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Чи дощ, чи гроза,
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із дитячого свята

Наталія Моргун

Дітям у нас завжди приділяється
особлива увага.
«Усе найкраще – дітям!»
– не просто гасло, яким зазвичай прикрашали свою
р о б о т у чи новн ик и ві д

влади чи політики. Для
дітей ми готові віддавати
найкраще і жертвувати
багато чим. Але щороку,
коли надходить пора старту календарного літа, ми
відзначаємо свято захисту
дітей. Як правило, дітям
влаштовується святковорозважальне дійство, де
на них очікують веселощі,
подару нк и та приємн і
сюрпризи.

У Романові цьогорічне свято влаштували 30
травня, у неділю, яка безпосередньо передувала
приходу літа. Ініціатори
свята – активісти громадської організації «Спільно.team» – підготували
для дітвори селища Романова калейдоскопічно
різноманітну святковорозважальну програму.
Звісно ж, організатори
свята розраховували, що у
неділю на майдані посеред

У Романові із банками –
все в порядку!
Інформація про закриття на території України чималої кількості відділень
«Приватбанку» та «Ощадбанку» миттю облетіла країну і стривожила чималу
кількість людей. Зрозуміло чому, бо якраз «Приватбанк» і «Ощадбанк» є
найбільшими за кількістю клієнтів банківськими установами у державі.
Стосовно території Романівської селищної ради, то тут жодних скорочень, ліквідацій чи обмежень у роботі місцевих відділень «Приватбанку» та
«Ощадбанку» не передбачено. Вищеназвані банківські установи у Романові
працюють у своєму звичному режимі і радо чекають на своїх клієнтів.

селища зможе зібратися
ледь не вся романівська дітвора, а тому сценарій свята
передбачав не лише виступи артистів-аніматорів,
але й конкурс малюнків на
асфальті, мильно-бульбашкове шоу та низку інших
цікавинок для дітей.
На жаль, негода внесла
свої корективи, і дитяче
свято його організатори
змушені були перенести
до приміщення. У залі Будинку дитячої творчості

селища Романова вмістилися усі охочі з дітьми,
які прибули на свято. І
хоча на вулиці вже другий
день не вщухав дощ, у залі
панувала винятково святкова атмосфера. За винятком конкурсу малюнків на

асфальті усі інші заходи та
конкурси, виступи артистіваніматорів у програмі свята
були успішно й гарно проведені. Чудову атмосферу
свята створили невгамовні
і веселі артисти, а конкурси
та розваги на будь-який смак
були завершені під супровід
дитячої дискотеки. І хоча на
вулиці поки що не так спекотно, як це буває посеред
літа, діти охоче поласували
морозивом, яке вручалося
під час святкової програми
кожному її учаснику.
Як би не дощило і скільки б тепло не запізнювалося
– літо все одно настане. А
святковий настрій з приводу
дитячого свята у Романові
вже створили. І зробили це
гарно, продумано і головне
– з любов‘ю до дітей!
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Зрозуміло, що їсти треба,
але треба й розвиватися…
Віктор Першко

Чергова, вже дев’ята, сесія
Романівської селищної ради,
що проходила 28 травня 2021
року, розглянула багато важливих питань життя Романівської
громади. У сесійному залі у
той день було чимало жителів
громади, які (з тих чи інших
причин) виявили особливий інтерес до роботи депутатів. Така
увага засвідчувала актуальність
та важливість ледь не кожного
питання, яке обговорювалось
під час тригодинного сесійного
засідання.

Про життя громади найкраще
розповість програма
Найпершим чином депутати взялися
обговорювати Програму соціально-економічного розвитку Романівської селищної ради
на 2021-й рік. На перший погляд, розгляд
такого важливого документа, як програма
розвитку громади, аж у травні поточного
року видається запізнілим, але виниклу ситуацію можна пояснити тим, що Романівська
селищна рада у своєму новому складі виникла вже на фініші 2020-го року, а тому перші
місяці роботи її керівництво змушене було
займатися суто організаційними питаннями.
Зрозуміло, паралельно йшла активна робота
над програмою соціально-економічного розвитку, яка допомагає не лише керівництву
селищної ради, не лише депутатам, але й
УСІМ жителям Романівської селищної ради
зрозуміти, в якому стані перебуває її господарство, якими ресурсами наповнюється
бюджет Романівської селищної ради і на які
видатки йдуть кошти із цього бюджету. По
суті, Програма соціально-економічного
розвитку Романівської селищної ради
на 2021-й рік є одним із найважливіших
документів, зміст якого повинні знати
усі жителі громади.
Слід зауважити, що зміст Програми
соціально-економічного розвитку Романівської громади був вичерпно розкритий під
час сесії у виступі начальника фінансового
управління Наталії Горобець. Наталія Аркадіївна детально розповіла про головні
фактори, які впливають на життя та розвиток Романівської селищної ради. Власне
кажучи, про розвиток Романівської громади у теперішньому стані (а отже, у 2021-му
році) важко говорити, оскільки 97% коштів
бюджету (а це 143 мільйони гривень) витрачається на утримання бюджетних установ та
організацій. І лише 1,5% місцевого бюджету
(йдеться про 2 мільйони 149 тисяч гривень)
Романівська селищна громада може витратити на потреби свого розвитку (щось
побудувати, відремонтувати чи закупити
для нагальних потреб). Навіть таких цифрових показників достатньо, аби зробити
висновок про те, що бюджет Романівської
селищної ради схожий, за словами фахівців
з фінансово-господарської сфери, на бюджет
проїдання. Якщо називати конкретні статті
та галузі, які найбільше з’їдають коштів
місцевого бюджету, то лідером є освітні
установи. На їхнє утримання із бюджету Романівської селищної ради витрачається 73%
коштів (107 мільйонів гривень). 8% коштів з
бюджету громади йде на потреби культури, молоді, спорту та туризму. 6,3% коштів
бюджет направляє на потреби соціального
захисту населення. І 0,4% коштів бюджету
громади витрачається на утримання апарату працівників Романівської селищної
ради. Висновок, який неважко зробити на
основі вищенаведених цифр, нескладний:
для того, щоб громада розвивалася і могла
більше думати про будівництво, оновлення
чи хоча б реконструкцію свого господарства,
треба більше заробляти власних коштів

(збирати податків) і менше витрачати на
утримання певних установ та організацій.
Зрештою, громада потребує ретельного
обліку усіх надходжень і усіх видатків, але
куди важливіше збільшити той ресурс, який
дасть можливість збільшити суму видатків.
Які ж конкретно рішення ухвалювали депутати під час сесії Романівської селищної
ради 28 травня 2021-го року? Найпершим
чином вони схвалили Програму соціальноекономічного розвитку громади на 2021-й
рік. На сесії йшлося про потребу створення
притулку для осіб, що постраждали від
домашнього насилля. Найкращі умови для
такого притулку є у селі Камінь, де будуть
створені можливості для організації шести
ліжкомісць для тимчасового перебування
осіб однієї статі із дітьми. Потреба у створенні такого закладу є очевидною і пояснюється не лише тим, що домашнє насильство
і досі залишається гострою соціальною
проблемою, яку не можна замовчувати чи
обминати увагою суспільства та влади. Річ у
тім, що держава сьогодні приділяє особливу увагу питанням протидії домашньому
насильству і сприяє розвитку відповідних
закладів, які створені у громадах. Як відомо, у Романівській селищній раді такого
закладу досі не було, а тому на сесії було
поставлене питання про його створення. Ще
одна новація, яку запропоновано створити
на базі Романівського будинку культури, –
молодіжний осередок скаутської організації
«Пласт», яка займатиметься заходами із
національно-патріотичного виховання у
молодіжному середовищі.

Реорганізація шкіл: потрібні
розрахунок, дороги і автобуси
Проте найбільшої напруги ситуація у сесійному залі досягла під час розгляду та обговорення питань про реорганізацію Камінського, Булдичівського та Костянтинівського
закладів загальної середньої освіти. Якщо
простіше – йшлося про оптимізацію шкільної мережі Романівської громади: школи у
селі Булдичів, Камінь та Костянтинівка відтепер навчатимуть дітей включно до 9-го класу.
Старшокласники 10-го і 11-го класів, які
раніше відвідували вищеназвані школи,

вже із 1 вересня 2021-го року матимуть
змогу відвідувати заняття у школах І-ІІІ
ступеня, де навчання проводиться від
1-го до 11-го класу. Звісно ж, для таких
дітей передбачено обов’язковий підвіз
із дому до школи і у зворотньому напрямку. У сесійному залі була присутня
делегація жителів села Костянтинівки, які
гаряче обстоювали необхідність збереження
школи І-ІІІ ступенів («одинадцятирічки»)
у своєму селі і заперечували доцільність
підвезення старшокласників до школи у
селищі Биківці. Аргумент начебто й поважний – велика відстань і погана дорога, що
наражає дітей на небезпеку. Проти реорганізації школи у Камені виступили навіть
декілька депутатів Романівської селищної
ради, а староста із Каменя Любов Гринчук
завершила свій виступ фразою, що на сесії
із Каменя хочуть зробити хутір. До речі, під
час сесії ніхто не згадав про те, що звернення
одного із депутатів Житомирської облради
про доцільність реорганізації школи у селі
Камінь розглядалося під час підготовки до
сесії Житомирської обласної ради, що проходила 27 травня. Так от, гуманітарна комісія
Житомирської облради обмежилася лише
зауваженням голови комісії Олександра
Савченка про те, що оптимізація шкільної
мережі – річ неминуча, і надіслала питання
про доцільність реорганізації школи на розгляд управління освіти та науки Житомирської ОДА. Таким чином, депутати обласної
ради відклали питання про долю школи у
селі Камінь у довгий ящик, а те, як бути і
як жити освітянам Романівської селищної
ради, мали вирішувати депутати у Романові.
Слід сказати, що 28 травня у сесійному залі
Романівської селищної ради лунали пропозиції оптимізувати більшість шкіл I-III
ступеня і тим самим поставити усі школи
в однакові умови. Однак керівник відділу
освіти Оксана Гаврилова, яка аргументовано
розповідала про необхідність реорганізації
тих чи інших навчальних закладів, зазначила, що такий процес буде продовжено і
у наступному році, але для його втілення у
життя потрібні ще декілька шкільних автобусів для підвезення учнів до так званих
опорних навчальних закладів. Наостанок,
мабуть, слід додати, що подібні процеси із

оптимізації навчальних закладів проходять
практично у всіх громадах Житомирщини.
Держава виділяє кошти на навчання учнів,
які відвідують школи із оптимальною наповненістю класів. У суспільстві дуже емоційно
відбуваються дискусії щодо сільської школи,
але ж головний критерій сучасної освіти
– якість знань – може забезпечити лише сучасний освітній заклад і сучасний вчитель.
Водночас не забуваймо того, що громади
змушені шукати і заощаджувати кожну копійку бюджетних коштів. Ось чому справа
доходить до оптимізації і реорганізації шкіл,
але ці процеси зумовлені важливими причинами і сучасними реаліями.

45 тисяч – для «Сервісу», а
російської попси у романівському
просторі більше не буде!
Ще декілька важливих питань депутати
Романівської селищної ради ухвалювали у
ході жвавих дискусій. Наприклад, питання про виділення коштів для головного
комунального підприємства Романівської
селищної ради потребувало детальнішого
інформування. Хоча всім зрозуміло, що ті
45 тисяч гривень, які підприємству «Сервіс»
зараз потрібні для закупівлі обладнання
для виробництва деталей комунальної інфраструктури, – річ надважлива і ці гроші
дуже швидко окупляться сторицею. Так само
непростим виявився процес обговорення питання про надання земель в оренду селянам
– фермерам Вадиму Муравському та Олегу
Янішевському, які займаються сільськогосподарським виробництвом у дуже непростих умовах, але працюють наполегливо і
старанно. Все ж таки питання оренди землі
для фермерів були вирішені позитивно.
Наостанок зауважимо, що окремими
рішеннями сесія Романівської селищної ради
ухвалила свій вступ до складу Асоціації міст
України, а також заборонила публічно використовувати російськомовний культурний
продукт на території Романівської громади.
Так що відтепер слухати російськомовну
попсу у кафешках селища Романова чи, наприклад, на стадіоні під час перерв у ході
футбольних поєдинків НЕ МОЖНА. І це
– рішення місцевої влади.
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Юрій Чумаченко
відмовляється
від лікарняного і
приступає до роботи

Повезло
і миропільчанам,
і Случі

Два тижні тому Романів облетіла новина про травму ноги, якої
зазнав секретар Романівської селищної ради Ю. Чумаченко. Насправді
Юрій Чумаченко отримав складну комбіновану травму ноги під
час футбольних змагань серед учасників спартакіади працівників
місцевого самоврядування. Травма виявилася настільки складною,
що секретар Романівської селищної ради переніс операцію і тепер
перебуває на лікарняному. Лікарі рекомендують чиновнику ще кілька
місяців відпочинку, але Юрій Чумаченко вважає, що тиждень або ще
декаду він перебуватиме у лікарняній відпустці. А далі – до роботи.

27 травня 2021 року
гарна новина прилетіла до Мирополя після
завершення сесії Житомирської облради.
Ситуація у громаді і низка дуже важливих питань, вирішення
яких не можна відкладати аж на осінь, вимагають безпосереднього
перебування секретаря селищної ради на своєму робочому місці.
Юрій Чумаченко вважає, що єдино правильним рішенням для нього
буде відмова від перебування на лікарняному і вихід на роботу. Хоча
буде важко і не зовсім зручно, але ж буває і так, що робота краще
допомагає, ніж відпочинок.

Депутати вирішили виділити
для потреб Миропільської громади кошти на будівництво очисних
споруд. Тим самим з’явилася доволі оптимістична перспектива
розпочати будівництво надзвичайно важливого об’єкта як
для Мирополя, так іще більшою

мірою – для річки Случ. Як відомо, очисні споруди колишньої
паперової фабрики у Мирополі вже давно не працюють,
а ремонтувати їх немає змоги
(Миропільська селищна рада не
може фінансувати ремонт приватного об’єкта).
Миропільська громада вже
сьогодні завершує виготовлення
проєктно-кошторисної документації, а найближчі червень і липень 2021-го року Миропільська
селищна рада планує провести
усі необхідні процедури для того,

аби підготуватися для проведення тендера для визначення підрядника на будівництві очисних
споруд. Найоптимістичніший
прогноз оголошення та проведення тендера – кінець липня –
початок серпня 2021 року. Ну і
до кінця поточного року і коштів,
і часу для того, щоб збудувати
першу чергу нового комплексу
очисних споруд у Мирополі, має
вистачити. Але головне, як то кажуть, крига скресла і процес пішов. Цього разу – у правильному
напрямі!

Адміністративне затримання:
що треба знати
Адміністративне затримання є одним із обмежувальних заходів адміністративного примусу, який застосовується всупереч
волі та бажанню порушника і полягає у тимчасовому обмеженні
свободи пересування і місцезнаходження.
Застосування адміністративного затримання, підстави, порядок застосування, мета,
строки затримання визначено в Кодексі України про адміністративні правопорушення

Адміністративне затримання
застосовується з метою:
• припинення адміністративних правопорушень, усунення його негативних наслідків;
• коли вичерпано інші заходи впливу;
• встановлення особи;
• складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості
складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є
обов’язковим;
• забезпечення своєчасного і правильного
розгляду справ та виконання постанов по
справах про адміністративні правопорушення.

Хто має право затримувати?

Ст. 262 КУпАП визначено, що адміністративне затримання особи можуть вчиняти
тільки певні органи:
• органи внутрішніх справ (у разі вчинення дрібного хуліганства, вчинення насильства

в сім’ї, вчинення злісної непокори законному
розпорядженню чи вимозі поліцейського
тощо);
• органи прикордонної служби (у разі
незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України, порушення порядку в’їзду на
тимчасово окуповану територію України
та виїзду з неї, порушення прикордонного
режиму тощо);
• органи Служби безпеки України (посадові особи органів і установ виконання
покарань та слідчих ізоляторів; посадові
особи, уповноважені на те центральними
органами виконавчої влади, що реалізують
державну політику у сферах міграції, у тому
числі протидії незаконній міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб – щодо
проведення адміністративних затримань, на
які вони уповноважені законами України).

Про адміністративне затримання в
обов’язковому порядку складається
адміністративний протокол, в якому
зазначаються:
• дата і час;
• місце складання протоколу;

• посада, прізвище, ім’я та по батькові
особи, яка склала протокол;
• відомості про особу затриманого;
• мотиви затримання.
Під час складання протоколу посадова
особа, що здійснює адміністративне затримання, роз’яснює особі, яка вчинила
адміністративне правопорушення, її права
(передбачені ст.ст. 55, 56, 59, 63 Конституції
України та ст. 268 КУпАП).
Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманою особою.
Якщо затримана особа відмовилася зробити
підпис, то в протоколі це позначається.
Місце перебування особи, затриманої за
вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляється її родичам, а на
її прохання − адміністрації за місцем роботи
чи навчання (ст. 29 Конституції України).
Затриманий має право на захисника.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 14 Закону України
«Про безоплатну правову допомогу» особи,
до яких застосовано адміністративне затримання, мають право на правові послуги, що
полягають у:
• здійсненні представництва їхніх інтересів в судах та інших державних органах
перед іншими особами;
•складенні документів процесуального
характеру.

Який строк затримання людини

Загальний строк адміністративного
затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, становить не
більш як 3 години (ст. 263 КУпАП). Але для

встановлення особи або з’ясування обставин
правопорушення строк затримання може
становити до трьох діб.
Згідно зі ст. 37 Закону України «Про Національну поліцію» відлік часу утримання
затриманої фізичної особи у спеціально
відведених для цього приміщеннях рахується з моменту її фактичного затримання.
Тимчасове обмеження пересування особи
негайно припиняється, якщо необхідності
здійснювати такий захід немає.
Коли затримана особа звільняється з місця її перебування/утримання, у протоколі
про адміністративне затримання зазначається наявність або відсутність зауважень
та скарг на дії посадових осіб органів поліції
із викладенням їхньої суті. Звільнена особа
обов’язково повинна засвідчити факт наявності або відсутності зауважень та скарг
власним підписом.
За більш детальнішим роз'ясненням
ви можете звернутися до фахівця відділу Романівського
бюр о правової
допомоги Бердичівського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та до фахівців
Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за телефонами (04143)
4-14-42, 068-291-90-18 або на номер
контакт-центру безоплатної правової
допомоги 0800-213-103.
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Акцент тижня

Подальші орієнтири області
окреслили на сесії
4-а сесія обласної ради
вперше за кількамісячні
карантинні обмеження
пройшла не в онлайнрежимі. У сесійному
залі зареєструвались 59
депутатів, на порядку
денному більше 120
питань, які стосувались
основних галузей та
сфер життя області.
Після традиційних відзнак та
вітань, які адресовані галузевим
спеціалістам за значний внесок
у розбудову області та професіоналізм, депутати перейшли до
формування порядку денного,
який доповнили кількома питаннями. Серед перших – звіт
голови Ж и том и рс ької об ласної адміністрації Віталія
Бунечка. На основні показники
розвитку області за 2020-й суттєво
вплинула пандемія і карантинні
обмеження, пов’язані з COVID-19,
саме цей світовий фактор визначав орієнтири фінансування та
першочергові потреби населення
та рішення влади. Саме через ковідні обмеження аналітики відмічали суттєвий спад інвестицій,
попри те сталими залишаються
відносини з основними країнамипартнерами, а це 118 країн світу.
Серед позитивних тенденцій –
визнання регіону найкращим в
Україні для ведення бізнесу, збільшення фінансування з державного
бюджету на розвиток медицини,
освіти, інфраструктури області.
Окрім звіту голови ОДА Віталія
Бунечка, депутати затвердили
представлену аналітику від голови обласної ради, начальника

рішувати ситуації постфактум, а
попередити їх. «Одна з останніх
ситуацій була у селі Будичани на
Чуднівщині, львівське сміття там
містило і відходи медичної галузі, що
найбільше усіх лякало. І тоді було
прийняте рішення про звернення до
львівської влади, аби випрацювати
механізм співпраці і унеможливити
незаконне стихійне вивантаження,
яке роками неодноразово фіксується
у нашій області. Щиро вірю у продуктивність нашої спільної роботи
і дякую колегам-депутатам за підтримку у сесійному залі», – прокоментував Ігор Ходак.
У ході сесії з невеликою перервою депутати опрацювали усі
питання порядку денного і тим
самим дали початок втіленню нових програм та стратегій, поштовх
для розвитку основних галузевих
орієнтирів і надали підтримку, в
тому числі і фінансову, тим сферам,
які потребують її найбільше.
Головного управління Нацполіції,
керівника обласної прокуратури.
Питання бюджетної сфери
стосувались розподілу коштів, використання коштів держсубвенцій, а також фінансування заходів
оздоровлення та відпочинку дітей,
які постраждали внаслідок аварії
на ЧАЕС. Затвердили депутати й
стратегію розвитку області до 2027
року та низку основних галузевих
програм.
9 питань порядку денного – це
переукладання контрактів з керівниками комунальних установ та організацій; усі кандидатури, представлені у рекомендаціях,
депутати погодили. Зокрема, директором Національного музею
космонавтики ім. С. П. Корольова
залишається Ірина Дячук.
Голосами депутатів погоджені
зміни до статутів комунальних

закладів, створено кілька нових
заказників місцевого значення
та розширено межі існуючих.
Одноголосно депутати затвердили 2021-й рік в області роком Лесі
Українки; заходи, приурочені до
вшанування пам’яті видатної поетеси, триватимуть протягом року.
Не без дискусій опрацювали
земельні питання, проте одноголосно підтримали звернення
до центральних органів влади, які
стосувались різних сфер. Серед них
і ініційоване депутатом обласної
ради Ігорем Ходаком звернення
до Львівської міської, обласної рад
та адміністрації щодо вирішення
проблеми з несанкціонованим неодноразовим вивантаженням побутових відходів з цього регіону на
території нашої області. За словами
Ігоря Ходака, це крок до спільних
дій, які можуть дати шанс не ви-

Для пацієнта важливий кисень,
але не менше важить і тепла вода
У розгар пандемії
COVID-19, коли щодня
до лікарень потрапляли все нові й нові
ДЕСЯТКИ пацієнтів,
зменшилася кількість
розмов про опорні,
важливі чи неперспективні лікарні.
І, навпаки, на порядок денний
на весь зріст постали питання про
перепрофілювання відділень, про
перекваліфікацію лікарів і про
оснащення лікарень найнеобхіднішим. Найпершим чином йшлося про спецодяг для медичного
персоналу, «Ше-Ве-еЛИ», кисневі
концентратори і т. д. Проте у деяких медичних закладах та установах для пацієнтів, які потрапляли
до інфекційного відділення на
два-три тижні (дехто й більше),
не менш важливою проблемою
поставало питання про те, де вмитися теплою водою чи прийняти
душ. На жаль, і в цьому питанні
у наших лікарнях для пацієнтів
існують проблеми. І саме тому
для пацієнтів КНП «Любарська
лікарня» було важливо мати не
лише обладнані киснем палати,

але й санітарно-гігієнічні кімнати
із елементарними зручностями.
Дев‘яносто тисяч гривень
для обладнання таких кімнат
для потреб пацієнтів Любарської лікарні надав депутат
Житомирської обласної ради
Ігор Ходак. За словами одного із лікарів КНП «Любарська
лікарня» Валерія Галицького,

який сьогодні працює у її інфекційному відділенні, перша
із санітарно-гігієнічних кімнат
з елементарними зручностями
для пацієнтів вже готова для
функціонування. Ще в одній кімнаті, яка буде оснащена коштом
від депутата Ігоря Ходака, нині
ведуться відповідні ремонтні та
впорядкувальні роботи.
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На фініші травня обидві «Зорі»
із Романова відзначилися перемогами
Віктор Єрофєєв

Минулий тиждень
проходив під супровід
дощів, але це не зашкодило активізації футбольного життя.
Не лише по телевізору, де транслювалися заключні фінали найпопулярніших європейських турнірів,
але й на стадіонах Житомирщини
пройшли цікаві, а іноді драматичні за характером футбольні матчі.
У тому числі і у наших краях. У
середу, 26 травня, у Романові
місцева «Зоря» приймала коростенський футбольний клуб
«Мал». Поєдинок проходив у
межах розіграшу кубка пам'яті
Героїв Небесної Сотні. Коростенські футболісти традиційно добре і успішно проводять кубкові
поєдинки і, як правило, грають у
фіналі популярного на Житомирщині кубкового турніру. «Зоря»
у нинішньому сезоні виступає у
дещо оновленому стані і поки що
шукає свою гру, використовуючи
для цього кожен поєдинок. «Мал»
виявився суворим екзаменатором,
і вже початок поєдинку показав,
що коростенці націлені лише на

перемогу. Господарі стадіону, футболісти «Зорі», захищалися вміло,
але кілька нагод для взяття воріт
у гостей все ж таки було. Проте
першими забили романівчани.
Швидка контратака завершилася
точним ударом, воротар «Мала»
м’яч відбив, але точно на ногу нападнику «Зорі». Той з відстані трьох
метрів до воріт не схибив. Звісно
ж, матч став ще цікавішим. Гості
пішли у наступ, але й «Зоря» не
збиралася лише оборонятися. Не-

безпечні моменти знову й знову виникали біля штрафного майданчика коростенської команди. Але тут
своє слово сказав суддя Петрусь. Не
призначивши очевидний пенальті
у ворота «Мала», він всього за 3-4
хвилини «винайшов» пенальті у
ворота «Зорі». У підсумку перший тайм завершився нічийним
результатом – 1:1. У другому таймі
«Зоря» одразу ж активізувала свої
зусилля на полі рідного стадіону,
а коростенські футболісти вміло і
жорстко оборонялися. Втім, суддя
в одному із епізодів, коли футболісти «Малу» порушили правила
неподалік карного майданчика,
призначив штрафний удар. Господарі поля скористалися нагодою
і завдяки чудовому виконанню
штрафного забили другий м’яч.
Хтозна, як би завершився поєдинок, адже «Зоря» мала реальну
нагоду забити і втретє, але знову
ж таки суддя (за підсумками двох
жовтих карток) вилучив у другому таймі одного із гравців у складі
господарів. Грати вдесятьох проти
повного складу сильної команди
завжди складно. Але «Зоря» гідно
протистояла спробам «Мала» зрівняти рахунок. І лише за дев’ять хвилин до завершення поєдинку гості
забили свій другий гол. До кінця
матчу рахунок так і не змінився, і у
підсумку перший матч 1/8 фіналу

Програма – не панацея,
але все ж таки – орієнтир
Віктор Єрофєєв

Ще одна подія, пов'язана з
футбольним життям Романівської селищної ради, сталася
28 травня 2021 року. Цього дня
депутати Романівської селищної ради ухвалили цільову
програму розвитку футболу Романівської громади на 2021-2024
роки. Документ – традиційний
і ухвалюється періодично
органами місцевого самоврядування на певну перспективу
(від 3-х до 5-ти років).
У програмі зазначено, що сьогодні для
занять з футболу та проведення футбольних
змагань на території Романівської селищної
ради діє 1 стадіон, 13 футбольних полів та 19
спортивних майданчиків для занять із мініфутболу (один майданчик – із синтетичним
покриттям). Заняття з футболу проводяться
у Романівській дитячо-юнацькій спортивній школі, де займаються 94 вихованці із
Романова, Биківки та села Романівки. До
навчально-спортивної роботи із дітьми залучені троє тренерів-викладачів, хоча до
штату ДЮСШ вони не входять. Головною
причиною відсутності тренерів у штаті Романівської ДЮСШ є вкрай низька зарплата
тренерів-викладачів ДЮСШ.

Одним із найголовніших
завдань, які визначає Програма розвитку футболу Романівської селищної ради, є
об’єднання зусиль щодо розвитку футболу органів місцевого самоврядування та їхніх
структурних підрозділів, зацікавлених громадських та
приватних організацій, широких верств населення.

Зрозуміло, що саме об’єднання зусиль
місцевої влади, громадськості, місцевого
бізнесу зможе реально покращити стан
розвитку футболу та кількість спортсменів,
залучених до занять у секціях з футболу та
футбольних командах, які беруть участь у
спортивних змаганнях. Якщо у 2021 році
у змаганнях обласного дитячо-юнацького
футбольного чемпіонату взяли участь дві
команди із Романова, то вже у 2023-2024
роках Романівська ДЮСШ має наміри заявити для такої участі аж три команди юних
футболістів. Відповідним чином мають змінитися і кількісні показники залученості
дітей Романівської селищної ради до занять
футболом: із 94 учнів у 2021-му до 150 осіб
– у 2024 році.
Відповідним чином мають зрости і обсяги фінансування із бюджету Романівської селищної ради: у 2021 році селищний бюджет
передбачає виділення 50 тисяч гривень, до
яких надійдуть ще 60 тисяч гривень із фінансових ресурсів обласного бюджету. Упродовж
2022-2024 років частка фінансової підтримки
із обласного бюджету не збільшуватиметься
(хоча б не зменшувалась), а кількість коштів
із бюджету Романівської селищної ради на
фінансування заходів програми розвитку
футболу Романівської громади зросте від
75 тисяч (у 2022-му році) до 125 тис. грн (у
2024 році).
Єдиним резервом, який поки що не
можна передбачити на перспективу до
2024-го року, є підтримка громадськості
та бізнесменів. Поки що і в цьому аспекті
показники Романівської громади мають доволі скромний вигляд. Єдиним представником бізнесової спільноти, яка живе, працює
і отримує доходи на території Романівської
селищної ради, є генеральний директор
ТОВ «Вівад 09» Ігор Ходак. Він не лише сприяє виступам двох команд («Зоря» і «Зоря-2»)
у чемпіонаті Житомирщини із футболу, але
й дбає про залучення тренерського складу
для занять із юними футболістами. Якщо
до ініціатив та прикладу І. Є. Ходака забажають приєднатися інші підприємці
Романівщини, програма розвитку футболу
у Романівській селищній раді на період
до 2024-му році буде неодмінно виконана.
Причому – успішно!

кубка Героїв Небесної Сотні між
«Зорею» та «Малом» завершився
бойовою нічиєю. Тепер поєдинок
у Коростені, де «Зоря» проведе 2
червня матч-відповідь, визначить,
хто із суперників потрапить до ¼
фіналу кубкового турніру.
Вже за три дні, у суботу, 29
травня 2021 року, «Зоря» приймала у себе у Романові чергового суперника у ході COMSPEC
– чемпіонату Житомирської області
серед команд вищої ліги. До Романова прибули футболісти ФК «Радовель» із колишнього Олевського
району. Варто зазначити, що поєдинок із футболістами «Радовеля»
проходив за ініціативи господарів поля, які двічі вразили ворота
гостей у першому таймі. У другій
половині гри перевага «Зорі» була
знівельована намаганнями гостей
забити хоча б один м’яч. Проте
романівчани цього зробити суперникам не дозволили, зате самі ще
один гол у ворота клубу із Олевщини забили. У підсумку перемога
«Зорі» із рахунком 3:0 стала гарною
новиною для вболівальників клубу, який після трьох поєдинків у
чемпіонаті записав до свого активу
перші переможні очки.
Першу перемогу і також
у с в о є м у т ре т ь ом у м ат ч і
COMSPEC – першості Житомирщини зуміли записати до свого

активу і футболісти команди
«Зоря-2», яка виступає у другій
лізі чемпіонату Житомирської
області. Після невдачі у стартовому
матчі із нинішнім лідером другої
ліги ФК «Ярунь», після поразки у
себе у Романові від футболістів із
ФК «Малин», молодіжний склад
«Зорі-2» зумів проявити волю та наполегливість у поєдинку в Лугинах.
Там 29 травня 2021 року «Зоря-2» у
доволі складному, але дуже видовищному поєдинку виграла у команди «Колос» із села Путиловичі
з рахунком 4:2. У «Зорі-2» це перша
перемога у чемпіонаті, але з усього
видно, що романівська «молодіжка»
набирає обертів, і гра новоствореної
команди із кожним поєдинком набуває нових обрисів досконалості.
Тож, як кажуть, нехай щастить!
На завершення нашого невеликого футбольного огляду зауважимо, що ще один представник
колишнього Романівського району, а нині – дебютант вищої ліги
COMSPEC – чемпіонату Житомирщини ФК «Миропіль» зазнає у двох
матчах поспіль відчутних невдач:
після нищівного програшу у Новограді-Волинському миропільчани
29 травня програли і вдома. Тепер
«Агролайфу» із села Новоселиця,
що біля Попільні. Поки що ФК
«Миропіль» має лише очко, здобуте у стартовому матчі чемпіонату.

Якщо є чемпіонати,
будуть і чемпіони!
Клуб «Андеграунд» у Романові та у деяких селах Романівської громади знають
чимало дітей та підлітків.
Знають і тренера та організатора
всього спортивного життя в «Андеграунді» – Дмитра Розвадовського. Не так
давно він і його вихованці займаються
популярними серед молоді змішаними
єдиноборствами ММА, бойовим самбо та
кікбоксингом, але вже встигли романівські спортсмени відзначитись у багатьох
містах України, де проходять змагання та
турніри. Наприклад, у суботу, 29 травня
2021 року, у Житомирі проходив чемпіонат Житомирської області з кікбоксингу,
де романівський «Андеграунд» представляли 15 учасників. П‘ятеро із них,

до речі, вибороли золоті медалі обласної
першості. За тиждень до старту чемпіонату області представники «Андеграунду» із
Романова побували в Одесі на чемпіонаті
України зі змішаних єдиноборств ММА,
де також виступили цілком достойно.
Слід зауважити, що популярність
занять у клубі щороку зростає. До Романова на заняття в клубі «Андеграунд»
приїздять діти із Печанівки, Романівки
і навіть із Чуднова. Популярність клубу
зростає, а тому збільшується кількість
його прихильників. За потреби спортсменам в організації поїздок на чемпіонати
допомагають підприємці, громадські активісти. Наприклад, для поїздки в Одесу
хлопцям із «Андеграунду» допомогли
грошима на дорогу активісти знаної у Романові громадської організації «Спільно.
team». Ну і, як бачимо, наші земляки не
підкачали, а виступили успішно.

Тренер із вихованцями
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Середа, 2 червня 2021

Гороскоп на тиждень 2 червня - 8 червня
ОВЕН
Приготуйтесь до дуже
насиченого робочого тижня. Вільний від роботи час
приділіть рідним. Вихідні проведіть активно.
ТЕЛЕЦЬ
Зорі віщують досить
складний тиждень. Приготуйтеся вирішувати всі ті питання, які раніше відкладали на потім.
БЛИЗНЮКИ
На цьому тижні забудьте про роботу. Уся
увага має бути спрямована на особисте життя. Зверніть
увагу на бюджет.
РАК
Подумайте над започаткуванням власної
справи. Сімейним Ракам
варто якомога більше часу приділяти дітям і дому.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ
Зустріньтеся з давніми друзями і весело проведіть час. Зосередьтеся на своїх
відчуттях і подумайте, чи у тому
напрямі йдете.
ДІВА
Доведеться покинути
зону комфорту і робити
те, з чим раніше не стикалися. Прибирання або ремонт
заплануйте на суботу.
ТЕРЕЗИ
Цього тижня ви зможете досить швидко приймати рішення. Зверніть
увагу на харчування – додайте до
раціону більше зелені.
СКОРПІОН
Досить позитивний
тиждень. Живіть у своє задоволення. На вихідних доведеться надолужувати згаяний час.

СТРІЛЕЦЬ
Ваша енергія і позитив
надихатимуть інших. Вдалий час для зачаття дитини. На вихідних фортуна буде на вашому боці.
КОЗЕРІГ
Приділіть час саморозвитку. Якщо будете
старатися на роботі, керівництво це помітить – отримаєте
підвищення і премію.
ВОДОЛІЙ
Вам знадобиться терпіння і нестандартний
підхід до розв`язання проблем. Не переживайте, ви з усім
впораєтеся ідеально.
РИБИ
У середині тижня вам
в голову прийдуть цікаві ідеї. Якщо візьметеся
за їхню реалізацію, зовсім скоро
отримаєте результат.

Смачного!

Цільнозерновий пиріг
з полуницею й бананом

Сезон полуниці тільки починається, а це означає, що потрібно цей
короткий час використовувати максимально.

Червень відрізняється від інших місяців активним ростом
пагонів, зав'язі і листя.

Iнгредієнти для форми
діаметром 22 сантиметри:
• 100 мл рослинної олії;
• 120 г рідкого меду (у мілілітрах приблизно
стільки ж);
• 3 яйця;
• 60 г (~ 2 ст. л. з гіркою) сметани 10-15% або густого
йогурту;
• 170 г цільнозернового борошна;
• 1 ч. л. розпушувача;
• ⅓ ч. л. ваніліну (або 1 ч. л. ванільного цукру);
• дрібка солі;
• 200 г полуниці;
• 1 великий банан (ступінь стиглості будь-який).

Пропонуємо сьогодні приготувати цільнозерновий
пиріг з полуницею і бананом за рецептом Олени
Сагун, за посиланням на «Vogue.ua».
«У пирогу – цільнозернове борошно, а ще мед і банан для солодощів. Все, як ви любите. Я додала в тісто
сметану (можна замінити йогуртом). Це робить пиріг
вологішим – я люблю таку текстуру, але якщо ви ні,
можете сметани/йогурту не додавати, тоді вам може
знадобитися трохи менше борошна, ніж вказано в рецепті», – розповідає Олена.

Приготування:

Ріжемо полуницю на половинки або четвертинки
(залежно від розміру ягід), відставляємо в сторону.
Чистимо й нарізаємо банан кружальцями, теж
відставляємо.
Переходимо до тіста. У глибоку ємність наливаємо олію, мед, додаємо яйця, сметану або йогурт.
Збиваємо міксером, поки суміш не спіниться. Додаємо всі сухі інгредієнти (борошно, розпушувач,
сіль, ванілін), збиваємо міксером до однорідності.
Додаємо в тісто шматочки банана, перемішуємо
ложкою.
Беремо форму. Силіконову нічим не змащуємо,
якщо ж вона з іншого матеріалу – змащуємо маслом. Виливаємо тісто у форму, зверху викладаємо
полуницю.
Ставимо пиріг у розігріту до 170 °C духовку.
«Я пекла приблизно 45 хвилин, але ви орієнтуйтеся за своєю духовкою – вам може знадобитися менше або більше часу», – пояснює
господиня.
Готовність перевіряйте, проштрикнувши пиріг
зубочисткою. Вона має виходити сухою. Готовий
пиріг дістаємо, даємо охолонути, за бажанням посипаємо цукровою пудрою, прикрашаємо свіжою
полуницею й листочками м’яти.
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Догляд за садовою
ділянкою у червні
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Роботи по догляду
загальні для дерев,
чагарників, газонів,
квітників, кам'янистої
гірки, декоративного
городу:

• Проріджування сходів.
• Періодичне розпушування
грунту в квітниках, видалення
бур'янів.
• Санітарна обрізка декоративних дерев і чагарників.
• У молодих яблунь і груш до
плодоношення прищипування
сильно зростаючих пагонів.
• Установка опор під гілки
врожайних дерев.
• Формуюча обрізка хвойних
рослин за необхідності.
• Полив залежно від сухості
ґрунту.
• Дощування крон дерев і
чагарників у разі недостатньої
кількості опадів.
• Мульчування рослин у разі
нестачі опадів.
• Видалення бур'янів вручну
або із застосуванням гербіцидів.
• Захист рослин від заморозків (на початку місяця можливі
заморозки; якщо температура
до вечора знижується до + 2 ° С,
приступають до поливу грунту,
укриття рослин і димлення).
• Обробка декоративних чагарників від шкідників і хвороб.
• Підживлення літників і
троянд мінеральними добривами (проводиться раз у 10 днів).
• Підживлення квітників мінеральними добривами (двічі
на місяць)
• Розпушування і мульчування грунту.
• Висадження в грунт розсади теплолюбних рослин.
• Посів дворічників: братків,
маргаритки, незабудки, гвоздики
гренадін і турецької, мальви, наперстянки, дзвіночка.
• Посів багаторічних квітів,
серед них: аквілегія, гіпсофіла,
хризантема, ясколка, гвоздика
перська, люпин, дзвіночок карпатський, рудбекія.
• Розмноження трав'янистих
багаторічників поділом, до них
належать: примула, астра альпійська, флокс, чистець хвилястий,
очиток чудовий.
• Живцювання багаторічників: флоксів волотистих, рододендронів, геленіума.
• Зріз квітів з півонії, гіпсофіли, троянди, бородатих ірисів.
• Збір насіння дворічників і
багаторічників.

• Викопування і просушування цибулин тюльпанів.
• Прочищення та видалення
бур'янів з доріжок і майданчиків.

Iнженерні та будівельні
роботи
Продовжують роботи, які не
були закінчені у травні. Сюди
можна віднести наступне:
• Будівництво підпірних
стінок у разі складного рельєфу.
• Пристрій дренажу.
• Прокладка комунікацій
(для освітлення, поливу і т. п.).
• Будівельні роботи: будівництво доріжок, майданчиків,
будівництво водойм, струмків,
водоспадів з порогами і каскадами, фонтанів.

Архітектурні елементи
саду
• Будівництво малих архітектурних форм: павільйонів, альтанок, арок, пергол, трельяжів,
тіньових навісів, стінок, декоративних стінок, лавок.
• Вертикальне озеленення
ліанами, ампельними рослинами із закритою кореневою системою, в горщиках або вазонах.

Особливості догляду за
газоном
• Регулярна стрижка, чистка
граблями, підмітання.
• Внесення азотних добрив у
разі поблідніння газону.
• Провітрювання газону: проколювання газону на глибину
близько 10 см вилами або механічними аераторами.

• Скарифікація (прочісування) газону – видалення відмерлого моху після обробки
гербіцидами, а також сухої
трави. Здійснюється важкими
граблями або подібними інструментами пізньою весною і влітку.
• Підсипка ґрунтової суміші з насінням газонних трав на
сильно витоптаних ділянках після попереднього рясного поливу.

Джерело: https://sad.ukr.bio/
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Телепрограма

Середа, 2 червня 2021

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 8.06

ÑÅÐÅÄÀ, 9.06

×ÅÒÂÅÐ, 10.06

Ï’ßÒÍÈÖß, 11.06

ÑÓÁÎÒÀ, 12.06

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

07.05, 09.35 Т/с "Гордість"
08.05,01.15, 03.50 Земля,
08.30 Геолокація: Волинь
11.30,17.20 Роздивись
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.25, 00.30 Спорт
15.20 Країна пісень
15.50 Концерт
17.30 Д/ц "Дикі тварини"
18.55 Д/ц "Хижаки підвод�
ного світу"
19.55,00.45 Д/ц "Світ дикої
природи"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта

07.05, 09.35 Т/с "Гордість"
08.05 Земля
08.30 Геолокація: Волинь
11.30 Роздивись
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Супер � чуття
19.55,00.30 Д/ц "Світ дикої
природи"
23.05 #ВУКРАЇНІ
01.30 Суспільна студія

07.05, 09.35 Т/с "Гордість"
08.05 Земля
08.30 Геолокація: Волинь
11.30 Край пригод
11.45 ЗаАрхівоване
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ц "Супер � чуття
19.55,00.30 Д/ц "Світ приро�
ди"
23.05 Розважальна програ�
ма

07.05 Т/с "Гордість" 12+
08.05 Земля
08.25 Геолокація: Волинь
09.00 Божественна Літургія
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
17.30 Розважальна програ�
ма
18.55 Д/ц "Супер � чуття
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
23.05 Схеми.
00.30 Д/ц "Світ природи"
01.30 Суспільна студія

07.05, 09.35 Т/с "Гордість"
08.05 Земля
08.30 Геолокація: Волинь
11.35 Край пригод
11.50 ЗаАрхівоване
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
17.30,00.35 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Супер � чуття
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
23.05 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"

08.30,13.25 Д/ц "Боротьба
за виживання"
09.35 Візуальний код
10.15 #ВУКРАЇНІ
10.40 Д/ц
"Найбільші
міграції в природі"
11.45 Х/ф "Апостол Павло
13.55 Міста та містечка
14.15 Концерт. ВІА "Кобза"
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.10 Д/ц "Дикі тварини"
16.45 Т/с "Імперія" 16+
19.30 Х/ф "Іван Миколай�
чук. Посвята"
21.25 Пишемо історію
22.30 Д/с "Секрети історії.
01.10 Спецпроєкт "Хвиля"

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.25 ТСН
09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"
11.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Т/с "Свати"
22.50 Х/ф "Між нами,
дівчатами"
02.25 Х/ф "Жах Амітівіл�
ля" (18+)

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.30 ТСН
09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.50 Х/ф "Між нами,
дівчатами"
01.35 Х/ф "Від сім'ї не вте�
чеш"

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.35 ТСН
09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.1 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Т/с "Свати"
22.55 Х/ф "Між нами, дівча�
тами"
01.40 Х/ф "Навколо світу
за 80 днів"

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.40 ТСН
09.25 "Життя відомих лю�
дей 2021"
11.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.33 "Проспорт"
20.35 "Чистоnews 2021"
20.40 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Х/ф "Помінятися
місцями"

09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.40 ТСН
09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.15, "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Одруження наосліп
22.20 "#Гуднайтклаб 2021"
23.00 Х/ф "Поїздка в Аме�
рику"
01.20 Х/ф "Соломон Кейн"

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

05.25,22.05
"Слідство
вели...
10.05,18.00, 19.00 "Сто�
сується кожного"
12.25 Х/ф "Весільна вечір�
ка"
14.15 Х/ф "Нянька за вик�
ликом" 16+
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00,03.20 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.55 Т/с "Що робить твоя
дружина?" 12+
01.55 Х/ф "Якщо йдеш, то
йди"

05.25,22.05
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Зроблено в
Італії"
14.35,15.30 "Вещдок"
18.00,19.00, 04.05 Ток�шоу
"Стосується кожного"
20.00,03.20 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая
время"
23.55 Т/с "Що робить твоя
дружина?" 12+
01.55 Х/ф "Формула ко�
хання"

05.30,22.05
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Зроблено в
Італії"
14.35,15.30 "Вещдок"
18.00,19.00, 04.10 Ток�шоу
"Стосується кожного"
20.00,03.25 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая
время"
23.55 Т/с "Що робить твоя
дружина?" 12+
01.55 Х/ф "Осінній мара�
фон"

05.30,22.05
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Зроблено в
Італії"
14.35,15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий
випадок"
18.00,19.00, 04.10 Ток�шоу
"Стосується кожного"
20.00,03.25 "Подробиці"
21.00 "Вещдок.
23.55 Т/с "Що робить твоя
дружина?" 12+
01.55 Х/ф "Міміно"

05.25,23.40
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Зроблено в
Італії" Закл.
14.40,15.30, 01.30 "Вещдок"
18.00,19.00 Ток�шоу "Сто�
сується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Координа�
ти "Скайфолл" 16+
03.00 "Жди меня. Україна"
04.10 "Україна вражає"
04.30 "Орел і Решка. Дива
світу"

ÍÅÄ²Ëß, 13.06
UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00
11.00
12.30
13.30
15.05
16.10
16.45
19.35
21.30
22.00
23.05

Божественна Літургія
Недільна Літургія
Недільна Свята Меса
Незвідана Україна
Країна пісень
Д/ц "Дикі тварини"
Т/с "Імперія" 16+
Пишемо історію
Дорога до Токіо
Ті, що змінили світ
Розважальна програ�
ма з Майклом Щуром
23.30 Д/ц "Світ дикої приро�
ди"
00.35 Х/ф "Іван Миколай�
чук. Посвята"
1+1

05.00,19.30 "ТСН�Тиждень"
08.00 "Сніданок. Вихідний" 07.00 "Життя відомих лю�
10.00,18.30 "Світ навиворіт"
дей"
14.00 Т/с "Свати"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
20.10 "Чистоnews 2021"
09.00 "Лото�Забава"
20.15 "Вечірній квартал"
09.45,10.50 "Мандруй Украї�
22.15 "Жіночий квартал"
ною з Д. Комаровим"
23.20,00.20 "Світське жит� 12.00,01.55 "Світ навиворіт"
тя. 2021"
18.15 "Українські сенсації
01.20 Х/ф "Карти, гроші, 21.00 Х/ф "Правдива брех�
два стволи" (16+)
ня" (16+)
03.15 Х/ф "Соломон Кейн" 23.55 Х/ф "Людина, що
04.50 "#Гуднайтклаб 2021"
біжить" (16+)
1+1

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

07.05 Х/ф "Белль і Себас�
тьян:
09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Кортик"
16.00 Т/с "Не жіноча робо�
та" 12+
20.00,02.20 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 "Великий бокс
00.10 Х/ф "Tри дев'ятки"
02.50 Х/ф "Москва�Кассіо�
пея"
04.10 Х/ф "Отроки у
Всесвіті"

06.15 Х/ф "Белль і Себас�
тьян:
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 11.50 "Інше
життя"
12.45 "Вещдок. Опережая
время"
17.15 Х/ф "007: Координа�
ти "Скайфолл" 16+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Невловимі мес�
ники"
23.35 Х/ф "Біле сонце пус�
телі"
01.15 "Вещдок"

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

07.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.50 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
13.45, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
16.00, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Обійми
брехні" 12+
23.00 Т/с "Обраниця" 16+

07.35 Т/с "Комісар Рекс"
11.05 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
13.45, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
16.00, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Обійми
брехні" 12+
23.00 Т/с "Обраниця" 16+

07.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.50 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
13.50, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
16.05, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Обійми
брехні" 12+
23.00 Т/с "40+ або Геомет�
рія почуттів" 12+

07.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.50 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
13.45, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
16.00, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Обійми
брехні" 12+
23.00 Т/с "40+ або Геомет�
рія почуттів" 12+

04.55 Т/с "Два полюси лю�
бові" 16+
09.05 Т/с "Продається бу�
динок із собакою"
12.55, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
20.15, 22.45 Т/с "Відпустка у
сосновому лісі" 12+
01.05 Х/ф "Сили природи"

05.20 Т/с "Коли ми вдома"
05.45, 10.50 Т/с "Папаньки"
12+
07.55 "Неймовірна правда
про зірок"
17.05 "СуперМама" 12+
21.00 " М а с т е р Ш е ф .
CELEBRITY" 12+

04.45 Т/с "Папаньки" 12+
09.55 " М а с т е р Ш е ф .
CELEBRITY" 12+
15.00 "СуперМама" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
20.00 "Один за всіх" 16+
23.30 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні
новини
10.00 Х/ф "Снайпер
11.50, 13.15 Х/ф "Смер�
тельні перегони
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.25, 00.00 Х/ф
"Убий їх усіх" 16+
16.50 Х/ф "У пошуках при�
год" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.05,21.25 Х/ф "Вулкан"
22.20 Свобода слова
01.50 Секретний фронт

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.00 Т/с "Смертельна
зброя" 16+
11.50, 13.15, 21.25 Т/с "Пес"
16+
12.45,15.45 Факти. День
17.00 Х/ф "Підривник" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,02.25 Громадянська
оборона
22.45 Т/с "Менталіст" 16+
00.45 Т/с "Контакт" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.50 "Орел і Решка"
09.50, 15.15 Т/с "Надпри�
родне" 16+
10.50 Х/ф "Людина�павук
13.30 "Аферисти в сітях"
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Де логіка?" 12+
20.00 "Improv Live Show" 12+
21.00 Х/ф "Голодні ігри
00.00 Х/ф "Хижа в лісі" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 "Орел і Решка"
10.10 Х/ф "Людина�павук"
15.15 Т/с "Надприродне"
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Аферисти в сітях"
21.00 Х/ф "Голодні ігри"
23.55 Х/ф "Здичавіла" 18+
01.50 "Improv Live Show"
ÍÒÍ

09.05 Х/ф "Очікування
полковника Шалигі�
на"
10.45, 19.30 Т/с "CSI
12.30,16.30 "Свідок"
13.00 Х/ф "Зворотний бік
міста" (16+)
14.50 "Легенди карного
розшуку"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.10 Х/ф "Мотель" (18+)
09.00 Зірковий шлях
10.35 Місія: краса
12.40 Агенти справедли�
вості 16+
14.40 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подвійне відоб�
раження" 12+
23.00 Футбол

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.55 "Орел і Решка"
09.50, 15.15 Т/с "Надпри�
родне" 16+
11.45 Х/ф "Діти шпигунів"
13.20,19.00 "Аферисти в
сітях" 16+
17.05 "Хто зверху?" 12+
21.05 Х/ф "Х/ф Голодні ігри
23.40 Х/ф "Лихоманка" 18+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Найостанніший
день" (12+)
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
14.45 "Легенди розшуку"
17.50 "Будьте здоровi"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Розслідування"
00.55 "Легенди бандитської
Одеси"

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Товариш гене�
рал"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI
14.45 "Легенди розшуку"
17.50 "Вартість життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Акселератка"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.35 Місія: краса
12.40 Агенти справедли�
09.00 Зірковий шлях
вості 16+
10.35 Місія: краса
12.40 Агенти справедли� 14.40 Історія злочину 16+
15.25 Європейський дайд�
вості 16+
жест
14.40 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с " Подвійне відоб� 21.00 Т/с "Подвійне відоб�
раження" 12+
раження " 12+
23.10, 02.15 Т/с "Жіночі 23.10, 02.15 Т/с "Жіночі сек�
рети" 16+
секрети" 16+
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�
вини
10.05 Т/с "Смертельна
зброя" 16+
11.55, 13.15, 21.25 Т/с "Пес"
12.45,15.45 Факти. День
15.40,16.10 Громадянська
оборона
16.40 Х/ф "Без комп�
ромісів" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.45 Т/с "Менталіст" 16+
00.50 Т/с "Контакт" 16+

ICTV

06.55 Х/ф "Без комп�
ромісів" 16+
ICTV
ICTV
09.00 Х/ф "Підривник" 16+
08.45 Факти. Ранок
08.45 Факти. Ранок
10.45 Х/ф "У пошуках при�
09.15,19.20 Надзвичайні 09.15,19.20 Надзвичайні но�
год" 16+
новини
вини
12.35, 13.00 Т/с "Пес" 16+
10.05 Т/с "Смертельна 10.10,20.05 Дизель�шоу
12.45 Факти. День
зброя" 16+
11.55,23.55 Скетч�шоу "На 18.45 Факти. Вечір
11.50, 13.15, 21.25 Т/с "Пес"
трьох" 16+
19.10 Х/ф "Скарб Амазон�
12.45,15.45 Факти. День
12.45,15.45 Факти. День
ки" 16+
15.30,16.15 Секретний 13.15 Т/с "Пес" 16+
21.05 Х/ф "Рятувальники
фронт
15.35, 16.10 Х/ф "Богемна
Малібу" 16+
16.55 Х/ф "Вулкан" 16+
рапсодія" 16+
23.30 Х/ф "Антураж" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
18.45 Факти. Вечір
01.30 Т/с "Таємні двері"
20.20,02.25 Анти�зомбі
22.55 "На трьох�10" 16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
22.45 Т/с "Менталіст" 16+ 01.35 Х/ф "Одного разу…у
08.15 М/ф "Пташиний уль�
00.45 Т/с "Контакт" 16+
Голівуді" 16+
от"
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
10.05 "Орел і Решка
07.55 "Орел і Решка"
07.20 "Орел і Решка"
14.10 Х/ф "Я номер чотири"
09.55, 15.15 Т/с "Надпри� 09.20 Т/с "Надприродне"
16.25 Х/ф "Аксель" 12+
родне" 16+
11.10 "Хто проти блонди� 18.15 Х/ф "Людина�павук
11.50 Х/ф "Діти шпигунів
нок?" 12+
23.35 Х/ф "Хижа в лісі" 18+
13.10,19.00 "Аферисти в 13.05 "Аферисти в сітях"
ÍÒÍ
сітях" 16+
15.05 "Де логіка?" 12+
16.50 "Хто зверху?" 12+
16.10 Х/ф "Першому грав� 07.10 Х/ф "Викликаємо во�
гонь на себе" (12+)
21.05 Х/ф "Х/ф Голодні
цю приготуватися"
12.40 "Випадковий свідок
ігри
19.00 Х/ф "Трон. Спадок"
13.55 Т/с "Смерть у раю"
23.55 Х/ф "Будинок воско� 21.40 Х/ф "Я16+
вих фігур" 18+
23.45 Х/ф "П'ятниця 13�те" 18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.55 "Свідок"
ÍÒÍ
ÍÒÍ
19.30 Х/ф "Небезпечно для
життя!"
09.00 Х/ф "Акселератка"
09.00 Х/ф "Чорний принц"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI 10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: 21.05 Х/ф "Братство по
крові" (16+)
14.45 "Легенди розшуку"
Маямі" (16+)
23.10 Х/ф "Рейд � 2" (18+)
17.50,04.15 "Правда життя" 21.30 "Мир чи війна"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Дике кохання"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
23.30 Х/ф "Чорний принц" 01.50 "Легенди бандитської
07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
01.15 "Легенди Одеси"
Одеси"
07.2 Реальна містика
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
09.30, 01.00, 02.15 Х/ф
09.00 Зірковий шлях
09.00 Зірковий шлях
"Фото на недобру па�
10.35 Місія: краса
10.50, 01.00, 02.15 Т/с "За
м'ять" 12+
12.40 Агенти справедли�
покликом серця" 16+ 11.30, 15.20 Т/с "Невипад�
вості 16+
14.40, 15.30 Т/с "Сукня з
кові зустрічі" 12+
14.40 Історія злочину 16+
маргариток" 16+
15.45, 21.00 Т/с "Сашина
20.10 "Говорить Україна"
20.10 "Говорить Україна"
справа" 12+
21.00 Т/с "Подвійне відоб� 21.20 Європейський дайд� 20.00 Головна тема
раження" 12+
жест
21.35 Європейський дайд�
23.10 Слідами
21.35 Футбол. Чемпіонат
жест
23.50, 02.15 Т/с "Жіночі сек�
Європи
21.50 Футбол
рети" 16+
00.00 Гучна справа
00.00 Гучна справа

ICTV

08.45,11.30 Громадянська
оборона
09.45 Анти�зомбі
10.35 Секретний фронт
12.35, 13.00 Х/ф "Роман з
каменем" 16+
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф "Рятувальники
Малібу" 16+
16.45 Х/ф "Скарб Амазон�
ки" 16+
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Вікінги проти
прибульців" 16+
23.00 Х/ф "Безодня"
01.50 Т/с "Таємні двері"
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Х/ф "Голодні ігри"
18.15 Х/ф "Нова Людина�
павук"
23.55 "Improv Live Show"
ÍÒÍ

09.10 Т/с "Смерть у раю"
13.20 Х/ф "Братство по
крові" (16+)
15.20 Х/ф "Небезпечно для
життя!"
17.10 Х/ф "Одиночне пла�
вання"
19.00 Х/ф "Холодне літо
53�го"
21.00 Х/ф "Екіпаж машини
бойової"
22.20 Х/ф "Спека" (16+)
00.25 Х/ф "Рейд � 2" (18+)
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.50 Реальна містика
08.15 Т/с "Найкращій чо�
ловік" 12+
15.50, 21.00 Т/с "Переклад
не потрібен" 16+
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
21.35 Європейський дайд�
жест
21.50 Футбол
00.00 Гучна справа
01.00, 02.15 Т/с "Сашина
справа" 12+
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ОГОЛОШЕННЯ
Покрівельні роботи будьякої складності. Заміри,
монтаж, демонтаж, ремонт,
заміна даху. 15 років досвіду! 068-861-92-42
Продам дрова колоті, а також метрові: дуб, граб, вільха, береза. Моя доставка.
067-84-95-140 Віталій
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будьяких марок у будь-якому
стані. ДОРОГО, 067-971-9576, 063-791-92-89.

Вакуумна чистка коминів, димарів, лежаків, грубки, газових котлів. Тел.:097-87-32-381
Робота в Польщі, м.Глівіци.
Офіційна та гідна робота для
жінок на медичному складі,
та чоловіків на будову. Безкоштовні вакансії, надаємо
житло. Ліц.981 від 10.07.2018
вид.МСПУ.Тел.: 0930165413
(вайбер), 0671744429

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.:068238-53-73
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

Тато йде в декрет:

що змінює новий закон про декретну відпустку?
Українцям так часто не вистачає хороших новин. На тлі
пандемії, війни та економічної
кризи позитивні заголовки
губляться у стрічці.
Одна з таких важливих і майже непомічених подій стосується батьківства. Так, 9
травня набув чинності закон, який зрівняв
права чоловіків і жінок на декретну відпустку. Цей крок не тільки схвально був
прийнятий експертами, а й дещо наблизив
Україну до Європи, де декрет для чоловіків
– звична справа вже багато років. Деталі
нового закону дізнались експерти Центру
громадського моніторингу та контролю.

«Тут йдеться про пільги, які існували
раніше тільки для матері. Тепер батько
буде сприйматися серйозніше при вихованні дитини та роботодавці будуть
до нього ставитися з боку батьківства
уважніше», – зауважує старший науковий
співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Борис
Крімер.

Експерти підкреслюють, що закон виправив правову колізію, через яку досі
чоловіки в Україні могли піти в декрет
лише після того, як з нього вийде жінка.
Водночас батько міг взяти відпустку тільки
за умови наявності довідки з місця роботи
матері про те, що вона вийшла на роботу
і більше не отримує допомогу. Завдяки
новому закону ця бюрократія пішла в ми-

Рівні права

Ухвалений закон визначає відпустку
для догляду за дитиною до трьох років як
рівне право кожного з батьків. Документ
запроваджує новий вид відпустки – одноразову відпустку при народженні дитини
тривалістю до 14 календарних днів, що
оплачується коштом роботодавця.
Такою можливістю можуть скористатись: чоловік, дружина якого народила
дитину, батько дитини, що не перебуває в
зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини,
але разом із нею проживає, бабуся, дідусь
або інший родич, який фактично доглядає
за дитиною.
Окрім цього, чоловіки, які мають дітей
віком до 14 років або дитину з інвалідністю,
матимуть змогу просити про скорочення
тривалості робочого часу за власний кошт.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
2 червня 2021 р.
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нуле, і обидва батьки мають рівне право
на декретну відпустку – незалежно один
від одного.

Як у Європі

Досі декрет для чоловіків у нашій країні
був досить рідкісним явищем. Українці
тільки вчаться рівноправності, тоді як у
європейських державах це звична справ.
Рівні права на декретну відпустку мають
батьки у Франції, Іспанії, Португалії, Фінляндії, Литві.
Великих успіхів у цьому питанні досягли скандинавські країни. Так, у Швеції діють «батьківські квоти»: з 480 днів загальної
декретної відпустки 60 днів зобов’язаний
взяти батько дитини. Якщо чоловік в декрет не піде, родина не отримуватиме виплати. У Норвегії батьки дитини повинні
обов’язково взяти по 10 тижнів відпустки,
решту часу – розподілити між собою в
будь-яких пропорціях.
Заохочують чоловіків йти у декрет також грошима. Наприклад, у Німеччині
працює програма «батьківські гроші».
Це щомісячна виплата, яка становить дві
третини середньомісячного заробітку. Наприклад, ті, хто до народження дитини
заробляв 2100 євро на місяць, на період
декретної відпустки отримують 1400 євро
на місяць. Такі виплати нараховуються
протягом року після народження дитини
та не обкладаються податками.
Звичайно, до таких комфортних умов
декретної відпустки, коли є достатньо часу і
не треба турбуватись про гроші, українцям
ще далеко. Але ухвалений закон про рівні
можливості – це перший крок.

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
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