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Частина тиражу
розповсюджується
безкоштовно

СЕРЕДА

«Берізка» налаштована
лише на розвиток!

с. 4

«Роботу знаю, її, як завжди, багато» –
староста Соболівського старостинського округу Iрина Моравська
Лариса Бджілка

Триває знайомство наших читачів із старостами.
Про проблеми і плани на
майбутнє розповідає староста Соболівського старостинського округу Ірина
Моравська.
- Ірино Едуардівно, Ви – одна із
тих старост, хто у минулому працював головою сільської ради. На
Вашу думку, у Вас як у старости
збільшилось роботи чи, навпаки,
зменшилося?
- Так, я працювала Соболівським
сільським головою з 2015 по 2020 роки.
Роботу знаю, її, як завжди, багато, звісно, якщо староста хоче працювати.
- Ви, я впевнена, добре знаєте потреби своєї громади та проблемні
питання старостинського округу.
На чому плануєте зосередити свій
потенціал?
- Проблем багато, як і у кожній громаді, але перші плани – вуличне освітлення
на території старостинського округу, відновлення водонапірної башні та ремонт
дороги Вила – Соболівка. Оскільки у нас
шкільний автобус підвозить 46 учнів до
ОНЗ «Старочуднівськогутянський ЗЗСО
1-3 ст», тому дорогу вкрай необхідно відремонтувати бо насамперед це безпека

наших дітей. Ну і, звичайно, капітального
ремонту потребує соболівський клуб. У
нас близько 50 підлітків і молодих людей,
вони потребують культурно-розважального розвитку.
- Які і скільки на Вашому окрузі
зараєстровані підприємства? Чи
сприяють вони розвитку округу?
- Із підприємцями завжди є співпраця, ніхто ніколи не відмовляв у допомозі. Коли була на посаді сільського
голови, двічі ремонтували дерев`яний
міст у селі Вила за допомогою підприємців і громадян села, а сьогодні він
знову потребує ремонту. Перекрили дах
клубу у селі Вила металопрофілем за
допомогою знову ж таки підприємців
і спонсорів. Також саме за сприяння
спонсорів було встановлено пам`ятник
«Жертвам голодомору» у селі Вила.
- Скільки у Вас на території зареєстровано працездатних осіб, та
де вони, здебільшого, заробляють
кошти на прожиток?

- Працюючих людей у нас 40 осіб, в
основному це бюджетна сфера, лісники
та ФОП.
- Чи є у Вас якісь плани щодо
того, аби молодь жила та працювала саме тут, у своєму рідному селі?
Коротко розкажіть, на якому етапі
ремонт соболівського клубу, що вдалось
зробити і що плануєте.
- За сприянння депутата Житомирської обласної ради Ігоря Євгеновича
Ходака був встановлений на сільському соболівському клубі дах. Ігор Ходак
надав 500 листів шиферу та, найголовніше, допоміг з фаховою будівельною
бригадою, яка працювала більше місяця щоденно. Громада Соболівки йому
дуже вдячна за цей важливий внесок у
відбудову нашого сільського погорілого клубу. Тож перший найважчий та
найважливіший крок зроблено. У 2020
році за бюджетні кошти придбали та
встановили металопластикові вікна в
клубі та закупили комплект звукопідсилювальної апаратури і світловий прибор.
Я розумію, що наша Романівська
громада тільки утворилася і можливості профінансувати потреби найближчим часом не буде. Тож намагатимемося робити те, що в наших силах
за допомогою громади Соболівського
старостинського округу. А щодо молоді,
то в наші часи вона здебільшого вирушає за кращим життям у міста та
за кордон. Тут потрібні програми на
державному рівні.

Дитяча творчість завжди надихає
Лариса Бджілка

У Будинку дитячої творчості у Романові діти віднаходять у собі неймовірні
здібності творити прекрасне своїми руками.
Саме тут діти втілюють свою уяву в
реальність: хтось – у вишивці, хтось – у
виготовленні мяких іграшок, у плетінні
бісером, в’язанні гачком, виготовленні
аплікацій, і усі ці навички дітям прищеплюють викладачі – фахівці своєї
справи.
616 дітей Романівщини разом зі
своїми викладачами працюють над
творчими роботами. Найобдарованіші
представляють Романівщину на різних
виставкових конкурсах. У зв’язку з пандемією досить швидко пристосувалися
брати участь у заходах в онлайн-режимі.
Директор Будинку дитячої
творчості Світлана Рихальська розповідає журналістам «20 хвилин Романів»: «Наші дітки постійно беруть
участь у різних конкурсах. Наразі
готуємось до конкурсу, який проходитиме 16-17 квітня: 20-а обласна
виставка-конкурс «Великодні писанки» в заочному/онлайн-форматі на
тематику конкурсної композиції
«Дерево життя», тож наші діти ра-

зом з викладачами розмальовують за
особливою технікою писанки і братимуть участь у цьому конкурсі. Це
один із найцікавіших конкурсів, хоча
й роботи надважкі, але зачаровують
своїм неповторним, вишуканим результатом».
Ватро зазначити, що у закладі працює 32 гуртки:
• Вокальний гурток «Гармонія» – викладач Алла Буднік;
• Писанкарство, декоративно-прикладне мистецтво (квілінг-картини, декупаж, паперопластика) – викладач Інна
Бовсунівська;
• Бісероплетіння, художні аксесуари,
фігури, квіти – Лариса Осипчук;
• Креативне рукоділля, в’язання гачком – Наталія Гаврилюк;
• Виготовлення сувенірів, мяких іграшок, валяння з вовни – Тетяна Кузьменко;
• Фотомистецтво, мідіакультура –
Тетяна Горобець;
• Аплікація з соломи, фітодизайн з
природного матеріалу – Зоя Чепіль.

Гуртки дослідницько-експериментального напряму (наукові дослідження
з різних предметів) працюють також на
базі шкіл громади (села Камінь, Гордіївка, Врублівка, Романівська гімназія).
Світлана Рихальська ділиться своїми
позитивними думками з приводу повернення БДТ в колишнє приміщення
(адмінбудинок селищної ради): «Ми дуже
раді знову через 15 років повернутися у
це приміщення. Нам тут просторіше і
набагато зручніше. Якось так складається,
що кожні 15 років ми переселяємось, –
посміхаючись, додає: – Тож наступні 15
років ми точно вже тут працюватимемо
відповідно до життєвого шляху».

с. 5
Ірина Серт:
Місцевий рівень влади набуває
нині стратегічного значення

Бережіть першоцвіти!

с. 2

Редакція газети «20 хвилин Романів»

запрошує на роботу

журналіста

Вимоги:
• вища (незакінчена вища) профільна
або філологічна освіта,
• творчий підхід до поставлених задач,
• ініціативність,
• уміння шукати потрібну інформацію,
• аналітичне мислення,
• грамотність,
• досвід роботи на аналогічній посаді вітається, але не
обов`язковий.
Чекаємо резюме на sidletska88@gmail.com.
Або телефонуйте 097-470-60-17
(пн.-пт. 9:00 - 18:00), Ольга Олександрівна.
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Підготовка до сесії: відбулись
засідання постійних комісій
В ході підготовки до чергової сесії відбулися
засідання постійних комісій селищної ради, на
яких були розглянуті питання, що виносяться на
розгляд 7-ї сесії селищної ради.
17 березня члени постійної
комісії з питань бюджету і комунальної власності розглянули такі
питання:
• Про внесення змін до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2021 рік.
• Про затвердження звітів про
виконання бюджету за 2020 рік
сільських, селищних рад.
• Про передачу автомобілів.
• Про відчуження транспортних засобів.
• Про затвердження методики розрахунку орендної плати
за оренду майна, що є спільною
власністю територіальної громади,
та пропозиції її розподілу.
• Про надання згоди на оренду
комунального майна територіальної громади Романівської селищної
ради без проведення аукціону.
• Про реорганізацію шляхом
злиття комунальних установ.
• Про затвердження штатної
чисельності працівників та штатного розпису комунальної лісомеліоративної установи Романівської
селищної ради.
• Про затвердження Романівської селищної Комплексної програми забезпечення пожежної
безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій
на 2021-2025 роки.
• Про затвердження Програми
розвитку житлово-комунального
господарства Романівської територіальної громади на 2021-2023
роки.
• Про затвердження Програми
розвитку Романівської ДПІ ГУ ДПС
у Житомирській області щодо облаштування сервісного центру об-

слуговування платників на 2021 рік.
• Про внесення змін до програми підтримки комунальної
установи по експлуатації адміністративної будівлі Романівської
селищної ради та благоустрою
території смт Романова.
• Про конкурсну комісію з визначення аптечних установ Романівської селищної ради, які будуть
надавати відповідні пільги громадянам, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
• Про проведення земельних
торгів із продажу земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, або прав на них
(оренди, суперфіцію) Романівської
селищної ради.
• Про внесення змін до Додатку
2 рішення № 160-6/21 від 26.02.2021
сесії 8-го скликання щодо складу
комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги Романівської селищної ради.
• Про внесення змін до складу
комісії з реорганізації сільських,
селищних рад Романівської територіальної громади.
• Про списання легкового автомобіля відділу освіти Романівської
селищної ради.
• Про затвердження типової
угоди про соціальне партнерство.
19 березня продуктивною
стала робота спільного засідання
постійних комісій з гуманітарних
питань (голова Серт І. В.) та з питань законності, регламенту та депутатської етики (голова Лесько
Д. О.)
Комісії розглянули наступні
питання:

• Про визнання повноважень
депутата Романівської селищної
ради.
• Про затвердження селищної
Програми виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини»
на період 2021 року».
• Про затвердження Програми
розвитку Романівської ДПІ ГУ ДПС
у Житомирській області щодо облаштування сервісного центру обслуговування платників на 2021 рік.
• Про внесення змін до Додатку
2 рішення № 160-6/21 від 26.02.2021
сесії 8-го скликання щодо складу
комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги Романівської селищної ради.
• Про встановлення червоночорного прапора національно-визвольної боротьби українського
народу.
• Про реорганізацію шляхом
злиття комунальних установ.
• Про затвердження Положення Центру надання адміністративних послуг Романівської селищної
ради.
• Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які
надаються через Центр надання
адміністративних послуг Романівської селищної ради Житомирської
області.
Після завершення розгляду питань членами постійних комісій
підтримано пропозицію депутатів
запровадження відзнаки Романівської селищної ради «Честь і слава
Романівщини» з метою відзначення
жителів Романівської територіальної громади. Всі розглянуті питання за результатами засідань постійних профільних комісій внесені
до порядку денного пленарного
засідання сьомої сесії Романівської
селищної ради.

Бережіть перщоцвіти!
Іван Романенко

На Романівщині уже
зацвіли на клумбах
домогосподарств першоцвіти, незважаючи на
те, що зима не хоче нас
залишати і досить несподівано знову посипає
снігом.
Люди дуже часто люблять заробити на торгівлі підсніжниками
та й не тільки. Та все ж не мають
бути в пріоритеті лише гроші,
варто подумати й про наслідки.
Адже, знищуючи природу, ми можемо не лише отримати штраф, а
й сама природа може відповісти

бумерангом. Як саме вона вирішить
помститись, відомо тільки їй. Тож
бережіть природне середовище, в
якому живемо!
У Міністерстві екології та
природних ресурсів України попередили про відповідальність за
незаконний продаж і придбання

квітів, внесених до Червоної книги.
Українські екологи закликають
не купувати весняні першоцвіти,
що дозволить значно скоротити
попит. Практично усі весняні лісові
квіти в Україні опинилися на межі
зникнення.
У відомстві зазначили, що за
незаконне придбання та збут квітів
з Червоної Книги України передбачено штраф від 510 до 1700 гривень
з конфіскацією рослин.
Крім того, за один екземпляр
незаконно добутої рослини передбачена відповідна компенсація за
її знищення: підсніжники – від 49
до 62 гривень, черемша (цибуля
ведмежа) – 62 гривні, шафрани
(крокуси), сон-трава – від 37 до 62
гривень залежно від виду.
За даними Мінекології, щороку в Україні за сезон знищують 20
мільйонів першоцвітів.

Реалізація проєкту
«Безпечне місто»
у Миропільській громаді
17 березня відбулася робоча зустріч Миропільського селищного голови Світлани Власюк з начальником відділення
поліції Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області підполковником поліції Андрієм Корчевським, начальником СРПП
капітаном поліції Володимиром Михальчуком та дільничним
громади Василем Вручинським.
Під час зустрічі обговорили шляхи реалізації проєкту «Безпечне
місто», що передбачає встановлення системи відеоспостереження у
громадських місцях та місцях руху автотранспорту.
З метою запобігання злочинності обговорили програму співпраці
патрульної поліції з населенням. Це вкрай важливо, адже щоденне
патрулювання дисциплінує і громадян, і водіїв.

Важливо!

Новоутворена Романівська
селищна рада запустила свій
офіційний сайт за посиланням:
http://romanivska.gromada.org.ua/
Сайт заповнюватиме Інна Іванюк, керуюча справами виконавчого комітету Романівської селищної ради.
«Наш офіційний сайт дає можливість ознайомитись з потрібною та цікавою інформацією про наше селище, про життя нашої
громади, досягнення наших дітей.
На сайті буде висвітлюватись робота селищної ради.
Ви зможете ознайомитись з рішеннями депутатського корпусу
та виконавчого комітету.
Ви можете звертатись безпосередньо до голови, секретаря та
спеціалістів селищної ради з будь-якими своїми проблемами,
скаргами, пропозиціями.
Сподіваюсь, що наш сайт стане для вас корисним та цікавим!»
– розповідає Романівський селищний голова Володимир
Савченко.

Подяка

Колектив Врублівського закладу дошкільної освіти «Сонечко» дякує депутату обласної ради, генеральному директору «ВІВАД
09» Ігорю Євгеновичу Ходаку за встановлення
п`яти вікон у приміщенні будинку.

Нам завжди приємно отримувати подарунки від нашого
земляка, бо він ніколи не залишає поза увагою своє рідне село,
адже його дитинство пройшло у нашій рідній Врублівці. Ми
щиро бажаємо Ігорю Євгеновичу здоров’я, успіхів у подальшій
співпраці і завжди чекаємо у гості.

З квітня майбутні водії складатимуть іспити з ПДР за новими білетами
Чотири місяці тому
Головний сервісний
центр МВС запустив
«Банк екзаменаційних
питань з ПДР».
Викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі досі
активно надають свої пропозиції
до екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів. За цей час
надійшла загалом 91 ініціатива.

Врахувавши отримані пропозиції та зміни у законодавстві, ГСЦ
МВС актуалізував екзаменаційні
білети для складання іспиту з теоретичної підготовки та перепідготовки водіїв.
З 6 квітня майбутні водії вже
складатимуть теоретичні іспити
у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами.
Усі зміни будуть також внесені в
онлайн-тренажер для перевірки
знань правил дорожнього руху,
що розміщений у нас на сайті. Це

дієва підтримка для кожного, хто
бажає підготуватися до складання
теоретичного іспиту у сервісному
центрі МВС.
Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових
та цікавих дорожніх ситуацій, з
якими часто стикаються водії. Це
допоможе новачкам оперативніше
приймати правильні рішення за
кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до
чинного законодавства, а застарілі
– усунуті.

Сервісні центри МВС й надалі
продовжують збирати пропозиції
до питань за такими напрямами:
• правила дорожнього руху;
• будова та експлуатація транспортних засобів;
• основи безпечного водіння;
• основи права в області дорожнього руху;
• надання першої медичної
допомоги.
Також нагадуємо, що для підготовки до складання практичного іспиту на нашому сайті можна

ознайомитися з маршрутами для
перевірки навичок керування транспортними засобами.
Отримати додаткову інформацію та консультацію можна
за номером контакт-центру:
(044) 290 –19–88 або у повідомленнях на офіційній фейсбуксторінці Головного сервісного
центру МВС. Наші новини — на
сайті hsc.gov.ua.
РСЦ ГСЦ МВС
у Житомирській області
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Збережемо наші ліси!
Україна за площею та запасами лісу займає
восьме місце в Європі. Однак порівняно з
іншими європейськими країнами ця територія має певні особливості: частина її
перебуває в зоні радіоактивного забруднення, половина лісів є штучно створеними
і потребують посиленого догляду. Житомирщина має свої особливості щодо запасів
лісу, оскільки лісистість області одна з найбільших у країні — на сьогодні вона складає
33,6% і збільшилась порівняно з 1949 роком
на 8,7%. Тож одним із основних завдань
лісівників є збереження наявного лісу та
створення нових лісових насаджень.
Але, на жаль, досі існують
фактори, які не дозволяють
лісівникам якісно виконувати
свої завдання.

галузі охорони навколишнього
природного середовища або з порушенням умов такого дозволу,
а так само невжиття особою, яка
одержала дозвіл на випалювання
зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя, заходів
щодо своєчасного їхнього гасіння
— тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від
десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб
— від п'ятдесяти до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою
накладення штрафу на громадян
від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів гро-

Останнім часом все частіше в
лісах господарює сокира, несанкціоновано вирубуються дерева, заготовлюються дрова на опалення.
ДП «Романівський лісгосп АПК»,
Ольшанське лісництво просить не
робити цього та попереджає любителів самовільного вирубування
лісу, що згідно з чинним законодавством це карається великими
адміністративними штрафами,
за це може настати кримінальна
відповідальність.
У наш час зимово-весняний
період змушує частину громадян
задумуватися над тим, чим опа-

мадян і на посадових осіб — від
сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На початку осені перед лісівниками постає ще одна проблема
— підпали сухої трави, які проводити категорично заборонено. Тому
перед тим, як підпалити суху траву,
пам’ятайте про можливі наслідки
та відповідальність перед законом!
Якщо пожежа все ж виникла:
• обов’язково повідомте про
пожежу за номером «101»;
• скористайтеся номерами
телефонів, які розміщені на інформаційних знаках у кожному
майстерському обході;
• незначний вогонь спробуйте
загасити водою, гілками, грунтом, піском, шматком цупкої
незаймистої тканини;
• якщо вогонь великий — виходьте з лісу у напрямку проти
вітру;
• повідомляйте про пожежу
зустрічних людей, у разі необхідності допоможіть їм вийти
з лісу.

лювати власні домівки. Особливо
актуальне це питання тепер, коли
ціни на газ постійно зростають та
є вкрай непривабливими. Тому
єдиним оптимальним шляхом
вирішення цього питання є придбання дров. Це місцевий енергетичний ресурс, і він найближчий
у наших умовах.
Проте громадяни вирішують
цю проблему по-різному. Частина
населення купує дрова законним
шляхом. Але є ще одна категорія
громадян, яка обирає власний
шлях забезпечення дровами: вони
йдуть до лісу і самовільно вирубують дерева.
Такий спосіб є злочинним,
адже за самовільну вирубку
дерев передбачене покарання
відповідно до статті 65 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення, згідно з якою
стягується штраф у розмірі від
85 до 170 гривень. Крім того,
лісопорушник відшкодовує
нанесені ним збитки лісовому
господарству. Розмір збитків

ЩЕ ОДИН ФАКТОР,
ЯКИЙ ВПЛИВАЄ НА
СТАН НАШИХ ЛIСIВ, —
САМОВIЛЬНА ВИРУБКА

ОДНИМ IЗ ТАКИХ
ФАКТОРIВ Є ЛIСОВI
ПОЖЕЖI
Працівники державного підприємства «Романівський лісгосп
АПК», Ольшанське лісництво не
лише нагадують жителям регіону про небезпеку лісових пожеж,
але й проводять активну боротьбу
щодо їхнього унеможливлення та
ліквідації.
Так, фахівцями постійно уточнюються мобілізаційно-оперативні
плани з ліквідації лісових пожеж,
плани щодо запобігання виникненню загорянь, також плануються
навчання та інше. З метою захисту
передбачено створення нових мінералізованих смуг та проведення
оновлення старих. Встановлюються
об’єкти наглядної агітації на протипожежну тематику (стенди та
таблиці). Також підприємство
перевіряє комплектацію пунктів
пожежним інвентарем, налагоджується співпраця з пожежними
службами.
Разом із тим для запобігання
елементарній людській недбалості працівники лісового господарства вкотре нагадують, що у
лісі забороняється:
• розведення багать (крім тих,
що пов’язані з технологічними
вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених
для цього місцях);
• заїзд на територію лісового
фонду (крім транзитних шляхів)
транспортних засобів, за винятком тих, що використовуються
для лісогосподарської мети;
• відвідування населенням
хвойних насаджень при 5-му
класі пожежної безпеки (надзви-

чайна небезпека!) за умовами
погоди;
• палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки,
витрушувати з люльки гарячий
попіл, крім місць, що обладнані
для цієї мети;
• викидати скляні пляшки або
банки, які можуть спрацювати
як лінза при сонячній погоді та
викликати самозаймання.
Крім того, порушникам слід
пам’ятати, що їхня необережність і
недбалість може дорого коштувати.
Зокрема, згідно зі ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, випалювання
стерні, луків, пасовищ, ділянок
із степовою, водно-болотною та
іншою природною рослинністю,
рослинності або її залишків та
опалого листя на землях сільськогосподарського призначення,
у смугах відводу автомобільних
доріг і залізниць, у парках, інших
зелених насадженнях та газонів
у населених пунктах без дозволу
органів державного контролю у

залежить від розміру пенька
після спилу дерева. Щорічно
розмір цих збитків змінюється
на індекс інфляції. Так, у поточному році за кожне зрубане дерево з діаметром пенька, який
залишився після цього і становить 10 сантиметрів, — розмір
шкоди складає 82,6 гривні, а при
діаметрі пенька до 14 сантиметрів — шкода становить 145,58
грн. При діаметрі пенька 30
сантиметрів розмір шкоди буде
становити 2125,66 гривні. Отже,
одне таке незаконно зрубане дерево за вартістю збитків майже
дорівнює кубометру дров. Ось
така арифметика, а ще на додачу
— зіпсовані нерви, втрачений час,
сором перед сусідами (якщо хтось
цього ще боїться). Тож вибирайте,
чим обігрівати свої оселі — законно
придбаними дровами чи одним
незаконно зрубаним деревом.
Варто додати, що в окремих
випадках за самовільну вирубку
передбачена кримінальна відповідальність. Одним із визначальних
факторів для притягнення порушника до кримінальної відповідальності є розмір завданої шкоди, коли
ця шкода є істотною (це визначається індивідуально в кожному конкретному випадку з урахуванням
категорії захис- ності лісу, інших
факторів, які встановлюються в ході
проведення слідства).
Відповідно до статті 246 Кримінального кодексу України, за
незаконну порубку лісу визначені такі покарання:
- штраф від 850 до 1700 гривень;
- арешт на термін до шести місяців;
- обмеження волі на термін до трьох
років;
- позбавлення волі на термін до
трьох років з конфіскацією незаконно добутого.

З діда-прадіда ліс
завжди був нашим
оберегом, нашими
легенями та красою.
Давайте берегти його!
Адміністрація
ДП «Романівський лісгосп АПК»,
Ольшанське лісництво

З травня у Житомирській області
запрацює повітряна швидка допомога
В Україні запускають службу
повітряної швидкої допомоги.

З 1 березня запрацює система аеромедичної евакуації та авіаційного транспортування

анатомічних матеріалів/реципієнтів у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській,
Волинській, Рівненській, Тернопільській та
Чернівецькій областях.
З 1 травня – у Київській, Вінницькій,
Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях
та Києві.
Надалі система охопить всю Україну. Виконувати польоти будуть два
вертольоти Airbus H-145, що базуються
у Львові і Києві. На зліт одного такого
вертольоту йде від 5 до 30 хвилин.
Спільну ініціативу МОЗ і МВС про створення єдиного аеромедичного простору
України у середу, 17 березня, підтримав

Кабінет Міністрів України, – повідомляє
пресслужба МВС України.
Проект реалізується спільно з Францією
і компанією Airbus.
Мова йде про абсолютно новий рівень
надання екстреної медичної допомоги, при
якій людина отримає лікарську допомогу
або буде доставлена до медичного закладу з
будь-якого, навіть найвіддаленішого, куточка
країни.
Друга складова цієї програми – підтримка вітчизняної трансплантології. Це та галузь
медицини, де успіх критично залежить, зокрема, від швидкості доставки реципієнта
або органу до місця операції, – повідомив
міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

На першому, пілотному, етапі впровадження аеромедичної евакуації будуть
використовувати нові сучасні вертольоти
Airbus H-145, які базуватимуться у містах
Львові та Києві. У майбутньому, за прогнозами міністра МВС, система аеромедичної
евакуації запрацює на всій території країни.
На першому етапі 7 мільйонів українців
зможуть отримати максимально швидкий
доступ до медичної допомоги в ситуаціях,
загрозливих для їхнього життя та здоров'я.
При наданні екстреної медичної допомоги критично важливим є час. Період реагування на виліт вертольоту складе від 5 до
30 хвилин, залежно від обставин, – обіцяють
у міністерстві.
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Добрі справи

«Берізка» налаштована

лише на розвиток!

Віктор Першко

Романівський центр
розвитку дитини
«Берізка» належить
до переліку тих установ чи організацій, де
життя не завмирає ні
на день та за жодних
обставин, ситуацій чи
подій, які відбуваються у нинішній, доволі
неспокійний час.
Дитячий садочок, підпорядкований на зорі своєї біографії
колишній ПМК – 162, пережив
свого виробничого «шефа» на багато років і сьогодні залишається
одним із центрів громадського
життя селища Романова. Свого часу
звичні для багатьох дитсадки вирішили осучаснити та вдосконалити,
і більшість дошкільних закладів
отримали новий статус – центри
розвитку дитини.
Директор романівського Алла
Криворучко каже, що це не просто формальна зміна, яку багато
батьків і загалом уся громада іноді
не помічають, або ж і глибоко над
тим не задумуються. Будь-який сучасний дошкільний заклад, як і вся
освітянська система України, вже
давно опинився перед вирішенням дуже непростих завдань. Так,
батькам важливо, аби їхня дитина
більшу частину свого дошкільного
дитинства була доглянутою і перебувала в умовах побутового комфорту. Однак завдання дошкільної
установи куди відповідальніші і
більш важливі: діти мають не
лише перебувати у безпеці, але
й жити в обстановці пізнавально-освітньої діяльності, мати
гарні комунікативні якості і
навички та гарний фізичний
розвиток. Ці та багато інших
складових життя дошкільнят і становлять головний зміст щоденної
діяльності педагогічного колективу
«Берізки». Директор дошкільного закладу Алла Леонідівна
Криворучко говорить, що 160 діток, які відвідують центр розвитку
дитини, мають усі належні умови
згідно з вимогами нормативно-законодавчих документів і, звісно ж
– згідно із сучасними викликами
роботи дошкільних освітянських
закладів. «Про інновації, про використання сучасних підходів
та методик ми ні на день чи
навіть на годину не забуваємо,
бо це як аксіома чи як неписане
правило, – розповідає про будні
«Берізки» її керівник. У тому, що
життя у Романівському центрі розвитку дитини «Берізка» вирує у
розмаїтті заходів та різнопланових

ігрових занять, конкурсів, розважальних вправ, можна дізнатися
не лише від діток чи їхніх батьків
та близьких. Численні фотоколажі,
виставки, розміщені у стінах дошкільного закладу, доповнюються
дуже інформативною та цікавою
для ознайомлення сторінкою у
нині популярному фейсбуці.
Хоча зрозуміло, що ні фейсбук,
ні фотозвіт про урочисту подію,
свято чи буденно-щоденне заняття
у кожній із семи груп «Берізки»
не зможуть передати усієї палітри звичних клопотів і навіть
проблем, які виникають у житті
вихователів та вихованців центру
розвитку дитини. Є вони і тут, у
«Берізці». Керівник закладу одразу
ж зауважила, що освітньо-виховні

заходи, ігри та заняття у будь-якій
групі дошкільного закладу мають
проходити в умовах затишку та
комфорту.
«Свого часу, якраз після призначення керівником "Берізки", побачили, що дитячі майданчики у трьох
групах нашого центру реально потребують негайного покращення,
– говорить А. Криворучко. – Якщо
точніше, треба було їх створювати
ледь не заново. Потрібно було облаштувати дах, не було підлоги.
Змушена була звертатися за підмогою до керівників підприємств,
установ чи організацій. Першим,
хто найбільш предметно поцікавився нашими потребами,
був генеральний директор
підприємства «Вівад-09» Ігор

Ходак. Він запропонував нам фактично увесь комплект будівельних
матеріалів, а ми організували так
звану «батьківську толоку». Дитячі
майданчики із того часу у кожній
із семи наших груп мають дуже
пристойний вигляд. Слід одразу ж
зауважити, що музичний зал, який
для колективу вихованців «Берізки»
служить головною артистичною
ареною, було також обладнано завдяки Ігорю Ходаку. Знову ж таки

найважливіше шукати винних?
Слід було думати, як нагодувати
дітвору. І найбільшу допомогу у
цьому для усіх дошкільних закладів
знову ж таки надав Ігор Ходак. Ми
всі, як педагоги, так і батьківська
громада, розуміємо і дуже цінуємо
його щиру і щедру підтримку. Мені
особисто дуже приємно, що Ігор
Ходак як благодійник, керівник потужного підприємства, як депутат
обласної ради чудово розуміє суть

підлога, ламінат, кольорові гардини
для цього залу було облаштовано
та придбано за його сприяння. До
речі, Ігор Євгенович допомагає нашому закладу не лише будівельними матеріалами. Ось не так давно
виникла проблема із коштами для
харчування дошкільнят в установах
всієї Романівської громади. Вини
педагогів чи вихователів у цьому
не було, але хіба у такій ситуації

більшості наших проблем. Водночас
не можу не відзначити його вміння
розставляти пріоритети навіть у тій
сфері, до якої він причетний суто
епізодично. Наприклад, у роботі
нашого центру розвитку дитини
виникла потреба із організації ознайомлення дошкільнят із початками
вивчення англійської мови. Ігор Ходак у цьому допоміг нам найбільше,
найшвидше і сповна.

Наостанок нашої розмови із колективом Романівського
центру розвитку дитини «Берізка» ми вдалися до традиційного у таких випадках запитання: а які проблеми
хочеться вирішити у «Берізці» вже найближчим часом? Запитали навіть про те, про що мріють і що можна було б реалізувати у стінах закладу. Звісно ж, усі говорять про те, що
дужче болить, а також можливі удосконалення освітнього
процесу сучасними методами та технологіями. Та майже
увесь колектив від конкретного переходить до основного і
загального, кожен наголошує на найважливішому – розвитку господарства і економіки рідної Романівської громади.
Аби з’являлися нові робочі місця і люди мали роботу. Тоді
у них народжуються діти і життя продовжується.
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Iрина Серт: Місцевий рівень влади
набуває нині стратегічного значення
Віктор Радчук

Напередодні чергової, вже
7-ї, сесії Романівської селищної ради тривають засідання
постійних депутатських комісій. Тут якраз і узгоджується
більшість тих питань, які вже
незабаром будуть внесені на
обговорення депутатського
корпусу у сесійному залі.
Про те, над чим працюють і чим найбільше заклопотані депутати, ми дізналися
у розмові із головою найбільшої депутатської комісії у Романівській селищній
раді Іриною Серт.
• Ірино Валеріївно, очолювана вами
постійна комісія із гуманітарних питань
готується вже до сьомої сесії Романівської селищної ради нового скликання.
Як настрій, чим заклопотані сьогодні
ваші колеги-депутати?
• Готуємось до нашої чергової сесії ретельно і скрупульозно. Романівська селищна
рада, хоча й має у своєму складі досвідчений
і високопрофесійний депутатський корпус,
однак поки що робить лише перші кроки у
своєму новому статусі після проведеної реформи із децентралізації влади. Ну а перші
кроки легкими не бувають. Особливо, якщо
зважити на час, у якому ми опинилися і в
якому доводиться швидко, оперативно, дуже
зважено і всебічно обгрунтовано приймати
дуже непрості рішення.
• Вам як директору КНП «Романівська лікарня» доводиться бути у постійній бойовій готовності не лише як
депутату, але й як лікарю, який сьогодні
символізує здатність громади протистояти черговій хвилі захворювання
на COVID-19.

• Так, нам сьогодні нелегко, а якщо
точніше – ми працюємо у ситуації справді
надзвичайного стану. Щоправда, можу підкреслити, що нинішня, вже третя, хвиля
спалаху коронавірусної інфекції для нас вже
не становить такої психологічної загрози, як
це було, наприклад, рівно рік тому. Водночас
зауважую і наголошую на тому, що ми ні
на мить не заспокоюємось, не применшуємо нових загроз і, по суті – нових викликів.
Адже якщо взяти навіть захворювання на
COVID-19, то всім очевидно, що його клінічні
прояви дещо змінилися, як то кажуть, на
наших очах.
• Ваш професійний і життєвий досвід важить дуже багато якраз у теперішній ситуації. На ваш погляд, наскільки
ефективно упродовж року ми навчилися
(а можливо – й не зовсім) протистояти
пандемії коронавірусу?

Вітаємо переможців!

Юні романівські фотоаматори – серед кращих.
31-а обласна виставка-конкурс юних фотоаматорів «Моя Україно!» відбулася 26 лютого 2021 року на базі КЗПО «Обласний центр
дитячої та юнацької творчості».
До участі в конкурсі запрошувались творчі колективи юних
фотоаматорів, учні (вихованці)
закладів загальної середньої та
позашкільної освіти віком від 6 до
18 років, які стали переможцями
районних, міських та ОТГ області
заходів даного напряму. 273 учасники з Житомирської області представляли свої творчі роботи у 10-х
номінаціях.
Вітаємо з перемогами в обласному фотоконкурсі «Моя Україно!»
вихованців гуртка фотомистецтва
Романівського Будинку дитячої
творчості:
- Тараса Паламарчука – диплом
ІІ ступеня у секції «Флора і фауна»;
- Юлію Шифрук – диплом ІІ
ступеня у номінації «Натюрморт»;
- Іллю Рихальського – диплом
ІІІ ступеня у секції «Мікрофотографія та макрофотографія»;
- Варвару Мосійчук, ученицю 5
кл. Вільшанського ЗЗСО – диплом
ІІІ ступеня у секції «Репортажне
фото».

• Не відкрию секрету, коли скажу, що
ми лише на початку серйозного протистояння вкрай небезпечній хворобі. Не хочу
втручатися у суперечку, яка іноді спалахує
стосовно небезпеки і потреби найсерйознішого ставлення до проблеми захворювання
на коронавірус. Нам нічого не треба пояснювати і доводити, бо ми вже бачили і, на
жаль, поки що бачимо реальних хворих, їхні
страждання, їхній біль, і найгірше, коли ми
безсилі хворому допомогти. Але всі мають
зрозуміти, що нинішні заходи протидії поширенню захворювання на коронавірус є
дуже важливими, оскільки питання стосується не тільки здоров’я, але й самого життя
людей. Проте як лікар мушу зазначити, що
визначальний вплив у процесі протистояння
хворобі матиме вакцинація. Вона вже розпочалася, хоча, звісно ж, цей процес також
перебуває лише на початковій стадії. Але
саме вакцинація спроможна поліпшити
ситуацію щодо захворювання на COVID-19
і, якщо конкретніше – на його перебіг та
наслідки.
• Ірино Валеріївно, тема, яка сьогодні усіх найбільше хвилює, стосується
двох аспектів: загальнонаціонального,
де на урядовому та найвищому владному рівні приймаються певні рішення, і
місцевого, де багато чого залежить від
місцевої влади.
• Розумію суть вашої думки і як лікар, як
жінка-депутат можу відповідально заявити,
що якраз на місцевому рівні ми постійно
відмобілізовані і щиро зацікавлені у тому,
аби наші пацієнти були убезпечені від найважчих наслідків захворювання на COVID.
За рік ми зробили чимало і сьогодні маємо
достатню кількість ШВЛ-апаратів, кисневих
концентраторів. Для потреб лабораторії
закуплено ІФА-аналізатор на визначення
антитіл у крові, а сама лабораторія, завдяки
допомозі генерального директора ТОВ «ВІВАД 09» і нашого депутата Житомирської
облради Ігора Ходака, була швидко відремонтована і набула найсучаснішого вигляду.

До речі, Ігор Євгенович влітку минулого року
дуже допоміг колективу КНП «Романівська
лікарня» вирішити питання із оплатою праці працівників відділення, які опікувалися
хворими на COVID-19. Мені як директору
лікарні ця допомога з боку депутата у дуже
скрутний для нас момент запам’ятається
назавжди.
• Сьогодні, коли вся Житомирщина
опинилася у найсуворішій «червоній»
зоні убезпечення населення від ще
більших масштабів захворювання на
COVID-19, наскільки важливо і можливо
вжити усіх заходів такої протидії?
• Зрозуміло усім, що найбільш помічний спосіб, яким ми спроможні сьогодні
скористатись, – максимальний режим соціальної ізоляції. Важко про це говорити,
але ще важче дотримуватись такого режиму.
Мені як голові депутатської комісії із гуманітарних питань Романівської селищної ради
дуже болючими сьогодні видаються проблеми із навчанням наших дітей. Так званий
онлайн-режим, чи дистанційне навчання в
умовах слабкого інтернет-покриття території нашої громади, в умовах вкрай слабкого
оснащення учнів ноутбуками, планшетами
чи стаціонарними комп’ютерами, не може
забезпечити навіть задовільної якості навчання. Ми можемо і хочемо сподіватися на
загальнонаціональні програми, які сприяли
б вирішенню цієї важливої проблеми, але,
як показує практика останніх років, важливо
взятися за вирішення проблеми і на місцевому рівні. Поки що головне усвідомити те,
що проблема існує.
• Так, проблем насправді багато. Але
слід зазначити, що розуміння їхньої
складності, актуальності та бачення
ймовірних шляхів їхнього вирішення
все ж таки вселяє певний оптимізм.
• Ну а куди ж без оптимізму? Без нього
не буде ні бажання, ні завзяття, ні розуміння
наших першочергових завдань. Тому – налаштовуємося на позитив і, як завжди, – до
роботи!

Ми пишаємося вами!
17-18 березня проходив ІІ етап Всеукраїнського конкурсу захисту МАН на базі комунального
закладу позашкільної освіти «Житомирський
центр дитячої та юнацької творчості».
Цього року наші учні готували роботи в секціях «Теологія, релігієзнавство та історія релігій»
– учениця 10-А класу Анастасія Гладська, «Історія»
– учениця 8-В класу Катерина Гаврилюк, «Українська література» – учениця 11-Б класу Анастасія
Шифрук, «Охорона довкілля» – учениця 10-В класу
Анна Іщук.
Дівчата здобули перемогу у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу захисту МАН: Анастасія Гладська

– диплом І ступеня, Катерина Гаврилюк – диплом
ІІІ ступеня, Анастасія Шифрук та Анна Іщук – фіналісти ІІ етапу конкурсу захисту МАН. Велика
заслуга у підготовці до конкурсу їхніх наставників,
вчителів, які готували, хвилювалися, допомагали,
переживали і вели своїх вихованок до перемоги.
Це Світлана Борисівна Шифрук, Леся Миколаївна
Верніцька, Надія Анатоліївна Кулак-Пилипчук та
Світлана Юріївна Садова. Шановні педагоги, ви
можете по праву пишатися своїми вихованками!
А ми пишаємося вами!
Романівський будинок дитячої творчості

Двоє учнів Романівського закладу загальної
середньої освіти – переможці обласного
етапу конкурсу «Пожежі краще запобігти»
Рятувальники Житомирщини підбили підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
дитячого малюнку та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну і техногенну
тематику, організованого ДСНС України та Добровільним пожежним товариством.
Головний меседж заходу – донести усім через призму дитячого світогляду, як можна жити у безпеці. У
цьому діти інколи краще розуміються, ніж дорослі. І
це вони продемонстрували своїми роботами, розповівши через творчість правила безпеки життєдіяльності та своє бачення професії рятувальника і його
помічників-добровольців.
Конкурс стартував у лютому, а закінчиться у
квітні. До обласного відбіркового етапу потрапили
240 творчих робіт з усіх куточків області. З огляду
на епідеміологічну ситуацію в області цього року
конкурс проходив у закритому режимі. До суддівського складу журі також були залучені громадські
діячі та фахівці з образотворчого мистецтва. Жанри
представлених робіт дуже широкі: від різьблення
по дереву, вишивки, ліплення, м’яких іграшок –
до мистецьких витворів, виконаних у спеціальній
техніці квілінгу.

У категорії «Декоративна робота» серед переможців – два учні Романівського ЗЗСО: Оксана
Станкевич та Владислав Станкевич.
Їхні роботи будуть надіслані на заключний етап
всеукраїнського конкурсу, який відбудеться у Києві у
квітні. На переможців всеукраїнського рівня чекають
заохочувальні грамоти та подарунки за 3 призових
місця у номінаціях «художня і декоративно-прикладна
творчість».
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Гороскоп на тиждень 24 - 30 березня
ОВЕН
Удача у цей період на
вашій стороні. Зможете
врегулювати багато конфліктних ситуацій завдяки своїй
енергії.
ТЕЛЕЦЬ
Займіться побутовими справами. Не будьте
пасивними. Настрій допоможе
підвищити фізична активність і
прогулянки.
БЛИЗНЮКИ
Готуйтеся до напруженого тижня. Цілком
ймовірно, що все піде зовсім не
так, як ви планували, але ви впораєтеся.
РАК
Тиждень пройде у
боротьбі із внутрішнім
дискомфортом, побороти який допоможе фізична
діяльність.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ
Скористайтеся моментом і приведіть у
порядок емоційну сферу, це
дасть старт позитивним змінам
у вашому житті.
ДІВА
Не дайте дрібним неприємностям зламати
вас. Розслабитися і відволіктися
допоможе творчість.
ТЕРЕЗИ
Тиж день досить
активний, доведетьс я вр ег ул ь ов у в ат и
конфліктні ситуації. Можливо, буде вибір між особистим
і роботою.
СКОРПІОН
Не тримайте образи
в собі. Відмовтеся від
поїздок і фінансових
операцій у цей період – не буде
успіху.

СТРІЛЕЦЬ
Забудьте про відпочинок і зосередьтеся на
роботі. Не переоцінюйте свої
можливості – зверніться за допомогою.
КОЗЕРІГ
Досвід у професійній
сфері принесе залучення нових клієнтів. Сприятливий час для укладення великих
угод.
ВОДОЛІЙ
Не потурайте своїм
слабкостям. Вдалий час
для роботи, але розставте пріоритети і врахуйте
деталі.
РИБИ
Через нервозність
прийматимете помилкові рішення. Подбайте
про здоров`я – велика ймовірність
підчепити простуду.

Смачного!

4 варіанти холостяцької вечері

Згідно з прислів'ям,
немає у світі більшого
гурмана, ніж холостяк.

При цьому в стравах самотній
чоловік цінує не тільки смак, але
і простоту приготування. Отже,
якщо набридли вічні пельмені,
макарони і кава з бутербродами,
ця стаття точно для вас.

ний, а печінка у сметані – це просто смакота. По суті, такий спосіб
приготування – це варіація страви
бефстроганів, тільки замість м'яса
в цьому разу печінка, яка теж обсмажується і тушкується в смета-

Овочеве рагу

Філешка з пюре

Пропонуємо побалувати себе
найсмачнішою холостяцькою вечерею. Для початку відкладаємо в
сторону всі справи, повністю присвятивши себе готуванню хвилин
на 40. Включаємо улюблену музику,
і, підспівуючи, чистимо картоплю.

будь-якої пори року. Потрібно
лише запам'ятати її нехитрий
рецепт і виділити 40 хвилин часу,
щоб отримати золотисту запіканку
з духовки. А доповнити цей десерт
можна згущеним молоком, варенням, медом, ягідними соусами і
чим ще душа забажає!

ні. М'яка, ніжна, соковита – такою
виходить печінка, приготована в
сметані; у цій страві сильно не відчувається специфічний смак цього
продукту, тому від нього не відмовляються навіть ті, хто зазвичай
воліє уникати вживання печінки.

Цукіні треба вимити, очистити
і нарізати на скибочки товщиною
приблизно 5 мм. Цибулю нарізати
кубиками, часник пропустити через прес. Гриби вимити, очистити
і нарізати на товсті скибочки. Обсмажити протягом 3 хвилин в олії
цукіні, цибулю, часник. Відкрити
банку помідорів, злити сік, помідори розрізати на половинки або
четвертинки. Викласти їх у пательню до цукіні і додати томатний сік.

Сирна запіканочка

Миємо, заливаємо водою і ставимо на вогонь. Тепер беремося за
м'ясо. Також миємо його і ріжемо
на дрібні шматочки. Змішуємо
його з сіллю, перцем і улюбленими
спеціями. Соковите м'ясо викладаємо на розігріту сковороду з соняшниковою олією і підсмажуємо,
періодично помішуючи.

Печінка у сметані

Приготувати печінку у сметані
досить просто, це чудовий варіант
страви на обід або вечерю. Печінка
– продукт дуже корисний і смач-
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Сирна запіканка в духовці –
одна з тих чарівних страв, що родом з дитинства. Ніжна, рум'яна,
що тане в роті, правильно приготована запіканка ніби знову занурює

в дитинство, але для того, щоб викликати це дивовижне відчуття, її
потрібно правильно приготувати.
Готувати сирну запіканку можна

26
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До овочів додати гриби, бульйон,
вино і лимонний сік. Тушкувати
15 хвилин на невеликому вогні,
без кришки, даючи зайвій рідині
випаруватися. Петрушку вимити і
дрібно нарізати. Приправити рагу
перцем, сіллю, посипати петрушкою, викласти на блюдо, подавати
на стіл і просто смакувати.
І все ж таки що не говоріть,
а щасливий той чоловік, який
вміє готувати.
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Поради для садівників:

кілька секретів
щеплення

У садівництві щепленням називають перенесення частини однієї рослини на іншу
рослину з метою їхнього взаємного зрощення. У результаті виходить новий єдиний організм, де потужна коренева система одного
«батька» починає забезпечувати ріст і розвиток наземної частини другого. Причому цей
другий – завжди спеціально вибраний сорт з
потрібними якостями і характеристиками.
Ви запитаєте: для чого це
потрібно? А виявляється, щеплення плодових дерев може
вирішити масу різних проблем на садовій ділянці:
• Найголовніше – скоротити терміни очікування першого врожаю. Дерева, вирощені з
насіння/кісточки, дадуть плоди
не раніше ніж через 5-6 років,
а в основному – взагалі через
10-15 років. А щеплені на доросле дерево або на 2-3-річний
сіянець сорти можуть вже на
2-3-й рік порадувати урожаєм.
• Щеп лен н я допоможе
швидко отримати той сорт,
який сподобався вам (наприклад, побачили у сусіда, у родичів в іншій області). І не доведеться купувати саджанець,
розшукуючи цей сорт по всіх
розплідниках, – досить просто
дістати черешок з уподобаного
дерева,
• За допомогою щеплення
різних сортів на одному дереві
ви помітно збільшите різноманітність плодових культур у
своєму саду, а заодно заощадите територію. На одному дереві
яблуні чи груші, наприклад,
ви зможете мати по 3-4 різних
сорти, а на дикій сливі у вас
можуть рости одночасно алича,
слива і навіть абрикоси!
• Щеплення дає можливість
швидко замінити невдалий (невподобаний, який не полюбився) сорт на новий з кращими
характеристиками.
• За допомогою щеплення
можна зберегти улюблений
сорт, якщо штамб дерева травмовано (гризунами, сонячними опіками, помилками при
догляді), дереву загрожує загибель.
• Щеплення допоможе дістати цінні, але не пристосовані
до ваших умов сорти плодових.
Навіть в умовах середніх широт ви зможете знімати врожаї
з ніжних південних культур,
якщо прищепити їх на місцеві
морозостійкі сорти.

Бажано опанувати способи
і навчитися одержувати якісні
зрізи на породах з м’якою деревиною (липі, тополі, вербі). Це
допоможе уникнути помилок
при прищепленні плодових
дерев.
Приживлення живців
багато в чому залежить
від кваліфікації садівника
і чистоти та підготовки
інструменту.

Нож і, с ек атор і с а дова
пилка повинні бути добре нагострені. Періодично їх треба
протирати чистою тканиною.
Інструмент потрібно використовувати лише за прямим призначенням.
Пагін перед розрізанням
його на живці та ділянку пагона, вибрану для прищеплення, треба ретельно протерти
ганчіркою.
Брати живці за місце зрізу
руками не можна, оскільки
бруд з пальців потрапить на
них і це може стати причиною
поганого приживлення.
Якщо підготовлений живець до щеплення упав на землю – його протирають чистою
тканиною, а зрізи відновлюють.
Техніка безпеки: щеплення потрібно проводити за сухої погоди (у
вологій корі ніж ковзає).
При виконанні зрізів на
гілках під лезом ножа не
повинно бути руки. Його
тримають так, щоб лезо
було спрямоване на ліктьовий суглоб паралельно великому пальцю. Усі
зрізи на живцеві роблять
у напрямку на себе.
Прищепа – культурний (сортовий) побіг або брунька. Підщепою ж може виступати старе
дерево, сіянець (в т. ч. дичка),
коренева поросль.

Джерело: https://sad.ukr.bio/
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Â²ÂÒÎÐÎÊ, 30.03

ÑÅÐÅÄÀ, 31.03

×ÅÒÂÅÐ, 1.04

Ï’ßÒÍÈÖß, 2.04

ÑÓÁÎÒÀ, 3.04

ÍÅÄ²Ëß, 4.04

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 01.05 Т/с "Віра" 16+
11.05,04.10 Солодка дача
15.10,21.25 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/с "Дика прогулян�
ка"
19.55 Д/ц "Світ природи"
20.25 Д/ц "Супер�чуття"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта

09.30, 01.05 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
15.10,21.35, 05.45 Спорт
15.20,02.40 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час
війни" 16+
17.25 Схеми. Корупція в
деталях
18.55 UEFA U21 Чемпіонат
00.00 Наші гроші
02.40, 03.10, 05.05, 05.55 Х/
ф "Катерина" 3,4 с.

09.30, 01.05 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
15.10,21.35, 05.45 Спорт
15.20,02.40 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час
війни" 16+
17.25 Наші гроші
18.55 UEFA U21
00.00 Розважальна програ�
ма з Майклом Щуром
16+
02.40, 03.10, 05.05, 05.55 Х/
ф "Катерина" 3,4 с.

09.30, 01.00 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
15.10,21.35, Спорт
15.20,02.35 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час
війни" 16+
17.25 Розважальна програ�
ма
18.55 Д/с "Дика прогулянка"
19.55,00.30 Д/ц "Супер �
чуття"
21.55,00.20, 05.55 Погода
22.00 Д/ц "Виживання у
дикій природі"
23.00 Схеми.

09.30 Т/с "Віра" 16+
11.05 Солодка дача
15.10,21.35 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час
війни" 16+
17.25 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Виживання у
дикій природі"
19.55 Д/ц "Супер � чуття"
22.00 Пряма трансляція з
Ватикану
01.00 Схеми

09.05 Відтінки України
10.00 Домашні улюбленці �
Дикі в душі
11.05 Д/ц "Виживання у
дикій природі"
12.00 Х/ф "Дворецький"
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Х/ф "Цар Соломон.
Наймудріший
з�
поміж мудрих"
17.50 Полювання
18.50, 21.25, 02.05 Х/ф "Ка�
терина" 1,2,3,4 с. 16+
00.10 Д/ф "Блаженніший"

09.00 Божественна Літургія
11.00 Меса
13.00 Великоднє послання
13.30 Світ цуценят. 1 сезон
15.00 Країна пісень
16.05, 02.05 Х/ф "Катерина"
20.25 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
21.25 Розважальна програ�
ма з Майклом Щуром
22.00 Х/ф "Дворецький"
00.55, 00.55, 02.05, 03.55,
05.30 Х/ф "Катерина"

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"
11.20 "Одруження наосліп"
16.00 "Світ навиворіт"
17.10 Т/с "Навчи мене ко�
хати" (12+)
20.45 Т/с "Папік � 2" (12+)
22.15, 23.15 Т/с "Шукаю
жінку з дитиною"
00.15 Т/с "Кухня"

1+1

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 � 2" (12+)
22.05 Т/с "Шукаю жінку з
дитиною" (16+)
23.05,00.05 Т/с "Кухня"
01.05 Х/ф "Великий сол�
дат" (16+)

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.20 "Одруження наосліп"
16.00 "Світ навиворіт"
17.10 Т/с "Навчи мене коха�
ти" (12+)
20.45 Т/с "Папік � 2" (12+)
21.45 Т/с "Шукаю жінку з
дитиною" (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кухня"
00.45 Х/ф "Крампус: Викра�
дач Різдва" (16+)

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
1+1
людей 2021"
09.25,10.20 "Життя відомих 11.20 "Одруження наосліп"
людей 2021"
14.30 "Ліга сміху 2021"
11.20 "Одруження наосліп" 17.10 Т/с "Навчи мене коха�
16.00 "Світ навиворіт"
ти" (12+)
17.10 Т/с "Навчи мене ко� 20.10 "Чистоnews 2021"
хати" (12+)
20.15 Х/ф "Скажене весіл�
20.20 "Чистоnews 2021"
ля"
20.25 Т/с "Папік � 2" (12+) 22.10 "Ліпсінк батл"
21.45 "Право на владу 2021" 23.55 Х/ф "Піраміда" (18+)
00.45 Х/ф "Прибульці
01.40 Х/ф "Прибульці 2: Ко�
ридори часу"

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

10.10,18.00, 19.00, 03.45
Ток�шоу "Стосується
кожного"
12.25 Х/ф "Гра в чотири
руки"
14.20 Х/ф "Колесо чудес"
16.10 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.45 Х/ф "Занурення" 16+
01.45 Т/с "Спокуса" 12+

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Сім'янин"
14.40,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Випереджа�
ючи час"
23.45 Х/ф "Справа вбивці
№1"
01.55 Т/с "Спокуса" 12+

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Сабріна"
14.40,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Х/ф "Лінкольн для
адвоката" 16+
01.55 Т/с "Спокуса" 12+

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Анжеліка, марк�
іза янголів" 16+
14.40,15.35 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Х/ф "Ведмежатник"
02.00 Т/с "Спокуса" 12+

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Поки весілля не
розлучить нас"
14.40,15.35, 00.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Виходу немає"
02.20 "Чекай на мене

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

08.45 "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 "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття"

08.50 "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 "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття"

06.35 Т/с "Комісар Рекс"
10.20,00.55 "Слідство ве�
дуть екстрасенси" 16+
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 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття"

06.45 Т/с "Комісар Рекс"
10.30,01.00 "Слідство ве�
дуть екстрасенси"
16+
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 "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття"

05.15 Х/ф "Термінал"
07.50,19.00, 22.50 "Холос�
тяк" 12+
11.50 "Як вийти заміж" 16+
13.00, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
23.45 "Про що мовчать
жінки" 16+

ICTV

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні
новини
11.00 Секретний фронт
12.10,13.15 Анти�зомбі
12.45,15.45 Факти. День
13.35,20.15 Більше ніж
правда
14.40, 16.25 Х/ф "Пасажир
57" 16+
16.50 Х/ф "Від колиски до
могили" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Пес�6" 16+
22.30 Свобода слова
00.00 Х/ф "Інтереси дер�
жави" 16+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Реаліті�шоу "Рішає
Оністрат"
12.00, 13.15 Т/с "Пес" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 22.30 Т/с "Роз�
тин покаже�2" 16+
16.45 Х/ф "Найманець"
18.45,21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Пес�6" 16+
03.05 Я зняв!
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Надприродне"
10.30 Х/ф "Повінь"
16.30 Х/ф "Реальна сталь"
19.00 Від пацанки до па�
нянки 16+
21.20 Х/ф "Робот Чаппі"
23.40 Х/ф "Оселя зла" 18+
01.40 Т/с "Хроніки Шанна�
ри" 16+

08.30 Т/с "Надприродне"
11.20 Х/ф "В облозі" 16+
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 "Зоряний де�
сант"
23.30 Х/ф "Оселя зла 2:
Апокаліпсис" 18+
01.20 Т/с "Хроніки Шанна�
ри" 16+

ÍÒÍ

ÍÒÍ

07.15,17.10, 03.10 "Випад�
ковий свідок"
10.55, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.30,16.30, 19.00, 02.40
"Свідок"
12.50 Х/ф "Лорд Дракон"
14.45 "Таємниці світу"
16.50 "Легенди бандитсь�
кої Одеси"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.50 Х/ф "Сумка інкаса�
тора"
00.30 Х/ф "Кривава по�
мста" (18+)

06.00, 10.50, 19.30 Т/с "Ко�
ломбо" (16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.50 "Свідок"
09.00 Х/ф "Сумка інкасато�
ра"
12.50 "Легенди карного
розшуку"
14.35 "Свідок. Агенти"
16.50 "Легенди бандитської
Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
23.00 Х/ф "У квадраті 45"
00.20 Х/ф
"Танцюй,
танцюй"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

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"
12+
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00 Т/с "Помилки моло�
дості" 16+
23.10 Т/с "Пробудження
кохання" 12+
02.00 Т/с "Пробудження
кохання " 12+

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"
12+
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00 Т/с "Помилки моло�
дості" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Утікачка"
12+
01.30 Телемагазин

²ÍÒÅÐ

ICTV

08.45 Факти. Ранок
ICTV
09.15,19.20 Надзвичайні но�
08.45 Факти. Ранок
вини
09.15,19.20 Надзвичайні но� 08.45 Факти. Ранок
вини
09.15,19.20 Надзвичайні 10.10,20.05 Дизель�шоу
11.20 Т/с "Вижити за будь�
10.10 "Рішає Оністрат"
новини
яку ціну�2"
12.00, 13.15 Т/с "Пес" 16+ 10.10 "Рішає Оністрат"
12.45,15.45 Факти. День
11.55, 13.15 Т/с "Пес" 16+ 12.45,15.45 Факти. День
13.15,16.15, 23.45 Скетч�
14.40, 16.15, 22.35 Т/с "Роз� 12.45,15.45 Факти. День
шоу "На трьох" 16+
тин покаже�2" 16+
14.45, 16.15, 22.35 Т/с "Роз�
16.55 Х/ф "Пророк" 16+
17.00 Х/ф "Брейвен" 16+
тин покаже�2" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
16.50 Х/ф "Президент 18.45 Факти. Вечір
22.45 Скетч�шоу "На трьох�
20.15 Секретний фронт
Лінкольн
01.10 Х/ф "Форма води"
21.20 Т/с "Пес�6" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
23.30 Х/ф "Форма води"
20.15 Анти�зомбі
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
01.40 Х/ф "Три біллборди у 21.20 Т/с "Пес�6" 16+
Еббінгу, Міссурі" 18+ 23.30 Х/ф "Форрест Ґамп" 08.30 Т/с "Надприродне"
10.20 Від пацанки до панян�
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
ки 16+
12.50,01.40 Варьяти 12+
08.30 Т/с "Надприродне"
08.30 Т/с "Надприродне"
11.10 Х/ф "З Парижу з лю� 10.20 Х/ф "Зоряний де� 14.50 Де логіка? 12+
15.50 Х/ф "Робот Чаппі"
бов'ю" 16+
сант"
13.00 Кохання на виживан� 13.00 Кохання на виживан� 18.00 Х/ф "Зоряні війни: Ос�
танні Джедаї" 12+
ня 16+
ня 16+
17.00 Хто зверху? 12+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+ 21.00 Х/ф "Хан Соло" 12+
19.00,20.00 Варьяти 12+
21.00 Х/ф "Сім сестер" 16+ 23.40 Х/ф "Оселя зла:
Фінальна битва" 16+
21.00 Х/ф "День, коли Зем� 23.40 Х/ф "Оселя зла
ля зупинилась"
01.30 Варьяти 12+
ÍÒÍ
23.00 Х/ф "Оселя зла
ÍÒÍ
06.00, 11.00, 19.30 Т/с "Ко�
ÍÒÍ
ломбо" (16+)
06.00, 10.40, 19.30 Т/с "Ко�
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
ломбо" (16+)
06.00, 10.30, 19.30 Т/с "Ко�
01.40 "Свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
ломбо" (16+)
09.00 Х/ф "Командир щас�
02.15 "Свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
ливої "Щуки" (12+)
09.00 Х/ф "Алмази для
01.55 "Свідок"
12.50 "Легенди карного
Марії"
09.00 Х/ф "У квадраті 45"
розшуку"
12.50 "Легенди карного
12.50 "Легенди розшуку"
14.35,03.50 "Правда життя"
розшуку"
14.40 "Таємниці криміналь�
16.50 "Легенди бандитської
14.30 "Вартість життя"
ного світу"
Одеси"
16.50 "Легенди бандитської 16.50 "Легенди бандитської
18.20 "Таємниці світу"
Одеси"
Одеси"
18.20,04.00 "Правда життя" 22.30 Х/ф "Заручники стра�
18.20 "Вартість життя"
ху"
23.05 Х/ф "Алмази для 22.25 Х/ф "Командир щас�
00.05 "Склад злочину"
ливої "Щуки" (12+)
Марії"
ICTV

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
11.45,04.00 Реальна місти�
ка
13.55, 15.30 Т/с "Жіночий
лікар 2" 16+
17.10, 04.45 Т/с "Виклик"
12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21.35 Футбол. Відбір до ЧС�
2022. Україна � Казах�
стан
00.00, 02.00 Т/с "Утікачка 2"
01.30 Телемагазин

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.10 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
11.45,03.00 Реальна місти�
ка
13.55, 15.30 Т/с "Жіночий
лікар 2" 16+
17.10 Т/с "Виклик" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00, 23.50 Т/с "Довга до�
рога до щастя" 12+
23.10 Слідами
01.40 Телемагазин

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.55 Т/с "Кровна помста"
12+
14.45, 15.30 Т/с "Скажи мені
правду" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00,02.15 Т/с "Ласкаво
просимо на Канари"

1+1

09.00 "Лото�Забава"
08.00 "Сніданок. Вихідний" 09.45 "Світ навиворіт � 12.
10.00 "Світ навиворіт"
Пакистан"
12.40 Т/с "Папік � 2" (12+) 10.50,02.30 "Світ навиворіт"
18.20 "Світ навиворіт � 12. 18.15 "Українські сенсації
Пакистан"
2021"
20.10 "Чистоnews 2021"
21.00 "Голос країни 11"
20.15 "Ліпсінк батл"
00.00 "Світське життя.
22.00 "Жіночий квартал
2021"
2021"
01.00 Х/ф "Телефонна буд�
23.20,00.20 "Світське жит�
ка" (16+)
тя. 2021"
²ÍÒÅÐ
01.20 "Ліга сміху"
08.00 "Удачний проект"
²ÍÒÅÐ
09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 12.00 "Інше
09.00 "Готуємо разом
життя"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Покровські во� 12.50 "Речдок.
17.10 Т/с "Проект "Синя
рота"
книга" 12+
13.40 Х/ф "Самогонники"
14.00 Х/ф "Пес Барбос та 20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Бережи мене
незвичайний крос"
доще"
14.15, 04.50 Х/ф "За двома
00.00 Х/ф "Люблю. 9 бе�
зайцями"
резня"
15.40 Т/с "Слідчий Горчако�
ва" 12+
ÑÒÁ
20.00 "Подробиці"
07.05 Х/ф "Знахар"
20.30 "Місце зустрічі"
09.55 "МастерШеф
22.00 Т/с "Зозуля"
01.35 Х/ф "Бебі�бум" 16+ 13.05 "Хата на тата" 12+
15.05 "СуперМама"
ÑÒÁ
19.00 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
06.20, 10.50 Т/с "Ворожка"
07.55 "Неймовірна правда 20.00 "Один за всіх" 16+
23.20 "Таємниці ДНК" 16+
про зірок"
17.00,00.10 "Хата на тата"
ICTV
19.00 "МастерШеф Про�
08.25 Секретний фронт
фесіонали" 12+
09.20 Громадянська оборо�
22.10 "Звана вечеря" 12+
на
ICTV
10.10, 13.00, 00.50 Т/с "Роз�
тин покаже�2" 16+
07.50,09.55, 11.35 Скетч�
12.45 Факти. День
шоу "На трьох" 16+
09.15, 10.55 Т/с "Вижити за 13.15 Х/ф "Помпеї" 16+
15.05 Х/ф "Битва титанів"
будь�яку ціну"
16+
12.10, 13.00, 00.40 Т/с
16.55 Х/ф "Гнев титанів"
"Таємні двері" 16+
16+
12.45 Факти. День
18.45 Факти тижня
13.25 Т/с "Пес" 16+
21.15 Х/ф "Останній мисли�
18.45 Факти. Вечір
вець на відьом" 16+
19.10 Х/ф "Битва титанів"
23.10 Х/ф "Мисливці на
21.00 Х/ф "Гнев титанів"
відьом" 16+
22.50 Х/ф "Помпеї" 16+
03.10 Я зняв!
02.25 Я зняв!
1+1

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05
10.05
12.10
14.00

М/ф "Вольт"
Орел і Решк
У кого більше? 12+
Х/ф "День, коли Зем�
ля зупинилась"
16.10 Х/ф "Тихоокеанський
рубіж" 16+
18.50 Х/ф "Облівіон" 16+
21.10 Х/ф "Межа майбут�
нього" 16+
23.30 Х/ф "Сім сестер" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.25 М/ф "Луїс і прибульці"
10.00 Х/ф "Прибулець Пол"
12.00 Х/ф "Могутні рейнд�
жери" 12+
14.20 Х/ф "Облівіон" 16+
16.50 Х/ф "Межа майбут�
нього" 16+
19.00 Х/ф "Велика стіна"
21.00 Х/ф "Годзила" 16+
23.40 Improv Live Show 12+
00.30 Х/ф "Морган" 16+

ÍÒÍ

ÍÒÍ

07.20 Х/ф "Вічний поклик"
13.00 "Випадковий свідок.
Навколо світу"
14.10 Х/ф "Сини Великої
Ведмедиці"
16.00 Х/ф "Проект А" (16+)
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.55 "Свідок"
19.30 Х/ф "Ти � мені, я �
тобі"
21.10 Х/ф "На гребені
хвилі" (16+)
23.40 Х/ф "Остаточний ра�
хунок" (16+)

09.30 Х/ф "Сини Великої
Ведмедиці"
11.20 Х/ф "На гребені
хвилі" (16+)
13.50 Х/ф "Ти � мені, я �
тобі"
15.25 Х/ф "Чорна стріла"
17.10 Х/ф "Проект "Альфа"
19.00 Х/ф "У зоні особливої
уваги"
20.55 Х/ф "Хід у відповідь"
22.30 Х/ф "На межі божев�
ілля" (16+)
00.25 Х/ф "Остаточний ра�
хунок" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.25,03.00 Реальна місти�
ка
08.40 Х/ф "Блискуча кар'є�
ра" 12+
10.40 Т/с "Помилки моло�
дості" 16+
14.50, 15.20 Т/с "Виховання
почуттів" 12+
20.00 Головна тема
21.00 Шоу "Маска"
23.00, 02.15 Т/с "Перехрес�
тя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
09.10 Т/с "Між любов'ю і
ненавистю" 16+
17.00, 21.00 Т/с "Уроки жит�
тя і водіння" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с "Кров янго�
ла" 12+
03.10 Гучна справа
04.00 Т/с "Виклик" 12+
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Середа, 24 березня 2021

Романівська селищна рада Житомирського району Житомирської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ РОМАНІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
від 15 березня 2021 року
№ 8

Про скликання сьомої сесії
селищної ради 8-го скликання

Відповідно ст.ст.42, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Регламенту роботи селищної ради скликати сьому сесію селищної ради 8-го скликання
26 березня 2021 року о 10:00 годині в залі засідань селищної ради.
На розгляд сесії винести питання:
1. Про визнання повноважень депутата Романівської селищної ради.
2. Про внесення змін до бюджету Романівської територіальної громади на 2021 рік.
3. Про затвердження звітів про виконання бюджету сільських, селищної рад за 2020 рік.
4. Про затвердження програм.
5. Питання комунальної власності.
6. Про затвердження положень.
7. Про затвердження Переліку адміністративних послуг через ЦНАП.
8. Про внесення змін до складу комісій.
9. Розгляд земельних питань.
10. Інше.
На сесію селищної ради запросити депутатів селищної ради.
Провести сьому сесію селищної ради восьмого скликання з додержанням усіх
карантинних обмежень.
Селищний голова Володимир САВЧЕНКО

РЕЖИМ РОБОТИ
Центру надання адміністративних послуг
Понеділок: з 8:00 до 17:00.
Вівторок: з 8:00 до 17:00.
Середа: з 8:00 до 17:00.

Четвер: з 8:00 до 17:00.
П’ятниця: з 8:00 до 17:00.
Вихідний: субота, неділя та святкові дні.

ОГОЛОШЕННЯ
Покрівельні роботи будьякої складності. Заміри,
монтаж, демонтаж, ремонт,
заміна даху. 15 років досвіду! 068-861-92-42
Господарству з вирощування шампіньйонів в Київській
області потрібні жінки на
збір грибів та чоловіки (різноробочі). Житлом забезпечуємо, оплату гарантуємо.
Тел.:067-209-15-05
Куплю Мотоцикли. К - 750,
М-72, МВ- 750,650, Цундап,
Урал, Мт 9, 12, 16, Ява360,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. 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).

Виконую ремонтні роботи.
Штукатурка стін, шпаклювання. Настил підлоги:
дошка, стяжка, ламінат,
лінолеум. Електрика. Гіпсокартонні роботи. Откоси.
0970291776
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
Закупівля ВРХ: БИЧКІВ,
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ДОРІЗИ. 098075-67-59
Купуємо коней, корів, телят.
Дорізи. 067-799-67-44, 067250-67-48.
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

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будьяких марок у будь-якому
стані. ДОРОГО, 067-971-9576, 063-791-92-89.

Актуально: як завершити
процедуру приватизації земельної ділянки у разі непогодження меж земельної ділянки суміжним землевласником
Відповідно до ст. 55 ЗУ «Про
землеустрій», встановлення
(відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до
топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається
місцеположення поворотних точок меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками
встановленого зразка. Власники землі та
землекористувачі, у тому числі орендарі,
зобов’язані дотримуватися меж земельної

ділянки, закріпленої в натурі (на місцевості)
межовими знаками встановленого зразка.
Механізм встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та їхнє закріплення межовими знаками
визначено «Інструкцією про встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) та їхнє закріплення
межовими знаками».
Згідно з п. 3.12 вказаної інструкції, закріплення межовими знаками меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем у присутності власника
(користувача) земельної ділянки, власників
(користувачів) суміжних земельних ділянок
або уповноваженою ним (ними) особою.
Закріплення межовими знаками меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
може здійснюватися за відсутності власників
(користувачів) суміжних земельних ділянок
у разі їхнього нез'явлення, якщо вони були
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
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належним чином повідомлені про час проведення вищезазначених робіт, про що зазначається в акті прийомки-передачі межових
знаків на зберігання.
Аналіз зазначених норм свідчить, що
стадія погодження меж земельної ділянки
при виготовленні землевпорядної документації є допоміжною. При цьому стаття
198 ЗК України лише вказує, що складовою
кадастрових зйомок є погодження меж земельної ділянки із суміжними власниками
та землекористувачами. Із цього не слідує,
що у разі відмови суміжного землевласника
або землекористувача від підписання відповідного документа – акта погодження меж
слід вважати, що погодження меж не відбулося. Погодження меж полягає у тому, щоб
суміжнику було запропоновано підписати
відповідний акт. Якщо він відмовляється це
робити, орган, уповноважений вирішувати
питання про приватизацію ділянки по суті,
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повинен виходити не із самого факту відмови
від підписання акта, а з мотивів відмови.
Підписання акта погодження меж самостійного значення не має, воно не призводить до
виникнення, зміни або припинення прав на
земельну ділянку, як і будь-яких інших прав у
процедурі приватизації. Непогодження меж
земельної ділянки із суміжними власниками
та землекористувачами не може слугувати
підставою для відмови відповідним органом
у затвердженні технічної документації, за
умови правомірних дій кожного із землекористувачів.
Отже, оскільки чинне законодавство
не обмежує право на приватизацію земельної ділянки у зв`язку із відмовою
суміжного землекористувача від підписання акта погодження меж земельних
ділянок, така відмова не є перешкодою
для завершення процедури приватизації земельної ділянки.
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