбулась ін-
структивно-методична нарада з керівниками 
закладів освіти Романівської селищної ради. 

Учасники АТО мають пільги  
зі сплати земельного податку

Відповідно до ст. 269 По-
даткового кодексу України, 
платниками земельного по-
датку є власники земельних 
ділянок, земельних часток 
(паїв) та землекористувачі. 

Оподатковуються земельні ді-
лянки, які перебувають у власнос-
ті або користуванні, та земельні 
частки (паї), які перебувають у 
власності.

Згідно з п. 281.1.4 ст. 281 По-
даткового кодексу України, від 
сплати земельного податку звіль-
няються фізичні особи, які бра-
ли участь в антитерористичній 
операції (в Операції об’єднаних 

сил) та відповідно до норм За-
кону «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їхнього соціального за-
хисту» визнані ветеранами війни.

 При цьому звільнення від 
сплати земельного податку, 
передбачене для такої катего-
рії фізичних осіб, поширюєть-
ся на одну земельну ділянку за 
кожним видом використання 
у межах граничних норм, зо-
крема: 

• для ведення особистого се-
лянського господарства – у роз-
мірі не більш як 2 гектари; 

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

• для індивідуального дач-
ного будівництва – не більш як 
0,10 гектара; 

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

• для ведення садівництва – 
не більш як 0,12 гектара. 

Для звільнення від сплати зе-
мельного податку особа, яка має 
підстави для отримання пільг, 
повинна надати податковому 
органу за місцезнаходженням 
земельної ділянки заяву довіль-
ної форми та документи, що 
посвідчують її право на пільгу, 
зокрема, посвідчення «Учасник 
бойових дій».

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

Ближче до людей: продовжуються виїзні 
прийоми Романівського селищного голови

Лариса Бджілка

Сільські люди про 
наболіле розповіли 
безпосередньо голові 
Романівської селищної 
ради. 

10 березня відбувся плановий 
виїзний прийом громадян Романів-
ським селищним головою Володи-
миром Савченком на території Пру-
тівського старостинського округу в 
селах Костянтинівка та Прутівка. 

Жителі тамтешніх сіл порушу-
вали низку питань про необхід-
ність налагодження автобусного 
сполучення з обласним центром, 
незадовільний стан автомобільних 
доріг, забезпечення населених 
пунктів вуличним освітленням. 

Також жителі Прутівського 
старостинського округу просили 
Володимира Савченка з̀ ясувати 

обставини виділення 26 га землі 
поблизу села Прутівка. Як ствер-
джують селяни, їм ніхто не може 
надати ґрунтовну та професійну 
відповідь, хто і коли та на підставі 
чого у них з-під носа забрав землю, 
яку, до речі, люди обробляли про-
тягом багатьох років. 

Також було колективне усне 
звернення до Володимира Сав-

ченка з проханням при виділенні 
землі на території Прутівського 
округу першочергово задовольни-
ти потреби жителів тутешніх сіл, 
які займаються сільським госпо-
дарством, є жителями своєї рідної 
землі і які потребують землю під 
сінокіс та для посівів, аби й надалі 
була змога утримувати птицю та 
худобу. Не менш важливим є пи-

тання недостатньої кількості води 
у криницях у посушливе літо. 
Прозвучало прохання жителів, 
аби голова Романівської селищної 
ради сприяв залученню депутатів, 
спонсорів для вирішення цього 
питання, звісно, за участю і самих 
жителів. Порушували питання 
й про стан медичного обслуго-
вування. 

Володимир Савченко зазна-
чив, що усі озвучені питання по-
требують вивчення, консультацій 
та фахового опрацювання, і лише 
згодом будуть надані відповіді.

Також голова Романівської се-
лищної ради завітав до місцевих 
закладів культури та у костянти-
нівську школу.

На порядок денний винесено 
питання запровадження у навчаль-
них закладах системи забезпечення 
якості освіти (ст. 41 Закону Украї-
ни «Про освіту»), яка сприятиме 
формуванню довіри суспільства до 
системи та закладів освіти, органів 
управління освітою, підвищенню 
якості освіти. Внутрішня система 
запроваджується безпосередньо 
навчальним закладом. Зовнішньою 
перевіркою є інституційний аудит. 

Що таке зовнішній незалежний 
аудит? Чим він відрізняється від 
атестації шкіл? Як він вплине на 
життя шкіл, якість освіти? Які ба-
зові принципи проведення аудиту? 
Саме ці питання стали предметом 
для обговорення під час наради. 

Крім цього, начальник відділу 
освіти О. Гаврилова поінформува-
ла, що триває робота щодо розро-
блення стратегії освітньої галузі. У 
зв’язку з цим закликала активізува-
тися і долучитися до процесу обго-
ворення та вироблення пропозицій 
керівників навчальних закладів, 
учнів, педагогів та батьків, а також 
представників місцевих громад.

Керівники закладів освіти 
отримали рекомендації з відбору 
та проведення замовлення підруч-
ників здобувачам освіти.
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Проміжні вибори депутатів селищної ради
28 березня 2021 року

МИРОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11 .03.2021р.     смт Миропіль    № 12

ПОСТАНОВА
Про утворення дільничних виборчих комісій виборчих дільниць №181001 

та № 180002 проміжних виборів депутатів селищної ради 28 березня 2021 року
Розглянувши подання голови Миропільської селищної територіальної виборчої комісії Шевчук Л.С. 

разом із доданими до них документами щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій згідно ч.8 
ст.204 ВКУ(жеребкування,  передбачене  пунктом 1 частини першої статті 9,частини другої, четвертою статті 
23, статтею 34, частинами першою – сьомою статті 204 Виборчого кодексу України, Порядком проведення 
жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, за-
твердженого постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 114, Постанови ЦВК від 24 липня 2020 року № 141 
«Про внесення змін до Порядку проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних 
виборчих комісій з місцевих виборів», Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та 
проведення проміжних виборів депутатів селищної ради 28 березня 2021 року, затвердженого постановою 
Центральної виборчої комісії від 22 січня 2021 року № 16, не проводилося, так як кількість кандидатур, вклю-
чених до подань не перевищила кількісних складів відповідних дільничних виборчих комісій, зазначених 
у частині 3 статті 204 Виборчого кодексу України, Миропільська селищна територіальна виборча комісія з 
проміжних виборів депутатів селищної ради 28 березня 2021 року постановляє: 

1. Утворити та сформувати склад дільничних виборчих комісій виборчих дільниць  181001, 180002 з 
проміжних виборів депутатів селищної ради 28 березня 2021 року, призначити їх керівний склад згідно з 
додатками 1 та 2.

2.  Цю постанову (разом з додатками) вивісити для загального ознайомлення на стенді офіційних матері-
алів комісії у терміни і у порядку, визначеному частиною четвертою статті 37 Виборчого кодексу України, а 
також оприлюднити на веб-сайті Миропільської селищної ради у порядку та в терміни, встановлені частиною 
четвертою статті 23 та частиною сьомою статті 204 Виборчого кодексу України.

3. Дільничним виборчим комісіям виборчих дільниць 181001, 180002  з проміжних виборів депутатів 
селищної ради 28 березня 2021 року забезпечити інформування громадян про місцезнаходження  та режим 
роботи комісій.

Голова Миропільської селищної територіальної виборчої комісії  Л. Шевчук
Секретар Миропільської селищної  територіальної виборчої комісії  І.Цимбаліст

Додаток 1 до постанови №  Миропільської селищної територіальної виборчої комісії Житомирського 
району Житомирської області від 11.03.2021року.

Житомирська область Житомирський район
Дільнична виборча комісія з проміжних виборів депутатів селищної ради
Звичайна виборча дільниця №181001
с. Печанівка

№ ПІБ Посада у ДВК Суб’єкт подання
1. Бабійчук Зоя Василівна Голова ДВК Голова Миропільської СТВК
2. Ніколайчук Світлана Леонідівна Заступник голови ДВК Голова Миропільської СТВК
3. Деркач Алла Вікторівна Секретар ДВК Голова Миропільської СТВК
4. Гарбузюк Надія Вікторівна Член комісії Голова Миропільської СТВК
5. Дибелюк Марина Іванівна Член комісії Голова Миропільської СТВК
6. Довга Ніна Василівна Член комісії Голова Миропільської СТВК
7. Ковалюк Яна Сергіївна Член комісії Голова Миропільської СТВК
8. Латка Тетяна Антонівна Член комісії Голова Миропільської СТВК
9. Матвійчук Інна Анатоліївна Член комісії Голова Миропільської СТВК
10. Осадчук Аліна Сергіівна Член комісії Голова Миропільської СТВК
11. Осадчук Максим Вячеславович Член комісії Голова Миропільської СТВК
12. Сидорчук Катерина Володимирівна Член комісії Голова Миропільської СТВК

Голова Миропільської селищної територіальної виборчої комісії  Л.Шевчук

Додаток 2 до постанови №  Миропільської селищної територіальної виборчої комісії Житомирського 
району Житомирської області від 11.03.2021року.

Житомирська область Житомирський район
Дільнична виборча комісія з проміжних виборів депутатів селищної ради
Звичайна виборча дільниця №181002
с. Паволочка

№ ПІБ Посада у ДВК Суб’єкт подання
1. Мосейчук Тетяна Адамівна Голова ДВК Голова Миропільської СТВК
2. Максимчук Інна Сергіївна Заступник голови ДВК Голова Миропільської СТВК
3. Дереженко Юлія Петрівна Секретар ДВК Голова Миропільської СТВК
4. Барчук Ольга Василівна Член комісії Голова Миропільської СТВК
5. Горбатюк Антоніна Антонівна Член комісії Голова Миропільської СТВК
6. Коровчук Анастасія Олександрівна Член комісії Голова Миропільської СТВК
7. Коровчук Дмитро Віталійович Член комісії Голова Миропільської СТВК
8. Лебедюк Жанна Павлівна Член комісії Голова Миропільської СТВК
9. Савчук Галина Петрівна Член комісії Голова Миропільської СТВК
10. Федорак Наталія Василівна Член комісії Голова Миропільської СТВК

Голова Миропільської селищної територіальної виборчої комісії  Л.Шевчук

В інклюзивно-ресурсному центрі  
створено мінібібліотеку

Наразі книги можна взя-
ти за попереднім записом. 

В інклюзивно-ресурсному центрі 
Романівської селищної ради Житомир-
ського району Житомирської області 
створена маленька бібліотека, яка буде 

поповнюватися корисною літературою 
стосовно інклюзивного навчання і ви-
ховання дітей з особливими освітніми 
потребами.

Методична література адресована вчи-
телям інклюзивних класів, асистентам вчи-
телів, практичним психологам, вчителям 
логопедам та батькам дітей з ООП. 

У зв’язку з карантинними 
обмеженнями книги мож-
на отримати і опрацювати 
вдома за попереднім запи-
сом за телефоном 2-33-00.

Керівництво громади та  
жителі Романівщини вшану-
вали пам'ять загиблих  
героїв-добровольців

Лариса Бджілка

14 березня – День українського добровольця.

Приємні та необхідні 
подарунки для  
ЗДО «Сонечко»

Іван Романенко

Дошкілля Рома-
нівської громади має 
постійну підтримку 
з боку депутата Жит-
тмирської обласної 
ради Ігоря Ходака. 

Він завжди переймається про-
блемами освітніх закладів. Тому 
традиційно подарунки від Ігоря 
Ходака отримали працівники Ро-
манівського закладу дошкільної 
освіти «Сонечко»: харчовому 
блоку подарували електричну 
м’ясорубку, вкрай необхідну для 
роботи, а технічному персоналу 
– потужний пилосос.

Подарунки від імені Ігоря 
Євгеновича працівникам закла-
ду урочисто вручили депутати 
Романівської селищної ради від 
партії «Наш край» Василь Флуд 
та Юрій Чумаченко.

«Від усього колективу Ро-
манівського ЗДО "Сонечко", 
дітей та батьків дякуємо за 
своєчасну допомогу, розуміння 
та підтримку! Варто зазна-
чити, що Ігор Євгенович завжди 
допомагав і допомагає нашому 
закладу. Ми маємо щиру на-
дію й на подальшу підтримку 
депутатом нашого дитячого 
садочка. Дякуємо також депу-
татам Романівської селищної 
ради Василю Флуду та Юрію 
Чумаченку», – сказала завід-
увачка ЗДО «Сонечко» Зоя 
Гумінська.

Саме 14 березня сім років тому 
почалося формування першого до-
бровольчого батальйону. Добро-
вольці першими стали на захист 
територіальної цілісності України 
проти російської агресії. Багато з 
них віддали за Україну найдорожче 
– своє життя. Серед загиблих є й 
наші земляки з Романівщини.

У заході спільно з керівництвом 
громади взяли участь ветерани 
АТО, волонтери. Учасники захо-
ду поклали квіти до пам’ятника 
борцям за волю України та Дошки 
пам’яті.

Ми всі без винятку щиро дяку-
ємо та низько вклоняємось перед 
українськими добровольцями, які 
все зробили і роблять нині для за-
хисту української державності.
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Чи дійсно пенсії будуть знижуватися з кожним роком?
Розмір пенсій в Україні що-

річно зменшуватиметься.  
В результаті вже у 2050-х ви-
плати будуть вдвічі меншими.

Про це повідомляє «Главком». Це 
пов’язано з тим, що працюючих стає менше, 
а число пенсіонерів у відсотковому співвід-
ношенні зростає.

Відзначимо, що з 2017 року скоротили 
«вартість» кожного року стажу. В резуль-
таті всі пенсіонери за новими правилами 
отримують виплату на 26% нижче. У 2000-х 
посилили вимоги до стажу: у нього переста-
ли зараховувати період навчання, час, коли 
співробітник «значився», але не отримував 
зарплату.

Крім того, у 2016-му вдвічі скоротили 
єдиний соціальний внесок (ЄСВ) із зарп-
лати – він поповнює бюджет Пенсійного 

фонду. Також варто відзначити низькі зарп-
лати, великий рівень тіньової економіки 
в Україні.

Пенсії будуть знижуватися з кожним 
роком. Наразі українці на пенсії отримують 
близько 28,7% останньої зарплати, – кажуть 
у Мінсоцполітики. Поступово ця цифра 
знизиться до 18%. Так, із зарплатою в 10 
тис. грн можна отримувати близько 2,87 
тис. грн, а у 2055-му при таких же умовах 
вже 1,8 тис. грн.

В Україні з 1 березня перерахували міні-
мальну пенсію для тих, хто виконав вимоги 
щодо стажу, – на 100 грн. Пенсіонери, які 
мають 30 років стажу (для жінок) і 35 років 
стажу (для чоловіків), до 1 березня 2021-го 
отримували гарантований розмір пенсії 2100 
грн (або більше), а з 1 березня їхня виплата 
не може бути менше 2200 грн. 

Житомиряни неоднозначно відре-
агували на таку новину. Дехто обурений 
інформацією про зниження пенсій, а дехто 
вважає, що це реклама страхових компаній:

«У мене питання: для чого платити 
податки сьогодні, якщо пенсій завтра не 
буде?» – цікавиться Ольга Абуладзе.

«Пенсій у вас не буде. Альтернатива – 
це самостійно накопичувати в лайфових 
страхових компаніях», – зазначає Sergey 
Kostyk.

«Пенсії знизяться, а мільйони в кармани 
смотрящих виростуть! Вот і вся логіка», – 
наголошує Валентин Полищук.

«Це реклама страховиків швидше за все! 
Адже пенсії потихеньку зростуть. Ніхто 
понижувати не буде! Друге діло, що вони 
мізерні», – коментує Маша Бабічко.

«Мені вже в цьому місяці додали майже 
400 гривень», – додає Валентина Булкот.

Стоматологічний кабінет на базі амбулаторії –  
для села то справді реформа…

Віктор Першко

У приміщенні ам-
булаторії загальної 
практики сімейної 
медицини, яка об-
слуговує жителів села 
Висока Піч та декіль-
кох прилеглих сусідніх 
сіл, відтепер з’явився 
новий та сучасний сто-
матологічний кабінет. 
10 березня 2021 року 
відбулося його від-
криття.

 Стоматолог і кабінет для при-
йому відвідувачів у Високій Печі 
існував вже кілька років, однак для 
надання терапевтичної допомоги 
на сучасному рівні у кабінет по-
трібно було закупити сучасне об-
ладнання. Тетерівська сільська рада 
передбачила для цього відповідне 
фінансування, але для того, щоб 
кабінет із послугами лікаря-дан-
тиста відповідав усім критеріям, 
знадобилася допомога депутата 
Житомирської обласної ради Ігора 
Ходака. «Новий стоматологіч-
ний кабінет на базі місцевої 
амбулаторії у Високій Печі – це 
результат продуктивної співп-
раці, конструктивного підходу 
до проєкту та раціонального 
співфінансування. Результатив-
ною і видимою допомога стає 
там, де є стратегічна робота. 
Разом ми уже працювали над удо-
сконаленням медичної галузі в 
громаді, Пропрацювавши один 
успішний проєкт, я і цього разу 
долучився  до подальшого розви-
тку медицини в громаді. Адже 
амбулаторія у Високій Печі – це 
більше двох тисяч пацієнтів», – 
каже Ігор Ходак.

Висока Піч та декілька довко-
лишніх сіл увійшли до складу 
Тетерівської об’єднаної громади 
вже на фініші реформаторського 
процесу із децентралізації влади 
в Україні. Тому увага до потреб 
амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини, яка функці-
онує у Високій Печі, сьогодні є 
особливою. За словами  директора 
центру первинної медико-санітар-
ної допомоги Тетерівської сільської 
ради Сергія Ватраля, у складі ам-
булаторії сьогодні працюють двоє 
сімейних лікарів. Відтепер значно 
покращено можливості і стама-
тологічного кабінету, куди тричі 
на тиждень звертається більше 

10-и пацієнтів. С. Ватраль розпо-
вів про наміри вже найближчим 
часом обладнати амбулаторію у 
Високій Печі ще й лабораторією та 
аптечним пунктом-кіоском. 

Присутня на церемонії відкрит-
тя оновленого стоматологічного 
кабінету Тетерівський сільський 
голова В. Ільницька зауважила, що 
медичне обслуговування населен-
ня Тетерівської сільради є ледь не 
першочерговим завданням з-поміж 
усіх щоденних клопотів сільського 
голови, виконавчого комітету ради і 
її депутатського складу. Вищезгада-
ний директор ПМСД Тетерівської 

сільради Сергій Ватраль зазначив, 
що свого часу найпершим завдан-
ням, яке постало перед новоство-
реною Тетерівською громадою ще 
у 2015-2016 роках, було відкриття 

постійного пункту швидкої допо-
моги, який базувався на території 
Тетерівської сільської ради. І тоді 
потужну підтримку та значне 
сприяння у питанні відкриття 
пункту надав депутат Житомир-
ської обласної ради Ігор Ходак. 
Адже раніше жителі сіл, що вхо-
дили до складу Тетерівської сіль-
ської ради, сподіваючись на приїзд 
швидкої допомоги, очікували май-

же годину часу. Це пояснювалося 
тим, що «швидка», яка базувалася 
на території Станишівської район-
ної лікарні, рухаючись у напрямку 
термінового виклику, змушена була 
долати значну відстань вулицями 
обласного центру. Звісно ж, при 
цьому втрачалися дорогоцінні 
для хворих чи травмованих людей 
хвилини, які найчастіше ставали 
вирішальними як для лікарів, які 
поспішали на допомогу постраж-
далим чи хворим людям, так і для 
пацієнтів, які занадто довго чекали 
на її прибуття. Ось так, завдяки 
сприянню Ігоря Ходака, на тере-
нах Тетерівської сільради швидка 
допомога приїздить на виклики 

до пацієнтів чи постраждалих у 
надзвичайних ситуаціях людей 
менше аніж за пів години.

10 березня 2021-го року у при-
міщенні амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини села 
Висока Піч офіційно розпочав пра-
цювати оновлений і осучаснений 
стоматологічний кабінет, який 
обслуговуватиме населення най-
ближчих сіл, зокрема Рудні Пошти, 
Старошийки, Покостівки. 

Лікар-стоматолог Олександр 
Цимбал, який вже кілька років пра-
цює у Високій Печі, каже, що нове 
обладнання докорінно поліпшує 
можливості та умови надання те-
рапевтичної допомоги пацієнтам, 
які конче потребують системного 
обстеження та лікування ротової 
порожнини. Саме  профілактична 
робота з боку дантиста сьогодні 
важить найбільше у питаннях та 
ситуаціях збереження здорових 
зубів. Жителям Високої Печі (а та-
кож жителям сусідніх сіл) не треба 
буде  долати відстань до Житомира, 
аби отримати консультацію, а в разі 
потреби – пройти курс лікування у 
стоматологічному кабінеті. А якщо 
врахувати, що зазвичай допомога 
стоматолога вимагає кількаразо-
вого втручання упродовж кількох 
відвідин стоматологічного кабінету, 
то зручність (і так само економія 
коштів і часу) у ситуації, коли 
лікар-дантист надає допомогу за 
місцем проживання своїх пацієнтів 
є очевидною. 

Староста Високопічського ста-
ростинського округу Катерина Кот-
віцька, яка також була присутня на 
відкритті оновленого стоматоло-
гічного кабінету, сказала, що для 
жителів села оснащеність амбула-
торії сімейної медицини повноцін-
ним і сучасним стоматологічним 
кабінетом, а також лабораторією 
для проведення основних і най-
поширеніших досліджень згідно 
з направленням сімейного лікаря 
стане насправді реформаторським 
кроком. 
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Перехід на електронні трудові книжки.  
Що зміниться для українців?

На початку березня Прези-
дент Володимир Зеленський 
підписав закон про перехід 
на електронні трудові книж-
ки. Дані про страховий стаж 
українців після 2004 року в 
електронних реєстрах вже є, 
тепер потрібно оцифрувати 
старіші записи.

Як саме це відбуватиметься і що змінить-
ся для українців, дізнавались експерти Цен-
тру громадського моніторингу та контролю. 

Як оцифрувати трудовий досвід?
Від паперових книжок планують від-

мовитися не відразу. Закон передбачає 
п'ятирічний перехідний період. Упро-
довж цього часу можна використовувати 
і паперову, і електронну трудову. Як і ра-
ніше, облік даних вестиме Пенсійний фонд, 
який відповідає за накопичення, зберігання 
та обробку інформації про страховий стаж 
працівників для отримання пенсій. На сайті 
фонду на кожну застраховану особу буде 
заведена персональна електронна картка, 
яка міститиме загальний страховий стаж, 
зокрема, набутий до 2004 року. Ці відомос-
ті будуть вноситися до реєстру на підставі 
трудової книжки або окремих документів, 
які підтверджують стаж роботи.

Перенести інформацію з паперової 
трудової книжки до цифрової можна 
буде як самостійно, так і з допомогою 
роботодавця. Це можна зробити через 
вебпортал електронних послуг Пенсійного 
фонду, додавши скановані копії трудової 
книжки. Згідно з вимогами, скан-копії мають 
бути кольоровими, чіткими та відображати 
всі реквізити документа. Заповнені сторінки 
мають бути у хронологічному порядку, фор-
мат зображення .jpg або .pdf, розмір кожного 

файлу не більше одного мегабайта. Щоб 
скористатись сервісом, обов’язково треба 
мати електронний підпис або печатку, а 
для роботодавця також згоду працівника 
на обробку персональних даних. 

«Наприклад, роботодавець буде за всіх своїх 
працівників робити скан-копії, завіряти їх 
власним електронним підписом і подавати 
їх до нас. Оцифрування внесеної інформації 
в реєстр буде здійснюватися у Пенсійному 
фонді України», – пояснює заступник голови 
Пенсійного фонду з питань цифрового 
розвитку Олександр Малецький. 

Після перенесення відомостей до 
електронного реєстру роботодавець буде 
зобов'язаний видати оригінал паперової тру-
дової книжки працівнику. Водночас, згідно із 
законом, на вимогу працівника роботодавець 
буде зобов’язаний продовжувати паралель-
но із електронним обліком вести трудову в 
паперовій формі.

Урядовці запевняють, що в повсяк-
денному житті українців нічого не 

зміниться. Основне місце роботи буде ви-
значатися за відомостями в реєстрі застрахо-
ваних осіб. У день звільнення роботодавець 
видаватиме працівнику лише копію наказу 
про звільнення та проводитиме остаточний 
розрахунок у встановлені строки. 

За законом стане можливим автоматичне 
призначення пенсії за віком через особистий 
кабінет на вебпорталі електронних послуг. 
Водночас в українців зберігається право від-
строчення виходу на пенсію.

Які плюси і мінуси переходу?
Автори закону кажуть, що перехід на 

електронний облік має чимало переваг: 
від зменшення витрат роботодавців на ве-
дення паперового документообігу до немож-
ливості загубити або зіпсувати книжку. За 
даними аналітичного центру EasyBusiness, 
скасування паперових трудових може за-
ощадити для бізнесу близько 500 мільйонів 
гривень щороку. Також електронний облік 
спросить доступ до інформації про освіту 

та кваліфікацію працівників. Роботодавці 
зможуть ефективніше планувати підготовку 
та перепідготовку фахівців. 

Критиків закону цікавлять ризики, які 
несе електронна системи. Чи будуть персо-
нальні дані українців надійно захищені, чи 
не будуть спотворені записи про досвід, чи 
можливий збій та втрата інформації? 

Експерт соціальних програм Центру 
Разумкова Ольга Пищуліна вважає, що під-
став хвилюватися немає: «У молоді зараз немає 
паперового паспорту, у людей немає паперової 
книжки з рухом коштів на своєму рахунку в 
банку, які були колись, тепер не буде й паперової 
трудової книжки. Це не страшно, адже дані збе-
рігаються в захищених реєстрах, і їх хоч щодня 
людина може перевіряти й контролювати».

Навіть якщо і йдеться про певні ризики, 
то їх не більше, ніж у паперових книжок. 
Відновити трудовий досвід не завжди вда-
ється навіть з паперовою трудовою, якщо 
підприємство закрилось чи збанкрутіло. 

Чи не найважливішою перевагою елек-
тронних трудових книжок експерти назива-
ють усунення людського фактору і більший 
контроль. 

«Це додатковий контроль з боку лю-
дини, яка будь-коли може зайти в реєстр 
загальнообов'язкового соціального страхування 
та подивитися, чи сплачує за нього робото-
давець соціальні внески, які саме, подивитися 
свій страховий стаж. Адже часто бувало, що у 
паперову книжку кадровик записує людині, що 
вона працює, а внески роботодавець не сплачує і 
людина залишається без пенсії», – наголошує 
експерт Реанімаційного пакету реформ 
Ілля Несходовський.

Закон набуде чинності через три місяці з 
дня опублікування, а саме 10 червня. В укра-
їнців буде ще чимало часу, щоб розібратися зі 
всіма нюансами переходу на цифру. Загалом 
же експерти погоджуються, що переживати 
через відмову від паперової книжки не слід, 
адже це послідовна вимога часу. 

На Житомирщині діятимуть 6 окружних прокуратур
Відповідно до наказу Генерального прокурора 

від 17.02.2021, Бердичівська, Житомирська, Корос-
тенська, Коростишівська та Новоград-Волинська 
місцеві прокуратури припинили свою діяльність 
шляхом реорганізації. 

Разом з тим створено такі окружні прокуратури: Бердичівську, Жи-
томирську, Коростенську, Коростишівську, Новоград-Волинську 
та Чуднівську окружні прокуратури.

Днем початку роботи окружних прокуратур визначено 15 березня 
2021 року.

При створенні окружних прокуратур ураховано зміни, передбачені 
адміністративно-територіальною реформою. Зокрема, відповідно до по-
станови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та 
ліквідацію районів» у Житомирській області, утворено Бердичівський, 
Житомирський, Коростенський та Новоград-Волинський райони.

Територія юрисдикції Бердичівської, Коростенської та Новоград-Во-
линської окружних прокуратур входитиме виключно до Бердичівського, 
Коростенського та Новоград-Волинського районів відповідно. Разом з 
тим на території Житомирського району функціонуватиме три окружні 
прокуратури: Житомирська, Коростишівська та Чуднівська.

З метою удосконалення діяльності у Коростенській окружній про-
куратурі утворено Малинський, Овруцький та Олевський відділи, а у 
Коростишівській окружній прокуратурі – Попільнянський, Радомишль-
ський та Хорошівський.

Перелік новостворених прокуратур та відповідні територіальні громади,  
на які розповсюджується юрисдикція місцевих прокуратур:

• Бердичівська окружна прокура-
тура (з адміністративним центром у місті Бер-
дичеві за адресою: вул. Вінницька, 23) у складі 
територій Андрушівської міської, Бердичівської 
міської, Вчорайшенської сільської, Гришковецької 
селищної, Краснопільської сільської, Райгородоць-
кої сільської, Ружинської селищної, Семенівської 
сільської, Червоненської селищної, Швайківської 
сільської територіальних громад.

• Житомирська окружна прокура-
тура (адміністративний центр у місті Житомирі 
за адресою: вул. Леха Качинського, 2) у складі 
територій Березівської сільської, Глибочицької 
сільської, Житомирської міської, Новогуйвинської 
селищної, Оліївської сільської, Станишівської 
сільської, Тетерівської сільської територіальних 
громад.

• Коростишівська окружна про-
куратура (адміністративний центр у місті 
Коростишеві за адресою: вул. Шевченка, 5) 
у складі територій Андрушківської сільської, 
Брусилівської селищної, Високівської сільської, 
Вишевицької сільської, Волицької сільської, Горо-
доцької селищної, Квітневої сільської, Корнин-
ської селищної, Коростишівської міської, Ново-
борівської селищної, Попільнянської селищної, 
Потіївської сільської, Радомишльської міської, 
Старосілецької сільської, Харитонівської сільської, 
Хорошівської селищної, Черняхівської селищної 
територіальних громад.

У структурі Коростишівської окружної 
прокуратури утворено такі відділи:

Попільнянський (Андрушківська сіль-
ська, Квітнева сільська, Корнинська селищ-
на та Попільнянська селищна територіальні 
громади);

Радомишльський (Брусилівська селищна, 
Вишевицька сільська, Городоцька селищна, По-
тіївська сільська та Радомишльська міська тери-
торіальні громади);

Хорошівський (Високівська сільська, Ново-
борівська селищна, Хорошівська селищна та Чер-
няхівська селищна територіальні громади).

• Чуднівська окружна прокуратура 
(адміністративний центр у місті Чуднові за адресою: 
Героїв Майдану, 122) у складі територій Вільшан-
ської сільської, Курненської сільської, Любарської 
селищної, Миропільської селищної, Пулинської 
селищної, Романівської селищної, Чуднівської місь-
кої територіальних громад.

• Коростенська окружна прокура-
тура (адміністративний центр у місті Коростені 
за адресою: вул. Красіна, 10) у складі територій 
Білокоровицької сільської, Гладковицької сільської, 
Горщиківської сільської, Іршанської селищної, Ко-
ростенської міської, Лугинської селищної, Малин-
ської міської, Народицької селищної, Овруцької 
міської, Олевської міської, Словечанської сільської, 
Ушомирської сільської, Чоповицької селищної те-
риторіальних громад.

У структурі Коростенської окружної про-
куратури утворено такі відділи:

Малинський відділ (Чоповицька селищна та 
Малинська міська територіальні громади);

Овруцький (Гладковицька сільська, Народиць-
ка селищна, Овруцька міська та Словечанська сіль-
ська територіальні громади);

Олевський (Білокоровицька сільська та Олев-
ська міська територіальні громади).

• Новоград-Волинська окружна про-
куратура (адміністративний центр у місті Ново-
граді-Волинському за адресою: вул Косачів, 6-а) у 
складі територій Баранівської міської, Барашівської 
сільської, Брониківської сільської, Городницької 
селищної, Довбиської селищної, Дубрівської сіль-
ської, Ємільчинської селищної, Новоград-Волинської 
міської, Піщівської сільської, Стриївської сільської, 
Чижівської сільської, Ярунської сільської територі-
альних громад.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури
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Гороскоп на тиждень 10 - 16 березня
ОВЕН
Небувалий приплив 

енергії. Неодмінно цим 
скористайтеся і запла-

нуйте на цей період найскладніші 
справи – усе вдасться. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вд а л и й  час  д л я 

спілкування з рідними 
і друзями. Чекайте на інтерес з 
боку протилежної статі, який вас 
дратуватиме. 

БЛИЗНЮКИ 
Цілком ймовірно, що 

зараз ви про щось шко-
дуєте. Зануреність у себе 

заважатиме на роботі, можливі 
помилки. 

РАК
Скористайтеся ситу-

ацією на свою користь. 
Підвищиться ваша увага, 

що сприятиме залагодженню всіх 
проблем. 

ЛЕВ
Вдалий період для 

перетворень як у особис-
тому житті, так і у професійній 
сфері. Зірки радять експеримен-
тувати із зовнішністю.

ДІВА
Конфліктів з коле-

гами не уникнути. Не 
з̀ ясовуйте стосунків з коханою 
людиною – це закінчиться по-
гано.

ТЕРЕЗИ 
Відкладіть похід в офі-

ційну установу. Вдалий 
період для романтичних 

стосунків. Не давайте порад. 
СКОРПІОН
Взаємини з коханою 

людиною вийдуть на 
якісно новий рівень. 

Використайте інформацію, яку 
здобудете у процесі спілкуван-
ня. 

СТРІЛЕЦЬ 
Розпочніть проєкт, 

про який давно дума-
ли. До вас дослухатимуться, а 
порадами неодмінно скорис-
таються.

КОЗЕРІГ
Відкладіть бізнес-сфе-

ру на потім і зосередьтеся 
на сімейному житті. Вдалий час 
для поїздок, партнери можуть 
підвести. 

ВОДОЛІЙ
Спокійний тиждень, 

який сприятиме співп-
раці з колегами. При-

готуйтеся до цікавих зустрічей, 
приємного спілкування. 

РИБИ 
Зросте інтелектуаль-

на діяльність. Вдалий 
період для підписання 

документів. Вас помітять завдяки 
вашій старанності. 

Куточок ГОРОДНИКА
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Смачного!
5 незвичних рецептів млинців
Хочете спробувати 

щось нове та смачне? 
Спробуйте декілька 
альтернативних ре-
цептів млинців від 
«Vogue.ua».

Кокосові млинці
• 2 ст. л. кокосового борошна;
• 4 яйця;
• ½ горнятка води;
• 3 ст. л. кокосової олії.
Приготування:
У блендері або кухонному ком-

байні збити кокосову стружку до 
стану борошна (4-5 ст. л. кокосової 
стружки перетворяться у 2 ст. л. 
борошна) або використати готове. 
Додати яйця, воду і 1 ст. л. кокосової 
олії або вершків. Збити до одно-
рідної маси. Смажити невеликими 
млинцями на добре розігрітій па-
тельні на кокосовій олії. Кокосові 
вершки і свіжа лохина стануть най-
кращим доповненням до страви.

Гарбузові лляні млинці
• 1/4 склянки лляного борошна 

(подрібненого насіння льону);
• 3/4 склянки води;
• 1 1/2 склянки цільного борош-

на (можна рисове, кукурудзяне, 
борошно з пшона або гречки);

• 3 ст. л. рідкого меду;
• щіпка солі;
• 1/4 склянки кокосової олії 

(або гхі);
• 1 склянка води;
• 1 склянка гарбузового пюре (за-

печений заздалегідь і збитий гарбуз);
• 2 ч. л. кориці;
• 1 ч. л. сухого імбиру;
• Натертий мускатний горіх.

Приготування:
Змішати подрібнене лляне 

насіння з водою і залишити на 15 
хвилин. Збити у блендері решту 
інгредієнтів до однорідної маси. 
Акуратно замішати льон. Смажити 
як звичайні млинці по 1-1,5 хви-
лини з кожного боку. Подавати з 
апельсиновим мармеладом.

Солоні млинці з 
трюфелем
• 120 г борошна з кіноа або 

нутового борошна;
• 200 мл мигдального молока;
• 1 ст. л. вершкового масла;
• 1 яйце;
• сіль;
• свіжий трюфель або трю-

фельна паста;
• пармезан.
Приготування:
Ретельно до однорідності змі-

шати інгредієнти та залишити на 
15 хвилин. Смажити на вершко-
вому маслі. Готові теплі млинці 

посипати натертим пармезаном, 
натерти трюфель або змазати трю-
фельною пастою (або трюфельним 
медом!) й завернути.

Млинці з мигдального 
борошна з каштановим 
медом
• 100 г крем-сиру;
• 4 яйця;
• ¾ горнятка мигдального бо-

рошна;
• ¼ горнятка мигдального молока;
• сіль;
• сироп агави або рідкий мед;
• каштановий або гречаний мед 

і крем-сир для подачі.
Приготування:
Збити інгредієнти у блендері 

до однорідної маси, під час цього 
додавати підсолоджувач за смаком. 
Смажити млинці на вершковому 
маслі. Подавати з крем-сиром, по-
лити ароматним медом.

Вівсяні млинці
• 1 чашка цільнозернових ві-

всяних пластівців;
• 1 чашка вівсяного або горіхо-

вого молока;
• 2 ст. л. кленового сиропу або 

рідкого меду;
• 2 яйця;
• вершкове масло або кокосова 

олія для смаження.
Приготування:
Всі інгредієнти  ретельно збити 

у блендері до густого однорідного 
тіста. Смажити млинці до рум’яної 
скоринки на добре розігрітій па-
тельні. Для солоних млинців піді-
йде вершкове масло, для солодких 
знадобиться більше кленового си-
ропу в тісто, а смажити їх краще 
на кокосовій олії.

Роботи на городі у березні:  

початок весняної 
обробки ділянки

Головна турбо-
та – це підготовка 
ділянок до посіву та 
внесення добрив.

Цей міс яць на звано на 
ч е с т ь д а в н ь о р и м с ь к о г о 
бога Марса. Давньоруська 
його назва березозол була 
пов'язана і з золою берези, 
заготівлю якої робили у цей 
місяць. У народі березень на-
зива ли також х лопотун і 
протальник. У березні почи-
наються свята, присвячені 
зустрічі з весною, інформує 
Ukr.Media.

Що робити на городі у бе-
резні? Які підготовчі роботи 
потрібно провести? Як під-
готувати ділянку до посадки? 
Попереду багато роботи – у 
південній зоні країни почина-
ється посів ранніх овочів, висад-
ка розсади. Поступово строки 
сівби наближаються і до інших 
областей.

Календар робіт на 
березень

Це час інтенсивного вирощу-
вання розсади: посів середньої 
та пізньої капусти, томату та 
інших культур, пікірування ран-
ньої розсади, догляд за нею. У 
зимових теплицях проводить-
ся догляд за овочами – поливи, 
підв'язка, підживлення, фор-
мування рослин, дозапилення. 
Повним ходом йдуть роботи 
в парниках. Проводиться по-
сів ранніх овочів, вирощується 
розсада.

Теплиці та парники

У південній зоні країни 
яскравіше світить (і гріє) сонце. 
Тому треба особливо ретельно 

стежити за температурою в 
теплицях і парниках, підтри-
муючи її вдень в межах 22-25 
°C і не вище 28 °C в сонячні 
дні, а вночі – 19-20 °C. Частіше 
доводиться провітрювати. На 
півдні, щоб уникнути опіків 
рослин, вдаються до тонування 
стекол. У північній зоні ще хо-
лодно, тому потрібно не допус-
кати зниження температури, 
підтримуючи режим завдяки 
утепленню. Провітрювання ро-
блять лише в сонячні і відносно 
теплі дні.

У південній зоні у березні 
вже можна отримати першу 
зелень з городу: зелену цибу-
лю з багаторічних, підзимових 
або безпересадочних посівів, 
зелень щавлю. Для прискорен-
ня їхньої появи потрібно очис-
тити ділянку від рослинних 
залишків. Можна застосувати 
плівкові укриття, поставивши 
каркаси і натягнувши плівку. 
Це можна зробити, не чекаю-
чи відтавання грунту. Хто хоче 
мати ранню свіжу зелень на-
весні, залиште на зиму в грунті 
кілька рослин петрушки або 
селери. Навіть без плівки у вас 
буде зелень ранньою весною. 
Зелень петрушки можна діс-
тавати з-під снігу навіть взимку.

Покваптеся з придбанням 
насіння, городнього інвентарю, 
добрив. У погожі дні продо-
вжуйте заготівлю органічних 
добрив.

Підготовка насіння і 
перші посіви

У північній зоні країни очи-
щають ділянки, готуючи їх до 
майбутнього посіву, можна 
вносити органічні добрива під 
ранні посіви, підзимові і бага-
торічні культури. Починається 
пророщування картоплі.

У південній зоні можна ви-
саджувати цибулю та зелень, 
обробити і висаджувати коре-
невища ревеню, пересаджува-
ти пряносмакові рослини. Під 
плівкою можна вигнати зелень 
ревеню, естрагону, спаржі, 
інших багаторічників. Йде 
підготовка ділянок до посіву 
і посадки, вносяться добрива 
під багаторічні та підзимові 
культури. А в найбільш пів-
денних районах вже починають 
посіви ранніх овочів, висаджу-
ють розсаду ранньої капусти 
під плівку. Ведеться передпо-
сівна підготовка насіння ранніх 
овочів.

Джерело: Ukr.Media.
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
15.10,21.25, 00.30 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час

війни" 16+
17.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
18.55 Д/п "Супротивники

рифів"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.35  "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.40 Д/ц "Супер � чуття"
01.10 Т/с "Посольство"

1+1

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

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"

11.20,12.20, 14.15 "Одру�
ження наосліп"

16.00 "Світ навиворіт"
17.10 Т/с "Навчи мене ко�

хати" (12+)
20.45 Т/с "Папік" (12+)
22.00,23.05 Т/с "Родичі"

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 19.00, 03.55
Ток�шоу "Стосується
кожного"

12.25 Х/ф "Париж зачекає"
14.15 Х/ф "Чи вмієш ти

зберігати секрети?"
12+

16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдо
23.50 Т/с "Агата Рейзін"

ÑÒÁ

08.50 "Битва екстрасенсів.
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама"
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Вірина

Любов" 12+
23.00 Т/с "Наречений" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
11.05 Секретний фронт
12.10,13.15 Анти�зомбі
12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Х/ф "Будь

кмітливим!"
16.25 Х/ф "Агенти А.Н.К.Л."
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.20 Т/с "Пес" 16+
22.35 Свобода слова
00.00 Х/ф "Американський

гангстер" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
10.30 Х/ф "Крокодил

Данді" 16+
12.30 Х/ф "Крокодил

Данді 2" 16+
15.00 Орел і Решка
17.00 Х/ф "Дикий, дикий

Вест" 16+
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.00 Х/ф "13 район" 16+
22.50 Х/ф "13 район: Уль�

тиматум" 16+
00.50 Х/ф "Небезпечний

бізнес" 16+
ÍÒÍ

07.35 Х/ф "Вони воювали
за Батьківщину"

10.40, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.30,16.30, 19.00, 02.50

"Свідок"
12.50 Х/ф "Переможці та

грішники" (16+)
14.55 "Таємниці світу"
16.50 "Легенди бандитсь�

кої Одеси"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Х/ф "Страх висоти"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
11.45 Реальна містика
13.55, 15.30 Т/с "Жіночий

лікар 2" 16+
17.10, 04.45 Т/с "Виклик"
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Сашка" 12+
23.10, Т/с "Три сестри" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
15.10,21.35, 00.10 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час

війни" 16+
17.25 Схеми
18.55 Д/с "Дика прогулян�

ка"
19.55 Д/ц "Світ природи"
22.00 Д/ц "Виживання у

дикій природі"
23.00 #ВУКРАЇНІ
00.25Д/ф "Северин Нали�

вайко.
1+1

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

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.20 "Одруження наосліп"
16.00 "Світ навиворіт"
17.10 Т/с "Навчи мене ко�

хати" (12+)
20.45 Т/с "Папік" (12+)
22.00 Т/с "Родичі" (12+)
23.05,00.05 Т/с "Кухня"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочи"
12.25 Х/ф "Із Неаполя з

любов'ю" 12+
14.30,15.30 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая

время"
23.50 Т/с "Агата Рейзін"
01.45 Т/с "Спокуса" 12+

ÑÒÁ

09.00 "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"
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Вірина

Любов" 12+
23.00 Т/с "Наречений" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 "Рішає Оністрат"
12.10, 13.15, 21.20 Т/с "Пес"
12.45,15.45 Факти. День
13.45, 22.20 Т/с "Розтин по�

каже�2" 16+
15.10, 16.15 Х/ф "Амери�

канський гангстер"
16+

18.45,21.00 Факти. Вечір
23.15 Х/ф "Судна ніч" 18+
00.45 Х/ф "Пристрель їх"
02.30 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
11.00 Х/ф "Круті віражі"
13.00 Кохання на виживан�

ня 16+
15.00 Орел і Решка
17.10 Хто зверху? 12+
19.00 Де логіка? 12+
20.00 Improv Live Show 12+
21.00 Х/ф "13 район: Цег�

ляні особняки" 16+
22.50 Х/ф "В облозі" 16+
00.40 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+
02.20 Зона ночі

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.05 "Свідок"

09.00 Х/ф "Страх висоти"
12.50 "Легенди карного

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

Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
23.00 Х/ф "Повернення

"Святого Луки"
00.50 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
11.45  Реальна містика
13.55, 15.30 Т/с "Жіночий

лікар 2" 16+
17.10, 04.00 Т/с "Виклик"
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Сашка" 12+
23.10, 02.00 Т/с "Три сест�

ри" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 01.00 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
15.10,21.35, 00.35 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час

війни" 16+
17.25 #ВУКРАЇНІ
18.55 UEFA U21
00.55,02.35, 03.10, 05.05,

05.55 Д/ф "Северин
Наливайко. Остання
битва!" 12+

1+1

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.10 ТСН: "Теле�
візійна служба новин"

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.20,12.20, 14.15 "Одру�
ження наосліп"

16.00 "Світ навиворіт"
17.10 Т/с "Навчи мене коха�

ти" (12+)
20.45 Т/с "Папік" (12+)
22.00 Т/с "Родичі" (12+)
23.05, 00.10 Т/с "Кухня"
01.15 Х/ф "Ва�банк 2"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочи"
12.25 Х/ф "Суперзять" 16+
14.30,15.30 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая

время"
23.50 Т/с "Агата Рейзін"

12+
01.50 Т/с "Спокуса" 12+

ÑÒÁ

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

Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама"
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Вірина Лю�

бов" 12+
23.00 Т/с "Наречений" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.10 Реаліті�шоу "Рішає

Оністрат"
12.05, 13.15, 21.20 Т/с "Пес"
12.45,15.45 Факти. День
14.50, 16.15, 22.30 Т/с "Роз�

тин покаже�2" 16+
16.25 Х/ф "На одного мен�

ше" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.30 Х/ф "Судна ніч�2" 18+
01.25 Х/ф "Судна ніч" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

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

ня 16+
17.00 Хто зверху? 12+
19.00 Варьяти 12+
21.00 Х/ф "Із Парижа з лю�

бов'ю" 16+
23.00 Х/ф "Оселя зла" 18+
01.00 Т/с "Відчайдушні до�

могосподарки" 16+
02.40 Служба розшуку

дітей
ÍÒÍ

06.00, 10.50, 19.30 Т/с "Ко�
ломбо" (16+)

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

09.00 Х/ф "Повернення
"Святого Луки"

12.50 "Легенди  розшуку"
14.40 "Таємниці криміналь�

ного світу"
16.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Вартість життя"
23.00 Х/ф "Чорний принц"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
11.45 Реальна містика
13.55, 15.30 Т/с "Жіночий

лікар 2" 16+
17.10, 04.45 Т/с "Виклик"
20.10   "Говорить Україна"
21.35 Футбол
00.00, 02.00 Т/с "Три сест�

ри" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 01.00 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
15.10,21.35, 05.45 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 UEFA U21
18.55 Д/ц "Виживання у

дикій природі"
19.55 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
21.55 UEFA U21
00.00 Схеми. Корупція в де�

талях
1+1

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30
ТСН: "Телевізійна
служба новин"

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.20,12.20, 14.15 "Одру�
ження наосліп"

16.00 "Світ навиворіт", серiя
17.10 Т/с "Навчи мене ко�

хати" (12+)
20.30 Т/с "Папік" (12+)
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Х/ф "Король Артур"
03.05 Х/ф "Ва�банк"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочи"
12.25 Х/ф "Чоловік нароз�

хват" 16+
14.30,15.30 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая

время"
23.50 Т/с "Агата Рейзін"
01.45 Т/с "Спокуса" 12+

ÑÒÁ

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"
19.05 "Як вийти заміж" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Вірина Лю�

бов" 12+
23.00 Т/с "Наречений" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Реаліті�шоу "Рішає

Оністрат"
12.00, 13.15, 21.20 Т/с "Пес"
12.45,15.45 Факти. День
14.50, 16.15, 22.35 Т/с "Роз�

тин покаже�2" 16+
17.05 Х/ф "Пасажир 57"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти�зомбі
23.30 Х/ф "Судна ніч�3"

18+
01.35 Х/ф "Судна ніч�2"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.35,15.00 Орел і Решка
08.30 Т/с "Надприродне"

16+
11.00 Х/ф "Мерлін" 2
13.00 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Погоня" 16+
23.10 Х/ф "Оселя зла 2:

Апокаліпсис" 18+
01.00 Варьяти 12+
02.45 Служба розшуку

дітей
ÍÒÍ

05.55, 10.50, 19.30 Т/с "Ко�
ломбо" (16+)

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

09.00 Х/ф "Чорний принц"
12.50 "Легенди карного

розшуку"
14.35 "Вартість життя"
16.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20,04.05 "Правда життя"
23.00 Х/ф "Сицилійський

захист"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
11.45 Реальна містика
13.55, 15.30 Т/с "Жіночий

лікар 2" 16+
17.10 Т/с "Виклик" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.50, 02.10 Т/с

"Кришталева мрія"
23.10 Слідами

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
15.10,21.35, 02.40 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час

війни" 16+
17.25 Перша шпальта
18.55 Д/с "Дика прогулянка"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.55,02.50, 05.55 Погода
22.00 Х/ф "Додому" 12+
00.30 Д/ц "Супер � чуття"
01.00 Схеми

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 "Навчи мене коха�
ти" (12+)

22.20 "Ліпсінк батл"
00.15 Х/ф "Я, знову я та

Ірен"
02.30 Х/ф "Ва�банк 2"
04.55 "Світське життя. 2021"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочи"
12.25 Х/ф "Ласкаво проси�

мо на борт" 16+
14.30,15.25, 00.30 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "21 міст" 16+
02.15 "Жди меня. Україна"
03.25 Мультфільм
03.55 "Орел і Решка. Дива

світу"
ÑÒÁ

04.45 Х/ф "Проста послуга"
06.55,19.00, 22.50 "Холос�

тяк" 12+
11.50 "Як вийти заміж" 16+
12.55, 14.50, 18.05 Т/с

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

Новини"
23.50 "Про що мовчать

жінки" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10,20.05 Дизель�шоу
11.25 Т/с "Вижити за будь�

яку ціну�2"
12.45,15.45 Факти. День
13.15,16.15, 23.50 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
16.20 Х/ф "Обладунки

бога�3: Місія "Зодіак"
18.45 Факти. Вечір
22.45 Скетч�шоу "На трьох�

9" 16+
01.15 Х/ф "Судна ніч�3" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

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

ки 16+
13.20,01.40 Варьяти 12+
15.20 Де логіка? 12+
16.20 Х/ф "13 район" 16+
18.00 Х/ф "13 район: Ульти�

матум" 16+
20.00 Х/ф "Оселя зла 3: Ви�

мирання" 16+
22.00 Х/ф "Оселя зла 4: По�

тойбічне життя" 18+
23.50 Х/ф "Оселя зла 5:

Відплата" 18+

ÍÒÍ

06.00, 10.50, 19.30 Т/с "Ко�
ломбо" (16+)

09.00 Х/ф "Сицилійський
захист"

12.50 "Легенди карного
розшуку"

14.35,04.00 "Правда життя"
16.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
22.50 Х/ф "Дезертир" (16+)
00.40 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.50 Т/с "Пробудження ко�

хання" 12+
14.45, 15.30 Т/с "Королева

доріг" 12+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова
00.00 Т/с "Рись" 12+
02.15 Т/с "Рись"(закл. серії)

(мелодрама) 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Відтінки України
09.35 #ВУКРАЇНІ
10.00 Спецпроєкт
11.00 Х/ф "Додому" 12+
12.40 Дитинчата панди
13.40 Неймовірний світ
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Т/с "Любов під час

війни" 16+
17.40 Полювання
18.40 Міста та містечка
18.55 UEFA U21
21.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
00.20 Д/ф "Крим, як це

було" 16+
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
12.50 Т/с "Папік" (12+)
18.20 "Світ навиворіт
20.15 "Ліпсінк батл"
22.00 "Жіночий квартал

2021"
23.20,00.20 "Світське жит�

тя. 2021"
01.20 "Ліга сміху"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Коли я стану ве�

летнем"
12.50 Х/ф "Пригоди Шерло�

ка Холмса та докто�
ра Ватсона. Скарби
Агри"

15.50 Т/с "Слідчий Горчако�
ва" 12+

20.00,04.15 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 Т/с "Кров не вода"
01.45 Х/ф "Політ фантазії"

ÑÒÁ

06.20, 10.50 Т/с "Вірина Лю�
бов" 12+

07.55 "Неймовірна правда
про зірок"

17.00 "Хата на тата
19.00 "МастерШеф Про�

фесіонали" 12+
22.20 "Dizel Night" 12+
00.15 Т/с "Коли ми вдома"

ICTV

08.10,09.45, 10.55 Скетч�
шоу "На трьох" 16+

09.05, 10.15 Т/с "Вижити за
будь�яку ціну"

11.30, 13.00, 01.15 Т/с
"Таємні двері" 16+

12.45 Факти. День
13.35 Т/с "Пес" 16+
16.45 Х/ф "Термінатор�3:

Повстання машин"
16+

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Бладшот" 16+
21.25 Х/ф "Хижаки" 16+
23.25 Х/ф "Щось" (2011)

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.35 М/ф "Зачарований
принц"

10.05 Орел і Решка
12.10 У кого більше? 12+
14.20 Х/ф "Погоня" 16+
16.20 Х/ф "Автомонстри"

12+
18.20 Х/ф "Реальна сталь"

16+
21.00 Х/ф "Оселя зла:

Фінальна битва" 16+
23.00 Х/ф "Командир ес�

кадрильї"
02.30 Зона ночі

ÍÒÍ

06.10 Х/ф "Вічний поклик"
13.00 "Випадковий свідок.
14.15 Х/ф "Білі вовки"
16.05 Х/ф "Лорд Дракон"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "У бій ідуть лише

"старики"
21.15 Х/ф "Кодекс злодія"
23.20 Х/ф "Страховик"
01.25 "Хвороби�вбивці"
02.05 "Випадковий свідок"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.25 Реальна містика
08.55, 23.15 Х/ф "Коли мене

полюбиш ти" 12+
11.00 Т/с "Утікачка" 12+
14.50, 15.20 Т/с "Утікачка 2"
20.00 Головна тема
21.00 Шоу "Маска"
02.00 Контролер
02.25 Т/с "Виклик" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.15,00.20, 00.20, 02.00,
03.50, 05.30 Д/ф "Се�
верин Наливайко. Ос�
тання битва!" 12+

08.20,18.00 Д/ц "Дикі твари�
ни"

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята
13.30 Неймовірний світ
14.55 Країна пісень
15.55 UEFA U21
18.40 Міста та містечка
18.55 UEFA U21
21.20 Розважальна програ�

ма
21.55 UEFA U21
02.25 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.45 "Світ навиворіт
17.40 Х/ф "Сурогати" (16+)
21.00 "Голос країни 11"
00.00 "Світське життя.

2021"
01.00 "Жіночий квартал

²ÍÒÅÐ

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

життя"
12.50 "Вещдок. Опережая

время"
17.20 Т/с "Проект "Синя

книга"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Пригоди Шерло�

ка Холмса та докто�
ра Ватсона. Скарби
Агри"

01.00 "Вещдок"
ÑÒÁ

06.40 Х/ф "Покровські во�
рота"

09.30 "МастерШеф Про�
фесіонали" 12+

12.50 "Хата на тата
15.05 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

ICTV

08.25 Громадянська оборо�
на

09.20, 01.25 Т/с "Розтин по�
каже�2" 16+

12.00, 13.00 Х/ф "Терміна�
тор�3: Повстання ма�
шин" 16+

12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Обладунки

бога�3: Місія "Зодіак"
16.40 Х/ф "Бладшот" 16+
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Від колиски до

могили" 16+
23.20 Х/ф "Найманець" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.25 М/ф "Бі Муві: Медова
змова"

11.00 Х/ф "Небесні гінці"
13.00 Х/ф "Автомонстри"
15.00 Х/ф "13 район: Цег�

ляні особняки" 16+
17.00 Х/ф "Хенкок" 16+
18.50 Х/ф "Могутні рейнд�

жери" 12+
21.00 Х/ф "Тихоокеанський

рубіж" 16+
23.40 Improv Live Show 12+
00.40 Х/ф "Я бачу тебе" 16+

ÍÒÍ

07.50 "Випадковий свідок
09.00 Х/ф "Білі вовки"
10.55 Х/ф "Кодекс злодія"
12.55 Х/ф "Скарби старо�

давнього храму"
15.25 Х/ф "Одиночне пла�

вання"
17.15 Х/ф "У бій ідуть лише

"старики"
19.00 Х/ф "Сержант міліції"
22.50 Х/ф "Кривава по�

мста" (18+)
00.55 Х/ф "Страховик"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.50 Т/с "Сашка" 12+
12.45 Т/с "Ласкаво проси�

мо на Канари" 12+
16.40, 20.00 Т/с "Скажи мені

правду" 12+
19.00 Сьогодні.
21.35 Футбол.
23.50, 02.15 Т/с "Криштале�

ва мрія" 12+
04.00 Гучна справа
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ВАКУУМНА ЧИСТКА САЖІ: 
ЧИСТИМО ДИМАРІ, ЛЕЖУ-
ХИ, ГРУБКИ, ПЕЧІ, КАМІНИ, 
ТВЕРДОПАЛИВНІ ТА ГАЗО-

ВІ КОТЛИ. АНАТОЛІЙ  
068-829-42-36

Продам дрова колоті, а та-
кож метрові: дуб, граб, віль-

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

Закупівля ВРХ: БИЧКІВ, ТЕ-
ЛЯТ, 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.

ТЕРМІНОВО продається 
будівля під магазин з мож-
ливістю використовувати 
і під житловий будинок, 34 
сотки землі, ціна договірна, 

смт Миропіль, вул. Поштова. 
Тел: 097-780-23-42

Чистимо та поглиблюємо 
криниці. Якісно та професій-

но. 0988586629

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 

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 
безкоштовна. 098 281 71 01 

(Іван), 098 275 95 71 (Роман).

Виконую ремонтні роботи. 
Штукатурка стін, шпаклю-
вання. Настил підлоги: до-

шка, стяжка, ламінат, ліноле-
ум. Електрика. Гіпсокартонні 
роботи. Откоси. 0970291776

ОГОЛОШЕННЯ

Річний тариф на газ та  
одна платіжка замість двох:  
актуальні новини про 
газопостачання в Україні

Марія Кравчук

Газопостачання в Украї-
ні може перейти на новий 
рівень, в уряді вже запрова-
дили певні зміни та не збира-
ються на цьому запинятись.

Першим таким нововведенням є запро-
вадження річного тарифу на газопос-
тачання.

Цей проєкт рішення був представлений 
Нацкомісією, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики і комунальних 
послуг. У проєкті йдеться, що річна ціна 
на газ для населення може почати діяти з 
1 травня поточного року по 30 квітня на-
ступного року.

Цей проєкт рішення було схвалено на 
засіданні 5 березня.

«Прийняття зазначеного Проєкту поста-
нови надасть можливість побутовим спожи-
вачам споживати природний газ протягом 
року за фіксованою ціною, яка буде діяти у 
період з 1 травня поточного року по 30 квітня 
наступного року.

При цьому усі постачальники природ-
ного газу, які матимуть намір здійснювати 
постачання природного газу побутовим 
споживачам, будуть зобов’язані у термін до 
25 квітня довести до відома побутовим спо-
живачам ціну на природний газ, яка буде 
діяти протягом року, та опублікувати її на 
своїх вебсайтах», – йдеться у документі.

Постачальник не матиме права протягом 
періоду дії базової річної пропозиції (з 1 
травня по 30 квітня наступного року) міняти 
ціну природного газу. Це має захистити на-
селення від постійних коливань цін.

«Відкриття ринку газу в Україні стало 
важливим і потрібним кроком, що завдяки 
конкуренції має демонополізувати галузь 
та дати можливість людям обирати най-
кращого і найвигіднішого для себе поста-
чальника. Наступним кроком має стати 
річний продукт на газ, аби люди укладали 

контракти за фіксованою ціною на цілий 
рік та могли прогнозувати свої витрати», – 
сказав прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль.

Наступним нововведенням є те, що уряд 
може знову запровадити єдину платіжку 
за газ та розподіл.

Про це розповів виконувач обов’язків 
міністра енергетики Юрій Вітренко на своїй 
сторінці у Facebook.

«З конкретних речей, над якими ми за-
раз працюємо у відповідь на запит багатьох 
споживачів, – це перехід на одну платіжку 
за газ та розподіл, при цьому щоб тариф на 
розподіл не був в одних регіонах вищим за 
тарифи в інших регіонах», – написав Вітренко.

Нагадаємо, що 24 грудня 2019 року На-
ціональна комісія з регулювання енергетики 
та комунальних послуг змінила порядок 
оплати доставки газу. З 1 січня 2020 року 
квитанції за газ та його доставку сплачуються 
окремо. Гроші отримують постачальник газу 
та газорозподільна компанія.

Українці неоднозначно по-
ставились до новини про одну 
платіжку, адже тільки звикли до 
роздільної оплати, а тут на тобі 
– все повертається назад. 

«Чому люди, які здавали гроші на трубу та 
які купили квартири, де вказано "із усіма ко-
мунальними комунікаціями", маємо платити 
сепаратистам олігархам? Це ж легальний 
аферизм», – говорить Василь Бураковський.

 «Те, що робиться з тарифами на газопос-
тачання, це – жах! Такі схеми придумали, що 
двох зарплат не вистачає на місячне опалення! 
Складається враження, що газовики допрова-
джують людей до масової відмови від газового 
опалення», – обурюється Halina Stebnicka.

 «Давно пора було це зробити», – коментує 
Ihor Gerylo.

 «А чому б тобі не поїхати в Європу і там 
впроваджувати свої реформи? Спробувати 
цього "легкого хліба", а не посилати народ. 
А то "присосався"  до корита і не відірвати. 
Наглість – перше щастя», – звертається до 
Юрія Вітренка Stefaniya Yanishyn.

Увага: результати розіграшу!

• Галина Шеремет, смт Биківка;
• Ю. Земик, Романів;
• Олександр Дмітров, с. Врублівка;
• М. Томінко, Романів;
• Людмила Зінчук, с. Врублівка;
• Олена Рябова;
• Т. Бруцька, Романів;
• Ніна Хомич, смт Биківка;
• Наталія Хомич, с. Врублівка;
• Надія Бучко;
• Людмила Полубєлова, с. Врублівка;
• Любов Терещук, с. Прутівка;
• Василь Дейсан, смт Биківка;
• Василь Дацюк, Миропіль;
• Галина Ворончук;
• Романівськький сектор ДСНС  
у Житомирській області.

Свої подарунки ви 
можете забрати, 

попередньо 
домовившись з  

нашим журналістом  
за тел. 0682459670,  
Леся Олександрівна.


