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Почесною грамотою від 
Житомирської обласної ради

З нагоди Дня медичного працівника у 
Житомирському академічному україн-
ському музично-драматичному театрі ім. 
І. Кочерги 18 червня 2021 року відбулися 
урочистості із вшануванням та приві-
таннями працівників медичних установ 
Житомирщини. 

Серед працівників медичної галузі нашої області 
почесною грамотою Житомирської обласної ради 
була нагороджена і директор КНП «Романівська 
лікарня», депутат Романівської селищної ради 
Ірина Валеріївна Серт.

Редакція газети «20 хвилин Романів» разом зі 
своєю читацькою аудиторією щиро вітає Ірину 
Валеріївну із високою відзнакою. Разом із вітан-
нями Ірині Валеріївні зичимо гарного настрою, 
життєвого оптимізму і лише вдячних пацієнтів.

У Романів напередодні 
свята медиків надійшов 
новенький «сitroen»

медичної допомоги Романівського від-
ділення Центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф та-
кож отримали сучасний і оснащений 
згідно з вимогами лінійний автомобіль 
швидкої допомоги, то можна сказати, 

що влада і зокрема депутати Житомир-
ської обласної ради докладають чималих 
зусиль стосовно створення усіх належних 
умов роботи швидкої допомоги. Тим паче, 
що вимоги стосовно нормативів доїзду 
бригад швидкої допомоги у 2021-му році 

суттєво змінилися. Відтепер 
«швидка» має у критичних 
випадках діставатися будин-
ку пацієнта за 10 хвилин, а 
у разі екстреного звернення 
людини за медичною допо-
могою – за 20 хвилин. 

Напередодні професійно-
го свята – Дня працівника 
медичної галузі, до Рома-
нова надійшла звістка про 
те, що місцеве відділення 
КНП «Центр екстремальної 
медичної допомоги  та меди-
цини катастроф» отримало 
новий автомобіль швидкої 
допомоги. 

14 червня 2021 року для потреб бригад 
екстреної медичної допомоги селища 
Романова надійшов спеціалізований 
автомобіль Citroen Jumper, оснащений 
надсучасним обладнанням і зокрема – 
портативним апаратом ШВЛ (штучної 
вентиляції легень). 

Якщо врахувати, що наприкінці 
минулого року бригади екстреної 
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У ветеранської подяки – 
ціна особлива

Віктор Єрофєєв

Голова Асоціації 
ветеранів війни Жито-
мирщини Володимир 
Ткач та голова громад-
ського об’єднання «Союз 
воїнів Добра» Олександр 
Ковальчук минулого 
тижня завітали до Рома-
нова, аби вручити подя-
ки та відзнаки від імені 
кількох громадських 
організацій депутату 
Житомирської облради 
Ігореві Ходаку. 

Володимир Ткач подякував ге-
неральному директору ТОВ «Вівад 
09» за небайдужість і підтримку 
громадських ініціатив активістів 
– ветеранів Збройних сил України. 
Ковальчук Олександр як ветеран-
«атовець» і як представник цер-
ковної громади села Буки вручив 
І. Є. Ходаку подяку за сприяння і 
допомогу у побудові церкви у селі 

Буках, де вже сьогодні закладено 
фундамент майбутнього храму. 
До речі, якраз у Буках Ігоря Хо-
дака знають ще й за його увагу та 
сприяння благоустрою місцевого 
парку воїнів-ветеранів. У розмові, 
яка відбулася між ветеранами та 
керівником підприємства «Вівад 09», 
Ігор Ходак зазначив: «Війна у на-
шій державі продовжує забирати 

життя воїнів-захисників, наших 
відважних героїв. І тому такий 
храм, побудований з ініціативи 
ветеранів-однополчан, буде до-
стойним місцем, де шанувати-
муть загиблих і проситимуть 
оберегу для тих, хто й досі пере-
буває на передньому краї і боро-
нить кордони нашої держави, а 
також наш із вами спокій». 

У Мирополі облаштували  
територію для відпочинку

Протягом минулого 
тижня відбувалася акція 
з облаштування зони 
відпочинку біля річки 
Случ, в районі пляжу. 

Допомогу надавали небайдужі 
жителі. Вони косили, збирали та 
вивозили траву, прибирали сміття, 
вивезли пісок на волейбольне поле, 

виготовили лавки та пофарбували 
їх, відремонтували столи. Терито-
рія для відпочинку готова.

За гарну справу дякуємо 
активістам: родині Гиндичів 
– Анатолію та Зої, Григорію 
Гнатюку, директору та пра-
цівникам КП «Містечко» та 
«Миропільське», начальнику 
та працівникам 10-ого ТВУЗу, 
працівникам селищної ради. 

Гарна справа розпочата, тому й 
надалі долучайтеся з креативними 
ідеями та не бійтеся їх втілювати.

Діти та цікаве навколишнє середовище
Маленький город, 

створений у закладі 
дошкільної освіти «Соне-
чко» для організації ро-
боти з дітьми в природі, 
став справжньою дослід-
ницькою ділянкою. 

На городі діти навесні допома-
гали дорослим висіяти кукурудзу, 
квасолю, насіння салату, кропу, 
огірків та багатьох інших овочів, а 

пізніше додалася розсада капусти, 
перцю, помідорів і навіть динь. 

Діти зацікавлено спостерігають 
за ростом і розвитком рослин, до-
сліджують якість ґрунту, визна-
чають, чи потрібно поливати або 
прополювати рослини. 

Таким чином, знайомство з 
працею дорослих проходить у 
безпосередній дружній взаємодії, 
результатом якої має стати повага 
до праці, бережливе ставлення до 
її результатів і радість за успіхи у 
колективній роботі.

У 30-й ОМБр під час навчань відпрацьовано всі 
питання планування технічного забезпечення

На загальновійськовому 
полігоні міжвидового центру 
підготовки військових частин 
та підрозділів у Рівненській 
області відбулися тактико-спе-
ціальні навчання з підрозділа-
ми 30-ї окремої механізованої 
бригади імені князя Костянти-
на Острозького.

Тактико-спеціальні навчання з підроз-
ділами технічного забезпечення відбулися 
під керівництвом начальника озброєння 
логістики Оперативне командування «Пів-
ніч» / Operational Command «North». На 
меті було, зокрема, вдосконалення навичок 

особового складу під час виконання завдань 
у складних умовах обстановки, підвищен-
ня злагодженості підрозділів під час роз-
гортання органів технічного забезпечення, 
виконання завдань з ремонту та евакуації 
озброєння та військової техніки, а також 

захисту, охорони та оборони органів тех-
нічного забезпечення.

Усі питання планування технічного забез-
печення відпрацьовано під час підготовки 
наступу окремої механізованої бригади. Так, 
ремонтно-відновлювальний батальйон здій-
снив марш та розгорнув тимчасово створені 
органи технічного забезпечення бригади. 
Також було організовано систему зв’язку, 
охорони та оборони.

На тактичному полі це мало такий 
вигляд. Насамперед воїни-ремонтники 
провели розвідку шляхів переміщення та 
району розгортання сил і засобів технічного 
забезпечення. Один із бронетранспортерів, 
за легендою навчань, підірвався на проти-
танковій міні. Умовно поранених військо-
вослужбовців було евакуйовано з бронема-
шини й надано їм домедичну допомогу, а 

пошкоджену техніку – евакуйовано з місця 
спрацювання вибухового пристрою. Одра-
зу ж воїни-ремонтники відремонтували й 
передали вже справний бронетранспортер 
до підрозділу

З іншими підрозділами відпрацьову-
ються не менш важливі питання під час 
ведення бригадою наступу. Зокрема, орга-
нізація медичного забезпечення та управ-
ління медичними підрозділами, організація 
зв’язку, дії підрозділів під час підготовки 
до ведення наступу на підготовлену обо-
рону в умовах безпосереднього зіткнення 
з противником, ведення розвідки в різних 
видах бою, виконання заходів технічного 
забезпечення під час ведення наступального 
бою, організація тилового забезпечення 
тощо. Вишкіл князівської бригади триває, і 
воїни відточують свою бойову майстерність.

Навчаємося СПІЛЬНО: 
відбувся черговий 
навчальний семінар для 
ФОПів Романівщини 

17 червня за ініціативи ГО «СПІЛЬНО ТЕАМ» 
разом із Романівською ДПІ було проведено дру-
гий навчальний семінар для ФОПів.

 Цього разу на семінар було запрошено податківців-ревізорів 
з міста Житомира, котрі безпосередньо здійснюють перевірки.

 Головний державний інспектор відділу фактичних перевірок 
Олексій Шуляківський і начальник відділу позапланових перевірок 
оподаткування фізичних осіб Дмитро Рашин детально розповіли 
про те, як саме і коли проводяться перевірки. Нагадали, що нині діє 
мораторій на перевірки ФОПів, але у Кабміні уже оприлюднений 
проєкт постанови № 89 «Про скорочення строку дії обмеження 
в частині мораторію на проведення деяких видів перевірок». Зо-
крема за проєктом планують відновити документальні перевірки, 
які були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершені, 
перевірки так званих ризикових груп – тобто тих, що здійснюють 
торгівлю фармацевтичною продукцію та надають медичні послуги, 
торгують побутовою та іншою технікою, ювелірними прикрасами, 
дорогоцінними металами, акцизними товарами тощо. Тож ФОПи 
мають бути готовими, що найближчим часом перевірки можуть 
відновитися.

Податківці зауважили, що найперше, на що варто звер-
нути увагу, це наявність РРО (реєстратора розрахункових 
операцій). Цьогоріч вони обов’язкові лише для вищезгаданих 
ризикових груп, а з наступного року – для усіх. 

Підкреслили, що не варто забувати видавати касові чеки під 
час покупки, адже ревізори можуть здійснювати контрольні за-
купки і відсутність чеку – це штраф. Потрібно також слідкувати 
за наявністю всіх накладних на товари, мокрої печатки на них 
і обов’язковий їхній облік. Адже якщо за накладною у магазин 
умовно надійшло 10 товарів, у податковій системі зареєстровано 
продаж п'яти, а у магазині наявний лише один такий товар, це 
сприйматиметься як факт незареєстрованого незаконного продажу 
4 товарів, що потягне за собою відповідальність. 

Оштрафують ФОП і за наявність товарів, отриманих від 1 січня 
2021 року, без накладних про походження.

Окремо також виділили тему продажу алкоголю та тютюнових 
виробів, до продажу яких ревізори ставляться найприскіпливіше.

 Будьмо відповідальними – навчаймося!
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Захист прав дітей від насильства в сім’ї
Дитина, яка постраждала від 

домашнього насильства (постраж-
дала дитина), – особа, яка не дося-
гла 18 років та зазнала домашнього 
насильства у будь-якій формі або 
стала свідком (очевидцем) такого 
насильства.

Жорстоке поводження з 
дитиною – будь-які фор-
ми фізичного, психоло-
гічного, сексуального або 
економічного насильства 
над дитиною, зокрема 
домашнього насильства, 
а також будь-які неза-
конні угоди стосовно 
дитини, зокрема вер-
бування, переміщення, 
переховування, передача 
або одержання дитини, 
вчинені з метою експлу-
атації, з використанням 
обману, шантажу чи 
уразливого стану дитини.

Жорстоким поводженням з 
дитиною є:

• будь-яка форма рабства або 
практика, подібна до рабства, 
зокрема продаж дітей та тор-

гівля ними, боргова залежність, 
примусова чи обов'язкова пра-
ця, включаючи примусове чи 
обов'язкове вербування дітей 
для їхнього використання у 
збройних конфліктах;

• використання, вербування або 
пропонування дитини для за-
йняття проституцією, виробни-
цтва творів, зображень, кіно- та 
відеопродукції, комп’ютерних 
програм, інших предметів по-
рнографічного характеру;

• робота, яка за характером чи 
умовами виконання може за-
вдати шкоди фізичному або 
психічному здоров'ю дитини;

• використання дитини в жебра-
цтві, втягнення її в жебрацтво 
(систематичне випрошування 
грошей, речей, інших матеріаль-
них цінностей у сторонніх осіб);

• втягнення у злочинну діяльність, 
залучення до вживання алкого-
лю, наркотичних засобів, психо-
тропних речовин;

• дії, що призвели до виникнення 
обставин, за яких дитина стала 
очевидцем злочину проти жит-
тя, здоров'я, волі, честі, гідності, 
статевої свободи, статевої недо-
торканності особи;

• статеві зносини та розпусні дії 
стосовно дитини з використан-

ням примусу, погрози, сили, 
довіри, авторитету, впливу на 
дитину, особливо вразливої 
для дитини ситуації, зокрема її 
розумової чи фізичної неспро-
можності, пов'язаних з віком, 
фізичних, психічних, інтелекту-
альних чи сенсорних порушень 
або залежного середовища, у 
тому числі в сім'ї.

Кожній дитині гарантуєть-
ся право на свободу, особисту 
недоторканність та захист гід-
ності. Дисципліна і порядок 
у сім'ї, навчальних та інших 
дитячих закладах мають забез-
печуватися на принципах, що 
ґрунтуються на взаємоповазі, 
справедливості і виключають 
приниження честі та гідності 
дитини.

Держава здійснює захист 
дитини від:

• усіх форм домашнього насиль-
ства та інших проявів жорстокого 
поводження з дитиною, експлу-
атації, включаючи сексуальне 
насильство, у тому числі з боку 
батьків або осіб, які їх заміню-
ють;

• втягнення у злочинну діяльність, 
залучення до вживання алкого-
лю, наркотичних засобів і пси-
хотропних речовин;

• залучення до екстремістських 
релігійних психокультових угру-
повань та течій, використання її 
для створення та розповсюджен-
ня порнографічних матеріалів, 
примушування до проституції, 
жебрацтва, бродяжництва, втяг-
нення до азартних ігор тощо.

Держава через органи опіки 
і піклування, служби у справах 
дітей, центри соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, кол-
центр з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та на-
сильству стосовно дітей у порядку, 
встановленому законодавством, 
надає дитині та особам, які пі-
клуються про неї, необхідну до-
помогу у запобіганні та виявленні 
випадків жорстокого поводження 
з дитиною, передачі інформації 
про ці випадки для розгляду до 
відповідних уповноважених за-
коном органів для проведення 
розслідування і вжиття заходів 
щодо припинення насильства.

Держава гарантує всім дітям 
рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги, необхідної 
для забезпечення захисту їхніх 
прав, на підставах та в порядку, 
встановлених законом, що регулює 
надання безоплатної правової до-
помоги.

За бі льш дета льнішим 
роз'ясненням ви можете звер-
нутися до фахівця відділу Рома-
нівського бюро правової допо-
моги Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
та до фахівців Бердичівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги за телефонами 
(04143) 4-14-42, 068-291-90-18 або 
за телефоном контакт-центру 
безоплатної правової допомоги 
0800-213-103.

До уваги суб’єктів господарювання:  
у державному бюджеті передбачена фінансова 
підтримка сільгосптоваровиробників

Романівська селищна рада повідомляє 
про дію Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для 
державної підтримки розвитку тваринни-
цтва та переробки сільськогосподарської 
продукції, затвердженого постановою КМУ 
від 07.02.2018 р. № 107 (в редакції постанови 
КМУ від 12.05.2021 № 517), далі Порядок.

Відповідно до Порядку бюджетні кошти 
спрямовуються з метою державної підтримки 
розвитку тваринництва та переробки сіль-
ськогосподарської продукції.

Отримувачами бюджетних коштів є:
• суб’єкти господарювання – юридичні 

особи незалежно від організаційно-правової 
форми та форми власності та фізичні особи 
– підприємці, зокрема сімейні фермерські 
господарства, що провадять діяльність у галу-
зях тваринництва, бджільництва, рибництва; 
переробної промисловості, які виробляють 
харчові продукти (м’ясні, рибні, молочні) (далі 
– суб’єкти господарювання):

• стосовно яких не відкрито провадження 
у справі про банкрутство та/або яких не ви-
знано банкрутами, та/або які не перебувають 
на стадії ліквідації;

• які не мають на 1 число місяця, в яко-
му приймається рішення про включення до 

реєстрів або відомостей про нарахування 
розміру часткового відшкодування або до-
тації, прострочену більш як шість місяців 
заборгованість з платежів, контроль за справ-
лянням яких покладено на ДПС.

На отримання спеціальної бюджетної 
дотації за тримання кізочок, козематок, 
ярок, вівцематок суб’єкти господарювання 
подають документи згідно з пунктом 12 По-
рядку.

Дотація за утримання кіз та овець на-
дається на безповоротній основі суб’єктам 
господарювання, які є власниками кіз та 
овець, за кожну наявну станом на 1 січня по-
точного року ідентифіковану та зареєстровану 
в установленому порядку кізочку, козематку, 
ярку, вівцематку в розмірі 1000 гривень за 
одну голову.

Для отримання дотації за утримання 
кіз та овець суб’єкти господарювання, які 
є власниками кіз та овець, подають до 1 
липня поточного року такі документи:

• заявку;
• довідку про відкриття поточного рахун-

ку, видану банком;
• копію звіту про виробництво продукції 

тваринництва, кількість сільськогосподар-
ських тварин і їхню забезпеченість кормами 

(форма № 24 (річна) станом на 1 січня (суб’єкти 
господарювання, які є юридичними особами);

• копії реєстраційних свідоцтв овець, 
кіз, виданих у встановленому порядку, а у 
разі утримання 10 і більше голів – виданий 
в установленому порядку витяг з єдиного 
реєстру тварин.

Вчасно поданими вважаються заявка та 
документи, які надійшли до структурного 
підрозділу та зареєстровані в системі до-
кументообігу. Заявки, що надійшли після 
закінчення строку їхнього подання, не роз-
глядаються.

На отримання спеціальної бюджетної 
дотації за приріст поголів’я корів власного 
відтворення суб’єкти господарювання пода-
ють документи згідно з пунктом 13 Порядку.

Дотація за приріст корів надається на без-
поворотній основі суб’єктам господарювання, 
які є юридичними особами і власниками 
корів, за кожну наявну прирощену корову 
власного відтворення, на яку збільшено осно-
вне стадо станом на 1 липня поточного року 
порівняно з наявним поголів’ям корів станом 
на 1 січня поточного року, в розмірі 30000 
гривень за одну голову.

Для отримання дотації за приріст корів 
суб’єкти господарювання, які є юридичними 

особами і власниками корів, подають до 1 
вересня поточного року такі документи:

• заявку;
• довідку про відкриття поточного рахун-

ку, видану банком;
• копію звіту про виробництво продукції 

тваринництва, кількість сільськогосподар-
ських тварин (форма 24-сг, місячна) за січень-
червень поточного року;

• виданий в установленому порядку витяг 
з Єдиного державного реєстру тварин про 
загальну кількість наявних ідентифікованих 
та зареєстрованих в установленому порядку 
корів, зокрема корів, що народжені у гос-
подарстві суб’єкта господарювання, який є 
юридичною особою і власником корів, станом 
на 1 січня та 1 липня поточного року.

Вчасно поданими вважаються заявка та 
документи, які надійшли до структурного 
підрозділу та зареєстровані в системі до-
кументообігу. Заявки, що надійшли після 
закінчення строку їхнього подання, не роз-
глядаються.

Документи за вищевказаними напрямами 
подаються до департаменту агропромислово-
го розвитку та економічної політики облдер-
жадміністрації за адресою: м. Житомир, 
вул. Мала Бердичівська, буд. 25. 

До уваги фермерських господарств:  
інформація щодо державної фінансової підтримки

Романівська селищна рада повідомляє 
про дію Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для 
надання фінансової підтримки розвитку 
фермерських господарств, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
07.02.2018 р. № 106 (в редакції постанови КМУ 
від 21.04.2021 р. № 384).

Фінансова підтримка надається:
- фермерському господарству, яке має 

чистий дохід (виручку) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) за останній 
рік до 20 000 000 гривень, у власності та/або 
користуванні якого перебувають землі сіль-
ськогосподарського призначення;

- зареєстрованому в поточному році 
фермерському господарству, у власності та/

або користуванні якого перебувають землі 
сільськогосподарського призначення, неза-
лежно від обсягу чистого доходу (виручки).

Спеціальна бюджетна дотація за утри-
мання корів усіх напрямів продуктивності 
фермерському господарству, у власності яко-
го перебуває від п’яти корів, ідентифікованих 
та зареєстрованих відповідно до законодав-
ства, надається на безповоротній основі за 
кожну наявну станом на 1 липня поточного 
року корову в розмірі 5000 гривень, але не 
більше 250000 гривень.

Для отримання спеціальної бюджетної 
дотації за утримання корів фермерські гос-
подарства подають департаменту агропро-
мислового розвитку та економічної політики 
облдержадміністрації заявку із зазначенням 

кількості корів усіх напрямів продуктивності 
(станом на 1 липня поточного року) та такі 
документи:

• довідку про відкриття поточного ра-
хунку, видану банком;

• копію статуту фермерського господар-
ства (для юридичної особи) або копію до-
говору (декларації) про створення сімейного 
фермерського господарства (для фермер-
ських господарств, що створені без набуття 
статусу юридичної особи відповідно до статті 
8-1 Закону України «Про фермерське госпо-
дарство»), дійсну на дату подання заявки;

• копію фінансового документа, що 
підтверджує наявність чистого доходу (ви-
ручки) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за останній рік, а фермерські 

господарства, які зареєстровані в поточному 
році, – копію фінансового звіту або податкову 
декларацію платника податку за останній 
звітний період.

Подаються оригінали або належним чи-
ном засвідчені копії документів в електронній 
або паперовій формі.

Граничний строк подання документів для 
отримання дотації за утримання корів – 31 
серпня поточного року.

Заявки, що надійшли після закінчення 
строку їхнього подання, не розглядаються. 
Про затверджену Мінполітики форму заявки 
буде повідомлено додатково.

Документи подаються за адресою: м. 
Житомир, вул. Мала Бердичівська, буд. 
25.
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Спільно втілити задумане  
набагато легше та швидше!

Лариса Бджілка

На чотирьох вулицях у Романові – Пуш-
кіна, Кренца, Першотравневій та Жито-
мирській – за підтримки ГО «СПІЛЬНО 
TEAM» втілили проєкт освітлення вулиць. 

Громадська організація радо долучилась до закупки 
необхідного обладнання для проведення робіт з 
підключення освітлення, виділивши зі свого бюджету 
7000 грн. 

Окрім «СПІЛЬНО TEAM», до втілення проєкту 
приєднались ще два місцевих підприємця, решту коштів 
профінансовано з бюджету селищної ради у межах 
проєкту. 

Низький уклін і величезна подяка:  
у Романові відсвяткували  
День медичного працівника

Лариса Бджілка

В Україні щороку третьої не-
ділі червня відзначають День 
медичного працівника. Цьо-
горіч у Романові святкували 17 
червня у районному Будинку 
культури. 

Теплими, щирими словами медиків 
привітали голова Романівської селищної 
ради Володимир Савченко, директорка Ро-
манівської лікарні Ірина Серт та головний 
лікар Центру первинної медико-санітарної 
допомоги Олександр Галяс. Звичайно, що 
цього дня кращих працівників відзначили 
грамотами та подяками від обласної та міс-
цевої влади. 

Приємною несподіванкою стала пісня у 
виконанні дуету Ірини Серт та Олександра 
Галяса. Справжній шквал емоцій викликав 
виступ медичних працівників, які працюють 
у ковідному відділенні. Це Лідія Тімкова, 
Анна Захарчук, Олена Неманій, Наталія 
Охріменко (кухар), Надія Гаврилюк, Ірина 
Лотиш.

Так, саме ці тендітні та милі жіночки 
протягом усього періоду пандемії безустанно 
воювали та й нині воюють з таким непе-
редбачуваним та жорстоким ворогом, як 
COVID-19. Саме вони боролися та чіплялися 
за кожну можливість, аби врятувати свого 
пацієнта від страшної хвороби в надважких 
умовах, ризикуючи здоров̀ ям – своїм влас-
ним і своїх рідних. Та цього святкового дня 
вони досить артистично виконали жартів-
ливу пісню гурту «Лісапетний батальйон» 
під назвою «Вірус» і вкотре, уже на сцені, 
продемонстрували свою оптимістичність 
та непокірність перед викликом хвороби. 

Варто відзначити, що у Романівській лі-
карні працює скромна жіночка, сімейний 
лікар Марія Василівна Скремінська, яка має 
почесне звання «Заслужений лікар України» 
та простий девіз, з яким працює в лікарні з 
1979 року: «Чужого горя не буває, лікар має 
ставитися до пацієнтів, як до своїх рідних». 

Найщиріші слова привітань висловив 
працівникам медичної галузі від імені Ігоря 
Євгеновича, депутата обласної ради та гене-
рального директора ТОВ «ВІВАД 09», його 
помічник – Василь Ходюк, який повідомив 
про те, що Ігор Євгенович застрахував життя 
від непередбачуваних випадків у медичній 
сфері 50-ти медичним працівникам. Також 
Ігор Ходак обіцяє долучитися фінансово до 
встановлення кисневої станції за участі співфі-
нансування місцевої влади, такої ж, яку було 
встановлено нещодавно у Чуднівській лікарні. 
Василь Ходюк запевнив, що меценат і надалі 
підтримуватиме та сприятиме на усіх мож-
ливих рівнях розвитку Романівської лікарні.

Концертну програму підготували та 
подарували артисти Романівського РБК та 
Романівської школи мистецтв. Неймовірний 
колорит квітів додавав заходу святкового 
настрою.
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I 22 червня – це також  
день пам’яті і скорботи

Віктор Першко

22 червня 2021-го року 
виповнилося 80 років від 
часу початку радянсько-
німецької війни, яка 
продовжувалася аж до 
травня 1945-го року. 

Раніше кілька поколінь ра-
дянських людей називали її Ве-
ликою Вітчизняною, але досить 
було поставити декілька цілком 
логічних запитань, і для України 
та українців такий термін виявив-
ся, як мінімум, некоректним. Те ж 
саме стосується й інших народів 
колишнього СРСР (у тому числі й 
росіян), представники яких упро-
довж кількох воєнних років опиня-
лися у різних таборах військового 
протистояння.

Однак день 22 червня щороку 
був, є і, мабуть, ще тривалий час 
залишатиметься  трагічно-зна-
ковою датою. Адже саме цього 
дня 80 років тому на нашу землю 
прийшла справжня і досі неба-
чена за руйнівними і жахливо-
варварськими наслідками війна. 
Так, можливо, не все так було, як 
нас свого часу навчали у школі, 
коли говорили «про Киев бомбили 
и нам объявили», коли наголос 
робився на віроломності нападу 
і без попередження. Так, у роз-
повідях про війну, що розпо-
чалася 22 червня 1941-го року, і 
досі існує дуже багато легенд та 
міфів і водночас бракує інфор-
мації для розуміння справжніх 
причин того, що сталося і від-
бувалося упродовж декількох 
надзвичайних років. Не варто 
забувати, що тривалий час зміст 
початкового етапу радянсько-ні-
мецької війни вміщувався у де-
кілька речень про те, що «весь ра-
дянський народ під керівництвом 
партії (люди потроху забувають 
якої) піднявся на боротьбу із 
ворогом». Тут же лунали фрази 
щодо всенародної боротьби, а 
також – про те, що «земля горіла 
під ногами ворога». Звісно ж, не 
можна було обійти тему невдач і 
поразок Червоної Армії, але їхні 
причини були чітко визначені і 
названі як тимчасові. Сьогодні 
важко чітко і достеменно визна-
чити хронологічні межі тієї тим-
часовості, оскільки поразки РСЧА 
перших років радянсько-німецької 
війни і перемоги так званого ви-
звольного походу Червоної Армії 
у країнах Європи вимірювалися 
однаково жахливими показника-
ми загиблих, поранених і зниклих 
безвісти.

І все ж ми маємо згадувати, 
зобов’язані пам’ятати, вивчати і 
досконально розуміти все те, що 
відбулося на наших землях, у тому 
числі – і на Житомирщині, у перші 
дні, а потім і у перші місяці ві-
йни. Житомирщина ще на початку 
1941-го року вважалася глибоко ти-
ловою територією, хоча ще раніше 
(до вересня 1939-го) Житомирська 
область була прикордонною тери-
торією із усіма важливими і над-
важливими атрибутами готовності 
зустріти ворога у всеозброєнні. Та-
ким фактором до 1939-го року вва-
жалася «лінія Сталіна» – система 
оборонних укріплень, збудована у 
1932-1939 роках вздовж радянсько-
польського кордону. На території 
Житомирщини у її прикордонних 
районах зосереджувались форти-

фікації та укріплення Коростен-
ського та Новоград-Волинського 
укріплених районів (УРів). Зо-
крема Новоград-Волинський УР, 
споруди якого розпочиналися на 
теренах Ємільчинського району, 
а завершувалися поблизу Нового 
Мирополя, вважався найбільш на-
сиченим і зразково організованим 
у фортифікаційному сенсі. Вогневі 
точки Новоград-Волинського УР 
були зосереджені в основному 
на правому березі річки Случ. У 
передвоєнний час будівництво 
УРів на території УРСР мала су-
проводжувати так звана рокадна 
автомагістраль, що прокладалась 
паралельно із «лінією Сталіна» від 
селища Ємільчине аж до містечка 
Могилів-Подільський Вінницької 
області. Будівництво магістралі 
у 1939 році було припинене, а 
вогневі точки УРів (доти, дзоти 
та гарматні капоніри кількох мо-
дифікацій) були законсервовані.

У червні 1941-го року про 
«лінію Сталіна» знову згадали. 
Точніше – встигли згадати, але не 
встигли використати за призначен-

ням. Цікаво і дуже показово, що 
війська вермахту доволі обережно 
і навіть із острахом очікували  на 
зіткнення з обороною радянських 
військ у районі «лінії Сталіна». Од-
нак в обох найміцніших за своїм 
потенціалом місцях Новоград-Во-
линського УР частини вермахту 
не мали особливих проблем із 
проривом радянської оборони. В 
районі села Гульськ, де «лінія Ста-
ліна» була укріплена потужним 
комплексом дотів (такий комплекс 
назвали «міною»), німецькі вій-
ська затрималися лише на добу. 
А потім форсували річку Случ і 
за допомогою спеціально підго-
товлених команд саперів вивели 
з ладу більшість дотів. У Новому 
Мирополі і поблизу села Коло-
дяжне були розташовані не менш 
потужні вогневі точки, які мали 
стримувати противника від швид-
кого форсування Случі і (що осо-
бливо важливо) – від захоплення 
низки мостів (у т. ч. і залізничного) 
через річку Случ. Але знову ж таки 
і тут гітлерівська 11-а танкова ди-
візія, яка випередила відступаючі 

від Полонного частини 199-ї дивізії 
Червоної Армії, увечері 5 липня 
1941-го року підійшла до Нового 
Мирополя. А вже зранку (всього за 
одну ніч) 6 липня містечко разом 
із залізничним мостом було у ру-
ках ворога. Один із гітлерівських 
офіцерів якраз під Мирополем 
вже 6 липня 1941-го року написав:

«Всупереч нашим очі-
куванням "лінія Сталіна" 
не виявилася серйозного 
перепоною на шляху на-
шого просування. Звичай-
но, нам довелось здолати 
опір певної кількості до-
тів із огорожею із дроту, 
однак ефективність та-
кого опору була набагато 
меншою, ніж та, яку ми 
зустріли під час прориву 
лінії Мажіно 13 травня  
1940-го року». 

Якщо взяти до уваги той факт, 
що радянське командування Пів-
денно-Західного фронту довіда-
лося про прорив оборони («лінії 

Сталіна») під Новим Мирополем 
лише ввечері 7 липня 1941-го року, 
то зрозуміло, що про оборону або 
хоча б про організований відступ 
радянських військ тоді не йшло-
ся. Адже вже опівдні 7 липня 11-а 
танкова дивізія вермахту захопила 
село Шуляйки (Романівку) і ще за 
годину-півтори – містечко Чуднів. 
А далі? Далі, між Чудновом і 
Бердичевом, гітлерівці не зу-
стріли опору жодної військової 
частини Червоної Армії. І лише 
у Бердичеві упродовж  тижня, із 8 
по 16 липня, тривали запеклі бої.

Однак повернемося до «лінії 
Сталіна», яка могла стати потуж-
ним рубежем могутнього опору 
будь-якій армії. Навіть у 1941-му 
році. Однак цього не сталося. 
Лише у Новограді-Волинському 
гітлерівці штурмували форти-
фікаційні укріплення упродовж 
трьох-чотирьох днів. Головною 
причиною такої неефективної 
оборонної спроможності «лінії 
Сталіна» військові фахівці назива-
ли неготовність польових частин 
Червоної Армії до взаємодії із 
гарнізонами дотів і напівкапоні-
рів. Між військами і оборонцями 
«лінії Сталіна» так і не було вста-
новлено ні радіозв’язку, ні навіть 
розгалужених систем окопів і 
траншей. Все це посилювалось 
гігантським управлінським 
хаосом, масштаби якого і до 
сьогодні ще остаточно не ви-
вчені. Військові історики, напри-
клад, досі не можуть зрозуміти, 
яким чином (згідно з якими на-
казами, у ході яких військових 
операцій) у липні 1941-го року діяв 
7-й стрілецький корпус на чолі із 
генералом Костянтином Добро-
сердовим, передислокований із 
Південного на Південно-Західний 
фронт і штаб якого із 3 по 6 липня 
перебував у Романові. Підрозді-
ли корпусу жодним чином не 
змогли протидіяти гітлерівцям 
під Новим Мирополем і спішно 
рушили відступати аж у район 
Білої Церкви (!).

 І таких випадків та ситуацій 
було дуже багато. Зрештою, якраз 
тут, на Житомирщині, у липні 
1941-го стала реально очевидною 
майбутня катастрофа всього Пів-
денно-Західного фронту, оточено-
го і фактично знищеного у вересні 
1941-го року. Не дивно, що коман-
дувач фронту Михайло Кирпонос 
загинув в оточенні і начальник 
штабу фронту Василь Тупіков – та-
кож, але на день пізніше. Генерали 
Іван Музиченко (командувач 6-ї ар-
мії), Михайло Потапов (командарм 
5-ї армії), вищезгаданий генерал 
Костянтин Добросердов (коман-
дир 7-го корпусу), генерал Павло 
Понєдєлін, який командував 12-ю 
армією, разом із двома десятка-
ми інших радянських генералів у 
серпні-вересні 1941-го потрапили 
у гітлерівський полон.

Радянсько-німецька війна 
продовжувалась після тра-
гічно-катастрофічного літа 
1941-го року ще майже чоти-
ри роки. Значною мірою вона 
й до сьогодні залишається не 
сповна вивченою, а те, що де-
сятки тисяч бійців-червоно-
армійців, які загинули на полях 
Житомирщини у липні–серпні 
1941-го року, залишаються не-
похованими, змушує (згідно з 
неписаними правилами) нази-
вати радянсько-німецьку війну 
й досі незавершеною. І щороку 
літній день 22 червня невідво-
ротно нам нагадує про це.



Середа, 23 червня 2021

ОВЕН
До середини тижня 

приділіть свій час ро-
боті. У четвер уникайте 

конфліктних ситуацій. У неділю 
зорі радять відпочити. 

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень вдалий для 

вирішення робочих пи-
тань, особливо середа і четвер. А от 
у другій половині тижня можливі 
сварки. 

БЛИЗНЮКИ 
Зорі радять підго-

туватися до непростого 
тижня, особливо у спілкуванні з 
рідними. У неділю можна подо-
рожувати. 

РАК
Чекайте на успіх в 

амурних справах – перед 
вашою красою і чарівніс-

тю важко встояти. Не піддавайтеся 
емоціям. 

ЛЕВ
Не дивіться на лю-

дей зверхньо – може-
те когось образити. Можливе 
нове приємне знайомство або 
ж сюрприз. 

ДІВА
Усе важливе плануйте 

на початок тижня. З чет-
верга до суботи можна 

планувати побачення – будуть 
результативними. 

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня 

зможете добре заробити. 
У другій половині тиж-

ня можливий конфлікт з коханою 
людиною. 

СКОРПІОН
Останній тиждень 

червня вдалий для Скор-
піонів: чекає вирішення 

багатьох важливих питань і успіх 
в особистих справах. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви впораєтеся з комп-

лексами, що відкриє 
шлях для розв’язання проблем. У 
кінці тижня чекайте на фінансові 
надходження. 

КОЗЕРІГ
Не відмовляйтеся від 

дружньої допомоги. У се-
редині тижня чекайте на 

приємні новини. Знайдіть час для 
шопінгу.

ВОДОЛІЙ
Невдалий час для 

починання чогось ново-
го – це може викликати 

нерозуміння і осуд. У середу від-
починьте з друзями. 

РИБИ
У першій половині 

тижня краще зайнятися 
кар’єрою і фінансовими 

питаннями. Вихідні проведіть у 
сімейному колі.
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Смачного!

Як правильно 
пасинкувати 
помідори

Процес пасинкуван-
ня помідорів досить 
простий, хоча у нього 
є свої тонкощі.

Головне завдання дачника 
– зрозуміти, які помідори по-
трібно пасинкувати, а які обі-
йдуться і без цього. 

Що ж таке пасинкування? 
Це видалення бічних пагонів, 
що утворюються в пазухах лист-
ків. У природному середовищі 
томати — це багаторічні рос-
лини, і перші 3-4 місяці вони 
витрачають на нарощування зе-
леної маси та кореневої системи 
і лише потім приступають до 
цвітіння. В запасі в них довгий 
теплий період, а на кожному 
пагоні поступово виростають 
зав'язі, тому пасинкувати їх 
нема потреби.

В умовах нашого літа дозво-
лити кущикам помідорів таку 
розкіш ми просто не маємо 
права – вони будуть пишними, 
зеленими і в кращому разі на-
вряд чи встигнуть зацвісти до 
холодів, а вже про стиглі плоди 
не варто й мріяти. Тому в хід 
йде формування куща з допо-
могою пасинкування та при-
щипування.

Як правильно видаляти 
пасинки

Здавалося б, у вирізанні 
або виламуванні пасинків не-
має нічого складного, проте 
багато городників не можуть 
впоратися з цим завданням і 
щороку зазнають поразки у «зе-
леній» війні. Головне правило 
борця з пасинками полягає в 
тому, що робити це потрібно 
вчасно, тобто не пізніше, ніж 
вони стануть більше 4-5 см в 
довжину. У цей момент вони 
ще тонкі, не тягнуть сили з ма-
теринської рослини і їх легко 
видалити руками або за допо-
могою ножиць.

Перше пасинкування про-
водять через два тижні після 
висадки розсади в ґрунт, а 
потім повторюють регулярно, 
кожні 10-14 днів. Це дозволяє 
своєчасно відстежувати нарос-
таючі пасинки і запобігати за-
гущенню куща.

Не виламуйте пасинок ціл-
ком, залишайте «пеньок» висо-
тою 2 см – у цьому разі новий 
відросток на цьому місці не 
з'явиться набагато довше.

Залежно від сорту тома-
ти гілкуються і формуються 
по-різному. Найсильніше до 
розростання схильні кущі ін-
детермінантних (високорослих) 
сортів – без пасинкування вони 
здатні перетворитися на справ-
жнє дерево, плодів з якого ви, 
на жаль, не дочекаєтеся. Такі 
томати потрібно не лише па-
синкувати, але і прищипувати, 
тобто обмежувати зростання 
центрального стебла.

Щоб пасинкування про-
йшло максимально легко для 
вас і для куща, з вечора полийте 
помідори, а вранці, до того як 
прямі сонячні промені потра-
плять на листя, приступайте до 
видалення зайвої зелені.

Пасинкування помідорів у 
відкритому ґрунті

Для вирощування у відкри-
тому ґрунті більшість дачників 
вибирає низькорослі сорти то-
матів, адже їх простіше форму-
вати і підв'язувати. Такі сорти 
не можна позбавляти повністю 
всіх пасинків – це призведе до 
зупинки росту куща.

Таким томатам залишають 
пагін продовження – стебло, що 
виростає під першою квітковою 
гілкою. Причому залишають 
його не один раз, а багато разів, 
дозволяючи пасинкам заміню-
вати один одного і плодоноси-
ти.

Якщо ви вирощуєте у від-
критому ґрунті помідори чері, 
то забувати про формування 
кущів також не можна. На-
віть маленьких плодів на них 
буває стільки, що виснажене 
пасинками стебло може легко 
зламатися. Індетермінантні 
сорти чері необхідно пасинку-
вати, формувати в 1-2 стебла і 
прищипувати. Детермінантні 
можна тільки прищипувати, 
а напівдетермінантні можна 
формувати компактно, у 2-3 
стебла, але пасинкувати і при-
щипувати все ж потрібно.

Індетермінантні томати – це 
рослини з необмеженим рос-
том, висота яких без прищипу-
вання верхівок може досягати 
2 м і більше. У детермінантних 
томатів на верхівках пагонів 
формуються бутони, тому 
вони припиняють ріст після 
зав'язування певної кількості 
суцвіть (висота кущів у таких 
рослин зазвичай не перевищує 
110 см).

Джерело: Ukr.Media

Лимонад з полуницею
Інгредієнти: лимон – 1 шт., вода холодна – 1,5 л, 

вода гаряча – 1 склянка, полуниця – 200 г, цукор – 3 
ст. ложки, м'ята свіжа – пучок. 

• Ріжемо лимон кружальцями, половину полуниць 
кладемо у глечик. цукор розводимо в гарячій воді.

• Полуницю у глечику злегка потовкти. 
• Долити гарячу воду з цукром, додати м'яту і 

сік половини лимона, решту полуниць і порізаний 
лимон. Долити до верху холодної води. За бажанням 
додати лід.

Сирні кнедлі  
з полуницею
Інгредієнти: сир кисломолочний – 300 г, яйця курячі 

– 1 шт., цукор – 20 г, сіль – 1 г, масло вершкове – 30 г, 
пластівці вівсяні – 2 ст. ложки, полуниця – 150 г, цедра 
лимону – 0.5 ч. ложки, борошно пшеничне – 60 г.

• Для тіста сир перетерти через металеве сито або 
добре розім'яти виделкою. Сполучити з яйцем, лимон-
ною цедрою, цукром, сіллю, розтопленим вершковим 
маслом, вівсяними пластівцями, просіяним борошном. 

• Замісити тісто, залишити його в холодильнику на 
25-30 хвилин для того, щоб пластівці зм'якли, а тісто 
скріпилося і стало тугішим. Сформувати на столі, при-
порошеному борошном, ковбаску із тіста. Розділити її 
на шматки завбільшки з волоський горіх.

• Виробити з кожного шматочка тіста паляничку. 
На середину палянички викласти невелику промиту 
і звільнену від хвостиків тугу полуницю. Сформувати 
кнедлик, ретельно защепивши паляничку.

• Вкинути кнедлі у каструлю з великою кількіс-
тю киплячої підсоленої води, легенько перемішати 
дерев'яною ложкою, намагаючись не пошкодити вироби 
(це потрібно для того, щоб кнедлі не припеклись до 
гарячого дна каструлі).

• Дочекатись, доки кнедлі спливуть, вийняти їх 
шумівкою, дати стекти воді, викласти на порційну 
тарілку і полити розтопленим маслом чи полуничним 
соусом з цукром.

Корисні цукерки з кисло-
молочного сиру і полуниці
Інгредієнти: сир кисломочний – 400 г, цукрова 

пудра – 60 г, кокосова стружка – 30 г, вершки чи со-
лодка сметана – 100 г, полуниця – 200 г, цукор ва-
нільний – 20 г.

• Сир протерти через металеве сито, пропустити 
через м'ясорубку або ретельно розтерти виделкою. 
Докласти ванільний цукор, цукрову пудру, кокосову 
стружку і ще раз розтерти до однорідної маси.

• Полуницю ретельно промити. Видалити чаше-
листки. Відділяти від сирної маси кульки, формувати їх 
у паляничку. Загорнути у паляничку по одній полуниці, 
сформувати круглі цукерки.

• Готові цукерки обкачати у кокосовій стружці.
Джерело: cookorama.net/
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UA: ÏÅÐØÈÉ

08.25 Д/ц "Дикі тварини"
09.05 Суспільна студія.
13.00 Пишемо історію.
13.15 Х/ф "Сватання на

Гончарівці"
15.40 Д/ф "Весільний спа�

док"
17.25 Т/с "Римська імпе�

рія" 12+
18.50, 00.40 Х/ф "Мої дум�

ки тихі" 12+
21.25,00.30 Спорт
21.35,  "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта

1+1

09.00 "ТСН�тиждень"
10.30 "Світ навиворіт"
12.00 "Мандруй Україною з
19.30,04.50 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 Х/ф "Діамантова

рука"
22.20 Т/с "Легковажна

жінка" (16+)
02.10 Х/ф "Упіймай шах�

райку, якщо змо�
жеш" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 03.00 Ток�шоу
"Стосується кожного"

12.25 Х/ф "Прогулянка по
Бангкоку" 12+

14.15 Х/ф "Четверо проти
банку" 16+

16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Концерт
22.40 Х/ф "Карнавал"
01.50 Х/ф "Всього один по�

ворот"

ÑÒÁ

08.30 Т/с "Папаньки" 12+
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�

Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Любов з

ароматом кави" 12+
00.55 Т/с "Торгаші"

ICTV

08.50 Х/ф "Невдахи"
10.45 Х/ф "Король Ральф"
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Стій! Бо моя

мама стрілятиме"
14.50 Х/ф "Куленепробив�

ний" 16+
16.25 Х/ф "Пташка на

дроті" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Гудзонський

яструб" 16+
21.10 Х/ф "Побачення на�

осліп"
23.05 Х/ф "Діамантовий

поліцейський" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.15,11.00 "Kids time"
09.20 М/с "Том і Джеррі
11.05 Х/ф "Крістофер

Робін"
13.10 М/ф "Angry Birds
17.00 М/ф "Заплутана істо�

рія"
18.55 Х/ф "Учень чаклуна"
21.00 Х/ф "Патріот" 16+
00.35 Х/ф "Куля в лоб" 16+

ÍÒÍ

09.10 Х/ф "Фантазії Весну�
хіна"

11.45 Х/ф "Сто грамів" для
хоробрості..."

13.10 Х/ф "Слід Сокола"
15.20 Випадковий свідок"
17.10 Х/ф "Іван Сила"
19.00 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці"
20.50 Х/ф "Перегони "Гар�

матне ядро"
22.45 Мюзикл "Сорочинсь�

кий ярмарок на НТН"
00.25 Х/ф "Прощавайте,

фараони!"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40 Х/ф "В останній раз

прощаюся" 12+
12.45, 15.20 Т/с "Віражі

долі" 12+
16.50, 20.00 Т/с "Поговори

з нею"
21.35 Європейський дайд�

жест
21.50 Футбол.
01.00, 02.00 Х/ф "Ромашка,

кактус, маргаритка"

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 Я вдома
09.35, 00.30 Т/с "Гордість"
11.35 Земля, наближена до

неба
11.50 Еко�люди
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.15  Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт.
17.30 Схеми.
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
22.00 Д/ц "Дикі тварини"
23.00 "Справа Тлявова"

1+1

09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.35 ТСН

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Т/с "Свати"
22.55 Т/с "Легковажна

жінка" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Все або нічого"
14.40,15.35 "Вещдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Х/ф "Пірати ХХ сто�

ліття"
01.30 Х/ф "З життя началь�

ника карного розшу�
ку"

04.35 "Мультфільм"
ÑÒÁ

06.35 Т/с "Комісар Рекс"
10.25 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�

Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Другий

шанс на перше ко�
хання" 12+

ICTV

09.15,19.25 Надзвичайні
новини

10.15 Т/с "Смертельна
зброя" 16+

11.20 Секретний фронт
11.35, 13.15 Х/ф "Діаманто�

вий поліцейський"
12.45,15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф "Побачен�

ня наосліп"
16.30 Х/ф "Гудзонський

яструб" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.25 Громадянська оборо�

на
21.30 Т/с "Пес" 16+
00.00 Т/с "Фантом" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.50 "Орел і решка"
09.55 Т/с "Грімм" 16+
11.45 Х/ф "Нові мутанти"
13.30,19.00 "Аферисти в

сітях" 16+
15.15 Т/с "Надприродне"
17.05 "Хто зверху?" 12+
21.05 Х/ф "Автобан" 16+
23.00 Х/ф "Шанхайський

перевізник" 16+
ÍÒÍ

08.15 Х/ф "Наречений з
того світу"

09.15 Х/ф "До Чорного
моря"

10.35 Х/ф "Перегони "Гар�
матне ядро"

13.00 Х/ф "Дім сонця, що
сходить" (16+)

17.50 "Будьте здоровi"
19.30 Т/с "CSI: Маямі"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Живіть у ра�

дості"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Кільце з рубі�

ном" 12+
12.30 Агенти справедли�

вості 16+
14.30 Історія злочину 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайд�

жест
21.50 Футбол.
01.00, 02.00 Х/ф "Таблетка

від сліз" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 Я вдома
09.35, 00.30 Т/с "Гордість"
11.35 Земля, наближена до

неба
11.50 Еко�люди
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт.
17.30  "Справа Тлявова"
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
22.00 Д/ц "Світ  природи"
01.25 Суспільна студія

1+1

09.25, 10.20 "Життя відомих
людей"

11.15,12.20, 14.15 "Твій
день"

14.45,02.30 "Одруження на�
осліп"

17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"

20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Т/с "Свати"
22.55 Т/с "Легковажна

жінка" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Чоловік нарозх�

ват" 16+
14.30,15.35 "Вещдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок.
23.55 Х/ф "Огарьова, 6"
01.40 Х/ф "Будні карного

розшуку"
ÑÒÁ

06.55 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 "Вiкна�

Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Список ба�

жань" 16+
01.05 Т/с "Торгаші"

ICTV

09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини

10.10 Т/с "Смертельна
зброя" 16+

11.25, 21.30 Т/с "Пес" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Термінатор�3:

Повстання машин"
16+

15.35, 16.15 Х/ф "Терміна�
тор�5: Ґенеза" 16+

18.45,21.10 Факти. Вечір
20.25,02.50 Секретний

фронт
23.50 Т/с "Фантом" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 "Орел і решка"
09.25 Т/с "Грімм" 16+
11.15 Х/ф "Гроші вирішу�

ють все"
13.10,19.00 "Аферисти в

сітях" 16+
15.15 Т/с "Надприродне"
17.00 "Хто зверху?" 12+
21.05 Х/ф "Обдурити всіх"
23.00 Х/ф "Шанхайські ли�

царі"

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Хід конем"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
17.50 "Вартість життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
01.00 Х/ф "Біля тихої при�

стані"
02.15,03.30 "Речовий доказ"
04.00 "Правда життя

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Кільце з рубі�

ном" 12+
12.30 Агенти справедли�

вості 16+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00, 23.10 Т/с "Другий

шанс" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 Я вдома
09.35, 00.30 Т/с "Гордість"
11.35 Земля, наближена до

неба
11.50 Еко�люди
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.15,  Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт.
17.30,22.00 Д/ц "Світ дикої

природи"
19.55 Д/ц "Супер � чуття"
23.00 Схеми.

1+1

09.25, 10.20, 04.10 "Життя
відомих людей"

11.15,12.20, 14.15 "Твій
день"

14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.33 "Чистоnews 2021"
20.38 "Проспорт"
20.40 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Х/ф "Інша жінка"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Я � мільярдер"
14.30,15.35 "Вещдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
00.10 Х/ф "У зоні особли�

вої уваги"
02.05 Х/ф "Хід у відповідь"
04.50 "Мультфільм"
04.55 "Телемагазин"

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 "Вiкна�

Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Снайпер�

ка" 16+
01.00 Т/с "Торгаші"

ICTV

09.10,19.25 Надзвичайні
новини

10.05 Т/с "Смертельна
зброя" 16+

11.00, 13.15, 21.30 Т/с "Пес"
16+

12.45,15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф "План

втечі" 16+
16.50 Х/ф "План втечі�2"

16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.25,02.50 Анти�зомбі
00.00 Т/с "Фантом" 16+
03.35 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 "Орел і решка"
09.20 Т/с "Грімм" 16+
11.10 Х/ф "Учень чаклуна"
13.15,19.00 "Аферисти в

сітях" 16+
15.15 Т/с "Надприродне"
17.00 "Хто зверху?" 12+
21.05 Х/ф "Голівудські

копи" 16+
23.40 Х/ф "Літак президен�

та" 16+
02.00 "Імпрув Live Show"

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Каблучка з Ам�
стердама"

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

17.50 "Правда життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "У квадраті 45"
00.50 "Легенди бандитсько�

го Києва"
01.50,03.30 "Речовий доказ"
04.00 "Правда життя

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.15 Сьогодні

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+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00, 23.50 Т/с "Не хочу

тебе втрачати" 12+
23.10 Слідами

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 Я вдома
09.35, 00.30 Т/с "Гордість"
11.35 Земля, наближена до

неба
11.50 Еко�люди
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт.
17.30,04.10 Перша шпальта
19.55 Д/ц "Супер � чуття"
22.00 Д/ц "Світ природи"
23.00 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25, 10.20 "Життя відомих
людей"

11.15 Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
20.20 "Одруження наосліп
22.20 Х/ф "Шпигунка" (16+)
00.40 Х/ф "Леді�Бос" (16+)
02.40 Х/ф "Інша жінка"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Шеф Адам

Джонс" 16+
14.30,15.35, 01.10 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Завтра

ніколи не помре" 16+
02.45 "Жди меня. Україна"
03.55 "Україна вражає"
04.15 "Орел і решка. Морсь�

кий сезон"
ÑÒÁ

06.35 Т/с "Коханка у спа�
док" 16+

10.40, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"

20.15, 22.50 Т/с "Двоє над
прірвою" 12+

01.20 Х/ф "Велике весілля"
16+

ICTV

09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини

10.10,20.10 Дизель�шоу
12+

11.35,13.15, 00.20 Скетч�
шоу "На трьох" 16+

12.45,15.45 Факти. День
14.30, 16.15 Х/ф "Король

Ральф"
17.00 Х/ф "Куленепробив�

ний" 16+
18.45 Факти. Вечір
23.05 Скетч�шоу "На трьох�

10" 16+
01.45 Х/ф "План втечі�3"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 "Орел і решка"
10.15 Т/с "Грімм" 16+
11.00 "Хто проти блонди�

нок?" 12+
15.00 Х/ф "Ханна. Доскона�

ла зброя" 16+
17.00 Х/ф "Агент Єва" 16+
19.00 Х/ф "Кров за кров"
21.10 Х/ф "22 милі" 16+
23.05 Х/ф "Місія не�

здійсненна" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Версія полков�
ника Зоріна"

10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

21.30 "Мир чи війна"
23.30 "Святитель Іоанн.
01.05 "Легенди бандитсько�

го Києва"
02.45 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

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+
15.25,00.00 Гра #1
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.35 Європейський дайд�

жест
21.50 Футбол.
00.05 Гучна справа
01.05, 02.00 Т/с "Знайда"

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 Д/ц "Дикі тварини"
09.35 Антропологія
10.10 #ВУКРАЇНІ
10.35 Х/ф "Іосиф Прекрас�

ний.
14.00 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Іво Бобул
17.20 Д/ц "Світ дикої приро�

ди". Відкритий океан
17.45 Х/ф "Легенда Кар�

пат" 12+
19.40 Х/ф "Веселі жабок�

ричі"
21.25 Пишемо історію
22.35 Д/с "Секрети історії
01.15 Д/ф "Американська

мрія.
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,18.30 "Світ навиворіт"
15.00 Т/с "Свати"
20.15 "Вечірній квартал"
22.10  "Жіночий квартал"
23.20 "Світське життя.
00.20 Х/ф "Леді�Бос" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.05 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Гостя з майбут�

нього"
18.10 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"
20.00 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі
22.10 Х/ф "Найчарівніша та

найпривабливіша"
23.55 Х/ф "Кохана жінка

механіка Гаврилова"
ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
07.00 Т/с "Проти течії" 16+
17.00 "СуперМама" 12+
21.00 "МастерШеф
23.15 "Звана вечеря" 12+

ICTV

08.25 Х/ф "Пташка на
дроті" 16+

10.35, 13.00 Т/с "Нюхач"
День

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Блейд" 16+
21.40 Х/ф "Блейд�2" 16+
23.55 Х/ф "Ласкаво проси�

мо у Зомбіленд" 18+
01.40 Т/с "Таємні двері"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.15 М/ф "Смурфики:
10.05 "Орел і решка
14.10 М/ф "Заплутана істо�

рія"
16.05 Х/ф "Падіння Олімпу"
18.20 Х/ф "Місія не�

здійсненна 2" 16+
21.00 Х/ф "Місія не�

здійсненна 3" 16+
23.40 Х/ф "Патріот" 16+
02.45 "Зона ночі"

ÍÒÍ

08.10 Х/ф "Беремо все на
себе"

09.40 Х/ф "Фронт за лінією
фронту" (12+)

12.55 "Випадковий свідок.
Навколо світу"

14.00 Т/с "Смерть у раю"
(16+)

18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Гусарська бала�

да"
21.20 Х/ф "Оксамитові руч�

ки"
23.20 Х/ф "Ніндзя" (18+)
01.05 "Таємниці криміналь�

ного світу"
02.40 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
04.30 "Правда життя.

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.25,04.40 Реальна місти�

ка
08.50 Х/ф "Лікар щастя"
11.00, 15.20, 21.00 Т/с "По�

коївка" 12+
20.00 Головна тема
21.35 Європейський дайд�

жест
21.50 Футбол. Чемпіонат

Європи 1/4 фіналу
00.00 Гучна справа
01.00, 02.00 Т/с "Віражі

долі" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.20 Д/ц "Дикі тварини"
09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята
13.30 Незвідана Україна.
15.05 Країна пісень
16.20 Міста та містечка
16.30 Х/ф "Легенда Кар�

пат" 12+
18.05,23.30 Д/ц "Світ приро�

ди"
18.45 Дуже милі тварини
19.45 Пишемо історію
21.30 Дорога до Токіо
22.00 Ті, що змінили світ
23.00 Розважальна програ�

ма
02.05 Схеми

1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.45,01.30 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.

2021"
21.00 Х/ф "Ніч у музеї"
23.10 Х/ф "Персі Джексон і

викрадач блискавок"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
13.00 "Вещдок.
17.40 Х/ф "007: Завтра

ніколи не помре" 16+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"
23.55 Х/ф "Бережись авто�

мобіля"
01.50 "Вещдок"

ÑÒÁ

04.50 Т/с "З вовками жити"
12.50 "МастерШеф
15.05 "СуперМама" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
20.00 "Один за всіх" 16+
00.00 "Я соромлюсь свого

тіла" 16+

ICTV

09.00 Анти�зомбі
11.55, 13.00 Х/ф "Темна

вежа" 12+
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Блейд" 16+
16.25 Х/ф "Блейд�2" 16+
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Блейд�3:
23.00 Х/ф "Зомбіленд
00.55 Т/с "Таємні двері"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 М/ф "Angry Birds в
кіно 2"

10.50 Х/ф "Місія не�
здійсненна"

21.00 Х/ф "Війна світів" 16+
23.20,00.20 "Improv Live

Show" 12+
01.15 "Вар'яти" 12+

ÍÒÍ

05.00 "Top Shop"
05.30 "Святитель Іоанн. По�

вернення додому"
07.00 "Слово Предстоятеля"
07.10 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
09.35 Т/с "Смерть у раю"

(16+)
13.45 Х/ф "Гусарська бала�

да"
15.35 Х/ф "Без року тиж�

день"
17.00 Х/ф "Оксамитові руч�

ки"
19.00 Х/ф "Сержант міліції"

(16+)
22.50 Х/ф "Поза підозрою"
00.45 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
09.30 Т/с "Дитина на

мільйон" 12+
13.30 Т/с "Знайда"
17.00, 21.00 Т/с "Трикутник

долі" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.00 Т/с "Поговори з

нею"



Середа, 23 червня 20218 WWW.ZT.20MINUT.UA Бізнес

23 червня 2021 р.
№ 22 (128)

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

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

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

Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами

Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 55-63-97, 55-63-98
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення №211622
Розповсюджується безкоштовно

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений 
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну 
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної 
діяльності серії КВ No.194-57Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом 
Всесвітньої газетної Асоціації

Р

ОГОЛОШЕННЯВітаємо!

Компанія «ВІВАД 09» вітає працівників своєї 
компанії – іменинників травня: 

Олександра Дубчака, Володимира 
Ліскова, Володимира Рекшу, Русла-
ну Бруцьку, Дениса Яшника, Віктора 
Усіка, Олександра Котенка, Людмилу 
Метенчук, Ігоря Бобрівника, Вікто-
ра Гапонова, Сергія Горобця, Галину 
Іванову, Миколу Конончука, Альону 
Коцюбинську, Віталія Кришталя, Оле-
га Левчука, Романа Максимця, Павла 
Сергійчука, Наталію Тітке, Миколу 
Гончарука, Владислава Цмоха, Миколу 
Чепіля, Тетяну Годунову, Ларису Музи-
чук, Олександра Сокровищука, Ната-

лію Шикун, Світлану Бернацьку, Ігоря 
Ніколайчука, Світлану П’ясківську, 
Ольгу Радчук, Миколу Клименка, Ми-
хайла Мельничука, Миколу Мирончу-
ка, В'ячеслава Олійника, Володимира 
Соловенюка, Наталію Баталову, Сергія 
Киризюка, Тетяну Ковальчук, Аліну 
Рибальченко.

З днем народження! Достатку!
Цього бажаємо для початку.
Здоров’я зичимо, рівноваги,
Креативності, наснаги.
Життя хай завжди дає шанс,
Свого роду це аванс.
Від людей – добро й повага,
Менше стресів, тільки блага!
Нехай робота надихає,
Приносить гроші та комфорт.
Любов близьких хай зігріває,
Життя триває, мов курорт!
Здоров’я міцного, наснаги,
Життєвих благ та доброти.
Нехай зусилля досягають
До заповітної мети!

Покрівельні роботи будь-
якої складності. Заміри, 

монтаж, демонтаж, ремонт, 
заміна даху. 15 років досві-

ду! 068-861-92-42

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

ха, 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 будь-якому 

стані. ДОРОГО, 067-971-95-
76, 063-791-92-89.

Укладаємо бруківку під ключ, 
проектуємо, робимо лівнев-
ку, доставляємо матеріали 

від виробника. Якість гаран-
туємо. тел.: 067459 76 90

Охоронники, з/п 9000-11 000грн. 
Безкоштовне житло, видача 

авансу щотижня.  
Тел.: 097-392-86-44

Працівники (чоловіки та 
жінки) на завод з виготов-

лення морозива. Терміново! 
З/п 18 000 грн. Іногороднім 
безкоштовно надаємо жит-

ло. 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. Без-
коштовні 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. Харчу-
вання, проживання за рахунок 
підприємства.Консультації з 

працевлаштування надаються 
цілодобово. тел.: 0734069918, 

0952858119

З Днем медичного працівника!
День медичного працівника –
це справді свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
священне діло, благородне.
Здоров'я нації, народу –
державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
медпрацівник з людьми завжди,
в дорогу ближню чи далеку
він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог – людина,
але від нього, як від Бога,
для зцілення украй потрібна
недужим людям допомога.
І дай нам Боже всім надовго
здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаєм для цього
свої знання і сили, й почуття.

З повагою директор КНП  
«Романівська лікарня» Ірина Серт


