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розповсюджується
безкоштовно
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СЕРЕДА

Юрій Чумаченко: «Сесія — с. 4
не просто подія, а момент становлення та розвитку громади»

Староста Ясногородського
старостинського округу:

«Староста повинен все знати, все вміти
і все робити – це універсальний солдат»
Лариса Бджілка

Про проблеми
Ясногородського
старостинського
округу і плани на
майбутнє редакції
«20 хвилин Романів» розповіла його
староста – Лариса
Алімівна Свиридюк.

• До складу Ясногородського старостинського округу входить 6
населених пунктів: Ясногород, Монастирок, Синява, Садки, Гвіздярня,
Тевеліївка. Яким Вам дістався округ в плані благоустрою?
• Поняття благоустрою
досить неоднозначне. Благоустрій відіграє важливу
соціальну, екологічну і економічну роль у життєдіяльності і розвитку населеного
пункту. Що стосується Ясногородського старостинського
округу – тут ситуація неординарна. Якщо говорити про
дороги, то тут – прірва. Звичайно, старостинський округ
може потішити станом дороги в Ясногороді і на відрізку
Ясногород – Монастирок, де
тривають ремонтні роботи в
межах державної програми
«Велике будівництво». Заради справедливості слід сказати, що населений пункт і
до цього мав ошатний вигляд з вуличним освітленням
і охайними присадибними
територіями. Чого не скажеш про другі села. А в
період міжсезоння багато
сільських вулиць стали не
те що непроїжджими, а у
деяких місцях і непрохідними. Про які інші умови для
сприятливого життя людей

можна говорити в цій ситуації? На разі, аналізуючи стан
благоустрою, можна тільки
здогадуватися, наскільки
неспроможними були бюджети колишніх сільських
рад, території яких об’єднав
в собі старостинський округ.
Маємо надію, що, ставши
частиною великої сильної
громади, ми всі разом зуміємо і зможемо подбати
про добробут, здоров’я та
комфорт жителів кожного
населеного пункту.

• Чи є в планах покращити благоустрій, втілити своє бачення в цьому
напрямі?
• Так, задумок багато. І
ми будемо це робити. Ми
– це Романівська громада.
Старости самостійно не є
розпорядниками коштів. А
будь-який проєкт без фінансової підтримки приречений. Розуміючи свою місію
як прораба всіх ініціатив,
які будуть реалізовуватись
у старостинському окрузі,
звернулась до керівництва
селищної ради з пропозицією розроблення місцевої
програми підтримки старостинських округів на основі
поданих від кожного старости детальних планів заходів,
які необхідно здійснити на
території округу. Тож розробниками програми стануть самі старости, вони ж і
нададуть свої орієнтовні розрахунки щодо фінансування
відповідних робіт. У пріоритеті, звичайно, ремонт сільських (комунальних) доріг.
Насамперед це дороги, по
яких проходять маршрути
шкільних автобусів, і це зрозуміло. Ми не можемо поганими дорогами провокувати
збій у створенні належних
умов для отримання якісної
освіти дітям з віддалених сіл.
Це наші діти, і дороги також

наші. Наступний напрям –
санітарна очистка. Тут також
потрібна системна робота.
Насамперед із населенням.
Люди повинні зрозуміти,
що сміття саме по собі ніде
не дівається. Його потрібно
збирати і вивозити. За свою
коротку каденцію я сама
чистила сміття зі сміттєвих
урн, які розташовані на автобусних зупинках в Ясногороді. Естетичний вид зупинок після цього помітно
покращився, думаю, людей
це змусить замислитись.
Адже кожен сам повинен
наводити лад у своєму домі.
Далі – проведення вуличного
освітлення. Це обов’язково,
насамперед, хоча б по центральних вулицях. Також будемо продовжувати роботу
з облаштування кладовищ,
пам’ятних місць. Зазвичай
тут спрацьовує суспільна ініціатива. Думаю активувати
населення і на створення
рекреаційної зони в межах
населеного пункту, висадку
зелених насаджень, облаштування зон відпочинку.
Також маю наміри залучити
кошти державної інтернетсубвенції на підключення до
мережі швидкісного інтернету с. Ясногород.
• Чи проводили зустрічі-обговорення нагальних проблем з жителями
округу?
• Спеціально організованих зустрічей не було.
З перших днів мого призначення на посаду люди
телефонували, йшли до
старости не знайомитись,
а донести свої проблеми,
розповідали про те, що їх
хвилює в селі, а головне –
пропонували своє бачення
вирішення тих чи інших
питань. За відносно короткий час отримала чимало
інформації від жителів, а
ще підтримую постійний
зв'язок з колишніми сільськими очільниками свого
округ у – їхня допомога
також вкрай важлива для
оперативного реагування на
звернення громадян та вирішення нагальних проблем.
• На Вашу думку, які
мають запрацювати державні програми, аби у
селах знову вирувало повноцінне життя?
• Нині, на моє бачення,
політика держави щодо
українського села дещо
скупувата на повноцінну
підтримку. Донедавна діяли різного роду галузеві
програми – підтримки тваринництва, бджолярства,

садівництва тощо, а також ті,
що сприяли розвитку підсобних господарств, сільських
кооперативів, крім того, програми, направлені на розвиток сільської медицини,
дошкільної освіти, сільських
клубів і бібліотек і т. д. Більшість з них себе вичерпали,
деякі втратили значимість
через недосконалість чи
малу ефективність. На жаль,
на сьогодні дієвих альтернативних проєктів не схвалено.
Село втратило будь-які дотації за вирощену продукцію,
не передбачено заохочення
з боку держави на розвиток
підсобних господарств. Що
стосується державної підтримки сільської медицини,
культури, освіти, це, на моє
глибоке переконання, має
бути нормою.

Продовження
на стор. 2.

Подарунки знайшли своїх
власників!

с. 2

Творімо добрі справи —
СПІЛЬНО

с. 5
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У планах Миропільської
громади сортувати сміття
Голова Миропільської
селищної ради, член
партії «Наш край» відвідала сміттєсортувальний комплекс на Вінничині для запозичення
досвіду.

Новини

Середа, 31 березня 2021

переробляє сміття не лише своєї
громади, а й сусідніх. В результаті
переробки з твердих пластикових
відходів отримують плитку-бруківку, якою встелені тротуари та
алеї міста.
«Хотілося б такий досвід
впровадити і у нашій громаді.
Сміттєзвалище у нас є, воно не

Подарунки знайшли
своїх власників!
Редакція газети «20 хвилин Романів» вручила
подарунки майже всім
переможцям розіграшу. Нагадаємо, розіграш
проводився серед передплатників нашої газети на
2021-й рік.
Тим переможцям, які з певних
причин не змогли забрати подарунки, за можливості редакція обов’язково знайде шляхи
їх доставити. Ще раз дякуємо,
що ви з нами!

Делегаці я Миропі льської
селищної ради у складі голови
Світлани Власюк, заступника
Віктора Стельмаха, ініціативної
групи миропільчан та депутатів
22 березня відвідала сміттєсортувальний косплекс у місті Іллінці
Вінницької області. Підприємство

у найкращому стані. До того
ж це вже є екологічною проблемою. Отже, у планах почати
сортувати сміття. Розробимо
проєкт та будемо вчитися разом з усією громадою», – зазначила голова Миропільської селищної ради Світлана Власюк.

Підтримка ФОПів
Лариса Бджілка

Депутати Романівської селищної ради під
час засідання 7-ї сесії 26
березня та голова Романівської ОТГ одноголосно підтримали ініціативу Президента України
щодо підтримки ФОПів.
Під час обговорень цього питання начальник фінансового
управління Романівської селищної ради Наталія Горобець
поінформувала депутатський корпус та усіх присутніх: «З огляду на
те, що коштів у місцевому бюджеті
обмаль, пропоную підтримати ініціативу Президента України надати
фінансову підтримку ФОПам з дер-

жавного бюджету, проте з місцевого бюджету ми не спроможні на
разі надати фінансову підтримку
ФОПам».
Отже, 22 депутати Романівської
селищної ради на чолі з головою
Романівської ОТГ Володимиром
Савченком проголосували за підтримку ФОПів з державного бюджету.

Староста Ясногородського старостинського округу:

«Староста повинен все знати, все вміти і все робити – це універсальний солдат»
Початок на стор. 1.
Нормою, яка ставить людину
понад усе, – це коли запрацюють
повноцінно програми соціального
захисту сільського населення, підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі, зменшення
іпотечних виплат для молодих сімей. А ще – те, що головним джерелом процвітання українського села
є земельні ресурси. На превеликий
жаль, маючи такий неоціненний
скарб, село занепадає. Немає державної гарантії повноцінного права
громадам ефективно управляти
землями, які їм належать.
• Ви перед цим працювали
у Романівській райраді, у Вас

багато впливових знайомств.
Чи впливаєте Ви якимось чином, до прикладу, рекомендаційним, на прийняття тих чи
інших рішень керівництвом
Романівської селищної ради?
• Час моєї роботи у районній
раді (а це більше 18 років) передусім – це набуті знання і професійний досвід, які щодня стають у
пригоді. Не маючи їх, я навряд чи
погодилась би на посаду старости.
Саме тому вільно орієнтуюсь у питаннях організаційно-розпорядчої
діяльності селищної ради, отож
іноді можу собі дозволити незначними рекомендаціями впливати
на прийняття рішень селищної
ради. Щодо впливових знайомств

– ціную, підтримкою заручаюсь. З
повагою ставлюся до теперішнього
керівництва і завжди відкрита до
діалогу з будь-яких питань.
• Яка головна мета у Вас як
у старости Ясногородського
старостинського округу?
• Будучи ще претендентом на
цю посаду, чітко знала повноваження старости, прописані нормативно-правовими актами. Згодом
інтуїтивно зрозуміла, чого чекають
люди в ситуації, коли звична влада
на селі, де вирішувалось практично
все, перестала їх, так би мовити,
обслуговувати. Вони хочуть відчувати захищеність і підтримку, щоб
поруч була людина, яка допоможе
мінімізувати дискомфорт сільсько-

го буття, стане порадником, другом
і соратником. Тому роль старости
– важлива як надійного комунікатора між жителями округу і владою, аби зосередити вирішення
всіх питань на місці, спростити
процес забезпечення громадян
необхідними послугами. На даний
час активно працюю над втіленням
цієї мети – подала заявку на підключення свого старостинського
округу до програмного комплексу
«Інтегрована система «Соціальна
громада», що дасть змогу самій, без
посередників, оформляти жителям
документи соціального характеру.
Адже головне – не повноваження,
а відповідальність, за людей, перед
громадою.

І ще… Часто чую запитання,
чому погодилась на посаду, так
би мовити, нижчу, ніж обіймала у
Романівській районній раді. Ніяк
не можу з цим погодитися. Адже
староста – це не працівник з благоустрою, а посадова особа на рівні
очільника громади, а це – не лише
посада, це величезна довіра, яку потрібно постійно гідно виправдовувати. І я будь-що буду працювати
на престиж старости. І наостанок.
Староста повинен все знати, все вміти і все робити. Це універсальний
солдат. Я усвідомлено стала в один
стрій з тими, хто взяв на себе відповідальність за долю громади, і готова разом в одній команді працювати
на громаду заради її розвитку.
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Актуально
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Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання

ПОВIДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Миропільська селищна рада
Поштова та електронна адреса: 13033
вул.Центральна,38 смт. Миропіль Житомирського р-ну, Житомирської обл.
тел.04146-95335 код ЄДРПОУ 04345204
(повне найменування юридичної особи,
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та
по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у
паспорті) інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку її впливу
на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання
Миропільська селищна рада. Поштова та електронна адреса: 13033 вул.
Центральна,38 смт. Миропіль, Житомирського р-ну, Житомирської
обл. тел.0 4146 -95335 код ЄДРПОУ
04345204___________
(місцезнаходження юридичної особи
або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Нове будівництво локальних очисних споруд продуктивністю 340 м3/
добу, дві черги будівництва по 170
м3/добу кожна, які призначені для
очищення господарсько-побуто¬вих
стічних вод каналізованої частини
смт. Миропіль та блоку зневоднення
надлишкового мулу
Технічна альтернатива 1.
Будівництво очисних споруд продуктивністю 340 м3/добу на базі установки «КУБО-170» - 2 черги будівництва. Будівництво блоку механічної
очистки, блоку повної біологічної
очистки, блоку зневоднення надлишкового мулу в закритих приміщеннях.
Зона санітарної охорони навколо локальних очисних споруд 20 м, згідно
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства
охорони здоров'я України від 23.01.2020
р. №12.-18-1/101.6 та ТУ У 37.0-31830396007:2015.
Технічна альтернатива 2.
Очищення стічної води на SBR реакторах, зневоднення надлишкового
мулу на мулових майданчиках. Санітарно-захисна зона очисних споруд з
муловими майданчиками складає 200
м згідно ДБН В.2.5 таблиця 30.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1.
Ділянка під будівництво очисних
споруд знаходиться в смт. Миропіль,
площа 0,23 га.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2.
Будівництво передбачається на виділеній ділянці. Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Проект будівництва очисних споруд має соціально-економічний вплив
на всю територіальну громаду і населення, житлово-комунальне господарство, сферу побуту та підприємницьку
діяльність
Будівництво очисних споруд забезпечить безперебійне функціонування каналізаційної мережі, високу
ефективність очистки і знезараження
стічних вод, знизить ризик виникнення аварійних та надзвичайних
ситуацій, запобігатиме забрудненню
навколишнього середовища, таким
чином покращить екологічну ситуацію в населеному пункті.

5. Загальні технічні характеристики, у
тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
Очисні споруди господарсько-побутових стоків продуктивністю 340
м3/добу - 2 черги будівництва по 170
м3/добу кожна. Очисні споруди включають в себе блок механічної очистки, блок повної біологічної очистки
стічних вод, блок зневоднення надлишкового мулу, блок знезараження
очищеної води
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При дотриманні вимог технологічного регламенту роботи очисних споруд, вплив на навколишнє середовище
знаходитиметься в межах нормативів
чинного законодавства.
Запланована діяльність проводитиметься в межах відведеної земельної
ділянки.
Обмеженнями планованої діяльності є:
− дотримання допустимих рівнів
шуму;
− дотримання нормативної санітарно-захисної зони.
щодо технічної альтернативи 2
За неможливістю витримати санітарно – захисну зону від очисних
споруд до житлової забудови при впровадженні технічної альтернативи №2,
остання не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
− містобудівні умови та обмеження;
− розмір санітарно-захисної зони;
− протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерногеологічні вишукування у необхідному
обсязі згідно чинного законодавства.
Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечують
раціональне використання ґрунту,
водних ресурсів, а також охоронні,
відновлювальні, захисні (влаштування
твердого бетонного покриття в місцях
проїзду автотранспорту, мощення по
зовнішньому периметру будинків і
споруд, фундаментів, тощо ) та компенсаційні заходи (розміщення газонів
або зелених насаджень із наданням
необхідних уклонів озелененої поверхні для забезпечення стікання води).
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерно-геологічні та геодезичні
вишукування на майданчику будівництва, організація відведення дощових
та талих вод, зняття родючого ґрунту
при земляних роботах.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Вплив на повітряне середовище:
при проведенні будівництва можливий
вплив тимчасовий; джерелами впливу
буде будівельна техніка, зварювальні
роботи.
Вплив на геологічне середовище –
тимчасовий, пов’язаний з виконанням
земляних робіт при розробці котловану. При експлуатації вплив відсутній
Вплив на водне середовище – впливатиме в межах діючих нормативів;
після завершення всіх робіт і введенні
в експлуатацію, очисні споруди повинні забезпечувати їх повну біологічну
очистку. Показники очищеної води,
при дотриманні технології очистки,
відповідатимуть нормам.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля можливі на території ведення господарської діяльності
на землях Миропільської селищної
ради, Житомирського району, Житомирської області
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності
та об'єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті 3 Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля").
__ Належить до другої категорії
видів планової діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на
довкілля і підлягають оцінці впливу
на довкілля (стаття 3, частина 3, пункт
13 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» від 23.05.2017 року за №
2059 – VIII - господарську діяльність,
що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля яких
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
_ Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля
_ Відповідно до ст.6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» від
23.05.2017 року за № 2059 - VIII
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб'єктом господарювання
діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу
на довкілля відповідно до Закону України
"Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка
впливу на довкілля - це процедура, що
передбачає:
- підготовку суб'єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення
планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої
від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури
оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації;
- надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу
на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього
пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу
на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті
14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки
впливу на довкілля та отримання рішення
про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб'єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах
території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (COVID-19),
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
до повного його скасування та протягом 30
днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей
період, про що зазначається в оголошенні
про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу
громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції,
вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці
цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і
пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб'єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт
господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний
врахувати повністю, врахувати частково
або обґрунтовано відхилити зауваження
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля. Детальна інформація
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням
про провадження даної планованої діяльності буде
документ дозвільного характеру, а
саме дозвіл на виконання будівельних
робіт
(вид рішення відповідно до частини
першої статті 11,Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
(орган, до повноважень якого належить
прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних
ресурсів Житомирської ОДА;
Поштова адреса: 10014 м. Житомир, вул..Театральна,17/20 Факс: (0412)
47-25-36email: : pryroda@eprdep.zht.gov.ua
(найменування уповноваженого органу,
поштова адреса, електронна адреса, номер
телефону та контактна особа – Семенюк
Микола Миколайович
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Акцент тижня

Юрій ЧУМАЧЕНКО:

«Сесія – не просто подія, а момент
становлення та розвитку громади…»
Віктор Радчук

Депутати Романівської селищної ради 26
березня 2021 року вже
усьоме провели чергову сесію за чотири місяці тривалості своєї
нинішньої каденції.
За кількістю проведених сесій
Романівська селищна рада – однозначний лідер серед громад
Житомирщини. Чим зумовлена
така ситуація, ми поцікавились у
секретаря Романівської селищної ради Юрія Чумаченка.
• Романівська селищна рада у
ході реформи децентралізації влади в Україні опинилася у числі тих,
хто реформувався у завершальний
період цього процесу, – говорить
Юрій Миколайович. – На це були
певні причини, і сьогодні про них
мова не йде. Однак той фактор, що
наша селищна рада у своєму новому об’єднаному вигляді постала,
по суті, наприкінці господарського
року, мало певні наслідки. Найпершим чином це позначилося на
організаційно-установчих аспектах
нашої діяльності, коли доводиться
у доволі стислі терміни налагоджувати роботу, по суті, новостворених
чи потужно реформованих органів
та установ виконавчої влади.

• Вже на старті сесійного
засідання 26 березня 2021 року
один із депутатів селищної ради
(В. Ходюк) запропонував розглянути в якості додаткового,
але вкрай необхідного питання
про прийняття у комунальну
власність Романівської громади
потужного масиву сільськогосподарських земель.
• Так, це питання має виняткову вагу для життя і майбутньої долі
нашої громади, а тому пропозиція
Василя Івановича Ходюка щодо
прийняття у комунальну власність

• Це, поміж усіх інших факторів, вимагає доволі напруженого ритму злагодженої роботи
від депутатів селищної ради?
• Однозначно. Слід відзначити,
що депутатський склад нинішньої
селищної ради має дуже пристойні
характеристики з точки зору наявності практичного досвіду у сфері
місцевого самоврядування чи практичного стажу роботи в органах
виконавчої влади. Я не кажу про
бажання та наполегливість депутатів, їхнє розуміння першочерговості вирішення наших найбільш
актуальних на даний час проблем.
Тут ми бачимо самовідданість у
роботі, ніхто не зважає на час, який
доводиться виділяти на депутатські
клопоти, бо на першому місці зараз
– налагодити, або, іншими словами, запустити механізм плідної
роботи новоствореної Романівської
селищної ради.

нашої громади 1094 га земель сільськогосподарського призначення
була врахована, і у подальшому, у
ході сесійного засідання, депутати
її одноголосно схвалили. Зауважу,
що трохи раніше ми таким же чином прийняли у комунальну власність Романівської громади ще 1872
га сільськогосподарських земель,
які, згідно з Указом Президента
України, переходять у власність
територіальних громад. Звісно, депутати розуміють важливість такої
роботи, а земля, як відомо, є найголовнішим з-поміж усіх природних
ресурсів, якими володіє громада.
Тому усі правові процедури мають
бути вчасно здійснені.
• Юрію Ми кола йови ч у,
більшість питань, які були
розглянуті на сесії 26 березня
2021 року, стосувалися організаційно-установчих процедур,
затвердження низки положень

та галузевих програм, що стосуються подальшого життя
Романівської селищної ради.
Жителі громади і читачі нашої газети, можливо, не зовсім
чітко уявляють актуальність
та значимість тих питань, які
виносились на сесію, тому ваш
коментар щодо їхньої важливості просто необхідний.
• Для зрозумілості і чіткості
того, що відбувалося на сесії, я
скажу таку фразу: ми робимо те,
без чого вже сьогодні не можна обійтися і рухатися далі. Під час сесії
ми затвердили звіти про виконання
бюджету за минулий, 2020-й, рік
усіма селищними та сільськими
радами, що увійшли до складу
Романівської селищної ради, затвердили низку програм, згідно з
якими мають працювати установи,
організації Романівської селищної ради. Були прийняті рішення
щодо реорганізації, щодо штатної
чисельності та штатного розпису
певних установ Романівської селищної ради. На перший погляд,
все це комусь може видаватися як
виключно процедурно-бюрократичні моменти, однак насправді
це виняткової важливості питання, які постають у нашій роботі
щодня, і без їхнього належного
затвердження ми рухатися далі
просто не зможемо.
• Якщо уважно послухати
виступи депутатів і особливо
– посадовців з числа працівників виконавчого апарату
Романівської селищної ради, то
найпершої уваги заслуговують
питання забезпечення економічно-господарської діяльності
громади.
• Однозначно – так. І працівники апарату, які уважно і ретельно аналізують усі показники тієї

ситуації, у якій ми опинилися і
зараз перебуваємо, найкраще
орієнтуються у тому, де нам не
вистачає коштів і як бути далі.
Місцевий бюджет вже зараз несе
великі збитки через запроваджені карантини, локдауни, запроваджений віднедавна стан так званої
«червоної» зони. Додам, що низка
пільг, які гарантовані державою і
Конституцією України, насправді державним фінансуванням не
забезпечуються, або несповна забезпечуються. Люди миттєво це
відчувають і звертаються до влади.
Якщо конкретно – до найближчої
до себе влади. Тобто – до нас. Ми
прекрасно розуміємо важливість
тих соціальних пільг, доплат і т. д.,
які певним категоріям населення
були дуже потрібними і помічними, але взяти на себе фінансове
забезпечення таких пільг, які раніше гарантувала і забезпечувала
фінансовими ресурсами держава,
бюджет Романівської селищної
ради не зможе за будь-яких обставин. З іншого боку, ми змушені
рахувати кожну копійку місцевого
бюджету, аби забезпечити життєдіяльність усіх тих установ, які є на
території Романівської селищної
ради. Повірте, це досить потужна кількість соціально значимих
об’єктів (школи, дошкільні заклади,
бібліотеки, клуби, ФАПи і т. п.), які
мусять працювати для людей. Не
забуваймо, що територіально Романівська селищна рада має велику
мережу населених пунктів, які забезпечені дорожним сполученням.
Це питання має стратегічне значення, і ми про стан шляхів не можемо
забувати ні на хвилину.
• Юрію Миколайовичу, депутати Романівської селищної
ради доволі дружно, без раніше
неминучих дискусій, ухвали-

ли рішення про встановлення
червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби
українського народу.
• Так, депутат Василь Флуд
доволі промовисто і так само
переконливо доповів своїм колегам-депутатам про потребу у
встановленні такого символу перед
адміністративним приміщенням
Романівської селищної ради. Червоно-чорний прапор, як символ
національно-визвольної боротьби
українського народу, не втратив і
не втрачає актуальності бути присутнім у нашому повсякденні. Хоча
б для того, щоб ми розуміли: питання незалежності, суверенітету
і свободи для нашої нації, народу і
держави є і будуть пріоритетними
ще довго. Приємно, що розуміння
ситуації виявили усі присутні на
сесії депутати Романівської селищної ради.
• Ну і на завершення ваших
коментарів щодо роботи 7-ї сесії, яка щойно завершилася, не
можу втриматися від запитання: коли наступна сесія?
• Потреба у сесійному зібранні може бути зумовлена кількома
причинами. Не беруся сказати,
наскільки швидко ми підготуємо
чергове сесійне засідання, бо ж, замітьте, депутати мають опрацювати кожне питання, що виноситься
на сесію, у своїх комісіях. Все це робиться у зручний для депутатів час,
але ж у кожного із них є робота, виробничі чи інші життєві клопоти,
особисте життя. З іншого боку, 26
березня, під час сесії Романівської
селищної ради, депутати висловили дуже багато проблемних питань
та ситуацій, які слід негайно вирішувати. Абсолютно слушними
є пропозиції щодо запрошення на
сесію голови Житомирської РДА та
Житомирської районної ради, бо
ж сьогодні Романівська селищна
рада територіально належить до
складу Житомирського району.
Очевидно, звернення-запрошення
слід буде підготувати і для депутата Верховної Ради України Сергія
Кузьміних, обраного до парламенту
виборцями і нашої громади. Вони
мають бути присутніми на наших
сесіях, і зараз час для посилення
такої співпраці. Але, підсумовуючи
сказане і відповідаючи на поставлене питання, скажу: вже у квітні
може виникнути необхідність у
скликанні чергової сесії Романівської селищної ради. Втім, до її
проведення ми вже із завтрашнього
дня починаємо підготовку.
• Дякуємо за коментарі і
бажаємо успіхів Вам і Вашим
колегам-депутатам. Нехай у
всьому щастить!
• Спасибі за увагу та спілкування.
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Ротація у складі
депутатського
корпусу
Романівської
селищної ради

Важливо

Середа, 31 березня 2021

Зберемо великодній кошик для захисників разом!
Війна... Війна... Війна не скінчилась. Вона змінила свій характер, але й
надалі вириває життя з корінням. У кожного війна, а особливо – у страшні
часи пандемії своя, та АТО продовжує щодня стукати до наших сердець.

До усіх, хто не забуває, звертаються берегині Романівщини
і оголошують початок збору продуктів харчування (картопля,
сало, цибуля, часник, капуста, червоний буряк, морква, мед, мука,
цукор, кава, чай та ін.), засобів особистої гігієни, медикаментів
та усього, чим готові поділитися ваші родини для формування
великоднього кошика та доставки його у зону АТО.

Лариса Бджілка
На початку засідання 7-ї сесії депутатів
8 скликання Романівської селищної ради
голова Романівської територіальної виборчої
комісії Л. Башинський оголосив про визнання повноважень депутата Романівської
селищної ради 8-го скликання Марини
Валентинівни Кулак від Житомирської
обласної організації політичної партії «Слуга
народу».

Попередньо відомо, що волонтерський екіпаж вирушить до місця призначення 29 квітня. Наголошуємо, кошик великодній, тож особливої уваги
заслуговують крашанки, пасочки та усілякі смаколики.
Звертаємо вашу увагу, шановна громадо, що волонтерський штаб розміщений у приміщенні Романівського Будинку культури на першому поверсі. Усім серцем дякуємо усім, хто відгукнеться.
Ваші берегині

Творімо добрі справи – СПІЛЬНО
90% із понад 100 тис. дітей, які перебувають в
інтернатних закладах, не мають статусу позбавлених батьківської опіки, що дозволяло б їх
усиновити.

Одночасно рішенням депутатів представлену нову депутатку селищної ради
Марину Кулак ввели до складу постійної
комісії селищної ради з питань бюджету і
комунальної власності.
Нагадаємо, що Марина Кулак посіла
місце у депутатській залі натомість однопартійця Олександра Хоміченка, який за власним бажанням відмовився від депутатства.

Справи про позбавлення батьківських прав суди розглядають
за залишковим принципом.
Служби у справах дітей не завжди сумлінно ставляться до
своїх обов'язків.
Тема майже зовсім зникла з інформаційного порядку денного.
СOVID-19, вдаривши по всіх сферах нашого життя, на жаль,
не обійшов стороною й без того знедолених дітей, ще більше загальмувавши процеси, які могли б подарувати їм нові сім’ї.
Але дякувати Богу є люди, які здатні подарувати свою любов
і турботу діткам, чиї батьки від них відмовились.
На сьогодні у Романові є родина, яка тимчасово забрала
до себе трьох дітей, поки триває процес їхнього усиновлення
з-за кордону рідною бабусею, котра перебуває за межами
України досить тривалий час.

Наша команда хотіла підтримати цю родину та дати дітям
зрозуміти, що у цьому світі є люди, яким не чужі такі проблеми!
Спільними зусиллями ми змогли зібрати необхідні речі, закупили
засоби гігієни та подарунки для дітей.
Сподіваємось, сьогодні на трьох щасливих діток у цьому світі
стане більше.
Дякуємо за співпрацю людям, котрі долучились до нашої команди.

Домашнє насильство: види, заходи, захист
Домашнє насильство
– це дії або бездіяльність
фізичного, сексуального,
психологічного або економічного насильства, що
вчиняються в сім’ї чи в
межах місця проживання
або між родичами, або між
колишнім чи теперішнім
подружжям, або між іншими особами, які спільно
проживають (проживали)
однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у
родинних відносинах чи
у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка
вчинила домашнє насильство, у тому самому місці,
що й постраждала особа,
а також погрози вчинення
таких діянь.

Виділяється кілька
основних форм домашнього
насильства:
• Фізичне насильство: ляпаси, штовхання, щипання, побиття
та нанесення будь-якої фізичної
шкоди, примушування вживати
алкоголь чи наркотичні речовини,
позбавлення волі, залишення в небезпеці, ненадання допомоги.
• Психологічне насильство:
образи, погрози вбивством або
каліцтвом потерпілій особі або
третім особам, контроль у репродуктивній сфері, обмеження у
контактах з близькими та друзями,
дискримінація через переконання,
віросповідання, національну, расову приналежність чи походження.
• Сексуальне насильство:
примушування потерпілої особи
до небажаних статевих стосунків
та будь-які діяння сексуального ха-

• заборона вести листування,
телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з
нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.
Обмежувальний припис виноситься судом терміном до 6 місяців,
і справа розглядається не пізніше
ніж через 72 години з моменту надходження заяви.

Якщо ви зазнали будьякого з видів домашнього насильства або
розумієте, що існує
загроза його скоєння,
радимо дотримуватись
двох простих правил:

рактеру без згоди, примушування
займатися проституцією, примус
до вагітності або аборту.
• Економічне насильство:
позбавлення чи обмеження житла,
їжі, води, одягу, особистих коштів
та документів, заборона чи примушування працювати або навчатись,
перешкоджання в отриманні лікування, примушування жебракувати. Економічне насильство часто
подається як турбота – спочатку
партнер наполягає не працювати
чи не навчатись, потім з’являється
контроль та звітування щодо використаних коштів та приниження.
Законодавством встановлені
спеціальні заходи, які застосовуються до кривдника, – терміновий заборонний припис
(виносить поліція) та обмежувальний припис (виноситься
судом).
Терміновий заборонний припис діє до 10 діб та передбачає:
зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; заборона на вхід та
перебування у місці проживання
(перебування) постраждалої осо-

би; заборона у будь-який спосіб
контактувати із постраждалою
особою.
Обмежувальним приписом
визначаються один чи декілька
заходів тимчасового обмеження
прав кривдника або покладення
на нього обов’язків:
• заборона перебувати в місці
спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;
• усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або
особистою приватною власністю
постраждалої особи;
• обмеження спілкування з постраждалою дитиною;
• заборона наближатися на
визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання,
роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;
• заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу
особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її
та у будь-який спосіб спілкуватись
з нею;

1) НЕ МОВЧАТИ – розповісти
друзям, знайомим, сусідам
або родичам про такі факти
та тримати постійний контакт
із довіреною особою (повідомляти їй, чи все гаразд);
2) ДІЯТИ – повідомити поліцію про такі факти; звернутись за психологічною,
правовою та іншою допомогою; шукати альтернативне
безпечне житло (ним може
стати спеціальний притулок).

Для виклику поліції необхідно телефонувати за номером
102. Міністерство внутрішніх справ
запустило чат-бот з протидії
домашньому насильству в додатку Telegram. Щоб приєднатися до чат-боту, потрібно увійти
у додаток і в пошуку вказати @
police_helpbot. За його допомогою можна викликати поліцію та
швидку, зв’язатися зі спеціалістами
безоплатної правової допомоги,
отримати загальну інформацію та
контакти інших служб.
Особи, які вчинили домашнє насильство, несуть КРИМІНАЛЬНУ, АДМІНІСТРАТИВНУ
та ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВУ відповідальність (відшкодування
завданої моральної та матеріальної шкоди).
Кримінальний кодекс містить
статтю 126-1 (домашнє насильство),
яка передбачає відповідальність
за умисне систематичне вчинення
фізичного, психологічного або економічного домашнього насильства,
– громадські роботи від 150 до 240
годин; арешт до 6 місяців; обмеження волі до 5 років; позбавлення
волі до 2 років.
Людмила Сидоренко

Корисні контакти з питань домашнього насильства:

• Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації – 0 800 500
335 або 116 123 (короткий номер з мобільного)
• Національна дитяча гаряча лінія – 0 800 500 225 або 116 111
(для дзвінків з мобільного)
• Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та
насильству стосовно дітей (урядовий кол-центр) – 15-47
• Єдиний номер системи безоплатної правової допомоги - 0
800 213 103
За детальною інформацією та роз'ясненням законодавства, а
також отримання безоплатного адвоката, безоплатної вторинної
правової допомоги чи консультації юриста звертайтесь до Ружинського бюро правової допомоги Бердичівського МЦ
з надання БВПД за адресою: смт Ружин, вул. О. Бурди, 23 (вхід з
двору), тел.: (04138) 3-11-70.
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Різне

Середа, 31 березня 2021

Гороскоп на тиждень 31 березня - 6 квітня
ОВЕН
Тиждень дещо напружений. Однак з усім
впораєтеся за допомогою
другої половинки. Подбайте про
здоров`я.
ТЕЛЕЦЬ
Чудовий період для
планування. Якщо є
можливість, не сперечайтеся
і уникайте конфліктних ситуацій.
БЛИЗНЮКИ
Зорі радять навести
лад в оселі, звільнивши
місце для нового. Чекайте на приємні сюрпризи в особистому житті.
РАК
Зберіться – ви сильніші за обставини. У середині тижня займіться
перезавантаженням думок.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ
Скажений тиждень.
Не давайте вішати на
себе чужу роботу. Можливе загострення хронічного захворювання.
ДІВА
Аби більше встигати, ретельно плануйте
справи. У середу підіть на шопінг – гарна знижка вам гарантована.
ТЕРЕЗИ
Чудовий час для
кар`єрного росту. В особистому житті можливі
радикальні зміни, до яких не будете готові.
СКОРПІОН
Відкрийтеся людині,
яка вам давно симпатична. Налаштуйтеся на
продуктивну працю.

СТРІЛЕЦЬ
Дос и т ь непер е дбачуваний тиждень.
Можливі конфлікти і на роботі, і в особистому житті, але все
владнається.
КОЗЕРІГ
Скористайтеся моментом, щоб укріпити фінансове становище. У вас все вийде,
головне – не розслаблятися.
ВОДОЛІЙ
На вас чекає дещо
нове на роботі. Приділіть їй достатньо часу.
Перегляньте раціон харчування,
більше гуляйте.
РИБИ
Заплануйте всі важливі справи на першу
половину тижня. Можливе цікаве знайомство, яке згодом трансформується.

Роботи в саду
і на городі у квітні
З приходом теплих весняних днів клопоту
у садівників і городників додається.

Смачного!

М`ясний паштет з крекером

З чого почати і чим закінчити, навіть досвідчені городники часто губляться, а що
тут говорити про початківців.
Роботи в саду і городі у квітні, рекомендації проведення
яких подані в цій статті, розраховані на середню смугу.
Так з чого краще почати роботи у квітні на городі і чим
їх закінчити?

Інгредієнти: печінка – 250 г, м`ясо свиняче без
кісточки – 250 г, цибулевий крекер в пачках – 1 шт.,
молоко свіже – 1/2 л, цибуля – 3 шт., морква – 2 шт.,
яйця курячі – 3 шт., манка (крупа) – 3 ст. ложки, сіль,
перець, олія.
• Печиво потрібно замочити на ніч в молоці.
• Печінку та м`ясо помити та підготувати.
• Моркву, натерту на тертці, та нарізану цибулю
протушити на олії.
• М`ясо змолоти на м`ясорубці (або збити блендером).
• Також змолоти печиво та моркву з цибулею.
• Все викласти в баняк, додати яйця, манку, спеції.
Добре вимішати.
• Викласти у форму та випікати у розігрітій духовці
при 180 град. С 45-55 хвилин у високій формі.

Печінка курочки «Апетитна»

Інгредієнти: печінка куряча – 1 кг, цибуля ріпчаста
– 0,5 кг, родзинки – 100 г. Розраховано на 10 порцій.
• На пательні обсмажити цибулю півкільцями на
соняшниковій олії, після цього додати туди печінку і
протушкувати до готовності (недовго), не накриваючи
кришкою (пару разів перемішати).
• Коли буде готове, посолити, додати жменю запарених родзинок і посипати зверху трохи корицею.
Перемішати і накрити кришкою, щоб пропарити
трохи.
Дуже оригінальна і смачна страва, спробуйте – не
пошкодуєте!

1. Теплицю, яка не обігрівається, продезінфікуємо, натягнемо плівку. Потім обливаємо
грунт окропом, накриваємо його
для прогріву чорною плівкою.
Заправляємо парники біопаливом (соломою, тирсою, торішнім
листям, гноєм).
2. Через тиждень, якщо дозволяє погода у квітні, виставляємо в теплицю для загартування розсаду перцю, томату і
баклажанів. На ніч краще вкрити
рослини нетканим матеріалом.
3. У парниках сіємо на розсаду насіння пекінської і білокачанної капусти, цибулі-чорнушки,
брокколі, кольрабі, базиліка і
качани салатів.

Печінка в сметанному соусі

Інгредієнти: печінка свинна – 300 г, цибуля ріпчаста
– 1 шт., вершки – 100 мл, борошно – 1 ст. ложка, олія,
жовтки яєчні – 3 шт., сік лимона – 1 ст. ложка, сіль,
перець чорний мелений.
• Печінку вимити, видалити всі жилочки і нарізати
невеликими шматочками.
• Цибулю очистити і нарізати тонкими півкільцями.
• Обсмажити на олії цибулю до прозорості, смажити на сильному вогні 3-4 хвилини, постійно помішуючи. Додати печінку і смажити ще 3-4 хвилини.
• Посипати все борошном, перемішати, влити
вершки, посолити, поперчити, накрити кришкою і
тушкувати на слабкому вогні 10 хвилин.
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4. Як тільки у квітні на городі
проклюнеться зелень багаторічних пряних трав, ревеню, щавлю
та інших підзимових культур,
рихлимо міжряддя і підгодовуємо сходи рослин розчином золи
і аміачної селітри.
5. У міру прогрівання грунту
на городі формуємо і обробляємо грядки плоскорізом або
культиватором.
6. Підгодовуємо розсаду овочевих культур бактеріальними
препаратами, регуляторами
росту та мікроелементами (Епін,
Альбіт, Вэрва, Сілк, Микраса,
Иммуноцитафит та ін).
7. Вже у квітні можна посіяти
на городі такі ранні холодостійкі
культури, як редиска, горох, кріп,
салат, цибуля-сіянкя, а також
морква для літнього споживання
і качанові салати для розсади.
8. Між грядками розкладаємо пастки або просто половинки різаної картоплі для відлову
дротяників.

9. У кінці квітня проводимо
першу прополку бур'янів на
городі.
Отже, робіт у городі у квітні багато. В саду не менше,
незважаючи на те, що сад
тільки прокинувся від зимової сплячки і ще сніг лежить
в його затінених куточках і
низинах.
1. Роботу в саду у квітні починаємо з обрізки та формування
ягідних кущів та плодових дерев.
Встигнути треба до другої половини місяця, тобто до початку
сокоруху.
2. Як тільки зійде останній
сніг, наведіть у своєму саду порядок: згребіть бадилля й листя
в компостну купу, розпушіть
землю, позбувшись скоринки,
яка утворилася після танення
снігу. При цьому обходячи сад,
намагайтеся ходити по доріжках, щоб не втоптувати відсирілу
землю.
3. Огляньте чорну смородину і видаліть роздуті бруньки, в
яких зимував бруньковий кліщ.
Полийте кущі з лійки окропом.
4. На початку квітня ще не
пізно побілити штамби плодових дерев свіжегашеним вапном,
щоб уберегти їх від сонячних
опіків.
5. Підгодуйте садові рослини. Якщо восени ви вносили в
грунт органіку, калійні і фосфорні добрива, то у квітні можна
обмежитися комплексними або
тільки азотними.

6. Якщо у квітні встановилася
сприятлива погода, то можна
приступати до посадки плодовоягідних культур. Для отримання
відводок смородини або аґрусу
саме час пришпилити відповідні
гілки до землі.
В цілому проведені роботи
у квітні в саду і городі допоможуть виростити хороший
врожай овочів і фруктів на
своїй фазенді.

Джерело: http://pro-dachu.pp.ua/
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 5.04

Телепрограма

Середа, 31 березня 2021

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 6.04

ÑÅÐÅÄÀ, 7.04

×ÅÒÂÅÐ, 8.04

Ï’ßÒÍÈÖß, 9.04

ÑÓÁÎÒÀ, 10.04

ÍÅÄ²Ëß, 11.04

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 01.05 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.25, 00.25 Спорт
15.20,02.40 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час
війни" 16+
17.25 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
18.55 Д/с "Дика прогулян�
ка"
19.55,00.35 Д/ц "Супер �
чуття"
21.35 "Зворотний відлік" (із
сурдоперекладом)
23.30 Перша шпальта

09.30, 01.00 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.35 Спорт
15.20,02.40 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час
війни" 16+
17.25 Схеми.
18.55 Д/ц "Супер � чуття.
19.55 Д/ц "Супер � чуття"
21.55,00.20 Спорт. Аспект
22.00 Д/ц "Виживання у
дикій природі"
23.00 #ВУКРАЇНІ
04.10 Д/ф "Війна на нульо�
вому кілометрі" 12+

09.00 Божественна Літургія
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.35, 00.10 Спорт
15.20,02.40 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час
війни" 16+
17.25 #ВУКРАЇНІ
18.55,22.00 Д/ц "Виживання
у дикій природі"
19.55 Д/ц "Супер � чуття"
21.55,00.20, 05.55 Спорт
23.00 Розважальна програ�
ма
00.30 Д/ц "Світ дикої приро�
ди"
01.00 Т/с "Віра" 16+

09.30, 01.00 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.35, 00.10 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Гордість" 12+
17.25 Розважальна програ�
ма
18.55,22.00 Д/ц "Виживання
у дикій природі"
19.55 Д/ц "Супер � чуття"
21.55,00.20, 05.55 Спорт
23.00 Схеми.
00.30 Д/ц "Світ дикої приро�
ди"
02.40 Країна пісень

09.30 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.35, 00.10 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Гордість" 12+
17.25,01.30 Перша шпальта
18.55,22.00 Д/ц "Виживання
у дикій природі"
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
21.55,00.20, 02.50 Спорт
23.00 Д/с "Дика прогулянка"
00.25,02.00, 02.55 Погода
00.30 Д/ц "Світ природи"
01.00 Схеми.

09.05 Відтінки України
09.35,02.25 #ВУКРАЇНІ
10.00 Домашні улюбленці
11.05,13.40 Д/ц "Виживання
у дикій природі"
12.00 Х/ф "Опівнічний же�
ребець" 12+
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Міста та містечка
16.20 Х/ф "Цар Соломон
18.15 Світ природи
19.15 Х/ф "Білявка Ме�
рилін"
23.10 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
00.20 Д/ф "Норильське по�
встання" 16+

08.20,21.25 Д/ц "Дикі твари�
ни"
09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Неймовірний світ цу�
ценят: 1 сезон
15.00 Країна пісень
16.05 Х/ф "Білявка Ме�
рилін" 1,2 с.
19.25 Д/ц "Виживання у
дикій природі"
20.20 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
22.00 Х/ф "Опівнічний же�
ребець" 12+
00.20 Д/ф "Вибір"

1+1

1+1

1+1

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"
11.20 "Одруження наосліп"
15.50,03.40 "Мисливці за
нерухомістю"
17.10 Т/с "Навчи мене ко�
хати" (12+)
20.45 Т/с "Папік � 2" (12+)
22.15 Т/с "Свати"
23.40 Т/с "Кухня"

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.20 "Одруження наосліп"
15.50,03.30 "Мисливці за
нерухомістю"
17.10 Т/с "Навчи мене ко�
хати" (12+)
20.45 Т/с "Папік � 2" (12+)
22.15 Т/с "Свати"
23.40, 00.55 Т/с "Кухня"

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.20 "Одруження наосліп"
15.50,03.20 "Мисливці за
нерухомістю"
17.10 Т/с "Навчи мене коха�
ти" (12+)
20.45 Т/с "Папік � 2" (12+)
22.20 Т/с "Свати"
23.30, 00.45 Т/с "Кухня"

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.20 "Одруження наосліп"
15.50 "Мисливці за нерухо�
містю"
17.10 Т/с "Навчи мене ко�
хати" (12+)
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 Т/с "Папік � 2" (12+)
21.55 "Право на владу 2021"

1+1

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

10.10,18.00, 19.00, 03.40
"Стосується кожного"
12.25 Х/ф "Ягуар" 16+
14.30 Х/ф "Під одним да�
хом" 12+
16.10 "Чекай мене. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.50 Т/с "За справу бе�
реться Шекспір 2"

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Планета оди�
наків" 16+
14.50,15.45 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.50 Т/с "За справу бе�
реться Шекспір 2"

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Планета оди�
наків 2"
14.45,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "За справу бе�
реться Шекспір 2"12+

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Планета оди�
наків 3"
14.30,15.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "За справу бе�
реться Шекспір 2"

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.20 "Одруження наосліп"
15.50 "Мисливці за нерухо�
містю"
17.10 Т/с "Навчи мене коха�
ти" (12+)
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 Х/ф "Скажене весіл�
ля 2"
22.15 "Ліпсінк батл"
00.00 Х/ф "Я, знову я та
Ірен"
²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Любов між
рядків"
14.45,15.40, 00.25 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Катастрофа"

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

06.45 Т/с "Комісар Рекс"
10.30,00.55 "Слідство ве�
дуть екстрасенси"
13.20, 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 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття"

06.50 Т/с "Комісар Рекс"
10.35,00.55 "Слідство ве�
дуть екстрасенси"
13.20, 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 "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття"

06.45 Т/с "Комісар Рекс"
10.30,00.55 "Слідство ве�
дуть екстрасенси" 16+
13.20, 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 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття"

06.45 Т/с "Комісар Рекс"
10.30,00.55 "Слідство ве�
дуть екстрасенси"
13.20, 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 "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття"

05.15 Х/ф "Ярмарок мар�
нославства" 16+
08.00,19.00, 22.50 "Холос�
тяк" 12+
11.55 "Як вийти заміж" 16+
13.05, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
23.40 "Про що мовчать
жінки" 16+

ICTV

ICTV

ICTV

ICTV

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні
новини
11.00 Секретний фронт
11.45 Анти�зомбі
12.45,15.45 Факти. День
13.20,20.15 Більше ніж
правда
14.15, 16.15 Х/ф "Прези�
дент Лінкольн
16.50 Х/ф "Останній мис�
ливець на відьом"
18.45,21.00 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес�6" 16+
22.40 Свобода слова
00.00 Х/ф "Брейвен" 16+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Т/с "Смертельна
зброя" 16+
11.55, 13.15 Т/с "Пес" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.40, 22.35 Т/с "Розтин по�
каже�2" 16+
15.30, 16.15 Х/ф "Форрест
Ґамп"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15,01.55 Громадянська
оборона
21.25 Т/с "Пес�6" 16+
00.25 Х/ф "Мисливці на
відьом" 18+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�
вини
10.10 Т/с "Смертельна
зброя" 16+
11.55, 13.15 Т/с "Пес" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.25, 16.15, 22.35 Т/с "Роз�
тин покаже�2" 16+
16.30 Х/ф "Меркурій у не�
безпеці" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
21.25 Т/с "Пес�6" 16+
00.25 Х/ф "По сліду" 16+
02.20 Громадянська оборо�
на

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Т/с "Смертельна
зброя" 16+
11.55, 13.15 Т/с "Пес" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.25, 22.40 Т/с "Розтин по�
каже�2" 16+
15.35, 16.15 Х/ф "Рейс" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти�зомбі
21.25 Т/с "Пес�6" 16+
00.30 Х/ф "Максимальний
ризик" 16+
02.10 Громадянська оборо�
на

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�
вини
10.10,20.05 Дизель�шоу
11.25, 01.20 Т/с "Вижити за
будь�яку ціну�3"
12.45,15.45 Факти. День
13.20,16.20, 23.45 Скетч�
шоу "На трьох" 16+
16.30 Х/ф "Згадати все"
18.45 Факти. Вечір
22.50 Скетч�шоу "На трьох�
9" 16+
02.15 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
10.30 Х/ф "Прибулець
Пол" 16+
12.30 Х/ф "Зубна фея"
16.30 Х/ф "Годзилла" 16+
19.00 Від пацанки до па�
нянки 16+
21.20 Х/ф "Не гальмуй"
23.10 Х/ф "Татусь мимо�
волі" 12+
ÍÒÍ

09.10 Х/ф "У зоні особли�
вої уваги"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.30,16.30, 19.00, 02.35
"Свідок"
12.50 Х/ф "Проект А" (16+)
14.50 "Таємниці світу"
15.25 "Сповідь ката"
16.50 "Легенди бандитсь�
кої Одеси"
17.15,03.05 "Випадковий
свідок"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.55 Х/ф "Проект "Аль�
фа"
00.35 Х/ф "На межі божев�
ілля" (16+)
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 2"
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Без тебе"

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом.
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Дачна поїздка
сержанта Цибулі"
12.25, 03.20 Х/ф "Солдат
Іван Бровкін"
14.05, 04.50 Х/ф "Іван
Бровкін на цілині"
15.50 Т/с "Слідчий Горчако�
ва" 12+
20.00 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 Т/с "Нехай говорять"
01.45 Х/ф "Егоїст" 16+

06.25 Х/ф "Людина�ор�
кестр"
08.00 "Удачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.50 "Речдок. Випереджа�
ючи час"
17.10 Т/с "Проект "Синя
книга" 12+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Інтердівчина"
00.55 "Речдок"
ÑÒÁ

07.55 Х/ф "Приборкувачка
ÑÒÁ
тигрів"
04.40, 10.50 Т/с "Ворожка" 09.50 "МастерШеф Про�
08.00 "Неймовірна правда
фесіонали" 12+
про зірок"
13.15 "Хата на тата" 12+
17.00,00.55 "Хата на тата"
15.15 "СуперМама"
19.00 "МастерШеф Про� 19.00 "Слідство ведуть ек�
фесіонали" 12+
страсенси" 16+
22.35 "Звана вечеря" 12+
20.00 "Один за всіх" 16+
23.10 "Таємниці ДНК" 16+
ICTV

07.20 Х/ф "Максимальний
ризик" 16+
09.05 Х/ф "Згадати все"
11.15, 01.30 Т/с "Таємні
двері" 16+
12.10, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
16.50 Х/ф "Люди Ікс" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Люди Ікс�2" 16+
21.40 Х/ф "Люди Ікс: Ос�
тання битва" 16+
23.35 Х/ф "Репродукція"

ICTV

08.30 Громадянська оборо�
на
09.30, 01.50 Т/с "Розтин по�
каже�2" 16+
12.05, 13.00 Х/ф "Люди Ікс"
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Люди Ікс�2" 16+
16.45 Х/ф "Люди Ікс: Ос�
тання битва" 16+
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Люди Ікс
23.25 Х/ф "Логан

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

10.05 Орел і Решка. Юві�
лейний сезон
11.00 Орел і Решка. Дива
світу
12.00 У кого більше? 12+
14.00 Х/ф "Велика стіна"
16.00 Х/ф "Погані хлопці"
18.20 Х/ф "Погані хлопці 2"
16+
21.20 Х/ф "Погані хлопці
назавжди" 16+
23.55 Х/ф "Обдурити всіх"
02.30 Зона ночі

07.25 М/ф "Кіт під прикрит�
тям"
09.25 Х/ф "Зубна фея"
11.10 Х/ф "Погані хлопці"
13.50 Х/ф "Погані хлопці
19.10 Х/ф "Водій для копа"
21.00 Х/ф "На гребені
хвилі" 16+
23.00 Improv Live Show 12+
00.10 Х/ф "Лукас"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
10.20 Х/ф "Хан Соло" 12+
13.00 Кохання на виживан�
ня 16+
17.00 Хто зверху? 12+
19.00,20.00 Варьяти 12+
21.00 Х/ф "Таксі 2" 16+
23.00 Х/ф "Зразковий са�
мець" 12+
00.40 Т/с "Хроніки Шанна�
ри" 16+

08.30 Т/с "Надприродне"
11.10 Х/ф "Татусь мимо�
волі" 12+
13.00 Кохання на виживан�
ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Таксі 3"
22.50 Х/ф "Зразковий са�
мець 2" 16+
00.50 Варьяти 12+
ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "34�й швидкий"
12.50 "Легенди карного
розшуку"
14.05 "Вартість життя"
15.25 "Молода гвардія
16.50 "Легенди бандитської
Одеси"
18.20,04.00 "Правда життя"
22.55 Х/ф "Місто прийняв"
00.25 "Склад злочину"
02.00,03.30 "Речовий доказ"

06.00, 10.40, 19.30 Т/с "Ко�
ломбо" (16+)
09.00 Х/ф "Місто прийняв"
12.50 "Легенди карного
розшуку"
14.05,03.45 "Правда життя"
15.30 "Батьки та діти: діти
партеліти"
16.50 "Легенди бандитської
Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
23.00 Х/ф "Людина в зеле�
ному кімоно"

09.00 Х/ф "Зниклі серед
живих"
12.50 "Легенди карного
розшуку"
14.30 "Таємниці криміналь�
ного світу"
15.35 "ОБХСС: безжальне
правосуддя"
16.50 "Легенди бандитської
Одеси"
18.20 "Вартість життя"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
22.55 Х/ф "34�й швидкий"
07.00,08.00, 15.00, 19.00,
00.20 "Склад злочину"
23.00, 02.10 Сьогодні
01.55,03.30 "Речовий доказ"
09.00 Зірковий шлях
04.00 "Правда життя"
10.40 Місія: краса
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
11.45 Реальна містика
09.00 Зірковий шлях
09.00 Зірковий шлях
13.50, 15.30 Т/с "Жіночий
10.40 Місія: краса
10.40 Місія: краса
лікар 3" 16+
11.45 Реальна містика
11.45 Реальна містика
17.10 Т/с "Виклик 2" 12+
13.50, 15.30 Т/с "Жіночий 13.50, 15.30 Т/с "Жіночий 20.10 "Говорить Україна"
лікар 3" 16+
лікар 3" 16+
21.00 Т/с "Без тебе" 16+
17.10, 04.45 Т/с "Виклик 2" 17.10, 04.45 Т/с "Виклик 2" 23.10 Слідами
20.10 "Говорить Україна"
20.10 "Говорить Україна"
23.50 Х/ф "Блискуча кар'є�
21.00, 23.10 Т/с "Без тебе" 21.00, 23.10 Т/с "Без тебе"
ра" 12+

1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.45 "Світ навиворіт � 12.
Пакистан"
10.50,03.05 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації
2021"
19.30 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Голос країни 11"
00.00 "Світське життя.
01.00 Х/ф "Війна подружжя
Роузів" (16+)

08.30 Т/с "Надприродне"
10.20 Від пацанки до панян�
ки 16+
12.40,00.50 Варьяти 12+
14.50 Де логіка? 12+
15.50 Х/ф "Таксі" 16+
17.30 Х/ф "Таксі 2" 16+
19.10 Х/ф "Таксі 3"
21.00 Х/ф "Таксі 4"
22.50 Х/ф "Таксі 5" 16+
02.35 Служба розшуку
дітей
02.40 Зона ночі

08.30 Т/с "Надприродне"
10.10 Х/ф "Зоряні війни:
Останні джедаї" 12+
13.00 Кохання на виживан�
ня 16+
17.00 Хто зверху? 12+
19.00 Де логіка? 12+
20.00 Improv Live Show 12+
21.00 Х/ф "Таксі" 16+
23.00 Х/ф "Нью�йоркське
таксі"
09.00 Х/ф "Хід у відповідь"
12.50 "Легенди карного
розшуку"
14.05 "Свідок. Агенти"
15.30 "Місто, яке зрадили.
Києву часів окупації
присвячується"
16.50 "Легенди бандитської
Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
23.00 Х/ф "Зниклі серед
живих"
00.35 Х/ф "Точка неповер�
нення" (16+)
03.30 "Речовий доказ"

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
11.40 Т/с "Папік � 2" (12+)
18.20 "Світ навиворіт � 12.
Пакистан"
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Ліпсінк батл"
22.00 "Жіночий квартал"
23.20,00.20 "Світське жит�
тя. 2021"
01.20 "Ліга сміху"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.45 Т/с "Ніколи не буває
пізно" 12+
14.45, 15.30 Т/с "Уроки жит�
тя і водіння" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00,02.15 Т/с "Виховання
почуттів" 12+
03.50 Реальна містика

ÍÒÍ

08.00 "Слово Предстоятеля"
08.05 "Будьте здоровi"
ÍÒÍ
08.45 "Випадковий свідок
07.00 Х/ф "Тіні зникають 10.00 Х/ф "Вождь Біле
опівдні"
Перо"
12.50 "Випадковий свідок 12.00 Х/ф "Ера драконів"
14.05 Х/ф "Вождь Біле 13.50 Х/ф "Без року тиж�
Перо"
день"
16.00 Х/ф "Проект А � 2"
15.15 Х/ф "Скринька Марії
18.05 "Круті 90�ті"
Медічі"
19.00,01.50 "Свідок"
17.00 Х/ф "Білоруський
19.30 Х/ф "Без року тиж�
вокзал"
день"
19.00 Х/ф "Летять журавлі"
21.00 Х/ф "Ера драконів"
20.55 Х/ф "Холодне літо
22.45 Х/ф "Патруль часу"
53�го"
22.50 Х/ф "Дніпровський
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
рубіж"
07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
07.25,02.50 Реальна місти�
05.50 Сьогодні
ка
09.00 Х/ф "Паперові квіти" 06.50 Реальна містика
08.50 Т/с "Без тебе" 16+
12+
17.45, 21.00 Т/с "Кейс" 12+
11.00 Т/с "Чужа" 16+
14.50, 15.20 Т/с "Наша 19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
лікар" 12+
23.45, 02.15 Т/с "Ніколи не
20.00 Головна тема
буває пізно" 12+
21.00 Шоу "Маска"
23.00, 02.15 Т/с "Вірю. Люб� 03.40 Гучна справа
лю. Сподіваюся" 12+ 04.05 Т/с "Виклик 2" 12+
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ОГОЛОШЕННЯ

Вітаємо!

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

«ВІВАД 09» вітає працівників компанії,
які зустрічали та святкували свій день
народження у березні.
Це Діхтярук Ю. О., Метельський А. Й., Хомик П. В., Бойченко Г. І., Данилко
Н. А., Присяжнюк В. Г., Барчук А. О., Вовк І. М., Пелешок В. О., Подважук С. С.,
Шамрай В. В., Шпак О. А., Гончарук Г. І., Мельничук В. Є., Вонсович В. В., Дорощук
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Дозвольте вас сьогодні привітати,
Міцного вам здоров’я побажати,
Відвертих слів і щирого кохання,
Безхмарних днів, удачі, процвітання.
Щоб в домі було затишно і мило,
Щоб вам доріжку щастя простелило.
Нехай турботи не завадять жити,
Бажаємо щороку молодіти,
Хай друзі будуть не лише у свято,
Живіть чудово, радісно, багато!

Чи вплинуть карантинні
обмеження на проведення

ЗНО-2021?
Марія Кравчук

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році відбудеться
у визначені дати незалежно
від епідеміологічної ситуації в
регіонах.
Саме так зазначається на офіційному
сайті Міністерства освіти та науки.
«Пробне ЗНО, основна та додаткова
сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня
епідемічної небезпеки у регіонах. Це
передбачено змінами до постанови уряду від 9 грудня 2020 р. № 1236, які Кабінет
Міністрів ухвалив 22 березня 2021 року»,
– повідомила пресслужба МОН.
Також у міністерстві зазначили, що уряд
дозволив УЦОЯО, який організовує ЗНО,
проводити під час карантину заходи з оцінювання якості освіти.
Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Через
епідеміологічну ситуацію учасники можуть
обрати лише один предмет для його складання. Результати пробного ЗНО оприлюднять на інформаційних сторінках учасників
16 квітня.
Учасники основної сесії ЗНО до 30 квітня
зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки. А з 6
по 18 травня триватиме додатковий період
реєстрації на ЗНО.

Основна сесія зовнішнього
незалежного оцінювання
відбудеться за таким графіком:
• 21 травня – хімія,
• 24 травня – іспанська, німецька,
французька мови,
• 25 травня – англійська мова,
• 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
• 1 червня – українська мова, українська мова і література,
• 4 червня – історія України,
• 7 червня – фізика,
• 10 червня – біологія,
• 15 червня – географія.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести
не більш як із 5-и навчальних предметів.
Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме
програмам ЗНО, затвердженим МОН.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних
сторінках учасників ЗНО у такі дати:
• до 4 червня – хімія,
• до 18 червня – іноземні мови,
• до 22 червня – математика, математика
(завдання рівня стандарту),
• до 25 червня – українська мова, українська мова і література, історія України,
біологія,
• до 30 червня – географія.
Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26
червня до 16 липня. Результати додаткової
сесії будуть відомі до 23 липня.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
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10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
31 березня 2021 р.
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ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будьяких марок у будь-якому стані.
ДОРОГО, 067-971-95-76, 063791-92-89.
Купуємо коней, корів, телят.
Дорізи. 067-799-67-44,
067-250-67-48.

рахунок підприємства.Консультації з працевлаштування
надаються цілодобово. тел.:
0734069918, 0952858119
Робота ОХОРОННИК. Вахтовий
метод 14/14 діб. Заробітна плата ВИСОКА. Робота в Житомирі
та області, Києві та області. 067
217 30 81, 067 462 70 16

ТЕРМІНОВО продається будівля під магазин з можливістю
використовувати і під житловий
будинок, 34 сотки землі, ціна
договірна, смт Миропіль, вул.
Поштова. Тел: 097-780-23-42

Працівники (чоловіки та жінки)
на завод з виготовлення морозива. Терміново! З/п 18 000 грн.
Іногороднім безкоштовно надаємо житло. Робота в передмісті Києва. Тел.: 0678550161,
0956789109

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

Постійна робота для сімейної
пари або жінки на заміській
садибі в Київській області - обслуговування будинку і території, саду, городу (30соток).
Надається окреме житло. З/
п+бонуси. Тел.:068-238-53-73

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).

Продам пиломатеріали: дошка
пола суха строгана в шпунт.
Дошка столярна. Дошка обрізна і необрізна різних розмірів.
Балки, крокви, монтажна рейка,
дошка обрешітки, штахети, піддони, дерев'яні відходи з пилорами з доставкою додому. Тел.
0673911769

Виконую ремонтні роботи.
Штукатурка стін, шпаклювання.
Настил підлоги: дошка, стяжка,
ламінат, лінолеум. Електрика.
Гіпсокартонні роботи. Откоси.
0970291776

Продам пили стрічкові нові та
б/у (зварювання, заточка, розводка). Якість гарантуємо. Тел.
0962461677

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

Директор:
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com
Головний редактор:
Ольга Сідлецька,
тел.: 0 (97) 470-60-17
Рекламний відділ:
Людмила Павлюк
тел.: 0 (67) 412-89-81

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агентством
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса:
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення №211604P
Розповсюджується безкоштовно

Р

