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Частина тиражу
розповсюджується
безкоштовно

СЕРЕДА

Сімейний лікар —
це як родич!
Тільки у білому халаті

с. 4

Романівські спортивні
туристи — беззаперечні
фаворити

с. 4

Стратегія Романівської
громади – на екваторі
свого творення
Віктор Першко

Сьогодні, коли
на календарі середина червня 2021-го
року, варто згадати
про важливий документ, який має
стати символом
масштабної роботи
Романівської громади. Йдеться про
Стратегію розвитку Романівської
селищної ради на
період 2021–2027
років.
Документ подібного гатунку і масштабу сьогодні
для Романівської громади
вкрай потрібен, оскільки
в умовах здійснюваної реформи із децентралізації
влади в Україні владні повноваження на території
більшої частини колишнього Романівського району вперше за багато років
зосереджені саме під егідою Романівської селищної
ради.
Робота над Стратегією
розвитку Романівської селищної ради триває вже
другий місяць, і саме зараз
вона вже повинна досягти
свого екватора. Ще місяць, і
настане час презентації надважливого документа перед

величезною аудиторією.
Стратегія розвитку Романівської громади має стати
і бути упродовж тривалого
часу (принаймні найближчих 6–7 років) надзвичайно важливим документом,
який виконуватиме роль
координатора, орієнтира і
навіть організатора у процесі втілення потужних
проєктів, яких поки що
у житті Романівської селищної ради вочевидь не
вистачає.

бізнес-спільноти, громадянського суспільства
(громадських активістів)
і науковців. Мета стратегії
– зміцнення економічного
потенціалу громади і на
основі цього – покращення якості життя основної
маси жителів Романівської
селищної ради.
Найперше завданн я
керівників нинішньої Романівської селищної ради
полягає у тому, аби віднайти, сформувати, нако-

Однак, аби сформувати стратегію розвитку
громади, яка має достатньо велику територію
і порівняно скромний наявний промисловий
потенціал, слід чітко визначити і врахувати
дуже багато показників, факторів і тенденцій у
розвитку господарського комплексу загальнонаціонального масштабу. І все це для того, аби
найбільш вірогідно та чітко виокремити і
сформувати пріоритети місцевого економічного розвитку. Вже на основі цих пріоритетів
можна говорити про вибір певних моделей
місцевого економічного розвитку.
Які критерії і підходи
важливо врахувати під час
розробки Стратегії розвитку Романівської селищної ради на період до 2027
року? Насамперед і головним чином вдала, успішна і всебічно продумана
стратегія розвитку громади на п’ять і більше
років має народитися і
сформуватися у процесі
тісної співпраці влади,

пичити чи навіть запозичити у прийнятний спосіб
фінансовий, промисловий
чи аграрний потенціал
для потреб розвитку основних галузей (напрямів)
інфраструктури громади.
За нинішніх умов, коли
податкових надходжень до
бюджету Романівської селищної ради вистачає лише
на забезпечення закладів
комунально-бюджетної

сфери і на оплату праці
управлінського апарату,
про місцевий економічний
розвиток можливо тільки
помріяти. Але – не більше.
У який спосіб можна
стратегічно (докорінно) поліпшити обсяги податкових
надходжень до бюджету
громади? Звісно, на перший
план постають питання
максимально ефективного
використання сектору економіки, який, через різні
причини, перебуває в тіні.
Однак якщо говорити про
зростанн я та розвиток,
то вже у на йбл и жч і й
перспективі потенціал
бюджету Романівської
се л и щ ної ра д и може
відчу тно зростати завдяки інвестиційним
вк ладенням та надходженням. Водночас дуже
важливо зрушити ситуацію на краще у сфері розвитку малого бізнесу та у
процесах започаткування
власної справи жителями Романівської громади.
Завдання такого порядку
Романівська селищна рада
здатна вирішувати вже на
нинішньому етапі. Навіть
в умовах занепаду чи стагнації важливих галузей національної економіки.
І ще одне зауваження.
Стратегія розвитку певної
громади не може передбачати створення чи будівництва конкретних об‘єктів,
споруд чи підприємств.
Як правило, це – справа
інвестиційного капіталу.
Однак у напрямі розвитку
інфраструктури громади
стратегія її розвитку має
чітко виокремити ті завдання та кроки першої,
другої (тощо) черги, які
слід вирішити у недалекій
перспективі. Скажімо так:
якби подібна стратегія розвитку селища Романова, або
ж і Романівського району

Камінь потребує уваги
і поваги, але найбільше —
розвитку
в цілому була розроблена,
наприклад, у 2015-му чи
навіть у 2016-му роках, то
питання про будівництво
у Романові спортивного
комплексу із плавальним
басейном кошторисною
вартістю у 60 млн грн, що
постало у 2019-му році, не
могло виникнути за жодних умов. Навіть удвічі чи
утричі дешевший спортивний комплекс (із басейном
чи без нього) за нинішніх
економічних реалій був би
для бюджету Романівської
селищної ради непосильною ношею. Але питання
про розробку та створення
Стратегії розвитку Романівської селищної ради зараз
постало на повен зріст.
Окрім фахівців у певних
галузях місцевого господарства, окрім керівників
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старостинських округів, до
справи творення стратегії
долучається місцевий бізнес та громадський актив.
Активним у часником у
справі розробки та створення Стратегії розвитку
Романівської селищної ради
прагне бути Ігор Ходак –
генеральний директор ТОВ
«Вівад 09» і депутат Житомирської обласної ради. Все
це вселяє надію, що цього
разу Стратегія розвитку Романівської селищної ради
стане важливим, серйозним, збалансованим і зрозумілим для усіх жителів
громади документом. Але
для цього саме зараз, саме
у ці літні місяці, варто наполегливо і консолідовано
попрацювати. Тим паче, що
справа того варта.
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Семінар від «Спільно» для ФОПів –

і до перевірки готові
Перевірка... Саме це слово
вже лякає! Особливо, коли його
чують ФОПи.
Після негативного впливу
карантину та ще й перевірки…
Чи варто боятись їх?
А л е с п о к і й н и й то й , х то
обізнаний, знає свої права та
обов‘язки.
ГО «СПІЛЬНО TEAM» продовжує організовувати навчальні
семінари для підприємців Рома-

нівщини, аби платники податків
могли працювати якісно та мали
вдосталь інформації для професійного ведення бізнесу.
Вже у червні відбудеться наст упний семінар для
ФОПів – «Перевірки ФОПів:
що потрібно знати, до чого
готуватись?»
Лекторами семінару будуть
фахівці з Державної податкової
інспекції міста Житомира. Під-

приємцям розкажуть, як діяти у
разі планової чи позапланової
перевірки. Ви зможете поставити запитання, які вас цікавлять.
Точну дату буде оголошено
згодом, тому слідкуйте за новинами організації. ГО «СПІЛЬНО
TEAM» закликає реєструвати
ФОПи та вчасно сплачувати
податки!
Навчаємось #Спільно.

27 червня обиратимуть
«Міс Романівщина-2021»
Лариса Бджілка

Ротації у виконавчому комітеті,
у структурі та штатному розписі
Романівської селищної ради
Лариса Щаслива

Планується ряд кадрових змін.
На черговій 10-й сесії депутатам винесуть на розгляд проєкт
рішення «Про внесення змін до
складу виконавчого комітету Романівської селищної ради», яким
планується вивести зі складу
голову ГО «Глорія» Олександра
Гаврилюка і натомість ввести
заступника начальника відділу

«Романівське бюро правової допомоги» Жанну Пасенко. Депутати також розглянуть проєкт
рішення «Про внесення змін до
структури та штатного розпису
Романівської селищної ради»,
яким передбачається:
• вивести із структури та
штатного розпису відділу земельних відносин та екології
селищної ради посаду спеціаліста І категорії – 1 (одна) штатна
одиниця.
• Вивести із структури та
штатного розпису фінансового
управління селищної ради:

У Чорноморську депутати
від Житомирщини були
четвертими
Віктор Єрофєєв

У минулому виході
нашої газети ми розповіли про старт Всеукраїнських змагань серед
депутатів місцевих рад
усіх рівнів.
Змагання проходили із 7 по
10 червня у Чорноморську, що на
Одещині. За словами депутата
Романівської селищної ради Володимира Орлюка, який у складі
збірної депутатів захищав честь
Житомирщини у турнірі із настільного тенісу, рівень змагань
був надзвичайно високим. Конкуренція серед більшості команд

(у фіналі Всеукраїнської спартакіади брали участь збірні команди
від 15-ти областей України) була
жорсткою, і результати багатьох
поєдинків було важко передбачити, адже у складі збірних із
кількох областей України були
відомі у минулому професійні
спортсмени, які сьогодні обрані
депутатами місцевих рад. Житомирщина під час спартакіадних
поєдинків мала дуже пристойний
вигляд, і подекуди лише спортивна фортуна завадила нашим
землякам посісти місце у чільній
трійці найкращих депутатських
команд. У підсумку депутати із
Житомирської області вибороли 4-е загальнокомандне місце
і поверталися додому із низкою
грамот за досягнення в окремих
видах спартакіади, а також – із
гарним настроєм!

- посаду головного спеціаліста бюджетного відділу – 1 (одна)
штатна одиниця;
- посаду провідного спеціаліста відділу доходів та економічного розвитку – 1 (одна) штатна
одиниця.
• Ввести до апарату селищної ради посаду інспектора з
охорони праці – 1 (одна) штатна
одиниця.
Відповідні проєкти рішень розміщені на офіційному сайті Романівської селищної ради.

Щороку на сцені
Романівського районного будинку культури
проходять два дитячомолодіжні конкурси:
«Романівські зорі» та
«Міс Романівщина».
Щоразу ці два конкурси збирають тут, на головній сцені Романівщини, найталановитіших, найкреативніших та найсміливіших
дітей нашого Романівського краю.
Діти із задоволенням та неабияким
захопленням беруть участь у конкурсах, адже це не лише виступ на
сцені – це можливість отримати
подарунки, продемонструвати свій
творчий талант, інтелект.
Традиційно головним, постійним та єдиним спонсором даних
конкурсів виступає генеральний
директор ТОВ «Вівад 09» Ігор Євгенович Ходак.

Романівський будинок культури продовжує реєструвати заявки
на участь у щорічних конкурсах.
Встигни до 20 червня залишити заявку на вокальний
дитячий конкурс-фестиваль
«Романівські зорі» за номером
телефону 0982148986 (Ганна Федорівна). Подаруй Романівщині свою
пісню та позмагайся за перше місце!
Романівські красуні, вас запрошують взяти участь у щорічному конкурсі краси «Міс Романівщина», який відбудеться
27 червня 2021 року. Якщо ти молода, енергійна творча та талановита і тобі від 16 до 23 років, телефонуй
за номером 0960968044 (Вікторія) до
23.06.2021 року та залишай заявку
на участь. Можливо, саме ти станеш
наступною дывчиною, яка одягне
корону переможниці.
Конкурси проходитимуть 27
червня 2021 року.
Нагадаємо, що минулого року
конкурси не проводилися у зв’язку з
карантинними обмеженнями.
Тож вперед за перемогою!

Умови вступу до військових
вишів у 2021 році
На навчання прийматимуть осіб віком із
17 років у рік вступу до 30 років, які здобули повну загальну середню освіту, з-поміж
цивільної молоді, випускників військових
або військово-морських ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та
військовослужбовців контрактної та строкової
служби.
Вступники з числа цивільної молоді та резервістів будуть брати участь у конкурсі за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання знань.
Крім надання сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних іспитів з конкурсних предметів,
кандидати обов’язково проходять психологічне
обстеження, оцінювання рівня фізичної підготовленості та медичний огляд.
Особи з числа цивільної молоді, які виявили
бажання вступити на навчання до ВВНЗ (Вищий військовий навчальний заклад), подають
особисто заяву до районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, до якої додають
такі документи:
• автобіографію;
• копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ, і додатка до нього;
• шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
• копії документів, які відповідно до чинного
законодавства встановлюють право на пільги
при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
• два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та
адресою районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки, де
вступник перебуває на військовому обліку;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт), військовий квиток або
посвідчення про приписку.

Перелік вищих військових навчальних закладів МО України, військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів
України та їхні електронні адреси:
1. Національна академія Сухопутних військ ім.
гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів; www.
asv.gov.ua/).
2. Військова академія (м. Одеса; http://vaodesa.
mil.gov.ua/).
3. Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана
Кожедуба (м. Харків; www.hups.mil.gov.ua/).
4. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ, http://viti.
edu.ua/).
5. Житомирський військовий інститут ім. С. П.
Корольова (м. Житомир; www.zvir.zt.ua/).
6. Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків; http://vitv.kh.ua/).
7. Військовий інститут Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ; www.
mil.univ.kiev.ua).
Більш детальну інформацію щодо вступу до
ВВНЗ, переліку спеціальностей можна отримати,
звернувшись до Романівського РТЦК та СП: смт
Романів, вул. Медична, 2; тел.: (04146) 2-33-37.
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Для внутрішньо переміщених
осіб вдосконалили процедуру
реєстрації транспортних засобів та
отримання посвідчення водія
Відтепер сервісні центри
МВС реєструють транспортні
засоби та видають посвідчення водія усім внутрішньо
переміщеним особам.
8 червня 2021 року набрала чинності
постанова Кабінету Міністрів України від
2 червня 2021 року № 580, якою внесено
зміни до нормативних актів, що регламентують видачу посвідчення водія та
реєстрацію транспортних засобів.
Зміни передбачають надання
можливості внутрішньо переміщеним особам без зареєстрованого
основного місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС наступні послуги:
• складати іспити на право керування
транспортними засобами;
• обмінювати та відновлювати посвідчення водія;
• реєструвати та перереєстровувати
транспортні засоби.

Новини

Середа, 16 червня 2021

У такому разі до пакету необхідних
документів додатково надається довідка
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне
місце проживання. Також адміністратору
сервісного центру МВС можна пред’явити
довідку в електронному форматі через
застосунок Дія.
Отримати додаткову інформацію
та консультацію можна за номером:
(044) 290 19 88 або у повідомленнях на
офіційній фейсбук-сторінці ГСЦ МВС.
РСЦ ГСЦ МВС
в Житомирській області

Переведення з одного
виду пенсії на інший
Згідно із Законом України
«Про пенсійне забезпечення»,
кожна особа, яка досягла відповідного віку, має право на обирання одного із видів пенсії,
якщо це передбачено законом.
Насамперед виділяють такі види
пенсії як:
- за віком;
-за інвaлідністю;
- за втратою годувальника.
Під час подання записів чи певних
документiв для признaчення (перерaхунку)
грошового забезпечення для людей похилого
віку або переведення з одного виду на інший
враховуються бажання пенсiонера, а також
документи про страховий стаж, заробітну
плату, iншi папери, що входять до пенсійної
справи.
Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на
інший вид пенсії документами орган, що
призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення
на інший вид пенсії. Виплату нової пенсії
проводять не пізніше одного місяця від
дня ухвалення рішення про переведення
на інший вид пенсії.

Якщо вaм поступилa відмовa від Пенсійного фонду Укрaїни у переведенні
з однiєї пенсії на iншу тa перерaхунку
витрaт, ви можете:
- подaти письмову скаргу до Головного
Упрaвління Пенсійного фонду Укрaїни у
відповідній облaстi, надати відповідні копії записів, що зaтверджують витрaти, якi
стосуються пенсiї;
- звернутись до суду, якщо ввaжаєте,
що дiя aбо бездiяльнiсть суб'єктa влaдних
повновaжень порушують ваші прaвa aбо
свободи, зaконнi iнтереси, iз заявою про
їхню охорону шляхом визнaння дiй суб'єкта
влaдних повновaжень неправомірними.
За більш детальнішим роз'ясненням ви
можете звернутися
до фахівця відділу
Романівського бюро
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 за номером
контакт-центру безоплатної правової
допомоги 0800-213-103.

Літо – найулюбленіша пора року дітей
Дуже важливо, аби діти вдосталь наповнили свій організм не лише вітамінами,
а й приємними незабутніми емоціями
та враженнями. І тут важливо спланувати план екскурсій. Дуже добре, якщо
екскурсії організовуються за сприяння
відділу освіти або спонсорів чи активних
батьків, бо ж більшість батьків прив’язані
до роботи. Та все ж у вихідні дні батькам
потрібно виділити час, аби бодай неподалік свого села чи містечка віднайти те
місце, де діткам було б цікаво й приємно провести у сімейному колі незабутні
години.
Адже, по суті, у нас, дорослих, десь
там, у глибині душі, протягом всього життя живуть дитячі амбіції, і дещо таки з
тих амбіцій можна втілити, лише ставши
дорослим.
Тож гарн их літ ніх канікул усім
нам!

Лариса Бджілка

Так, саме літо діти люблять
більше за інші пори року. І ми
всі добре знаємо чому, бо усі
були дітьми, усі пережили ті
найтепліші літні емоції.
У кожної дитини свої причини чекати
літні канікули, та все ж більшість люблять
літню пору за можливість досхочу накупатися в ставках або річках, а дехто й
здійснить свою мрію попірнати у морській
воді. Саме влітку діти смакують неймовірну кількість різноманітних смачних ягід
та фруктів: полуницю, чорницю, вишню,
черешню, смородину чорну й червону,
шовковицю, персик тощо.

Жителів Романівського краю запрошують долучитися
до конкурсу «Вікі любить Землю-2021»
15 світлин у двох категоріях – пейзажні фото і макрофото тварин,
рослин і грибів.
Детальний регламент конкурсу доступний за посиланням: http://wikilovesearth.org.ua/
rules/
На переможців основних номінацій чекають цінні призи. Також
в українській частині конкурсу
плануються спеціальні номінації,

Фотографи і аматори
можуть долучитися до
фотоконкурсу пам’яток
природи.
На переможців чекають цінні
призи та можливість представити
Україну на міжнародному етапі
змагання.
З 1 по 30 червня пройде
українська частина міжнародного фотоконкурсу «Вікі
любить Землю», присвяченого
пам’яткам природи. У 2021 році
змагання організовуються у 30
країнах.
В Україні конкурс проходить
дев’ятий рік поспіль і має на меті
фотографування об’єктів українського природно-заповідного
фонду (ПЗФ). Конкурсні списки
містять понад 8 тисяч об’єктів
ПЗФ України. Половина з них уже
представлена на фотографіях від
учасників конкурсу минулих років;
загалом зібрано понад 110 тисяч
світлин. Водночас ще для близько
4 тисяч пам’яток не було подано
жодної фотографії.

як-от для відеозаписів та аерофото,
з окремими призами.
Детальніше з умовами та історією конкурсу можна ознайомитися
на сайті: wle.org.ua.
За додатковою інформацією
чи коментарями звертайтеся:
info@wikimedia.org.ua +38 050 05
06 814 (Анастасія Івашина, менеджерка з комунікацій Вікімедіа
Україна)

ДОВІДКОВО
Взяти участь у конкурсі можуть
усі охочі: як професійні фотографи,
так і аматори. Для цього потрібно протягом червня завантажити
фото власного авторства, зроблені
будь-коли у національних природних парках, заказниках, ботанічних садах тощо. Це можуть бути
фото краєвидів, окремих дерев,
що є ботанічними пам’ятками, та
макрофото флори й фауни ПЗФ.
Списки пам’яток та інструкції із
завантаження фото доступні на
сторінці конкурсу у Вікісховищі:
commons.wle.org.ua.

Основними номінаціями конкурсу є «кількісна» та «якісна». У
першій будуть відзначені учасники, що сфотографують найбільше
пам'яток (перевага надаватиметься
фотографіям об’єктів, що ще не висвітлені у Вікісховищі або висвітлені
недостатньо; оцінка залежить від
рівня представленості світлини). У
межах другої номінації журі обере
найкраще фото кожного з 27 регіонів України, а з-поміж них – 10
найкращих фото національного
змагання загалом. Для міжнародного етапу будуть окремо відібрані

«Вікі любить Землю» – це частина міжнародного конкурсу
Wiki Loves Earth, започаткованого в Україні 2013 року; у 2021
році у ньому беруть участь понад 30 країн. За всю історію
конкурсу учасники української частини сфотографували понад
чотири тисячі об’єктів природно-заповідного фонду України,
загалом зібрано понад 110 тисяч фотографій. В Україні конкурс
проводить громадська організація «Вікімедіа Україна».
Громадська організація «Вікімедіа Україна» офіційно представляє в Україні Фонд Вікімедіа – американську неурядову
організацію, що підтримує функціонування популярної онлайненциклопедії Вікіпедія та її сестринських проєктів. У 2013 році
«Вікімедіа Україна» першою провела фотоконкурс «Вікі любить
Землю» і є організатором міжнародного конкурсу.
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Акцент тижня

Сімейний лікар –
це як родич!
Тільки у білому халаті
Віктор Першко

У Романові багато людей знають
сімейного лікаря Дар’ю Волощук.

Після навчання у Національному медичному
університеті ім. О. Богомольця Дар’я Валентинівна
два роки працювала лікарем-інтерном у рідному
Романові, а із 2019-го року працює тут же сімейним
лікарем. 1760 жителів Романова та жителі кількох
ближніх до Романова сіл сьогодні стали пацієнтами
молодої лікарки. Звісно ж, становлення молодого

фахівця проходило у дуже нелегких умовах. Однак
сама Дар’я Волощук зазначає, що ті складнощі роботи в умовах карантину та локдауну, які раніше ніким
не передбачались, лише загартували її як лікарку.
Принаймні багато її пацієнтів вже звикли до того,
що їхній сімейний лікар завжди напоготові і так само
завжди спроможний надати всебічну допомогу. Дар’я
Валентинівна розповідає, що сімейному лікареві у
нинішній ситуації доводиться оволодівати багатьма елементами комунікації зі своїми пацієнтами.
Зокрема, вона із розумінням реагує на дзвінки від
молодих матусь, які вперше доглядають за дітьминемовлятами. Звісно ж, будь-яка хвороблива реакція
немовляти тут же викликає тривогу у її батьків. Як
правило, вони одразу ж звертаються до своєї найпершої помічниці – сімейного лікаря. Дар’я Волощук
каже, що медична реформа, яку започаткували в
Україні, проходить у дуже складних умовах. Але
найперше правило, яким має керуватися лікар у
цей час, – пацієнт, від немовляти до літніх людей,
не має страждати від невчасної чи некваліфікованої
медичної допомоги.
Звісно ж, напередодні
свого професійного свята
Дар’я Валентинівна Волощук отримає численні вітання та поздоровлення
від вдячних пацієнтів. Від
імені читачів нашої газети
ми також приєднуємось
до вітань на адресу молодої лікарки, а також – до
святкових вітань на адресу
усіх лікарів, фельшерів та
медсестер, що працюють
у ФАПах, амбулаторіях та
лікарнях нашої Романівської селищної ради.
Щастя вам, шановні медики, гідного благополуччя та добробуту, вдячних пацієнтів
та оптимізму на майбутнє! Зі святом вас!

Ярослава Павлюк
відзначає рік Лесі
Українки новою збіркою
Віктор Першко

Ярослава Павлюк вже
давно є літературним
символом Любара, а насправді відома поетеса
та перекладачка є феноменом сучасної української літератури.
У Любарі її знають не лише
її учні, але ще більше – її читачі.
Саме тому тут її вшанували найвищою відзнакою селища – званням почесного громадянина. А на
Житомирщині, і в Україні загалом,
Ярославу Стефанівну знають за
виданими поетичними збірками.
Ярослава Павлюк – лауреат літературної премії імені Лесі Українки,

а нинішній рік в Україні проходить
під знаменами 150-річного ювілею
всесвітньо знаменитої української
поетеси. І саме у цей рік Ярослава
Павлюк має наміри видати свою
чергову поетичну збірку.
Допомогти поетесі та перекладачці подолати традиційні видавничі клопоти охоче погодився
депутат Житомирської обласної
ради Ігор Ходак. Ігор Євгенович
дуже цінує самобутній талант
Ярослави Павлюк і вже не вперше
допомагає їй облаштовувати літературні імпрези та у видавництві
її творів. Тож і цього разу на черговий день народження поетеси вона
отримала від помічників депутата
І. Є. Ходака кошти на видавництво
збірки. Разом із побажаннями гарного здоров’я, відмінного самопочуття і щирими словами подяки
за невтомну працю і унікальний
літературний талант.

Романівські спортивні туристи – беззаперечні фаворити!
(підсумком чемпіонату стали півтора десятка медалей)
ни, відзначили, що у досягненнях
гарних результатів їм допомогли
системні заняття під керівництвом
В. В. Бовсунівського, а також чудове
і сучасне спортивно-туристичне
оснащення, яким юних спортсменів допомогли забезпечити депутат Житомирської облради Ігор
Ходак та начальник управління
екології та природних ресурсів

Віктор Єрофєєв

62-й чемпіонат Житомирської області зі
спортивного туризму
серед учнівської молоді
проходив минулого тижня (із 8-го по 11-е червня)
поблизу села Дениші.
Справж н і м б енефісом із
успішних виступів у ході чемпіонату відзначилися романівські
спортсмени, які виступали під
керівництвом знаного на Житомирщині тренера зі спортивного
туризму Віктора Бовсунівського.
Романівчани виступали у всіх
номінаціях та у кожному із розділів програми чемпіонату мали
вигляд фаворитів.
Вже у перший день змагань зі
спортивного туризму романівська
«четвірка» у складі Віталія Костенка, Костянтина Чупілка,
Вікторії Яремко (капітан романівської команди) та Марії
Ярмолюк виборола почесне друге
місце, тим самим підтвердивши
високий і стабільний рівень виступів юних туристів із Романова. Наступного дня романівчани
розвинули свій успіх. Одразу декілька дуетів-зв'язок із Романова
перемогли усіх своїх суперників

у відповідних номінаціях. Так,
Ліза Демчук та Віталій Костенко
були найсильнішими у змішаній
зв`язці, а зв`язка Вікторія Яремко
– Марія Ярмолюк також здобула
«золото» у змаганнях серед дівчат.
У змаганнях із техніки водного
туризму, де оцінюється швидкісне фігурне водіння спортивним
катамараном, змішаний екіпаж
романівської «двійки» у складі
Марії Ярмолюк та Віталія Костенка здобув золоті нагороди,
дует у складі Артема Гаврилюка
та Артема Пилипенка виборов
«срібло» у змаганнях юніорського

рівня. Загалом за три дні змагань
зі спортивного туризму команда
із Романова здобула 12 срібних та
4 золоті медалі.
Зазначимо, що вже незабаром
збірна команда Житомирської
області зі спортивного туризму
вирушає на чемпіонат України,
який цього року відбудеться поблизу Кропивницького. До складу
збірної Житомирщини увійшло четверо представників
команди із Романова. Варто
зауважити, що юні туристи із
Романова, які увійшли до числа
призерів чемпіонату Житомирщи-

Житомирської ОДА Олександр
Кондратюк. Як завжди, напередодні змагань про підготовку
команди до чемпіонату області
потурбувалась начальник відділу
освіти Романівської селищної ради
Оксана Гаврилова. Ось така колективна турбота про юних спортсменів увінчана їхніми успішними
результатами і перемогами.
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Актуально

Камінь потребує уваги і поваги,
але найбільше – розвитку!
що 70 будинків у селі тривалий час
залишаються порожніми. Звісно
ж, село старіє, молоді відчутно
поменшало, але про той занепад,
який видно у багатьох поліських
селах, у Камені говорити зарано.
Знову ж таки місцева школа й досі
залишається головним двигуном
суспільного, соціального та культурного життя села Камінь. А її
директорка і водночас депутат Романівської селищної ради Ірина
Топінко цілком заслужено може
вважатися абсолютно сучасним менеджером, спроможним втілювати
найскладніші завдання. Школу, у
якій вона господарює, важко назвати просто приміщенням для
дітвори. Насправді тут кожен клас
– кабінет, кожен куточок двоповерхової споруди має напрочуд доглянутий вигляд. Не гірший порядок
у місцевому дитсадочку «Казочка»,
який розташований зовсім поруч
зі школою.

Віктор Радчук

Люди старшого покоління добре пам’ятають
прізвище славетної ланкової колгоспу «Україна»
із центром у селі Камінь
Марії Марцун. Її трудові
досягнення двічі відзначалися золотою зіркою
Героя Соціалістичної
Праці, а колгосп, у якому вона працювала,
тривалий час носив її
прізвище.
Варто зазначити, що приклад
матері наслідував і її син Дмитро,
який також став Героєм Соціалістичної Праці. Жили Марцуни у
селі Химрич, що зовсім поряд із
Каменем. Тут свого часу було засновано музей хліборобської династії
родини Марцун. Сьогодні приміщення музею потребує ремонту, а
тому його експонати переселені до
однієї із кімнат Камінського будинку культури. Тут же, біля входу до
Будинку культури, встановлений
пам’ятник Марії Марцун.
Нині не прийнято вшановувати
імена людей звитяжної (хоча, здебільшого, несамовито гіркої) праці,
а звання Героїні Соціалістичної
Праці вже давно перетворилося
у банальний анахронізм. До того
ж система, яка плекала соціалістичних героїв, вже давно зазнала
краху і перебуває на задвірках історії. Хоча у Камені, величезному
навіть за нинішніми мірками селі,
пам'ять про Марію Марцун і досі
бережуть, але напоказ, так би мовити, не виставляють. Від колишнього
потенціалу колгоспу «Україна» у
Камені залишилася потужна виробнича база, де сьогодні базуються аж два аграрних підприємства:
ТОВ «Камінське» і ТОВ «Камінське
АГРО». Не менш потужний вигляд
й досі мають колишні надбання
соціальної сфери колгоспу, де,
окрім легендарної ланкової Марії
Марцун, працювали талановиті і
працьовиті керівники. Приміщен-

Ірина Топінк одразу
директор, депутат
і співачка від
Червоних маків

хистити, доглянути будь-яку
постраждалу від життєвих незгод людину».
Варто додати, що не лише доглядають тут за старими і немічними людьми. А ще й непогано
господарюють, обробляючи понад
8 гектарів землі. Що там казати,
вміють все ж таки у Камені люди
працювати. Вміють і люблять відпочивати, знають толк в організації дозвілля, а мистецькі колективи
Каменя й досі користуються неабиякою популярністю і на рівні
всієї Житомирщини. Навіть той
факт, що територія навколо села
Камінь має найвище рельєфне
розташування у межах колишнього Романівського району, а з-під
Каменя розпочинають свої русла
річки Лісна, Фастівка, Камянка і
Руденька, також сприймається
певним чином символічно. І якщо
під час недавньої сесії Романівської
селищної ради вищезгадана ста-

А Камінь це не хутір

Марія Марцун - у бронзі і у Камені
ня колишньої дільничної лікарні
сьогодні вміщує будинок для одиноких непрацездатних громадян,
а невдовзі тут же поселиться нещодавно створений на сесії Романівської селищної ради притулок
для людей, що постраждали від
домашнього насилля. Добротний,
до цих пір доглянутий, Будинок
культури готовий хоч взавтра ставати її справжнім «вогнищем».
Поряд, у приміщенні, яке мало
стати конторою колгоспу, свого
часу облаштували місцеву школу.
І якраз школа й до сьогодні є
серцевиною сільського життя
села Камінь. Не так давно історія
зі школою у селі Камінь розлетілась на всю область чи й навіть по
всій Україні. Жителі села і місцеві

педагоги перетнули шлях «Чуднів
– Шепетівка», висловлюючи таким
чином свою незгоду із реорганізацією школи від рівня I-III ступеня
до статусу початкової. Поки що депутати Романівської селищної ради
вирішили оптимізувати камінську
школу до рівня дев’ятирічки, а далі
що буде – поки неясно. Хоча, якщо
бути патріотом громади і мислити
категоріями її майбутнього розвитку, школа у Камені має залишатися, як мінімум, у нещодавно
реформованому стані. Чому це
надзвичайно важливо? Та хоча б
тому, що село й досі велике і нараховує близько пів тисячі ще живих
будинковолодінь. Щоправда, староста Камінського старостинського
округу Любов Грінчук зауважує,

Далі наше знайомство із соціальною сферою села Камінь продовжувалось у стаціонарному відділенні КП «Територіальний центр
Романівської селищної ради». Його
завідувачка, Галина Бабійчук, розповіла про життя своїх підопічних,
про очікування від появи під дахом
цього ж приміщення притулку для
громадян Романівської громади,
що постраждали від сімейного
насилля. «Місця, – каже Галина
Петрівна, – усім вистачить, а
наші працівники зможуть при-

роста округу Любов Анатоліївна
Грінчук, висловлюючи незгоду із
рішенням депутатів щодо оптимізації школи у селі Каміінь, у
своєму виступі досить емоційно
зауважила, що таке село принижувати до рівня хутора не варто, то
до таких слів все ж таки варто прислухатись. Адже, як би там не було,
село із гарним минулим, яке й досі
зберігає потужно-багатющий потенціал на своєму, достойне уваги
і поваги. А головне – справжнього
розвитку!

Без його допомоги не обійтися

6

WWW.ZT.20MINUT.UA

Різне

Середа, 16 червня 2021

Гороскоп на тиждень 16 червня - 22 червня
ОВЕН
Ваш успіх повністю залежить від вас – уникайте
зайвої імпульсивності.
Використайте свою чарівність і
харизматичність.
ТЕЛЕЦЬ
Будьте менш вимогливі до себе, оскільки це
заважає досягненню поставленої
мети. Вихідні краще провести на
природі.
БЛИЗНЮКИ
Фортуна на вашому
боці – усі питання врегулюєте легко і швидко. Вихідні будуть активними – треба вирішити
багато питань.
РАК
На першому місці
будуть стосунки. Сядьте і
обговоріть з другою половинкою плани на майбутнє – зараз
саме час це зробити.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ
Левам нарешті усміхнеться фінансова удача.
Якщо почуваєте себе погано – візьміть вихідний і влаштуйте відпочинок.
ДІВА
Використайте вашу активність на цьому тижні у
правильному напрямs. У
середині тижня на вас чекає грошове надходження.
ТЕРЕЗИ
Вдалий час для експериментів. Шукайте
додаткові джерела доходів. На вихідних розслабтеся і
помедитуйте.
СКОРПІОН
Хороший час для засвоєння нових знань. Але
і про здоров`я не забудьте.
Займіться спортом і подбайте про
харчування.

СТРІЛЕЦЬ
На початку тижня
можливий конфлікт на
роботі, який врегулюється завдяки вашим комунікативним
здібностям.
КОЗЕРІГ
Візьміть невеличку
відпустку і займіться
домашніми справами.
Не звертайте уваги на часті зміни
настрою на цьому тижні.
ВОДОЛІЙ
На сімейних Водоліїв чекає потепління у
відносинах. Не купуйте
зайвого – підійдіть раціонально
до витрат.
РИБИ
Не кидайте на усі
справи і одразу – може не
вистачити сил для їхнього виконання. У вівторок великий
шанс отримати травму.

Смачного!

Цвітіння півоній
знаменує початок літа,
пишні зелені кущі з
розкішними квітами
виглядають ефектно.
Після цвітіння і опадання пелюсток кущ із
пір’ястим листям залишається декоративним
до осені.

Овочева піца

Інгредієнти. Для тіста: 400 г борошна, 2 ч. л. цукру,
5 г сухих дріжджів, 3 ст. л. оливкової олії, сіль. Для начинки: 1 баклажан, 500 г помідорів, 1 солодкий перець,
6 гілочок базиліку, 50 г сиру пармезан (можна замінити
звичайним твердим сиром), 150 г сиру моцарела, 1 цибулина, зелена цибуля, винний оцет, цукор, сіль.
• Для начинки відкладаємо два помідори, а з решти готуємо томатний соус. Ошпарюємо помідори
киплячою водою, знімаємо шкірку і видаляємо насіння. Подрібнюємо помідори за допомогою блендера
у пюре. Додаємо сіль, одну чайну ложку цукру та
перець. Кладемо усе до каструльки та тушкуємо, поки
соус не стане густим.
• Цибулю нарізаємо тоненькою соломкою, додаємо 2 столові ложки оцту і ставимо на одну годину
маринуватися.
• Баклажани нарізаємо тонкими кружечками та
обсмажуємо на олії до легенької золотавої скоринки.
• Перець обшпарюємо кип’ятком, щоб зняти
шкірку, видаляємо насіння та нарізаємо соломкою.
• Помідори, що залишилися, нарізаємо тоненькими кружечками.
• Готуємо тісто. Змішуємо усі інгредієнти у великій
мисці та замішуємо пухкеньке тісто.
• Розкачане тісто кладемо на змащене деко, проколюємо виделкою поверхню, щоб тісто не піднялося
під час випікання.
•Тісто змащуємо томатною пастою.

Курячий салат

• На соус кладемо подрібнений базилік, кружечки
обсмаженого баклажана, цибулю, смужки солодкого
перцю, натертий сир моцарела, кружечки помідора
та подрібнену зелену цибульку. В кінці посипаємо
піцу натертим сиром пармезан.
• Підготовлену піцу залишаємо настоятися на 10
хвилин, після чого ставимо її випікатися у розігріту
до 200 град. С духовку на 20 хвилин.
• Перед подачею посипаємо цілими листочками
базиліку.

Інгредієнти: 1 середня куряча грудка, 1 невеликий
качан салату ромен, кілька ложок майонезу, сіль – за
бажанням
• Відварити курячу грудку в підсоленій воді,
остудити і нарізати дуже тонкими смужками.
• Помити і обсушити салат, дрібно його нашаткувати.
• Змішати у великій мисці курку, салат і додати
майонез.
• Добре перемішати, якщо потрібно – досолити
і поставити в холодильник на кілька годин перед
подачею.
Джерело: stravy.net
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Півонії –
квіти червня
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Важливо вибрати правильне
місце для посадки півонії. Ця
квітка світлолюбна, може переносити легку півтінь у першій
або у другій половині дня, але
обов’язково повинна отримувати сонячне світло кілька
годин у день. За постійного затінення цвітіння півонії слабке.
Півонії невибагливі до вибору грунту, будуть рости на бідній
піщаній землі, але у цьому разі
рослина утворює безліч тонких
стебел і невеликих квіток. На
глибокій землі стебла півоній
виростають міцніше, листя і квіти великі, але розростається кущ
повільніше. Найкраще півонії
будуть рости на родючій пухкій
землі з нейтральною реакцією.
Півонії люблять вологу, але у
разі тривалого перезволоження
коріння рослини легко загниває,
тому постійно сирі ділянки і ті,
де скупчується вода після танення снігу і дощу, для посадки півоній не підходять.
Посадку півоній проводять з середини серпня до середини вересня, коли бруньки
відновлення вже сформуються, а
зростання рослини зупиниться.
Пізніше пересаджувати й ділити
кущ півоній не слід, оскільки
рослини не встигнуть вкоренитися до перших заморозків.
Навесні розмножувати кущі півоній розподілом і пересадкою
не слід, бо бруньки у рослини
починають рости, тільки-но потеплішає, нові паростки тендітні
і легко пошкоджуються.

Розмножують сортові піони тільки діленням куща.
Стебла зрізають на висоті 10-15
см, кущ обкопують з усіх боків
і виймають із землі. Не тягніть

кущ за стебла, вони легко відриваються і пошкоджуються
бруньки. Щоб розділити кущ на
частини, промийте кореневище
під струменем води, очистивши
його від землі, ви побачите очібруньки. Чистим ножем кореневище розрізають на частини, залишаючи на кожній 3-5 бруньок
з корінням.
Для посадки півоній копають посадочні ями розміром
60х60 або 70х70. Оскільки півонії
ростуть на одному місці багато
років, посадочні ями грунтовно
готують за тиждень до посадки
квітів. Викопану яму засипають до половини перепрілим
гноєм або компостом, додають
комплексне мінеральне добриво:
200 г суперфосфату і 2 склянки
деревної золи. Якщо грунт з кислою реакцією, вносять близько
200 г вапна. Якщо земля важка
глиниста, необхідний дренаж
на дні, тоді яму поглиблюють
на 15-20 см і першим шаром насипають биту цеглу, гравій або
гальку. Якщо грунтові води розташовані близько, півонії садять
на височині, нагортаючи землю.
Розміщують кущі півоній на
відстані 100-120 см.
При посадці важливо не заглибити бруньки, вони повинні
виявитися на 3-5 см нижче рівня
землі. Якщо посадити півонію
глибше, вона буде рости, але не
цвісти.
На шарі перегною насипте
горбик родючої землі, на його
вершині розмістіть рослину,
розправивши коріння, зверху засипте землею. Землю не утрамбовуйте, полийте, а коли грунт
осяде, підсипте ще землі.
Перед першою зимівлею
посаджені півонії рекомендується вкрити, присипавши шаром сухого
листя або перегною. Рано
навесні укриття знімають.
Ранньою весною півонії перевіряють і за необхідності підсипають перегноєм або землею,
якщо бруньки виявилися на поверхні. Якщо погода стоїть суха,
то півонії потрібно поливати
рясно, але не часто.
Додаткові підгодівлі для
півоній роблять навесні з
появою паростків, в період
формування бутонів і після
цвітіння. Для добрив використовують навесні розведений настій
коров’яку або аміачну селітру, в
період бутонізації 25-30 г суперфосфату і 10-15 г сульфату калію
на один великий кущ. Добрива
розчиняють у воді, норма на 10
літрів, і поливають рослини.
Джерело: https://tam.com.ua
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Телепрограма

Середа, 16 червня 2021

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 22.06

ÑÅÐÅÄÀ, 23.06

×ÅÒÂÅÐ, 24.06

Ï’ßÒÍÈÖß, 25.06

ÑÓÁÎÒÀ, 26.06
UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 Д/ц
09.35 Х/ф "Білий птах з
чорною ознакою"
11.20 Д/ц "Світ природи"
11.45 Х/ф "Річард Левове
Серце
13.45 Дитинчата панди
14.45,17.15 Міста та
містечка
15.00 UA:Фольк. Спогади
17.30 Д/ц "Дикі тварини"
17.55 Т/с "Римська імпе�
рія" 12+
19.30 Ті, що змінили світ
20.25 Міфи Другої світової
21.25,00.30 Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта

08.30 Я вдома
11.30 Край пригод
11.50 ЗаАрхівоване
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концер
17.30 Схеми
18.50, 00.30 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
22.00 Д/ц "Дикі тварини"
23.00 Наші гроші
01.30 Суспільна студія. Го�
ловне

09.35 Т/с "Гордість" 12+
11.30 Край пригод
11.50 ЗаАрхівоване
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Іво Бобул
17.30 Наші гроші
18.50, 00.30 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
22.00 Д/ц "Дикі тварини"
23.00 Розважальна програ�
ма
01.30 Суспільна студія

09.35 Т/с "Гордість" 12+
08.05,11.30 Край пригод
08.20,11.50 ЗаАрхівоване
08.30 Я вдома
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 Розважальна програ�
ма
18.50, 00.30 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
22.00 Д/ц "Дикі тварини"
23.00 Схеми
01.30 Суспільна студія

09.35 Т/с "Гордість" 12+
08.05,11.30 Край пригод
08.20,11.50 ЗаАрхівоване
08.30 Я вдома
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт
17.30 Перша шпальта
18.50, 00.30 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
16+
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
22.00 Д/ц "Дикі тварини"
23.00 #ВУКРАЇНІ

1+1

1+1

1+1

09.00 "ТСН�Тиждень"
10.30 "Світ навиворіт"
12.50, 02.50 Х/ф "Пінгвіни
містера Поппера"
14.45 Х/ф "К�9
16.50 Х/ф "Кінґсмен
19.30,04.50 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 Х/ф "Кінґсмен: Золо�
те кільце" (16+)
23.10 Т/с "Анка з Молда�
ванки" (16+)

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30
ТСН: "Телевізійна
служба новин"
11.15,12.20, 14.15 "Твій
день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 02.20 Х/ф "Зелена
миля" (16+)
00.25 Т/с "Анка з Молда�
ванки" (16+)

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.35 ТСН: "Теле�
візійна служба новин"
11.15, "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Т/с "Свати"
22.55 Т/с "Анка з Молда�
ванки" (16+)
01.35 Х/ф "К�9: Собача ро�
бота"

09.25, 10.20, 03.40 "Життя
відомих людей"
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 Т/с "Анка з Молда�
ванки" (16+)
01.45 Х/ф "Навколо світу
за 80 днів"

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

1+1

08.45,18.00, 03.40 Ток�шоу
"Стосується кожного"
10.40 Х/ф "Кохання без
кордонів"
16.05 "Жди меня. Україна"
17.40 Новини
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Янголи війни"
01.40 Х/ф "За два кроки
від "Раю"

07.00 "Перший день війни" 10.00 "Корисна програма"
09.50 Х/ф "Жінки�агенти" 12.25 Х/ф "Французький
поцілунок" 16+
12.00,17.40 Новини
12.25 Х/ф "Дванадцятий" 14.35 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
15.00 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного" 20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
20.00 "Подробиці"
23.50 Т/с "Третього не
21.00 "Речдок
дано"
23.50 Т/с "Янголи війни"
01.50 Х/ф "Алегро з вог� 01.40 Х/ф "Женя, Женєчка
та "катюша"
нем"

08.05,14.35 Д/ц "Дикі Дива
08.30 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
09.35 Візуальний код
10.15,01.50 #ВУКРАЇНІ
10.40 Д/ц
"Найбільші
міграції в природі"
11.45 Х/ф "Книга Буття.
Створення світу" 12+
13.35 Таємниці Папи Івана
Павла
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. ВІА "Кобза"
17.00 Міста та містечка
17.20 Д/ц "Світ природи"
17.50 Т/с "Римська імпе�
рія" 12+
19.30 Х/ф "Сватання на
1+1
Гончарівці"
10.20, 03.50 "Життя відомих 21.25 Пишемо історію
людей"
22.30 Д/с "Секрети історії
09.25 "Життя відомих лю� 01.25,05.05 Д/ц "Дикі твари�
дей"
ни"
11.15 "Твій день"
1+1
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
20.13 "Проспорт"
10.00,18.30 "Світ навиворіт"
20.15 "Чистоnews 2021"
16.10, 17.20 Т/с "Свати"
20.20 "Одруження наосліп 20.10 "Чистоnews 2021"
22.20 Х/ф "Кінґсмен: Золо� 20.15 "Вечірній квартал"
те кільце" (16+)
22.10 "Жіночий квартал"
01.10 Х/ф "Інша жінка"
23.20 "Світське життя.
00.20 Х/ф "Темні уми" (12+)

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "100 речей і нічо�
го зайвого" 12+
14.35 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Третього не
дано"
01.40 Х/ф "Ті, що зійшли з
небес"

05.25,23.30
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Від сім'ї не вте�
чеш"
14.35,01.15 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Золоте око"
02.45 "Жди меня. Україна"
03.55 "Україна вражає"

ÑÒÁ
ÑÒÁ

ÑÒÁ

08.00 Т/с "Папаньки" 12+
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
16.00, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Як довго я
на тебе чекала" 12+

06.40 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
16.00, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Як довго я
на тебе чекала" 12+

ICTV

07.40 Х/ф "Ной" 16+
10.15, 13.00 Х/ф "Код да
Вінчі" 16+
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Ангели і демо�
ни" 16+
16.10 Х/ф "Інферно" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Ілюзія обману"
23.55 Х/ф "Оверлорд" 18+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.55 "Орел і решка"
10.00 М/ф "Том і Джерр
11.05 Х/ф "Красуня та чу�
довисько"
13.45 М/ф "Монстри на ка�
нікулах"
19.00 Х/ф "Принц Персії
21.10 Х/ф "Царство небес�
не" 16+
00.10 Х/ф "Мати!" 16+
ÍÒÍ

06.45 М/ф "Як козаки..."
09.25 Х/ф "Садко"
11.05 Х/ф "Осляча шкура"
12.40 Х/ф "Чінгачгук � Ве�
ликий Змій"
14.25 Х/ф "Тридцять три"
15.55 "Випадковий свідок"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.00,02.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "За двома зай�
цями"
21.00 Х/ф "Охоронець для
доньки" (16+)
23.10 Х/ф "Вигнанець"

ÑÒÁ

ÑÒÁ

06.55 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
16.00, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Як довго я
на тебе чекала" 12+

09.30 Т/с "Життя прекрас�
не" 12+
14.20, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
20.15, 22.50 Т/с "Коханка у
спадок" 16+
01.10 Х/ф "Смерть їй ли�
чить" 16+

ICTV
ICTV

08.45 Факти. Ранок
08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні 09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини
новини
10.10,20.20, 03.05 Грома� 10.10 Т/с "Смертельна
зброя" 16+
дянська оборона
11.00, 13.15, 21.30 Т/с "Пес" 11.05, 13.15, 21.30 Т/с "Пес"
12.45,15.45 Факти. День
12.45,15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Х/ф "Код да
14.00 Х/ф "С.В.О.Т
Вінчі" 16+
16.20 Х/ф "Нічний втікач"
18.45,21.10 Факти. Вечір
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
01.00 Т/с "Закляті друзі"
22.50 Т/с "Закляті друзі"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Т/с "Смертельна
зброя" 16+
11.05, 13.15, 21.30 Т/с "Пес"
12.45,15.45 Факти. День
15.30, 16.15 Х/ф "Ангели і
демони" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,03.10 Анти�зомбі
22.50 Т/с "Закляті друзі"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини
10.10,20.10 Дизель�шоу
11.40 Скетч�шоу "На трьох"
12.45,15.45 Факти. День
13.30 Т/с "Пес" 16+
16.10 Х/ф "Інферно" 16+
18.45 Факти. Вечір
23.00 "На трьох�10" 16+
01.40 Х/ф "Оверлорд" 18+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30,13.55, 14.10 Незвіда�
на Україна.
15.05 Країна пісень
17.20,23.30 Д/ц "Світ дикої
природи"
17.50 Т/с "Римська імперія"
19.30 Д/ф "Весільний спа�
док"
21.30 Дорога до Токіо
22.00,22.30 Ті, що змінили
світ . Іван Пулюй
23.00 Розважальна програ�
ма з Майклом Щуром
00.35 Х/ф "Сватання на
Гончарівці"
1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.45,03.30 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.
2021"
21.00 Х/ф "Шпигунка" (16+)
23.20 Х/ф "Упіймай шах�
райку, якщо зможеш"
(16+)
01.45 Х/ф "Інша жінка"
(16+)
²ÍÒÅÐ

09.00
10.00
13.00
17.30

"Готуємо разом"
"Інше життя"
²ÍÒÅÐ
"Речдок.
Х/ф "007: Золоте
09.00 "Готуємо разом.
око"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "А зорі тут тихі..." 20.00 "Подробиці тижня"
14.30 Х/ф "Завтра була 22.00 Х/ф "В бій ідуть
тільки "старики"
війна"
23.55 Х/ф "Офіцери"
16.15 Х/ф "Офіцери"
18.10 Х/ф "В бій ідуть 01.50 "Речдок"
тільки "старики"
ÑÒÁ
20.00,02.20 "Подробиці"
05.30 Т/с "Папаньки" 12+
20.30 "Місце зустрічі
22.10 Т/с "Плата за поряту� 12.50 " М а с т е р Ш е ф .
CELEBRITY" 12+
нок" 12+
02.50 Х/ф "Дама з папу� 15.00 "СуперМама" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�
гою"
страсенси" 16+
ÑÒÁ
20.00 "Один за всіх" 16+
06.35, 10.55 Т/с "Папаньки" 23.55 "Я соромлюсь свого
тіла" 16+
07.55 Правда про зірок"
17.05 "СуперМама" 12+
ICTV
21.00 "МастерШеф
09.00 Секретний фронт
23.10 "Звана вечеря" 12+
10.00 Громадянська оборо�
ICTV
на
08.40 Х/ф "С.В.О.Т: В об� 11.00, 13.00 Х/ф "Ной" 16+
12.45 Факти. День
лозі" 16+
14.00 Х/ф "Ілюзія обману"
10.25, 13.00 Т/с "Нюхач"
18.45 Факти тижня
12.45 Факти. День
20.35 Х/ф "Термінатор�5:
18.45 Факти. Вечір
Ґенеза" 16+
19.10 Х/ф "План втечі" 16+
23.10 Х/ф "Термінатор�3:
21.35 Х/ф "План втечі�2"
Повстання машин"
23.25 Х/ф "План втечі�3:
16+
Диявольська стан�
01.30 Х/ф "Зоряний де�
ція" 16+
сант�3: Мародер" 16+
01.00 Х/ф "Законослухня�
ний громадянин" 18+ 03.10 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.10 Х/ф "Вальхалла:
Рагнарек" 12+
10.15 Х/ф "Царство небес�
не" 16+
13.10 Х/ф "Червона Ша�
почка" 16+
15.15 Т/с "Надприродне"
16.55 Х/ф "Гонщик"
19.10 Х/ф "Куля в лоб" 16+
21.00 Х/ф "Дежа Вю" 16+
23.40 Х/ф "Таємний агент"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 "Орел і решка"
10.00 Т/с "Грімм" 16+
11.00 Х/ф "Земля тролів"
13.05,19.00, 20.00 "Афери�
сти в сітях" 16+
15.15 Т/с "Надприродне"
17.00 "Хто зверху?" 12+
21.05 Х/ф "Погана компа�
нія" 16+
23.35 Х/ф "Конвоїри" 16+
01.40 "Improv Live Show"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Т/с "Грімм" 16+
11.00 Х/ф "Земля тролів
13.00,19.00 "Аферисти в
сітях" 16+
15.15 Т/с "Надприродне"
17.00 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Гроші вирішу�
ють все"
22.50 Х/ф "Метро" 16+
01.10 "Improv Live Show"

ÍÒÍ

07.50,14.50, 17.00, 03.15
"Випадковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.45 "Свідок"
09.00 Х/ф "Дезертир"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
17.50 "Правда життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Таємниця за�
писної книжки"
01.00 Х/ф "Трест, який лоп�
нув" 2 с.

07.55 "Орел і решка"
10.05 Т/с "Грімм" 16+
11.00 "Хто проти блонди�
нок?" 12+
13.00 "Аферисти в сітях"
15.00 Х/ф "Принц Валієнт"
16.50 Х/ф "Принц Персії
19.00 Х/ф "Шанхайські ли�
царі"
21.15 Х/ф "Шанхайський
перевізник" 16+
23.10 Х/ф "Нові мутанти"

ÍÒÍ

08.25 Х/ф "Доля людини"
10.20 Х/ф "Охоронець для
доньки" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 02.35
"Свідок"
13.00 Х/ф "Вигнанець"
17.50 "Будьте здоровi"
19.30 Т/с "CSI: Маямі"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Єдина дорога"
01.20 Х/ф "Посилка для
Світлани"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Кільце з рубі�
ном" 12+
12.30 Агенти справедли�
вості 16+
14.30,15.30 Історія одного
злочину 16+
18.50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Україна�Ав�
стрія
21.35 Європейський дайд�
жест
21.50 Футбол. Фінляндія�
Бельгія
00.00 Гучна справа
01.00, 02.15 Т/с "Балерина"

06.35 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Як довго я
на тебе чекала" 12+

ÍÅÄ²Ëß, 27.06

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "За вітриною ун�
івермагу"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
17.50 "Вартість життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Люди в океані"
01.00 Х/ф "Трест, який лоп�
нув" 1 с.
02.10,03.30 "Речовий доказ"
04.00 "Правда життя. Про�
фесійні байки"

ÍÒÍ

07.50,14.45, 17.00, 02.50
"Випадковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.20 "Свідок"
09.00 Х/ф "Опікун"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
21.30 "Мир чи війна"
23.30 Х/ф "Іподром"
01.10 Х/ф "Трест, який лоп�
нув" 3 с.

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с "Кільце з рубі�
ном" 12+
12.40 Агенти справедли�
вості 16+
14.40,15.30 Історія одного
злочину 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.35 Європейський дайд�
жест
21.50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Чехія�Англія
00.00 Гучна справа
01.00, 02.15 Т/с "Балерина"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с "Кільце з рубі�
ном" 12+
12.40 Агенти справедли�
вості 16+
14.40,15.30 Історія одного
злочину 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21.35 Європейський дайд�
жест
21.50 Футбол. Португалія �
Франція
00.00 Гучна справа
01.00, 02.15 Т/с "Балерина"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с "Кільце з рубі�
ном" 12+
12.40 Агенти справедли�
вості 16+
14.40,15.30 Історія одного
злочину 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00, 23.50 Т/с "Тінь мину�
лого" 12+
23.10 Слідами

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.45 Т/с "Смак щастя" 12+
14.40, 15.30 Т/с "Сімейний
портрет" 12+
15.25,23.10 Гра #1
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.15 Т/с "Вірна под�
руга" 12+
01.15, 02.15 Х/ф "Ромашка,
кактус, маргаритка"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05
10.05
14.20
16.20

М/ф "Смурфики 2"
"Орел і Решка
М/ф "Коко"
Х/ф
"Крістофер
Робін"
18.35 Х/ф "Ханна. Доскона�
ла зброя" 16+
21.00 Х/ф "Анна" 16+
23.10 Х/ф "Червоний горо�
бець" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 М/ф "Том і Джеррі
09.15 М/ф "Коко"
11.20 М/ф "Монстри на ка�
нікулах" 16+
13.00 М/ф "Монстри на ка�
нікулах 2"
14.45 М/ф "Монстри на ка�
нікулах 3"
16.40 Х/ф "Анна" 16+
19.00 Х/ф "Агент Єва" 16+
21.00 Х/ф "Падіння Олімпу"
ÍÒÍ
23.30,00.25 "Improv Live
08.00 Х/ф "Людина в зеле�
Show" 12+
ному кімоно"
ÍÒÍ
09.25 Х/ф "Сумка інкасато�
ра"
07.35 "Випадковий свідок
11.10 Х/ф "Право на 10.00 Т/с "Смерть у раю"
постріл"
14.15 Х/ф "Божевільний
12.45 "Випадковий свідок.
спецназ" (16+)
14.00 Т/с "Смерть у раю"
16.05 Х/ф "Приходьте зав�
18.10 "Переломні 80�ті"
тра"
19.00,01.45 "Свідок"
18.00 Х/ф "Невловимі мес�
19.30 Х/ф "Невловимі мес�
ники"
ники"
19.30 Х/ф "Знову невло�
21.05 Х/ф "Божевільний
вимі"
спецназ" (16+)
22.00 Мюзикл
22.55 Х/ф "Дім сонця, що 23.50 Х/ф "Дім сонця, що
сходить" (16+)
сходить" (16+)
00.45 Х/ф "Таємниці кримі�
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
нального світу"
06.50 Реальна містика
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
10.30 Т/с "Бабка" 12+
07.50 Т/с "Дружини на 15.00, 21.00 Т/с "Шукаю
тебе" 12+
стежці війни" 12+
11.45, 15.20, 21.00 Т/с "Інше 19.00 Сьогодні
21.35 Європейський дайд�
життя Анни" 12+
жест
20.00 Головна тема
21.35 Європейський дайд� 21.50 Футбол. 1/8 фіналу
00.00 Гучна справа
жест
01.00, 02.15 Т/с "Жива
21.50 Футбол
вода" 12+
00.00 Гучна справа

8

WWW.ZT.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 16 червня 2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ РОМАНІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
від 11 червня 2021 року
№ 154

ОГОЛОШЕННЯ

Про скликання десятої сесії
селищної ради 8-го скликання
Відповідно ст.ст.42, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати десяту сесію селищної ради 8-го скликання 25 червня 2021 року
о 10:00 годині в залі засідань селищної ради.
На розгляд сесії винести питання:
1. Про затвердження Програм та Положень Романівської селищної ради.
2. Питання освіти.
3. Питання реорганізації закладів культури.
4. Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати
за навчання в КУ Романівської селищної ради «Романівська мистецька школа» на
2021-2022 навчальний рік.
5. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами
культури Романівської селищної ради.
6. Питання комунальної власності.
7. Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаються через
Центр надання адміністративних послуг Романівської селищної ради Житомирської
області.
8. Про внесення змін до структури та штатного розпису Романівської селищної ради.
9. Про внесення змін до складу виконавчого комітету селищної ради.
10. Про затвердження розпоряджень селищного голови.
11. Розгляд земельних питань.
12. Інше.
На сесію селищної ради запросити депутатів селищної ради, апарат селищної ради,
керівників підприємств, організацій, установ, представників ЗМІ.
Селищний голова Володимир Савченко

Громадська організація «СПІЛЬНО.team»

26 червня 2021 року, субота
Романів, вул. Небесної сотні, 1
КРУГЛИЙ СТІЛ
«Молодіжна політика у нашій громаді:
теперішній діагноз і прогноз на завтра»
Питання для обговорення:
1. Чому молодь важлива для громади Романівської селищної ради?
2. Типові виклики молодіжної політики у малих громадах України
3. Що можна зробити для того, щоб підсилити взаємодію влади з молоддю?

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
Вакуумна чистка коминів,
димарів, лежаків, грубки,
газових котлів.
Тел.:097-87-32-381
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ
будь-яких марок у будьякому стані. ДОРОГО,
067-971-95-76, 063-791-92-89.
Укладаємо бруківку під ключ,
проектуємо, робимо лівневку, доставляємо матеріали
від виробника. Якість гарантуємо. тел.: 067459 76 90
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

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
Працівники для вир-ва
продукції з гуми (механік,
зварювальник,слюсар, роб.
на склад, нач.відділу техн.
контролю). Надаємо житло.
Гнучкий г/р (вахта, зміна т.д.)
Офіц.працев-ння.с. Любарці,
Бориспіл. р-н, Київс.обл.
Т.: 0967147036; 0673535931
Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15,
20/10, 15/15. З/п 9000 грн.Старші
зміни, з/п 500 грн/день. Харчування, проживання за рахунок
підприємства.Консультації з
працевлаштування надаються
цілодобово. тел.: 0734069918,
0952858119
Охоронники, з/п 9000-11 000грн.
Безкоштовне житло, видача авансу щотижня. Тел.: 097-392-86-44

Для участі у роботі «круглого столу» запрошуємо представників молодіжних громадських організацій та об’єднань, молодих активістів, а також усіх
зацікавлених осіб, які проживають на території Романівської селищної ради.
Початок засідання «Круглого столу» о 12.00

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
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