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Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно Ігор Ходак:  
«Я досі і щиро вірю у свій край,  
у свою державу — Україну»

Здобутий реванш задає 
настрій у головних матчах!

Молодіжна рада: яку роль 
відіграватиме вона у житті громади? 

с. 5

с. 2

с. 4

Накопичувальні пенсії:  
як це діятиме

Анна Сергієнко

Запровадження накопи-
чувальних пенсій викликало 
низку питань в українців. У 
Мінсоцполітики підготували 
роз̀ яснення. 

Перше, на що слід звернути увагу, на-
копичувальна пенсія виплачуватиметься 
додатково до солідарної та не зменшуватиме 
її розмір. 

«Зараз працюючі люди „скидаються“ 
грошима, а держава їх виплачує у вигляді 
пенсії пенсіонерам. Сплачуючи соціальні 
внески, працюючі люди набувають стра-

ховий стаж, який впливає на розмір їхньої 
майбутньої пенсії, але у свою власність 
нічого не отримують. Тому їхня майбутня 
пенсія насправді залежатиме від того, скіль-
ки внесків сплачуватимуть у майбутньому 
інші люди, від того, скільки буде таких 
людей. Законодавці пропонують, щоб час-
тина внесків одразу надходила у власність 
людини, на ї ї особистий рахунок в накопи-
чувальному фонді. Людина буде власником 
своїх пенсійних накопичень», – зазначають 
у Мінсоцполітики.

У міністерстві розповіли, де візьмуться 
кошти. Їх будуть стягувати з сум податків, 
які щомісячно сплачує працівник і робо-
тодавець. «Держава перенаправлятиме 
частину сплачених податків та зборів на 
особистий рахунок людини у тому фонді, 
який визначить сам працівник. З податків, 
сплачених людиною, пропонується спрямо-
вувати на накопичення частку в розмірі 2% 
від зарплати. Додатково внески в розмірі 
2% від зарплати перенаправлятимуться 
людині з сум єдиного соціального внеску, які 
за неї сплатив роботодавець», – пояснили 
у Мінсоцполітики. 

Якщо ж проєкт буде вдало реалі-
зований, розмір відсотка накопичень 
збільшать. 

Законодавці пропонують, щоб частина 
внесків одразу надходила у власність люди-
ни, на її особистий рахунок в накопичуваль-
ному фонді. Людина буде власником своїх 
пенсійних накопичень, сама обиратиме, в 
якому фонді накопичувати, може змінити 
фонд у будь-який час, якщо щось не подо-
бається, залишити пенсійні накопичення 
у спадок, скористатись ними в критичних 
випадках, наприклад для лікування.

З 1 жовтня електроенергія 
подешевшає

Анна Сергієнко

Але не для всіх. Лише 
для домогосподарств, які 
споживають менше  
250 кВт*год на місяць,  
він складе 1, 44 грн. 

Про це 11-го серпня під час чергово-
го засідання уряду повідомив прем’єр-
міністр Денис Шмигаль. 

Очільник уряду зазначив, що для 
домогосподарств з місячним рівнем 
споживання більше 250 кВт*год тариф 
на електроенергію залишиться без змін. 
«Для тих українських родин, які 
споживають більше 250 кВт*год на 
місяць, ціна залишається без змін, 
– тобто 1 гривня 68 копійок», – по-
відомив Шмигаль. Зазначається, що 
нові правила почнуть діяти з 1 жовтня 
2021 року.

У Міністерстві енергетики зазна-
чили: «Прийняття цього документа 
дозволить посилити захист побутових 
споживачів електричної енергії та запро-
вадити фінансову модель покладення 
спеціальних обов’язків із забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку електричної 
енергії (ПСО)». 

Також у міністерстві порахували, що 
під зниження тарифу на електроенергію 
потрапить 80% домогосподарств. 

«З 1 жовтня ми знижуємо тарифи 
для абсолютної більшості населення, що 
споживають до 250 кВт*год. Йдеться про 
80% домогосподарств. Для таких людей 
тариф буде складати 1,44 грн з ПДВ.

Це стане можливо завдяки впрова-
дженню фінансової моделі ПСО. Така 

модель в Україні запроваджується впер-
ше і передбачає, що державні генеруючі 
компанії, зокрема «Укргідроенерго» і 
«Енергоатом», стають ключовими 
учасниками її реалізації», – наголосив 
міністр енергетики Герман Галущенко.

Зауважимо, що допоки новий та-
риф не почне діяти, українці сплачу-
ватимуть за електроенергію 1,68 грн/
кВт*год.
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Два свята  
в один день

Лариса Бджілка

24 серпня у селищі 
Биківка на центральній 
площі відзначатимуть 
два свята – День Неза-
лежності України та 
День селища. 

Організатор свята Леонід Шу-
ляр поінформував «20 хвилин 
Романів» про те, яким буде цей 
святковий день. 

О 17:00 – початок свята, ані-
матори розважатимуть дітей, 

потім відбудеться урочиста 
частина, після чого на сцені 
співатимуть заслужені артис-
ти України Олександр та Яніна 
Яремчуки. Також яскравою по-
дією буде святковий салют. Ну 
і, звичайно, – дискотека.

«Цього року головним спон-
сором свята у Биківці виступає 
Ігор Ходак, генеральний директор 
ТОВ "ВІВАД 09", депутат Жи-
томирської обласної ради. Нам 
дуже приємно, що Ігор Євгенович 
відгукнувся на наше звернення 
та повністю профінансував роз-
важальну програму», – зазначив 
Леонід Шуляр. 

Зріжуть 78 аварійних дерев 
Виконавчий комітет 

Романівської селищної 
ради своїм рішенням 
від 29 липня надав 
дозвіл на видалення 
аварійних, сухостійних 
деревостанів та тих, що 
досягли вікової межі:

- заявнику Тетяні Якимчук, 
старості Врублівського старостин-
ськогго округу, в кількості два-
надцяти  аварійних дерев згідно 
з актом обстеження за адресою: с. 
Врублівка, Житомирський район, 
Житомирська область;

- заявнику Зої Гумінській, 
директору ЗДО № 1 «Сонечко», 
в кількості тридцяти шести 
аварійних дерев згідно з актом 

обстеження за адресою: вул. Ко-
цюбинського, 18, смт Романів, Жи-
томирський район, Житомирська 
область;

- заявнику Віктору Капіну-
су, депутату селищної ради, в 

кількості тридцяти аварійних 
дерев згідно з актом обстеження 
за адресою: смт Романів, Жито-
мирський район, Житомирська 
область (район колишнього 
склозаводу).

Молодіжна рада:  
яку роль відіграватиме вона у житті громади?

Лариса Бджілка

Рішенням виконкому 
від 29 липня прийняте 
рішення «Про утворен-
ня ініціативної групи з 
підготовки установчих 
зборів для формування 
складу молодіжної ради 
та затвердження Поло-
ження про молодіжну 
раду при виконавчому 
комітеті Романівської 
селищної ради». 

Коротко про обов’язки та права 
молодіжної ради з посиланням 
на офіційний сайт Романівської 
селищної ради.

Молодіжна рада при виконав-
чому комітеті Романівської селищ-

ної ради є консультативно-дорад-
чим, представницьким органом 
з питань молодіжної політики, 
покликаним сприяти взаємодії 
виконавчих органів місцевого 
самоврядування та молоді Рома-

нівської громади, забезпечувати 
узгодженість дій у вирішенні пи-
тань, пов'язаних із життям молоді 
та її участю в усіх сферах життя 
суспільства, в організації та про-
веденні молодіжних заходів.

У Романівській 
громаді запровадже-
но нову послугу

 З метою створення сімей 
патронатного вихователя, забез-
печення прав і найкращих ін-
тересів дитини, спрямованих на 
підтримку сім’ї, створення умов 
для виховання і розвитку дітей у 
сім’ї або середовищі, максимально 
наближеному до сімейного, своїм 
рішенням від 29.07.2021 р. вико-

навчий комітет селищної ради 
запровадив послугу з патронату 
над дитиною у Романівській се-
лищній раді.

Функції з організації надання 
послуги патронату над дитиною 
покладено на відділ соціального 
захисту населення Романівської 
селищної ради.

Реформа системи 
шкільного харчування

Лариса Бджілка

13 серпня в Бучі, що 
на Київщині, провели 
перший регіональний 
форум, присвячений 
реалізації змін у шкіль-
ному харчуванні. 

Мета форуму – роз’яснити 
управлінцям єдине бачення ре-
форми, з чого вона складаєть-
ся та як розподілені завдання 
й обов’язки. У найближчі два 
місяці організаторами запла-
новано проведення ще 5 таких 
заходів, де представники громад 
матимуть змогу поставити свої 
запитання та отримати на них 
відповіді.

У форумі взяли участь ке-
рівники Романівської та Ми-
ропільської громад, зокрема 
очільниця відділу освіти Рома-
нівської громади Оксана Гав-
рилова та голова Романівської 
громади Володимир Савченко.

Розповісти детальніше про 
запровадження реформи сис-
теми шкільного харчування на 
Романівщині начальник відділу 
освіти Романівської селищної 
ради пообіцяла згодом, бо на 
сьогодні вона особисто переві-
ряє усі заклади щодо готовності 
до початку нового навчального 
року, тож часу обмаль. Так, дій-

сно щодня на особистій сторінці 
в фейбуці Оксана Гаврилова ви-
ставляє низку фото усіх закладів 
освіти, в яких було проведено 
огляд.

 Отже, про те, коли і як вті-
люватиметься реформа системи 
шкільного харчування на Рома-
нівщині, розповімо в одному з 
наступних номерів.

Основними завданнями молодіжної ради є:
- розробка рекомендацій, пропозицій виконавчим органам се-
лищної ради щодо реалізації молодіжної політики у громаді;

- залучення молоді до вирішення питань місцевого самоврядування 
та створення системи молодіжного самоврядування в громаді для 
збалансування та найбільш ефективного виконання державної 
молодіжної політики;

- залучення молоді до участі у всіх сферах розвитку громади;
- активна співпраця з молоддю щодо благоустрою селища та 
популяризації здорового та безпечного способу життя;

- поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на 
поліпшення соціального становища та життя молоді в громаді;

- вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких со-
ціальних процесів у молодіжному середовищі;

- визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної 
політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;

- здійснення моніторингу діяльності формальних та неформаль-
них громадських молодіжних організацій та об’єднань, органів 
учнівського самоврядування громади.

Основною формою роботи молодіжної ради є засідання. 
 Протоколи та витяги із протоколів молодіжної ради є рекомендова-

ними до розгляду виконавчими органами Романівської селищної ради.
Більш розгорнуту інформації можна знайти на сайті Романівської 

селищної ради.
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• У Європі встановлено новий тем-
пературний рекорд – майже 49 
градусів вище нуля.

• У Києві у разі запровадження но-
вого локдауну пропускна система 
у громадському транспорті відріз-
нятиметься від тих, що працювали 
раніше, – пропускатимуть власників 
транспортних карток.

• 70% українців не вірять в імперську 
тезу Путіна про «один народ».

• Українці активно використовують 
накопичені заощадження на по-
треби поточного споживання, на-
слідком чого стало скорочення в 
першому кварталі поточного року 
власних заощаджень населення на 
60 млрд грн.

• Кабінет Міністрів продовжив дію 
адаптивного карантину до 1 жовтня.

• Глава поліції Києва Андрій Крищен-
ко пішов у відставку.

• У Греції понад 20 сіл евакуйовані 
через бурхливі пожежі у Гортінії, у 
районах порушено електропоста-
чання та водопостачання.

• Держсекретар США Ентоні Блінкен 
призначив спецпосланця США Амо-
са Хохштейна щодо «Північного по-
току-2».

• Зірковий аргентинський нападник 
Ліонель Мессі, який кілька днів 
тому покинув «Барселону», підпи-
сав контракт з французьким «Парі 
Сен-Жермен».

• Ближчим часом вартість біткоїна 
зростатиме, а його вартість на мак-
симумі може досягти $100 тис.

• В Україну доставили оригінал Кон-
ституції Пилипа Орлика: побачити 
її зможуть усі охочі.

• Україна стурбована діями Російської 
Федерації, які спрямовані на під-
готовку Криму до розгортання там 
ядерної зброї.

• За результатами опитування, українці 
найбільше довіряють армії, волонте-
рам та церкві, недовіра найчастіше 
висловлюється російським ЗМІ.

• В ООН попередили людство про 
катастрофічні наслідки глобального 
потепління.

Коротко про головне

«Ні» жорстокості. Що змінює закон про захист тварин?
Гуманне ставлення до тва-

рин – це важливий маркер 
цивілізованого і безпечного 
суспільства.

Численні дослідження доводять 
взаємозв’язок між знущаннями з тварин і на-
сильством над людьми. Той, хто жорстокий з 
собакою, у будь-який момент може перенести 
агресію на дітей, родичів та навіть незнайомих 
людей. На жаль, новини про мордування 
тварин в Україні не є рідкістю. Через недо-
сконале законодавство більшість випадків 
жорстокого поводження залишаються не-
покараними. Аби виправити це, Верховна 
Рада ухвалила зоозахисний закон. Деталі 
дізнавались експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Вимоги та заборони 
Закон №2351 впроваджує в Україні євро-

пейські стандарти поводження з тваринами. 
Документ узгоджує українське законодавство 
з низкою директив ЄС, що мають стосунок 
до Європейської конвенції про захист тварин.

Згідно з документом, забороняється зну-
щання чи жорстоке поводження з домашніми 
тваринами, зокрема, негуманне дресируван-
ня чи дарування тварин як призи, евтаназія 
бездомних тварин для регулювання їхньої 
чисельності. Поза законом жебракування із 
тваринами чи використання їх для фотопос-
луг. Не допускається утримування хижих чи 
рідкісних тварин вдома або в непристосованих 
для цього місцях, наприклад, в ресторанах і 
розважальних закладах.

За новими правилами, не можна зали-
шати тварину в закритому салоні авто за 
температури повітря понад +20 та менше +5 
градусів. Забороняється тримати домашню 
тварину прив'язаною, якщо довжина прив'язі 
становить менше 20 метрів. Навіть якщо тва-
рина прив'язана за правилами, у неї має бути 
можливість сховатися від сонця при темпе-
ратурі більше як +20 або менше 0.

Відповідно до закону, знущання тепер 
каратиметься суворіше. За жорстоке пово-
дження із твариною запроваджується штраф 
від 3 400 до 5 100 гривень з конфіскацією тва-
рини. Якщо тварин двоє і більше, то штраф 
становитиме від 5 100 до 8 500 гривень.

За жорстоке поводження з тваринами, 
яке призвело до каліцтва, загибелі тварини, 
публічні заклики до жорстокого поводження, 
нацьковування тварин одна на одну загрожує 
позбавлення волі від 2 до 3 років з конфіска-
цією тварини.

Жорстока поведінка щодо тварин у при-
сутності неповнолітніх може призвести до по-
збавлення волі від 3 до 5 років з конфіскацією 
тварини. За злочин з особливою жорстокістю 
або щодо двох і більше тварин – позбавлення 
волі від 5 до 8 років.

Важливо знати, що притягнути до адмі-
ністративної відповідальності за жорстоке 
поводження з тваринами можуть з 14 років, а 

з 16 років – до кримінальної відповідальності. 
Людину, яка вчинила злочин, також будуть 
позбавлятимуть прав на утримування тварин 
на п'ять років.

Контролюватиме дотримання вимог зако-
ну Національна поліція. Президент підписав 
закон, а це означає, що вже через 3 місяці 
він вступить у дію. Зоозахисники кажуть, 
що закон №2351 – це лише перша перемога 
на шляху до гуманної країни. На розгляд 
Верховної Ради все ще чекає низка важливих 
законопроєктів, зокрема про заборону при-
травочних станцій та хутрових ферм, а також 
контактних зоопарків.

Необхідність контролю 
Зоозахисники кажуть, щоб закон пра-

цював, потрібен громадський контроль. Не 
можна проходити повз, коли йдеться про 
життя і здоров’я тварин. Якщо ви стали свід-
ком жорстокого поводження, потрібно  зафік-

сувати ситуацію на фото чи відео і викликати 
поліцію. Далі необхідно знайти свідків, взяти 
їхні контактні дані, дізнатися дані власника 
тварини. Коли приїде поліція, потрібно на-
писати заяву за фактом жорстокого пово-
дження із твариною, долучити до неї фото, 
відеозйомку, контактні дані свідків. Залежно 
від стану тварини поліцейські можуть скласти 
постанову про притягнення кривдника до 
адміністративної відповідальності або про-
токол огляду місця злочину. 

Експерти наголошують, що ситуації бу-
вають дуже різні, тому важливо не тільки 
карати винних, а й проводити просвітницьку 
роботу. Часто тварини потерпають від не-
усвідомленої жорстокості, наприклад, через 
незнання людей про умови утримання тварин 
або навіть можливість стерилізації. 

«Люди часом навіть не знають, що можна 
стерилізувати тварину й не скоювати щороку 
такий великий гріх – убивство цуценят чи 
кошенят. Я вважаю, що потрібні інформаційно-
просвітницькі кампанії, в тому числі на на-
ціональних телеканалах, бо в селах і невеликих 
селищах інтернет не дуже поширений, особливо 
серед старших людей. Потрібна соціальна ре-
клама з роз’ясненням, що таке стерилізація, як 
вона проводиться, чим корисна. Також потрібно 
створити можливості для стерилізації тварин. 
У територіальних громадах слід заснувати 
спеціалізовані підприємства чи відділи для ство-
рення мобільних пунктів стерилізації», – каже 
віцепрезидентка Асоціації зоозахисників 
України Марина Суркова.

Так само на окрему увагу заслуговують 
прояви дитячої жорстокості. Іноді діти не 
розуміють, що їхні дії можуть нашкодити 
тварині. Якщо батьки помічають жорстокі 
ігри з тваринами із биттям, відриванням крил 
або лапок комахам – потрібно реагувати. Пси-
хологи радять із дитинства прищеплювати 
співчуття і дбайливе ставлення до тварин.

Тож українців закликають бути уваж-
ними, знати закони і алгоритми дій у таких 
ситуаціях, адже знання допоможе рятувати 
та захищати тварин.

Порахувати вартість реєстрації 
авто й обрати «номери мрії»:  
нові онлайн-можливості 
сервісних центрів МВС 

Відтепер перед реєстрацією 
чи перереєстрацією авто мож-
на онлайн порахувати вартість 
послуги та обрати будь-яку 
комбінацію цифр для номерно-
го знака: сервісні центри МВС 
запустили 2 нові онлайн-серві-
си для клієнтів.

Завдяки нововведенню тепер можна са-
мостійно розрахувати орієнтовну вартість 
послуги та перевірити, чи є бажана цифрова 
комбінація номерного знаку в регіоні.

1. Онлайн-сервіс «Калькулятор»
Створений для розрахунку орієнтовної 

вартості послуги з реєстрації (перереєстра-
ції) транспортного засобу. Сервіс надає 
можливість дізнатися не лише про вартість 
реєстраційної послуги сервісного центру 
МВС для будь-якого типу транспортного 
засобу, а й про те, які саме податки та збори 

та в якому розмірі сплачуються у кожному 
конкретному випадку.

Зокрема, калькулятор враховує:
• яку саме суму доведеться сплатити за 

послугу сервісного центру МВС залежно 
від типу транспортного засобу та країни-
виробника;

• чи потрібно при реєстрації транспорт-
ного засобу сплачувати збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування та розрахує 
його суму;

• чи потрібно і в якому саме розмірі спла-
чувати при відчуженні податок на дохід та 
військовий збір.

Калькулятор доступний в інфобоксах – 
безпосередньо у сервісних центрах МВС, а 
також онлайн – на офіційному сайті ГСЦ 
МВС у розділі «Інформаційні сервіси та 
перевірка документів».

2. «Перевірка наявності номерних 
знаків на сайті ГСЦ МВС»

Цим сервісом уже можна було скорис-
туватися в інфобоксах, установлених у при-
міщеннях оновлених сервісних центрів МВС. 
А відтепер він буде доступний і онлайн на 
сайті Головного сервісного центру МВС.

За допомогою закладеного функціонала 
дуже зручно, не виходячи з дому, дізнатися, 
до якого саме сервісного центру МВС необ-
хідно записатися, щоб закріпити за авто 
номерний знак з омріяною комбінацією 
цифр. І якщо раніше таку онлайн-перевірку 
можна було здійснити лише для комбінацій 
цифр, що віднесена до категорії платних, 
то нині така комбінація цифр може бути 
будь-якою.

Більше новин – на сайті hsc.gov.ua та 
офіційній сторінці Головного сервісного 
центру МВС у Facebook.

РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області
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Iгор Ходак: «Я досі і щиро вірю  
у свій край, у свою державу – Україну!»

Лише кілька днів відділяє 
нас від знакової ювілейної дати 
– 30-річчя проголошення неза-
лежності України. У кожного 
з нас свої враження про цей 
період життя новоутвореної 
держави, нині підбиваємо 
певні особисті підсумки життя 
у незалежній країні. Важко 
давати однозначні оцінки тих 
подій, які вмістилися у трид-
цятилітній період нашої новіт-
ньої історії. Куди цікавішими 
і водночас показовими є біо-
графії наших співвітчизників, 
земляків, які за час становлен-
ня державності України зуміли 
досягти значних і значимих 
для громади результатів. У 
Романові такою людиною, яка 
привертає увагу всієї громади, 
є засновник і керівник потуж-
ного підприємства «ВІВАД 09» 
Ігор Ходак. Ми запропонували 
Ігорю Євгеновичу декілька 
запитань, що стосуються його 
особистого життєвого  шляху у 
період після 1991-го року.

- Ви можете згадати той фініш літа 
1991-го року і своє сприйняття факту 
проголошення незалежності України?

- Щоб краще зрозуміти мою життєву 
ситуацію влітку 1991-го року, слід враху-
вати цілу низку обставин. По-перше, у 
1991-му році я завершував службу в ла-
вах Радянської армії. Служив в Одесі, як 
тоді було передбачено, – 2 роки. Ще один 
фактор, який на той час дуже впливав на 
мій світогляд, наміри і життєві плани – на-
передодні служби в армії у мене померла 
мама. Вже під час служби наша сім’я по-
несла ще одну втрату – померла бабуся. 
Не стало найрідніших людей, які були 
для мене і моїх двох братів символами 
тепла, ласки, домашнього затишку. Тому 
вже під час служби в армії я розумів, що 
матеріальної підмоги від сім‘ї, а точніше 
– від батька, який мав думати про долю 
трьох синів, я не зможу отримати. Мої 
погляди були направлені на навчальний 
заклад, який давав би можливість отрима-
ти професію моряка. Ще раз нагадаю, що 
служив в Одесі і, звісно ж, бачив, з якою 
шаною ставились одесити до цієї професії. 
Для мене отримати таку спеціальність 
і роботу, яка дозволить міцно стати на 
ноги, було вершиною усіх тогочасних мрій. 
Певний моніторинг навчальних закладів, 
що готують моряків для торговельного 
флоту у межах всього СРСР, я провів вже 
на другому році військової служби. Коли 
було проголошено Акт про державну не-
залежність України, коло навчальних за-
кладів зі зрозумілих причин звузилося 
до двох. Зрештою я вибрав миколаївську 
мореходку, куди вступив на навчання і де 
навчався два роки і три місяці. 

Ви запитуєте про мої відчуття та 
про мою реакцію на події серпня, а по-
тім і грудня 1991-го року? Що я думав? 
Наскільки глибоко мене вразили ті 
події? Якщо чесно і відверто, то мене, 
як молодого демобілізованого солда-
та, найбільше цікавило одне-єдине 
питання – як влаштувати своє життя. 
Стосовно появи на карті світу держави 
Україна особливих емоцій не виника-
ло. Та й звідкіля вони візьмуться, коли 
під час служби в армії тобі щоденно 
промивали свідомість всілякими по-
літінформаціями, настановами та 
іншими компонентами агітаційної 
роботи. Два роки – це не два тижні і на-
віть не пів року. Тому варто зрозуміти, 
що чогось епохального для себе чи членів 
своєї сім ‘ї у 1991-му році  я не бачив. Знав, 
що відбуваються зміни у державі, розу-

мів, що історичні, але турбувався про те, 
що треба отримувати перспективну про-
фесію, розумів, що навчатися треба буде 
старанно, ретельно, дисциплінованість та 
працьовитість багато значили для того, 
щоб себе гарно зарекомендувати. Вчився 
із бажанням, старанням, бо знав – жодних 
зв‘язків чи певної протекції, аби отримати 
роботу, у мене не буде. Вже у стінах море-
ходки потрапив до числа курсантів, яким 
пощастило проходити  потужну, тривалу, 
семимісячну практику на гігантському 
судні-балкері «Зоя Космодем’янська».

- Ігоре Євгеновичу, для більшості 
жителів Житомирщини професія мо-
ряка і досі видається унікальною і у 
чомусь дивовижною. Ваш кількарічний 
стаж роботи на флоті однозначно  за-
лишив  незабутні  враження?

- Вражень вистачає на усе життя. У мо-
ряків є цікавий вислів, який стосується 
життєвого вибору. Він звучить так: якщо 
тобі, моряче, доля подарувала б два жит-
тя, то одне однозначно варто присвятити 
морю. І з цим важко не погодитись. Кілька-
річний досвід роботи у плаванні по морях і 
країнах дає чимало пізнавальної поживи на 
все життя. Але ще важливіший життєвий 
гарт, який отримуєш у складних, а бувало 
– і надзвичайних умовах. Найдивовижніші 
враження від країн Південно-Східної Азії. 
Тоді, на початку 90-х років, мене особливо 
вразив Китай. Комуністична система якраз 
освоїла ринкові методи господарства, але 
найперша ознака цієї країни – чемні, на-
прочуд трудолюбиві люди. Україна, як 
незалежна держава, тоді лише заявляла 
про себе, і китайці ставились із повагою 
до всіх представників колишнього СРСР. 
Тоді ж вдалося побувати у Сінгапурі, який 
на очах ставав потужним центром світової 
економіки. 

Загалом враження від пізнання і спо-
глядання усього нового переповнювали. 
Окрім побаченого, вдалося дещо зрозумі-
ти. Складна, іноді небезпечна робота на 
флоті навчила нас мислити, бачити нові 
обрії, але головний висновок полягав у 
тому, що світ дуже потужно змінюється і 
досягати певного життєвого успіху мож-
на лише у стані невпинного, але дієвого 
розвитку.

- Як сталося, що роботу на флоті ви 
змінили на підприємницьку діяльність?

- Знову ж таки суто випадково, точних 
обставин вже й не пам’ятаю, але одного 
разу, під час перерви між плаванням, по-
трапив біля Одеси на майданчик із про-
дажу будматеріалів. Дошки, бруси, балки 
становили для мене певний інтерес, адже 
цінові пропозиції наприклад Одеси та 
Житомирщини можна було поєднувати. 
Час був такий – становлення підприєм-
ництва, яке не задовольнялося торгівлею 
на базарах. Ми були першими, і перши-
ми відчули на собі складнощі процесу. 

Водночас власноруч творили свій бізнес, 
на власний ризик, на власний розум і за-
вдяки виключно власному сумлінню. Це 
була пора справді пекельної, цілодобової 
праці та постійного неспокою.

- За таких умов ви облаштовували 
особисте життя?

- Звісно, маючи  власний і більш-менш 
стабільний заробіток, ставши, як то кажуть, 
на ноги, вирішив створити свою сім’ю. У 
1996-му році тут, у Романові, одружився. 
Ми з дружиною маємо донечку Олену, яка 
сьогодні, лише місяць тому, завершила 
навчання у Київському університеті на 
факультеті міжнародних відносин.

- Таким чином, можна сказати, 
що саме ваша донечка подарувала 
батькам гарний і навіть символічний 
подарунок напередодні такої  знакової 
дати у житті держави?

- Визнаю, що з-поміж усіх моїх досяг-
нень, з поміж успіхів, яких мені вдалося 
сьогодні досягти на чолі заснованого мною 
підприємства «ВІВАД 09», завершення на-
вчання, отримання моєю донькою диплома 
із відзнакою займає особливе місце. Якщо 
взяти до уваги той факт, що Олена Ходак 
розпочинає свою кар’єру на  підприєм-
стві «ВІВАД 09», то для мене це – подвійна 
радість. Зауважу, що такий вибір свого 
першого місця роботи моя донька зробила 
свідомо і, звісно ж, не за один день чи на-
віть за місяць. Але її рішення працювати 
у компанії, яку заснував батько, яка ста-
ла справою його життя, для мене дуже 
важливе. Тим паче, це загальновідомо, 
що ТОВ «ВІВАД 09» зорієнтоване на екс-
порт своєї продукції. Стосунки зі своїми 
закордонними партнерами – надзвичайно 
відповідальна справа, і я переконаний, що 
знання та працьовитість, а також амбітні 
наміри моєї доньки стануть основою нових 
можливостей компанії. 

- Ігоре Євгеновичу, у нашій розмові 
ми поки що не торкалися сфери по-
літики. З певної пори вас у Романові, 
а в подальшому – на території Жи-
томирщини люди знають як дієвого 
депутата Житомирської обласної ради. 
Розкажіть про те, як все розпочалося.

- Тривалий час мої зусилля і коло моїх 
інтересів були зосереджені на роботі під-
приємства, яке я заснував 15 років тому. Ро-
боти було справді багато, ми розвивалися, 
і статус підприємця, такого собі успішного 
«комерца», мене на той час задовольняв. 
Однак у 2015-му році, коли підприємство 
«ВІВАД 09» набрало дуже потужних обер-
тів у своїй діяльності і коли в Україні на-
стали часи назрілих змін, я розумів, що 
обмежуватись лише підприємницькою 
діяльністю не можна; моя компанія, моя 
родина живе на певній території, про-
блеми якої мені близькі і болючі. Я разом 
з усіма жителями селища відчуваю їх на 

собі. Дивлячись за тим, що відбувається в 
Україні, я розумів і був переконаний, що 
мої зусилля знадобляться для тих змін, 
на які ми чекали і сподівалися. 

Не скажу, що під час своєї першої де-
путатської каденції у складі Житомирської 
обласної ради я дивився на світ скрізь ро-
жеві окуляри, але вчитися доводилося ба-
гато чому. Бізнес і підприємництво – речі 
відповідальні і складні, але політична ді-
яльність в Україні куди складніша. Вважаю, 
що навчився розрізняти голі декларації 
і реальні справи, більш відповідально 
ставитись до вибору своїх соратників та 
однодумців. Сьогодні я вдруге обраний 
депутатом Житомирської облради і усві-
домлюю усю ступінь відповідальності за 
надані мені повноваження. Щоправда, саме 
у цей час, коли я поринув у політичну ро-
боту, з’явилися опоненти, розпочалася 
певна інформаційна робота і, уявіть собі 
– я дізнався про себе багато чого нового. 
Здебільшого – у вигляді пліток та чуток, 
які поширювалися стрімко у найпримі-
тивніший спосіб. Звинувачення доходять 
до абсурду, але моє правило – нам своє 
робити! І ми – робимо! Cвоєю щоденною, 
дуже клопіткою та напруженою працею 
ми повсякчас доводимо свою орієнтацію 
на розвиток, на успіх і на покращення 
життя у громаді. Нарівні з плітками є 
ціла низка проєктів, які я започаткував і 
фінансую. Окрім того, підприємство несе 
дуже відповідальну місію основного плат-
ника податків до бюджету Романівської 
селищної ради. Зауважу, що у структурі 
основного податку (ПДФО), який на-
повнює бюджет Романівської громади, 
частка платежів підприємства «ВІВАД 
09» сягає майже 70%. Ми розвиваємось, 
ми вже у цьому році освоюємо нові ви-
робничі потужності і нові види нашої 
продукції. А загалом ТОВ «ВІВАД 09» 
сплачує в рік більше 63-х мільйонів 
гривень у вигляді податків усіх рівнів.

- Ігоре Євгеновичу, наша розмова 
добігає до завершення, тому наоста-
нок хотілося б почути від вас певні 
слова із очікуваннями, а, можливо, 
навіть і мріями, які кожен свідомий 
громадянин своєї країни виношує 
якраз напередодні такого святкового 
державного ювілею.

- Основний напрям розвитку сучасної 
України я вбачаю у сприянні розвитку 
малого та середнього бізнесу. Звісно, най-
краще – виробничого спрямування, такого, 
де створюється додаткова вартість. Я нео-
дноразово казав і буду стверджувати, що у 
нашій Романівській громаді має бути хоча 
б декілька платників податків, співмірних 
із податковим внеском нашого підприєм-
ства. Лише тоді ми зможемо сподіватися на 
розвиток, на примноження того, що було 
зроблено. Розумію складність усіх завдань, 
які треба гранично швидко вирішувати 
в Україні. Переконаний, для цього слід 
проявити політичну волю керівництву 
держави. Всі це знають, але мушу нагадати, 
що йдеться насамперед про зміну правил 
гри в Україні, про те, щоб сприяння та ком-
форт мали не лише люди, що входять до 
обмеженого фінансово-політичного кола, 
але той сектор економіки, який спромож-
ний вивести Україну на орбіту сучасних 
і цивілізованих держав. Я точно про це 
знаю, у це вірю, сподіваюсь, а значить – 
мрію.

Записав Віктор Радчук
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Здобутий реванш задає  
настрій у головних матчах!

Віктор Єрофєєв

У Романові, завдяки 
турботі та підтримці 
депутата Житомир-
ської обласної ради 
від політичної партії 
«Наш край», генераль-
ного директора ТОВ 
«ВІВАД 09» Ігоря Хода-
ка, успішно грають у 
чемпіонаті та першо-
сті Житомирщини дві 
футбольні команди – 
«Зоря» і «Зоря-2». Рівно 
півтора місяця тривала 
літня перерва у чемпі-
онаті Житомирської 
області із футболу.

Команди-учасниці по-
різному проводили сво-
єрідний тайм-аут, який 
тривав з 26 червня до 
14 серпня. Романівський 
футбол, наприклад, від-
значився чемпіонатом 
Романівської селищної 
ради, фінальні поєдинки 
якого заплановані на 24 
серпня – День незалеж-
ності України – і стануть 
таким чином елементом 
святкової програми у Ро-
манові.

14 серпня 2021 року на ста-
діоні Романівської ДЮСШ 
відбувся поєдинок між ко-
мандами другої ліги першо-
сті Житомирщини. У гості до 
Романова прибули футболісти 
ФК «Ярунь» (Новоград-Волин-
ський район). Інтрига поєдинку 
великою мірою пояснювалась 
тим, що романівські футболісти 
із команди «Зоря-2» у першому 
колі чемпіонату зазнали у Яруні 

потужної поразки. Відтоді, що-
правда, минуло більше трьох мі-
сяців, і тепер футболісти «Зорі-2» 
демонструють куди більше злаго-
дженості та взаєморозуміння. Ну 
а за рівнем функціональної готов-
ності, індивідуальної майстернос-
ті молоді романівські футболісти 
переважають багатьох суперників 
серед колективів другої ліги.

Напередодні гри відчувалася 
певна напруга, адже романівська 
команда памятала прикру по-
разку наприкінці квітня, і тепер 
хлопці буквально рвалися у бій 
із лише однією метою – взяти 
реванш. Матч розпочався із роз-
відки, але спочатку футболісти із 
Яруні почувалися фаворитами, 
оскільки займали у турнірній 
таблиці першості друге місце, а 
«Зоря-2» за підсумками першого 
кола мала тільки четвертий ре-
зультат. Проте вже після перших 
15-ти хвилин гри «Зоря-2» здобула 
перевагу над суперником і в одній 
із атак романівські футболісти 
відкрили рахунок. Гра одразу 
пожвавішала, гості вирішили за 

будь-яку ціну зрівняти рахунок, 
але... Другий гол ФК «Ярунь» 
отримав через грубу помилку 
свого воротаря. М’яч після удару 
півзахисника «Зорі-2» Артема 
Покаюка торкнувся трав’яного 
покриву і перескочив через гол-
кіпера ФК «Ярунь». 2:0, але до за-
вершення першої половини гри 
«Зоря-2» мала ще дві реальні на-
годи збільшити рахунок. Гості та-
кож відповідали гострою атакою, 
і лише майстерність та вдалий 
вибір позиції воротаря «Зорі-2» 
врятували господарів стадіону 
від голу. У другому таймі футбо-
лісти «Зорі-2» міцно перехопи-
ли ініціативу та не віддавали її 
суперникові до завершення гри. 
Із двох реальних нагод «Зоря-2» 
одну зуміла використати і до-
вести підсумковий рахунок у грі 
до 3:0. Отже, реванш відбувся, і 
«Зоря-2» тепер відстає від другої 
стрічки у турнірній таблиці лише 
на одне очко. Наступної суботи 
романівська молодь їде на гру до 
Малина, де наших футболістів 
чекає дуже складна гра. Але знову 

ж таки рівень готовності «Зорі-2» 
до поєдинків із найсильнішим 
суперником сьогодні достатньо 
високий.

Ще одна романівська ко-
манда – «Зоря» – 14 серпня 
грала на виїзді у Ставках із 
командою «Полісся». Романівча-
ни гідно протистояли іменитому 
супернику, якого ще й сьогодні 
вважають головним претенден-
том на «золото» чемпіонату вищої 
ліги. Той факт, що футболісти зі 
Ставків дійшли до фіналу куб-
ка Небесної сотні, говорить про 
справжню силу команди. «По-
лісся» все ж таки спромоглося 
забити гостям один гол, який і 
вирішив долю матчу. Схоже на 
те, що вже у наступному матчі 
підопічні тренера «Зорі» Віктора 
Чорного докладуть надзусиль, аби 
порадувати своїх прихильників 
перемогою.

І наостанок про вболівальни-
ків та відвідувачів стадіону у Ро-
манові. Їх поки що не так багато, 
як в інших містах і селах Жито-
мирщини. Скажімо, у Яруні на 

гру із «Зорею-2» прийшло більше 
п’яти сотень вболівальників. У 
Малині чи Коростені на стадіоні 
під час футбольних поєдинків 
менше тисячі  вболівальників 
не буває. У Романові, де завдяки 
турботі та підтримці генераль-
ного директора ТОВ «ВІВАД 09» 
Ігора Ходака, доволі успішно 
грають у чемпіонаті та першості 
Житомирщини аж дві команди 
(«Зоря» і «Зоря-2»), підтримка 
громадськості поки що пере-
буває на низькому рівні. Наче й 
оголошень напередодні матчів 
у Романові вистачає, але й без 
нагадувань багато хто із жителів 
селища знає про те, що щосуботи 
о 16-й годині у Романові розпо-
чинається великий футбол. 

Якщо вболівальники хоча 
б трішечки консолідуються 
і дружніше відгукнуться на 
потребу підтримки своїх, і 
«Зоря», і «Зоря-2» матимуть 
на домашній арені додаткового, 
так званого «12-го гравця». Іноді 
його присутність на трибунах 
багато чого варта!

Робота за кордоном: основні моменти, на які варто звернути увагу
Робота за кордоном – 

це мрія багатьох. Однак 
не завжди втілення мрії 
в життя має щасливий 
кінець. 

Насправді тема працевлашту-
вання за кордоном є досить супер-
ечливою. З одного боку

- в європейських країнах опла-
та праці значно вища, ніж в Укра-
їні навіть і для некваліфікованих 
працівників, а якщо підтвердити 
кваліфікацію, то заробітна плата 
буде ще вище;

- можливість вивчення мови, 
культурний обмін;

- доступ до більш якісної осві-
ти та медицини;

- отримання посвідки на тим-
часове проживання або навіть 
громадянства.

Звісно, це все можливо, однак, 
як свідчить статистика, близько 
50% заробітчан не отримують 
того, на що сподівались. І най-
гірше в цій ситуації те, що по-
тенційні заробітчани вірять, що 
це може статись з ким завгодно 
окрім них.

Існує безліч стереотипів сто-
совно роботи за кордоном та мож-
ливості стати жертвою торгівлі 
людьми. Головними є:

- торгівля людьми – це лише 
сексуальна експлуатація, і тому 
жертвою можуть стати лише мо-
лоді жінки;

- жертвою не може стати лю-
дина, що має вищу освіту;

- мені допомагають друзі/
знайомі/родичі, тому це мене не 
стосується.

Найпоширенішим міфом є те, 
що торгівля людьми – це лише сек-
суальна експлуатація. На жаль, роз-
виток не стоїть на місці, і це ство-
рює все нові й нові форми торгівлі 
людьми, тому жертвою може стати 
будь-яка людина, незалежно від 
віку, статі чи соціального статусу. 
Серед основних форм торгівлі 
людьми варто виділити: 

- трудову експлуатацію – ситу-
ація, коли не оплачують працю 
або оплачують в рази менше;

- сексуальна експлуатація – 
жертвами можуть бути жінки, чо-
ловіки та діти, яких примушують 
займатись проституцією, надава-
ти ескорт-послуги або зніматись 
у порнографічних фільмах;

- втягнення у злочину діяль-
ність;

- торгівлю органами – один із 
найгірших варіантів, який може 
трапитись, у кращому разі люди-
на стає інвалідом, у гіршому – це 
призводить до смерті;

- використання у збройних 
конфліктах.

Найгірше із цього всього, що 
існує безліч людей, які за бажан-
ня жити за кордоном, працювати 
там і отримувати заробітну плату 
в доларах чи євро стають добро-
вільними жертвами.

Щоб зменшити шанс потра-
пити у небезпечну ситуацію, 
потрібно завжди легально пра-
цевлаштовуватись.

На сьогодні на ринку є безліч 
компаній, які пропонують послу-
ги працевлаштування за кордо-
ном. Одні пропонують офіційне 
працевлаштування, а інші за без-
візом. Однак не завжди офіційне 
працевлаштування є безпечним. 

Перед тим, як поїхати за 
кордон на роботу, потрібно:

- перевірити наявність 
ліцензії у компанії, що надає 
вам послуги у посередництві;

- дізнатись максимальну 
кількість інформації про вакан-
сію та компанію, в якій будете 
працювати;

- ознайомитись з умовами 
договору і не підписувати нічо-
го незнайомою мовою;

- не надавати оригінали 
документів, лише копії;

- повідомити близьких, 
друзів про вашу поїздку, місце 
роботи, дату відправлення та 
приїзду.

За більш детальнішим роз'яс-
ненням ви можете звернутися 
до Романівського бюро правової 
допомоги за телефоном (04146) 
2-34-36 або за телефоном кон-
такт-центру безоплатної право-
вої допомоги 0800-213-103.



Середа, 18 серпня 2021

ОВЕН
Ви захочете зробити 

все і водночас, але це 
може негативно відби-

тися на вашому самопочутті. На 
вихідних гарненько відпочиньте. 

ТЕЛЕЦЬ 
Зможете багато отри-

мати. Але для цього до-
ведеться добре попрацювати. На 
вихідних складіть плани на май-
бутнє – не час розслаблятися. 

БЛИЗНЮКИ
Якщо є невиконані за-

вдання, займіться ними, 
далі буде важче їх реалізувати. 
Можливе просування кар̀єрними 
сходинками. 

РАК
Вдалий період, щоб 

вирішити внутрішньосі-
мейні конфлікти. З серед-

ини тижня – досить вдалий період 
для нових починань. 

ЛЕВ
У самотніх представ-

ників цього знаку зодіаку 
великий шанс зустріти другу по-
ловинку. Не забувайте слідкувати 
за здоров̀ ям. 

ДІВА
Загалом на вас чекає 

сприятливий тиждень. 
Зорі прогнозують успіх 

як у особистому житті, так і у про-
фесійній сфері. 

ТЕРЕЗИ
Розпочніть тиждень 

активно. Ближче до ви-
хідних отримаєте небу-

валий період емоцій, можливо, 
навіть закохаєтеся. 

СКОРПІОН
Можете постати перед 

вибором: нове або ж про-
довження старого. І тут 

вам не потрібні поради – орієн-
туйтеся на власну інтуїцію. 

СТРІЛЕЦЬ 
Свою думку дове-

деться відстояти, і да-
леко не всі будуть з нею 

згодні. В середині тижня чекайте 
на результат тривалої праці. 

КОЗОРІГ
Зайва метушня ні до 

чого. До вас прийде на-
тхнення. Якщо плануєте 

візит до лікаря – записуйтеся на 
вівторок або середу. 

ВОДОЛІЙ
В д а л и й  ч а с  д л я 

розв̀ язання квартирних 
питань. На вихідних скла-

діть список термінових справ і від-
починьте – вам це необхідно. 

РИБИ 
Нарешті ви отримає-

те нагороду, про яку так 
довго мріяли. Ближче до 

вихідних чекайте на додатковий при-
буток, але витрачайте з розумом. 
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Смачного!

Коли збирати буряки 
для зберігання на зиму

Буряк – однорічний 
овоч, який входить в 
обов’язковий список 
овочів, які ми вирощу-
ємо на ділянці. Воно 
і правильно – добре 
зберігається взимку і 
дуже смачний. 

Медики рекомендують їсти 
варений буряк діабетикам, за-
капувати свіжий сік в ніс при 
нежиті, пити для пониження 
тиску. Кашка з бурякового лис-
тя, прикладена до ударів, ранки 
і синяка, відмінно знімає біль і 
загоює.

Кількість вітамінів і мікро-
елементів у ньому величезна. 
Найцінніше те, що буряк має 
високий вміст йоду, а також 
залізо, кобальт, магній і інші 
корисні речовини.

Що ж, тепер зрозумівши, 
який цінний овоч ви вирости-
ли на своїй ділянці, потрібно 
знати, коли його прибирати 
і як правильно його зберегти 
на зиму. Для початку потрібно 
знати, коли викопати буряк. Від 
правильно обраного терміну 
збирання залежать:

• смакові якості овочів,
• кількість вітамінів, нако-

пичені за період вирощування,
• здатність до тривалого збе-

рігання взимку без загнивання 
і висихання.

Коли збирати буряки на 
зберігання

Звичайно, терміни збирання 
буряків на зиму, як і моркви, за-
лежать від примх осінньої по-
годи. Намагайтеся не збирати 
урожай в дощ. Адже, окрім зби-
рання, його потрібно очистити 
від землі і підсушити.

Щоб правильно визначити, 
коли копати буряки, потрібно 
спостерігати за погодою і за ко-
ренеплодом. Збирають буряк з 
грядки, якщо з’явилися нарости. 
Нарости на листі і корене-
плодах буряків говорять про 
те, що овоч дозрів. Якщо ви 
сумніваєтеся, то викопайте один 
буряк і подивіться, наскільки 
він дозрів.

Цей коренеплід досить 
холодостійкий. Буряк росте і 
накопичує в собі поживні ре-
човини аж до нічної темпера-
тури в 2-3 градуси. Тому зби-
рають столовий буряк пізно, 
після того, як зібрали моркву. 
Найкращий час викопувати 
буряк – друга половина ве-
ресня до кінця жовтня для 
звичайних сортів буряків, 
таких як Циліндра, Матрона, 

Донна, Рокет F1(циліндричної 
форми, як і Циліндра), Патрік 
і Одинпаросткова. До речі, пізні 
сорти буряка більш солодкі і 
смачні, ніж ранні. Ранні сорти 
буряка треба прибирати раніше, 
з кінця серпня.

Цілком логічно, що на 
терміни, коли треба приби-
рати буряк, впливають такі 
фактори, як:

• термін дозрівання сорту 
(ранні та середньоранні сорти 
ми прибираємо раніше, ніж 
пізні);

• розміру коренеплодів – ве-
ликі слід викопувати раніше, 
дрібні можна залишити довше, 
щоб трохи підросли.

Терміни, коли потрібно ви-
копувати буряк на зберігання, 
залежить і від регіону вирощу-
вання.

Як зрозуміти, що буряк 
дозрів і його можна 
прибирати на зиму?

Перше, на що варто звернути 
увагу, – це сорт і час посадки. З 
огляду на сорт можна розраху-
вати час дозрівання будь-яких 
овочів. Однак тут істотно впли-
ває погода, тому з року в рік час 
збору врожаю буде змінюватися. 

Отже, орієнтуватися, 
коли збирати буряки 
на зиму, треба не за 
точними датами, а за 
зовнішніми ознаками, 
які краще скажуть, чи 
дозрів коренеплід:

• нижнє листя пожов-
кло і зів’яло;

• на коренеплоді 
з’явилися нарости;

• розмір і маса буряків 
стали такими, як було 
обіцяно виробником 
сорту.

Однак якщо є загроза осінніх 
заморозків, то краще викопати 
буряк раніше, ніж дочекатися 
підмерзання виступаючої части-
ни. Підмерзлі овочі зберігаються 
взимку дуже погано.

За матеріалами  
poradumo.com.ua/

Тарт «Груша в кришталі»
Ін г редіє нти: дл я сиропу: 

апельсиновий сік – 200 мл, апель-
синова цедра – 1 ч. л., вода – 650 мл, 
цукор – 4 ст. л., ванільний цукор 
– 1 ч. л. Для тарта: борошно 
350 г, вершкове масло – 200 г, вода 
 – 50 мл. Для крема: яйця– 2 шт, 
вершки – 75 мл, борошно – 2 ст.л., 
цукор – 2 ст.л. Для заливки: груша 
– 4 шт., желатин – 25 г. 

• Вершкове масло дістаємо з 
холодильника та залишаємо на 
20 хвилин.

• Борошно розтираємо з мас-
лом до отримання крихти.

• Додаємо воду (50-80 мл – за-
лежно від борошна), замішуємо 
тісто, загортаємо його в поліети-
ленову плівку і відправляємо на 
60-90 хвилин в холодильник.

• Потім тісто розгортаємо і 
викладаємо в застелену перга-
ментом і змащену маслом форму, 
формуючи денце і бортики торта.

• Викладаємо зверху перга-
мент, засипаємо гніт (квасоля або 
горох) і випікаємо в розігрітій до 
180° С духовці на 20 хвилин. 

• Готуємо груші: очищаємо 
від шкірки і вирізаємо серцевину.

• У сотейнику змішуємо цу-
кор (4 ст. л.), сік одного апельсина, 
апельсинову цедру (1 ч. л.) і воду 
(650 мл).

• Викладаємо в сироп груші, 
доводимо сироп до кипіння, дода-
ємо ванільний цукор, вимикаємо 
вогонь і даємо грушам настоятися 
в гарячому сиропі.

• Готуємо крем: змішуємо бо-
рошно і цукор. Додаємо груше-
вий сироп (75 мл) і перемішуємо. 
Збиваємо яйця, додаємо верш-
ки і збиваємо до пишної піни. 
З’єднуємо борошняну і яєчно-

вершкову суміші, перемішуємо 
до однорідності. 

• Формуємо пиріг. Груші 
виставляємо в форму з готовим 
коржем.

• Заливаємо груші заварним 
кремом, не доходячи на 1,5 см до 
краю форми. Випікаємо у розі-
грітій до 180° С духовці близько 25 
хвилин (крем повинен загуснути).

• Готовий пиріг виймаємо з 
духовки і даємо йому охолонути 
хвилин 40.

• Готуємо заливку. Желатин 
заливаємо холодною водою (50 
мл) і даємо йому набрякнути.

• Грушевий сироп (500 мл) 
поміщаємо на водяну баню, до-
даємо желатин і нагріваємо до 
повного розчинення желатину, 
але не кип’ятимо.

• Даємо желе трохи охолону-
ти і виливаємо на крем.

• Ставимо пиріг в холодильник 
до повного застигання желатину.

Джерело: https://smachno.ua/
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UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 Урочистості з нагоди
Дня державного пра�
пора України

10.25 Повернення
11.20 Міжнародний саміт
17.00 Д/с "Колапс. Як ук�

раїнці зруйнували
імперію зла"

21.35  "Зворотний відлік"
23.30 #ВУКРАЇНІ
00.40 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
1+1

06.30,19.30, 04.45 ТСН
07.00 Т/с "Папік � 2" (12+)
20.13 "Проспорт"
20.15 Cвятковий Вечірній

квартал 2021"
22.30 "Національна леген�

да України""
23.45 Х/ф "Сек'юріті" (16+)
01.40 Х/ф "Євротур" (16+)
03.05 Х/ф "Як позбутися

хлопця за 10 днів"

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 02.50 Ток�шоу
"Стосується кожного"

12.25 Х/ф "Високий блон�
дин у чорному чере�
вику"

14.10 Х/ф "Повернення ви�
сокого блондина"

15.50 Х/ф "Іграшка"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Кавказька по�

лонянка, або Нові
пригоди Шурика"

00.25 "Вещдок"
ÑÒÁ

09.30, 14.50 Т/с "Ніщо не
трапляється двічі"

09.00 Урочистості з нагоди
Дня Державного
Прапора України

14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"

15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Життя

прекрасне" 12+
01.50 День Незалежності.

Нескорені 16+
ICTV

06.55 Х/ф "Толока" 16+
09.15 Х/ф "Бібліотекар
11.15, 13.00 Х/ф "Індіана

Джонс: У пошуках
втраченого ковчега"

12.45,18.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Індіана Джон
22.00 Х/ф "Безславні

кріпаки" 16+
00.00 Х/ф "Шляхетні воло�

цюги" 12+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Х/ф "Страшилки"
11.45 Х/ф "Пікселі" 16+
13.45 Х/ф "Вартові Галак�

тики"
19.00 "Хто зверху?" 12+
21.05 Х/ф "Краля" 16+
23.45 Х/ф "Бар "Бридкий

койот" 16+
ÍÒÍ

06.25 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
07.40 Т/с "Захват" (16+)
11.35, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
15.05, 23.00 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
19.00,02.45 "Свідок"
00.40 Х/ф "Драконові оси"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

08.45 Сьогодні. Церемонія
підняття Прапора Ук�
раїни

09.00 Зірковий шлях
10.00 Т/с "Кошик для щас�

тя" 12+
14.00, 15.30 Т/с "Все одно

тебе дочекаюсь" 12+
20.00,23.10 Т/с "Непрек�

расна леді" 12+
00.10 Велика деолігархіза�

ція
01.30 Телемагазин
02.00 Історія одного злочи�

ну 16+
03.30 Т/с "Формула щас�

тя" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.40 Урочистості з нагоди
13.30,17.00 Студія
14.00 XVI літні Па�

ралімпійські ігри.
18.00 Д/с "Колапс.
21.35  "Зворотний відлік"
23.30 #ВУКРАЇНІ
00.40 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
02.00 Х/ф "Іван Миколай�

чук. Посвята"

1+1

09.30 Урочистості з нагоди
Дня Незалежності
України

12.20  "Твій день"
13.40 Х/ф "День Незалеж�

ності" (16+)
17.05 Х/ф "День Незалеж�

ності. Відродження"
19.30 ТСН
21.00 Концерт
00.45 Вечір прем'єр з Кате�

риною Осадчою 2021
²ÍÒÅÐ

09.25 Х/ф "За двома зай�
цями"

11.00 Х/ф "Весілля в Ма�
линівці"

12.55 Х/ф "Татусі без
шкідливих звичок

14.55 Т/с "Гонитва за ко�
ханням"

18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Королева бен�

зоколонки"
22.30 Концерт
00.35 Т/с "Олівія" 12+

ÑÒÁ

04.55, 12.30, 14.50 Т/с
"Ніщо не трапляєть�
ся двічі" 12+

10.00 Урочистий парад
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�

Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Мама" 12+
01.15 День Незалежності.

Нескорені
ICTV

08.45,12.30, 13.05 Скетч�
шоу "На трьох" 16+

09.45 Факти
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф "Поліцейська

академія
16.50, 19.10 Х/ф "За бор�

том"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Дизель�шоу 12+
22.30 "ВЕЛИКА Україна"
00.40 Х/ф "Безславні

кріпаки" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Черепашки
ніндзя 2" 12+

11.20 М/ф "Викрадена
принцеса"

13.10 Т/с "Будиночок на
щастя"

18.00 Т/с "Будиночок на
щастя" Спецвипуск
до Дня Незалежності
України

19.00 "Кто сверху?"
21.00 Святковий концерт
00.01 Х/ф "Секс і нічого

особистого" 16+

ÍÒÍ

07.05 М/ф "Як козаки..."
11.25, 19.00 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
14.55, 22.30 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
00.10 Х/ф "Дім сонця, що

сходить" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.10,08.15, 09.15 Ранок
09.50 Сьогодні
12.50, 15.30 Т/с "Олена і ка�

пітан" 12+
17.40,19.40 Концерт З

Днем народження,
Україно!

21.00 Святковий концерт
"Незалежність у
нашій ДНК. День Не�
залежності країни"

00.00,02.00 Т/с "Вікно жит�
тя" 12+

01.30 Телемагазин
02.40 Гучна справа
03.25 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,18.20, 22.05 XVI літні
Паралімпійські ігри

16.30 Студія Паралімпійські
ігри

18.00,21.00, 00.30, 05.25
Новини

21.45 Паралімпійських ігор
00.00 Перша шпальта
01.05 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
01.55 Х/ф "Білий птах з

чорною ознакою"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

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

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45 Х/ф "День Незалеж�

ності. Відродження"
23.00 Х/ф "День Незалеж�

ності" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.50 Т/с "Згадати мо�
лодість 2" 12+

12.25 Т/с "Детектив Рену�
ар" 12+

14.35,15.30 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Весілля в Ма�

линівці"
00.35 Т/с "Олівія" 12+
02.35 Д/п "Україна: забута

історія"
04.55 "Телемагазин"

ÑÒÁ

05.25 Т/с "Комісар Рекс"
09.10 "МастерШеф" 12+
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�

Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі.
Продовження" 12+

00.20 Т/с "Пограбування
по�жіночі" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.15,13.15 Скетч�шоу "На

трьох" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.55 Х/ф "Поліцейська

академія�4" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.25 Секретний фронт
21.35 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
23.45 Х/ф "Саботаж" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.05 "Орел і решка"
10.15 Т/с "Надприродне"
12.10 "Кохання на виживан�

ня" 16+
14.00 Х/ф "Краля" 16+
16.50 Т/с "Будиночок на

щастя"
19.00 "Хто зверху?" 12+
21.05 Х/ф "Чого хочуть

жінки"
23.50 Х/ф "Серцеїдки"

ÍÒÍ

07.45,17.00, 02.55 "Випад�
ковий свідок"

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

12.30,16.30, 19.00, 02.20
"Свідок"

14.50, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20 "Вартість життя"
00.45 "Легенди бандитсько�

го Києва"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
13.30,15.30, 18.00 Історія

одного злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"

16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00, 23.10 Т/с "Капітанша
00.10, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя" 12+
01.30 Телемагазин
02.40 Гучна справа
03.10 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,18.20, 22.05 XVI літні
Паралімпійські ігри

16.30 Паралімпійські ігри
18.00,21.00, 00.30, 05.25

Новини
21.45 Паралімпійських ігор
00.00 Схеми. Корупція в де�

талях
01.05 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
01.55 Х/ф "Сватання на

Гончарівці"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.15,12.20, 14.15 "Твій
день"

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

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45 "Право на владу 2021"
00.00 Х/ф "Дзвінок 2" (18+)
02.05 Х/ф "Дзвінок" (18+)

²ÍÒÅÐ

09.50 Т/с "Згадати мо�
лодість 2" 12+

12.25 Т/с "Детектив Рену�
ар" 12+

14.35,15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий

випадок"
18.00,19.00, 02.55 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "За двома зай�

цями"
00.10 Т/с "Олівія" 12+

ÑÒÁ

05.50 Т/с "Комісар Рекс"
09.50 "МастерШеф" 12+
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�

Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі.
Продовження" 12+

00.20 Т/с "Пограбування
по�жіночі" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.15,13.30 Скетч�шоу "На

трьох" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.45, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.50 Х/ф "Поліцейська

академія�5" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.25,01.35 Анти�зомбі
21.30 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
23.45 Х/ф "Еверлі" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 "Орел і решка"
10.15 Т/с "Надприродне"
12.10 "Кохання на виживан�

ня" 16+
14.05 Х/ф "Серцеїдки"
16.50 Т/с "Будиночок на

щастя"
18.00 Т/с "Будиночок на

щастя. Спецвипуск"
19.00 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Покоївка з Ман�

хеттену"
23.05 Х/ф "Привид" 16+

ÍÒÍ

07.55,09.00, 17.00, 02.55
"Випадковий свідок"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.25 "Свідок"

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

14.45, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20 "Правда життя"
00.45 "Легенди бандитсько�

го Києва"
01.50 "Реальні злочинці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
13.30,15.30, 18.00 Історія

одного злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.50 Т/с "Капітанша
23.10 Слідами української

корупці
00.50 Гучна справа
02.15 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,18.20, 22.05 XVI літні
Паралімпійські ігри

18.00,21.00, 00.30, 05.25
Новини

21.45 Доба Пара�
лімпійських ігор

00.00 Д/ц "Дикі Дива. Дикі
тварини в зоопарку

01.05 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"

01.55 Х/ф "Веселі Жабок�
ричі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

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

ліття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Одруження наосліп
22.10 Концерт
00.10 Х/ф "Багрова м'ята"
02.10 Х/ф "Дзвінок 2" (18+)

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

09.50 Т/с "Згадати мо�
лодість 2" 12+

12.25 Т/с "Детектив Рену�
ар" 12+

14.40,15.35, 00.45 "Вещдок"
18.00 Ток�шоу "Стосується

кожного"
20.00,03.05 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Ягуар" 16+
03.50 "Мультфільм"
04.25 "Орел і Решка

ÑÒÁ

06.00 "Врятуйте нашу сім'ю"
11.35, 14.50, 18.05 Т/с

"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�

Новини"
20.15, 22.50 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі.
Продовження" 12+

00.20 Х/ф "Мама мимо�
волі" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.15,20.10 Дизель�шоу

12+
11.40,13.30, 23.05, 01.50

Скетч�шоу "На трьох"
16+

12.45,15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Х/ф "Бібліоте�

кар: У пошуках Списа
Долі"

16.55 Х/ф "Поліцейська
академія�6" 16+

18.45 Факти. Вечір
03.30 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.15 "Аферисти в сітях"
14.30 Х/ф "Хеллбой: Золо�

та армія" 16+
16.50 Х/ф "Мисливці на

привидів" 12+
19.00 Х/ф "Моя суперко�

лишня" 16+
21.00 Х/ф "Ангели Чарлі"
23.35 Х/ф "П'ятниця 13�те"
01.30 "Вар'яти" 12+
02.10 "Служба розшуку

дітей"
02.15 "Зона ночі"

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.20 "Свідок"

10.50, 13.05, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

14.50, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20 "Таємниці світу"
00.45 "Легенди бандитсько�

го Києва"
01.45 "Реальні злочинці"
03.00 "Речовий доказ"
04.00 "Правда життя

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
13.30,15.30, 18.00 Історія

одного злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Капітанша 2" 12+
23.10, 02.00 Т/с "Все одно

тебе дочекаюсь" 12+
03.45 Т/с "Лабіринт" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,18.20, 21.50 XVI літні
Паралімпійські ігри

17.00 "Єднаємось Украї�
ною". Другий вірту�
альний форум Світо�
вого Конґресу Ук�
раїнців

18.00,21.00, 00.00, 02.30,
05.35 Новини

21.30 Паралімпійських ігор
00.25 Д/ф "93: бій за Украї�

ну" 12+
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Вечірній квартал
22.30 "Жіночий квартал"
23.30 Концерт "Ковчег "Ук�

раїна": 10 століть ук�
раїнської пісні"

00.35 Х/ф "Іловайськ 2014.
Батальйон Донбас"

03.00 Х/ф "Штучний розум"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Королева бен�

зоколонки"
13.30 Х/ф "Гараж"
15.35 Х/ф "Кавказька по�

лонянка
17.10 Т/с "Свідок обвину�

вачення" 16+
20.00 "Подробиці"
20.30 "Всі зірки в Юрмалі"
22.15 Т/с "Місце зустрічі

змінити не можна"
ÑÒÁ

04.20, 10.55 Т/с "Життя пре�
красне" 12+

07.55 "Неймовірна правда
про зірок"

11.50 "Супербабуся" 12+
16.40,00.05 "Звана вечеря"

12+
19.00 "МастерШеф" 12+

ICTV

05.05 Скетч�шоу "На трьох"
16+

05.25 Скарб нації
07.00 Скетч�шоу "ВЕЛИКА

Україна"
09.10, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
16.15 Х/ф "За бортом"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Нестримні" 16+
21.10 Х/ф "Нестримні�2"

16+
23.05 Х/ф "Сингулярність"

12+
01.00 Громадянська оборо�

на
02.45 Секретний фронт

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 М/ф "Кролик Пітер"
10.05 "Орел і решка
12.00 "Хто зверху? Спецви�

пуск" 12+
14.10 Х/ф "Хоббіт: Неспод�

івана подорож" 12+
17.45 Х/ф "Хоббіт: Пустка

Смоґа" 16+
21.00 Х/ф "Хоббіт: Битва

п'яти воїнств" 16+
23.55 Х/ф "Полювання за

янголами" 16+
02.00 "Зона ночі"

ÍÒÍ

06.55 Т/с "Право на захист"
10.30 "Легенди карного

розшуку"
12.25 "Випадковий свідок
13.40 Т/с "Смерть у раю �

9" (16+)
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Сутичка" (16+)
21.50 Х/ф "Остання куля"
23.35 Х/ф "Небезпечний

пасажир" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.25,03.30 Реальна місти�

ка
10.45 Т/с "Ти тільки вір"

12+
14.40, 15.20 Т/с "Намалюй

мені маму" 12+
20.00 Головна тема
21.00 Співають всі!
23.10, 02.00 Т/с "Непрек�

расна леді" 12+
01.30 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,10.01, 14.30, 18.00,
21.50 XVI літні Па�
ралімпійські ігри

10.00 Хвилина мовчання
13.30 День пам'яті захис�

ників України
16.30 Паралімпійські ігри
21.00,00.00, 02.30, 05.35

Новини
21.30 Паралімпійських ігор
00.25 Х/ф "Тіні забутих

предків"

1+1

07.00 "Життя відомих лю�
дей"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00,02.30 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.

2021. Найкраще"
20.15 Х/ф "Пульс"
22.10 Х/ф "Леон�кілер"

(16+)
00.20 Х/ф "Найкращий

стрілець" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00,10.55, 11.50, 12.45

"Інше життя"
13.30 "Вещдок. Особый

случай. Шрамы вой�
ны"

18.05 Х/ф "Підозри містера
Вічера"

20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Місце зустрічі

змінити не можна"
01.10 "Вещдок"

ÑÒÁ

04.45 Х/ф "Мама мимо�
волі" 16+

07.00 Х/ф "Знахар"
09.55 "МастерШеф" 12+
15.00 "СуперМама" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
21.00 "Один за всіх 2021

осінь" 16+
22.10 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

08.35 Х/ф "Індіана Джонс:
У пошуках втрачено�
го ковчега"

10.55, 13.00 Х/ф "Індіана
Джон і Храм Долі"

12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Індіана Джонс і

Останній хрестовий
похід"

16.10 Х/ф "Індіана Джонс і
Королівство кришта�
левого черепа"

18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Нестримні�3"
23.55 Х/ф "Вбивство у

Східному експресі"
02.05 Х/ф "Еверлі" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 Х/ф "Хроніки Спай�
дервіка"

09.10 Х/ф "Хоббіт: Неспод�
івана подорож" 12+

12.40 Х/ф "Хоббіт: Пустка
Смоґа" 16+

16.00 Х/ф "Хоббіт: Битва
п'яти воїнств" 16+

19.00 Х/ф "Сьомий син" 16+
21.00 Х/ф "Ван Хельсинг"

16+
23.40 Х/ф "Геймер" 18+
01.20 "Improv Live Show"

ÍÒÍ

09.15 Т/с "Смерть у раю �
9" (16+)

13.45 Х/ф "Сутичка" (16+)
16.05 Х/ф "Остання куля"

(16+)
17.50 "Легенди карного

розшуку"
19.00 Т/с "Захват" (16+)
22.55 Х/ф "Порятунок"
00.45 Х/ф "Небезпечний

пасажир" (16+)
02.10 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.50 Реальна містика
11.00 Х/ф "Нульовий цикл"
13.00 Т/с "Тростинка на

вітрі" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Гра в

долю" 12+
19.00 Сьогодні.
23.20, 02.00 Т/с "Ти тільки

вір" 12+
03.30 Гучна справа
04.15 Зірковий шлях
04.45 Т/с "Хід прокурора"
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Тел. (0432) 55-63-97, 55-63-98
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення №211629
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

ОГОЛОШЕННЯ
Продам оригінальне авто 

ВАЗ 2101, 1983р.в, кольору 
корида об`єм двигуна 1,2л.. 
Повний капітальний ремонт, 
гаражне зберігання, пробіг 
130т.км. Ціна - 30 000грн.  

м. Житомир тел.: 0976285488, 
тел.: 0509290477

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будь-
яких марок у будь-якому 

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

Запрошуємо на роботу водіїв-
далекобійників на внутрішні 

перевезення (база м. Корости-
шів). Оплата праці договірна. 
Тел. 0963246855, 0967861545

Робота ОХОРОННИК. Вахто-
вий метод 14/14 діб. Заробіт-
на плата ВИСОКА. Робота в 

Житомирі та області, Києві та 
області. 067 217 30 81,  

067 462 70 16, 097 67 85 162
Вакуумна чистка коминів, 

димарів, лежаків, грубки, газо-
вих котлів. Тел.:097-87-32-381
Продам дрова колоті, а також 

метрові: дуб, граб, вільха, 
береза. Моя доставка.  
067-84-95-140 Віталій

Покрівельні роботи будь-якої 
складності. Заміри, монтаж, 

демонтаж, ремонт, заміна даху. 
15 років досвіду! 068-861-92-42

УКРАЇНА
РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 461-11/21
(11 сесія 8 скликання)

Від 14 липня  2021 року   смт. Романів

Про встановлення місцевих податків 
та зборів на території Романівської 
селищної територіальної громади
Відповідно до ст. 266, 267, 291- 300 Податкового Кодексу України, ч.1 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись розділами ХІІ, XIV Податкового 
Кодексу України та п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рекомендації постійної з питань бюджету та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:
Відповідно до ст. 266, 267, 291- 300 Податкового Кодексу України, ч.1 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись розділами ХІІ, XIV По-
даткового Кодексу України та п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Романівської селищної територіальної громади місцеві 

податки:
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та пільги (Додаток 1);
1.2. Плату за землю та пільги зі сплати земельного податку (Додаток 2);
1.3. Транспортний податок (Додаток 3), пільги зі сплати транспортного податку не 

запроваджені;
1.4. Єдиний податок (Додаток 4).
2. На території Романівської селищної територіальної громади не запроваджується 

туристичний збір та збір за місця для паркування транспортних засобів.
3. Перелік адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється дія рішен-

ня «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Романівської селищної 
територіальної громади» – на додатку 5.

4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.
5. Оприлюднити дане рішення у визначеному законодавством порядку в засобах 

масової інформації, розмістити на офіційному сайті Романівської селищної ради в 
мережі Інтернет http://romanivska-gromada.gov.ua

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної 
ради з питань бюджету та комунальної власності (Капінус О. Г.).

Селищний голова Володимир САВЧЕНКО

Звіт про роботу за I півріччя 2021 року
Биківське комунальне підприємство «Водолій»
Станом на 01.01.2021 року кредиторська 

заборгованість підприємства складала 183,1 
тис. грн, з яких із виплати заробітної плати 
127,8 тис. грн, єдиного соціального внеску 
(ЄСВ) – 10,3 тис. грн, податку на доходи фізич-
них осіб (ПДФО) – 43,0 тис. грн, військового 
збору – 2,0 тис. грн. 

Протягом першого півріччя зазначена 
заборгованість збільшилася на 50,8 тис. 
грн та станом на 01.07.2021 року складала 
233,9 тис. грн, з яких із виплати заробітної 
плати 151,7 тис. грн, єдиного соціального 
внеску (ЄСВ) – 24,9 тис. грн, податку на до-
ходи фізичних осіб (ПДФО) – 54,3 тис. грн, 
військового збору – 3,0 тис. грн.

За цей же період надано послуг на суму 
284,2 тис. грн, а сплачено 278,0 тис. грн.

За електроенергію сплачено 51,9 тис. грн.
За І півріччя 2021 року ліквідовано 18 

поривів на водопровідній мережі та 48 ава-
рійних ситуацій на каналізаційній мережі.

Двічі проведено очищення водонапірної 
вежі.

Проведено заміну 12 м водопровідної 
мережі біля дитсадка та 6 м по вул. Гагаріна.

Проведено інвентаризацію лічильників 
обліку споживання води  споживачів.

Відремонтовано 3 глибинних насоси та 17 
вуличних та прибудинкових колонок.

Директор І.Й. Пічман

Повідомлення
про установчі збори Молодіжної 

ради Миропільської селищної ради
Запрошуємо молодих, активних, 

творчих, небайдужих до участі в уста-
новчих зборах з формування складу 
Молодіжної ради Миропільської се-
лищної ради.

Установчі збори, на яких буде 
обрано членів Молодіжної ради, 
відбудуться 31 серпня 2021 року  об 
11 годині в актовій залі Миропіль-
ської селищної ради за адресою: 
вул. Центральна, 38, смт. Миропіль.

Згідно Положення, увійти до складу 
Молодіжної ради може молода людина 
– мешканець Миропільської територіаль-
ної громади, віком від 14 до 35 років, що 
постійно проживає на території громади.

Для участі в установчих зборах канди-
дати на членство в Молодіжній раді мають 
подати такі документи:

- ЗАЯВУ;
- підписи 10 молодих жителів грома-

ди (14-35 років) на підтримку кандидата 
у членство в Молодіжній раді (зразок 
бланку)

- копію паспорта громадянина України.
Оригінали документів можна по-

дати у Миропільську селищну раду 
за адресою: смт. Миропіль, вул. Цен-
тральна, 38, а відскановані якісні ко-
пії надіслати на електронну скриньку 
myropil_sel.r@i.ua до 18 год. 27 серпня. 
Телефон контактної особи: 097 133 
8328.

Чекаємо молодь для співпраці та 
ефективної реалізації молодіжної 
політики у громаді. Бажано, щоб до 
складу ради увійшли представники 
усіх населених пунктів та установ і ор-
ганізацій, де працюють молоді люди.

Біжу за Героя України
29 серпня, у День пам'яті захисників України, які загинули у бо-

ротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої 
держави, на центральній площі Романівської громади відбудеться 
щорічний забіг «Біжу за Героя України». 

У цей день вони – посеред нас, 
вони – з нами! Перші 11 зареєстро-
ваних бігтимуть в іменних футболках 
з портретами назавжди живих героїв 
Романівської громади.

Вік учасників – необмежений.
Початок о 10:00. 
Прийди сам та приведи друзів!

Шановні жителі громади і не тільки!
23 серпня відбудеться відкритий шаховий турнір

Організатори просять для його кращої організації попередньо зареєструватись. 
Для цього необхідно вказати ваше ПІБ, контактний телефон і населений пункт. 
Зареєструватись можна за номером телефону: 0971338328.

Також до 18.08 проходить реєстрація фотографій 
на фотоконкурс до Дня Незалежності. 

З 19.08 розпочнеться голосування. Якщо бажаєте взяти участь у конкурсі, над-
силайте ваші фото в телеграм або у вайбер на номер, вказаний вище.


