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Частина тиражу
розповсюджується
безкоштовно

СЕРЕДА

Якісне освітлення
для школярів

с. 4

Питання вже постало!
І на нього доведеться відповісти

с. 3

Знову — всеукраїнський
і відкритий.
І знову — успішний!

с. 5

Навіть тоді,

коли у бюджеті
грошей не вистачає…

ремонту дороги також був
давно відомим: хто скільки
зможе. Таким чином жителі вулиці Спортивної
зібрали більше 40 тисяч
гривень. Звісно, для серйозного ремонту дорожнього
покриву (щоб не лише засипати ямки) треба було ще
стільки ж грошей. Люди
вирішили звернутися до
генерального директора
ТОВ «ВІВАД 09» І. Ходака.
Він, до речі, часто допомагає
не лише романівчанам, але
й жителям сіл та селищ Романівської селищної ради.
Слід зазначити, що Ігор
Євгенович, зваживши на те,
що люди солідарно зібрали
чималу суму коштів, також
долучився до впорядкування
дорожнього покриття вулиці
Спортивної. Виділені ним
кошти (30 тисяч гривень)
якраз і прискорили безпосередній початок ремонтно-

Віктор Першко

Гарним, цікавим
і повчальним для
жителів усієї громади Романівської
селищної ради став
приклад жителів
вулиці Спортивної,
яка вважається
околицею селища
Романова.
Усім відомо і багатьом
зрозуміло, що околиці будьякого населеного пункту
дуже рідко отримують належну увагу від місцевої
влади. Як правило, причина
такої ситуації типова для усіх
населених пунктів не лише
Житомирщини, але й загалом в Україні. Багато хто
це розуміє, чимало людей
висловлюють подив і навіть
обурення із такого підходу
до благоустрою окраїн сіл та
селищ. Але що поробиш –
така нині ситуація із бюджетами громад: у них вистачає
грошей лише на роботу освітянських закладів, на забезпечення медичних установ, а
ще – на яку-небуть підтримку
комунального господарства
(щоб вивозилося сміття і
житло громадян забезпечити
хоча б водою). Ну і, звісно ж,
зарплату чиновникам також
треба виплачувати, бо як же
без цього?

Так от, жителі вулиці
Спортивної у Романові
вирішили не обмежуватися лише розмовами про
слабкість влади та несправедливість життя. Дорога,
яка в суху погоду заполоняла
вулицю густим пилом, а у дощову негоду перетворювалася у непрохідну та непроїжджу грязюку, стала головною
проблемою для місцевих
жителів. Ось і вирішили
мешканці кількох будинків
по вулиці Спортивній самотужки навести сякий-такий
порядок поблизу власних
осель. Адже сподіватися

на допомогу чи сприяння
селищної ради, наприклад,
через два-три, а можливо – й
через вісім чи десять років
– перспектива невесела. І непевна, а можливо, й взагалі
нездійсненна. Отож тактика
сподівання та опори на власні
сили та ресурси і тут мусила
взяти гору.
Ну а що значить власні
сили? Це насамперед власні гроші. Їх жителі вулиці
Спортивної і вирішили зібрати за допомогою методу
«з миру по нитці…». Принцип збирання та акумуляції коштів для майбутнього

впорядкувальних робіт. За
словами одного із місцевих
жителів Ігоря Винника,
знайти безпосереднього
виконавця робіт сьогодні
неважко. Головне – були б
гроші. Із їхньою появою жителями вулиці Спортивної
самотужки було знайдені і
дорожно-будівельні матеріали: камінь-бут великої
фракції та зрізаний асфальт,
яким покривали так звану
дорожну подушку.
У п і дс у мк у в ул и ц я
Спортивна віднедавна має
абсолютно привабливий вигляд, а шляхове покриття не
викликає ні у кого жодного
сумніву у своїй надійності.
Відтепер тут ні пилу, а тим
паче – грязі у часи дощів не
буде. Ось вам, шановні земляки, і варіант вирішення
проблеми. Навіть тоді, коли
у місцевому бюджеті грошей
на все дуже не вистачає.
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Відбулась нарада із суб’єктами господарювання з приводу
надходжень платежів до бюджету та легалізації робочих місць
Про це повідомляється на офіційному сайті
Романівської селищної
ради.
10 вересня 2021 року у великому залі Романівської селищної ради пройшла нарада
із суб’єктами господарювання,
які орендують земельні ділянки
на території громади, з приводу
надходжень платежів до бюджету та легалізації робочих місць.
На зустріч було запрошено
54 юридичні особи – агроформування та 51 фізичну особу –
підприємця, які мають в оренді
земельні ділянки.
Ві д к ри ли та пров е ли нара ду г олова с е л и щ ної ра д и

Волод ими р С а в чен ко та с е кретар селищної ра ди Юрій
Чумаченко.

Романівська громада
долучається до Міжнародної
акції Всесвітнього дня
прибирання
«World Cleanup Day»
Кожен громадянин насамперед має прибрати власне
подвір’я, прибудинкову територію.
Колективи прибирають закріплені за ними території біля
установ, організацій, підприємств.
Молодь може долучитися до прибирання місць масового
відпочинку.
Так, у Романові заходи плануються на 17 вересня. Збір
охочих, які не визначились самі з місцем прибирання, о
14:00 на вході до парку ім. Шевченка, щоб попрацювати на
наступних локаціях:
- Приведення в належний естетичний вигляд пам’ятника бійцям-інтернаціоналістам в Романові.
- Приведення в належний естетичний вигляд пам’ятника жертвам Голокосту в Романові.
- Прибирання острова «Виспа».
- Очищення від сміття територій навколо в’їздних знаків.
У старостинських округах теж оголошують збір на толоку.
Закликаємо усіх небайдужих доєднатися заради досягнення спільної мети – порятунку рідного села, селища від сміття
та формування культури чистоти.
Селищний голова Володимир Савченко

З питаннями про реєстрацію
договорів оренди земельних ділянок, про оренду господарських

д ворів та про виготовлен н я
технічної документації на внутрішньо пайові дороги виступив
начальник відділу земельних відносин та екології Валерій Мазуркевич. З боку запрошених було
озвучено проблеми щодо процедури оформлення земельної
документації, вирішення яких
не залежить ні від самих підприємств, ні від селищної ради. Домовилися шукати шляхи їхнього
усунення.
Нача льник фі нансового
управління Наталія Горобець
проаналізу вала стан сплати
податків за 8 місяців 2021 року
агроформуваннями, що здійснюють діяльність на території
Романівської громади. Зокрема
вона зазначила, що земля – це
єдине багатство, яке поки що у

нас є. Тож саме несплата або неповна сплата оренди земельних
паїв та сплати податку з фізичних осіб з оренди призводять до
втрат бюджету.
Також на нараді було озвучено
питання про детінізацію зайнятості та доходів населення, у т. ч.
і виявлення схем ухилення від
оподаткування і ліквідації джерел походження тіньових коштів.
Про це поінформувала спеціаліст
Романівської ДПІ Житомирської
області Марія Соловенюк.
За результатами наради
між представниками влади
та суб’єктами господарювання визначено домовленість
про співпрацю, партнерство,
пе реу к л а д а н н я дог ов орі в
оренди і укладання соціальних угод.

Спорт – це дружба! Спорт – це сила!
Спорт дає всім дітям крила

Щорічно у другу суботу вересня в
Україні відзначають День фізичної
культури та спорту.
Це свято всіх прихильників здорового способу
життя, фізкультурників, спортсменів, тренерів, ветеранів спорту.
З цієї нагоди 10 вересня в ЦРД «Берізка» відбулось спортивне свято, в якому взяли участь

вихованці інклюзивної групи № 2 «Сонечко»
та групи компенсуючого типу «АБВГДейка».
Всі учасники були задоволені цікавим підбором
естафет. Діти під час змагань отримали позитивний
настрій та бажання займатися фізкультурою.
Перемогою стала дружба команд, а на святі панувала весела та радісна атмосфера.
Від спортивної розваги всі присутні отримали
масу задоволення та хороший настрій.

Молодий, ініціативний, активний
– вступай до молодіжної ради

Життя – це мить

Відділ культури, туризму, молоді та спорту
Романівської селищної
ради, як координатор
діяльності ініціативної групи з підготовки
проведення установчих зборів молодіжної
ради при Романівській
селищній раді, повідомляє про те, що
26.10.2021 року о 14.00 у
приміщенні Романівської селищної ради,
каб. 111, відбудуться
установчі збори.

«Життя прожити – не
поле перейти» – досить
часто серед людей доводиться чути цей вислів.

Д л я у час т і в ус тановчих
зборах до ініціативної групи
подається заява у довільній
формі, підписана уповноваженою особою керівного органу
інституту громадянського суспільства, керівником установи
або особисто.
При й ма н н я за я в д л я
участі в установчих зборах
припиняється за 30 кален-

Лариса Бджілка

Сьогодення у кожного різне,
та в більшості людей воно, як у
Килини з Лесиної «Лісової пісні»
– щодня одна й та ж сама робота.
Не помічаючи самі того ж,
люди дбають лише про матеріальне: їжу, одяг, телефон, машину,
квартиру…. Декому хочеться усього
цього у множині, а комусь головне,
аби бараболя та огірки з салом на
столі були щоденно.

дарних днів до їхнього проведення, тобто 24 вересня
2021року.
За результатами перевірки,
відбору поданих документів (за
сім календарних днів до проведення установчих зборів) ініціативна
група складає список кандидатів
до складу молодіжної ради, які
братимуть участь в установчих
зборах.

Принагідно повідомляємо,
що увійти до складу молодіжної ради може молода людина
– член Романівської громади,
віком від 14 до 35 років, що навчається у навчальному закладі, є керівником або членом
громадської організації чи
ініціативної групи, що провадить свою діяльність у Романівській громаді.

Іноді здається, що люди просто
живуть уві сні; все те, що відбувається навколо, – це не реальність,
а сон. І люди йдуть полем життя
наввипередки, в пошуках кращого
десь там, от-от трішки попереду. А
воно те краще так і не настає.
Та насправді, якщо зупинитися
на мить серед поля та придивитися, там серед густоти бур`янів
квітнуть, даруючи свою красу, безліч напрочуд красивих квітів. Вони
впливають на наше світосприйняття зовсім по-іншому своєю чарівністю та п’янкими ароматами.
Майже кожна дика квітка до того
ж має цілющі якості.
Тож, можливо, варто зупинитися та задуматись про те, як пройти
своє поле життя: у поспіху чи все ж
помірно, насолоджуючись кожною
приємною миттю.
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Питання вже постало!
I на нього доведеться відповісти!
Віктор Радчук

З-поміж багатьох питань,
як стосуються життя-буття
у Романові місцевої влади,
часто виникає питання, яке
напрошується у порівнянні
із діяльністю місцевої влади в
інших регіонах Житомирщини. Йдеться про порівняння
процесу і насамперед частоти
відвідування сесій сільських
чи селищних рад депутатами
вищого рівня. Якщо конкретніше – депутатами обласної
ради і депутатами Верховної
Ради України.
У Романові, відвідуючи сесії місцевої
селищної ради, неважко звернути увагу
на фактичну відсутність депутатського
представництва із Житомира та Києва.
Лише Ігор Ходак, депутат Житомирської
обласної ради від партії «Наш край», періодично навідується, виступає, запитує,
навіть ініціює певні процеси у сесійному
залі Романівської селищної ради. Але ж
у Романівській селищній раді є чимало
депутатів від інших партій, які мають у
складі Житомирської обласної ради або ж
у складі Верховної Ради України потужні
фракції. А це означає, що представники
фракцій із Житомирської обласної ради
чи навіть із парламенту України могли б
і повинні були б навідуватись на сесії місцевих рад до своїх «молодших» партійних
побратимів. Тим паче, що чимало депутатів Житомирської обласної ради мають
більше ніж потужний і навіть рідний
стосунок до Романова і Романівської селищної ради загалом. Наприклад, одразу

декілька депутатів від фракції партії «За
майбутнє» у Житомирській обласній раді.
Адже прізвища Развадовський, Гронська,
Чорноморець для багатьох романівчан та
виборців Романівської громади добре і
давно відомі. Як говориться, вищеназвані
депутати Житомирської облради – зовсім не чужі для Романівської селищної
ради люди. При цьому робимо наголос
на словах «зовсім не чужі». Але ж не їдуть
до Романова ні ті, хто «не чужий», ні ті,
хто мав би відвідати своїх партійців-побратимів у Романові. Адже ж є у Романові місцеві депутати селищної ради і

від «Слуги народу», і від «Європейської
солідарності», і навіть від Радикальної
партії Олега Ляшка. То чому не їдуть до
своїх депутатів представники однопартійних фракцій обласного рівня чи, тим
паче, із Верховної Ради України?
Про Верховну Раду – питання особливе. Від часу утворення Романівської
селищної ради у її нинішньому вигляді
(а скоро вже минає рік) до Романова ще
жодного разу не приїздив депутат Верховної Ради України. Чимало жителів
(виборців) Романова знають, що їхній
регіон у парламенті України представляє

Сергій Кузьміних. Сергій Володимирович
також про це знає. Ба більше, до сусідніх
із Романовим Чуднова та Любара він, як
народний депутат, приїздить ледь не щомісяця, а до Романова з певних причин
із відвідинами чомусь – не виходить. Ну
а з яких таких причин Романівська селищна рада опинилася на узбіччі уваги
народного депутата, сказати взагалі важко. Тим паче, що якраз у Романові дуже
гостро стоять питання із залучення на
територію Романівської селищної ради
інвестицій для відновлення роботи чи
започаткування діяльності хоча б одного
– двох підприємств, які запропонували
б людям (виборцям С. Кузьміних) нові
робочі місця. І це якраз рівень компетентності та можливостей народного депутата
України, який вхожий і до міністерств, і
до найважливіших державних відомств.
Питання про Стратегію розвитку Романівської селищної ради, яка зараз активно
обговорюється і створюється на період
до 2027 року, також мало б цікавити народного депутата України, який так само
міг би запропонувати романівчанам свою
допомогу та підтримку.
Адже нинішню байдужість багатьох
депутатів обласного рівня, а тим паче
– депутата Верховної Ради України до
ситуації у Романівській селищній раді
важко збагнути чи пояснити. Але робити
це доведеться. І партіям, і конкретним
людям, які ще захочуть стати і кандидатами, а потім і депутатами. І знову ж
таки не лише і не тільки депутатами місцевої Романівської селищної ради. Адже
жителі Романова, так само, як і жителі
Чуднова, Любара, Житомира тощо, також
обиратимуть і депутатів обласної ради, і
нардепів до парламенту України. Ось тоді
і виринуть на поверхню людської уваги
питання, які, з огляду на вищесказане,
доведеться таки поставити багатьом нині
діючим політикам-депутатам. І найперше
з них, звісно ж, буде таким: а де ж ви
раніше були, панове?

Булінг: ознаки та відповідальність
Поняття «булінг» було
введено в законодавство
України лише у 2018.
Законодавець дає визначення булінгу у статті
173-4 Кодексу України
про адміністративні
правопорушення. Також
у цій статті передбачено
покарання для осіб, які
вчиняють насильство.
Булінг – дія або бездіяльність
учасників освітнього процесу,
які полягають у психологічному,
фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі
із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються
стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників
освітнього процесу, внаслідок
чого могла бути чи була заподіяна
шкода психічному або фізичному
здоров'ю потерпілого.
Насмішки, кепкування, образи, погрози, штурхани, підніжки,
відбирання речей, грошей чи документів, бійки – це далеко не повний список діянь, які притаманні
булінгу або звичайному конфлікту.
Перш ніж вживати якісь заходи
для захисту своєї дитини, потрібно зрозуміти, чи дійсно вона
є жертвою булінгу або вона просто
учасник конфлікту, оскільки це
впливає на алгоритм допомоги.

Типовими ознаками
булінгу є:
• систематичність діяння;
• наявність сторін – кривдник
(булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (з наявності);
• діяння, наслідком якого є психологічна та/або фізична шкода,
приниження, страх, тривога інше.
Основними причинами
булінгу є:
• зовнішність, що не вписується
у загальноприйняті межі;
• поведінка та думки, які не
збігаються з думкою більшості;
• матеріальне та соціальне становище тощо.

Пам'ятайте: діти неохоче
розповідають про булінг у
школі або взагалі приховують цей факт. Отже, головна порада батькам – бути
більш уважними.
Серед основних ознак, які
свідчать про те, що ваша дитина може бути жертвою булінгу,
варто виділити:
- замкнутість;
- небажання йти до школи, погіршення успішності;
- розлад сну;
- втрата апетиту;
- тривожність;

- низька самооцінка;
- потреба в додаткових коштах.
Відповідно до статті 173-4 Кодексу України про адміністративні
правопорушення булінгом є діяння, вчинене малолітнім або неповнолітнім учасником освітнього
процесу, спрямоване проти іншого
малолітнього або неповнолітнього
учасника освітнього процесу.
Відповідно до статті 173-4
КУпАП до адміністративної
відповідальності можуть бути
притягнуті:
- неповнолітні учасники освітнього процесу (віком від 16 років);
- батьки малолітнього або непо-

внолітнього віком від 14 до 16 років
(в зв'язку з тим, що адміністративна
відповідальність настає з 16 років,
то притягнення до відповідальності
малолітнього або неповнолітнього
віком від 14 до 16 років є неможливим, тому відповідальність за
вчинення правопорушення лягає
на батьків);
- керівник закладу освіти.
Вчинення булінгу
тягне за собою:
- накладення штрафу від 50 до
200 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (від 850 до 3400
гривень);
- громадські роботи від 20 до
60 годин.
Неповідомлення керівником
закладу освіти уповноваженим
підрозділам органів поліції про
випадки булінгу тягне за собою
накладення штрафу від 50 до 100
неоподаткованих мінімумів доходів
громадян (від 850 1700 гривень) або
виправні роботи на строк до одного
місяця з відрахуванням до 20% заробітку. Додатково з правопорушника
стягується судовий збір 454 гривні.
За більш детальним роз'ясненням ви можете звернутися до
фахівців відділу
Романівського бюро правової допомоги Бердичівського
місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: смт
Романів, вул. С. Лялевича, 2, тел.:
(04146) 2-34-36.
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А на окраїні селища
без зупинки якраз
і не обійтися

Якісне освітлення
для школярів
Якісне освітлення у
шкільних кабінетах – це
запорука здоров’я учнів.
Не усі навчальні заклади
можуть осилити фінансові витрати на оновлення світильників
у класах, це затратний процес,
оскільки вимагає заміни великої
кількості елементів. У Романівській гімназії освітлення однієї
класної кімнати замінили завдяки
Ігорю Ходаку – меценату, депутату

Віктор Першко

Зупинку для громадського транспорту на
окраїні Романова треба
вважати потрібним елементом транспортної
структури селища.
Якраз поблизу вхідних воріт
колишнього Романівського склозаводу вона давно була потрібною.
Хоча, як відомо, завод вже давно
не працює, але народу тут, як і
раніше, живе чимало. І головне,
звідси ходять до школи діти, і щодня за ними приїздить шкільний
автобус. Іноді буває, що автобуса
доводиться чекати якихось 5, а
деколи – й 10 хвилин. Якщо дощ,

Житомирської обласної ради від
партії «Наш край». Батьківський
комітет учнів 4-Б класу звернувся
до Ігоря Євгеновича за фінансовою
допомогою. Старі світильники не
давали якісного освітлення, і дітям було незручно працювати.
Відтепер клас оснащений новими
лампами, які й забезпечать якісну роботу учнів без шкоди для
здоров’я.
Батьківський комітет 4-Б
класу Романівської гімназії
щиро вдячний Ігорю Ходаку,

його відкритість вражає, його
допомога є безцінною у сучасному світі, оскільки не так просто
отримати навіть мізерні суми з
бюджетів або ж у інших політиків.
Ігор Євгенович не залишає жодне
звернення без уваги, реагує, шукає можливості для позитивного
вирішення. Так, заміна освітлення
– може, й невеликі зміни, але ж їх
ніхто, окрім Ігоря Ходака, не зробив. Добрі справи не міряються
масштабністю, їхня важливість
має більшу ціну.

сніг чи сильний вітер – заховатися
від негоди дитині вкрай потрібно. Ось чому добротно обладнана
зупинка для транспорту мусить
бути і на окраїні селища. Хтось і
якраз сьогодні гучно наголошує,
що зупинки та інші атрибути соціальної інфраструктури мають
з’являтися насамперед у центральній частині Романова або
ж на головних вулицях селища.
Керівник ТОВ «ВІВАД 09» Ігор
Ходак переконаний, що дитина, яка йде до школи і змушена
хоча б упродовж п’яти – семи
хвилин чекати автобус, не повинна потрапити під зливу чи
мокрий снігопад. І неважливо,
дитина ця із центру селища чи
із його окраїни. А тому зупинка
готова, вона у зразковому стані і
чекає на дітвору, що збирається
до школи і очікує на прибуття
автобуса. Тепер – на зупинці!

В Україні студентам підвищать стипендії
Уряд підвищить стипендії
студентам профтехів, училищ
та університетів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис
Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 1
вересня. Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти
вишів отримають підвищення щонайменше
у 1,5 раза. Виплати зростуть з 1 січня 2022
року.
«Останнє підвищення розмірів академічних стипендій було у листопаді 2017 року,
тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та
студентської молоді», – розповів прем'єрміністр.

Розмір мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії:
• для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 490
до 1250 гривень на місяць;
• для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»,
освітньо-професійний ступінь «фаховий
молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 980 до 1510 гривень на
місяць; для студентів, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному
розмірі, збільшується з 1250 до 1930 гривень
на місяць;
• для студентів закладів вищої освіти,
наукових установ, які здобувають освітній або
освітньо-професійний ступінь «молодший
бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 1300 до

2000 гривень на місяць; академічні стипендії
у підвищеному розмірі збільшуються з 1660
до 2550 гривень на місяць.

Розмір академічної стипендії
Президента України:
• для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з
1420 до 2750 гривень на місяць;
• для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»,
освітньо-професійний ступінь «фаховий

молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 2130 до 3320 гривень
на місяць;
• для студентів закладів вищої освіти,
наукових установ, які здобувають освітній
або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр»,
«спеціаліст» або «магістр», збільшується з
2720 до 4400 гривень на місяць.

Розмір іменних та академічних
стипендій, заснованих Кабінетом
Міністрів України:

• для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з
1180 до 2500 гривень на місяць;
• для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»,
освітньо-професійний ступінь «фаховий
молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1900 до 3020 гривень
на місяць;
• для студентів закладів вищої освіти,
наукових установ, які здобувають освітній
або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр»,
«спеціаліст» або «магістр», збільшується з
2480 до 4000 гривень на місяць.

Розмір стипендії Президента
України переможцям міжнародного
конкурсу з української мови імені
Петра Яцика та міжнародного
мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка:
• для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»,
освітньо-професійний ступінь «фаховий
молодший бакалавр» або освітній ступінь
«бакалавр», збільшується з 1770 до 2870 гривень на місяць;
• для студентів закладів вищої освіти,
наукових установ, які здобувають освітньопрофесійний або освітній ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр»,
«спеціаліст» або «магістр», збільшується з
2600 до 3800 гривень на місяць.
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Знову – всеукраїнський і відкритий.

I знову – успішний!
Віктор Єрофєєв

Минулі вихідні стали
днями справжнього
романівського футболу.
Якщо про все і по порядку,
то у суботу, 11 вересня, обидві
команди із Романова, які виступають у першості Житомирської області, отримали
чергові залікові очки до своїх
турнірних здобутків. Команда
«Зоря», яка грає у вищій лізі
COMSPEC-чемпіонату Житомирської області, виступала
на виїзді у селищі Радовель
Коростенського району. Клас
підопічних Віктора Чорного
виявився суттєво вищим, аніж
у радовельських футболістів.
Можливо, тому ніхто у середовищі футбольної громади
Житомирщини і не здивований
тим, що романівська «Зоря»
цілком заслужено перемогла
– 2:0 і впевнено переслідує трійку
грандів футбольної Житомирщини:
коростенський «МАЛ», ФК «Полісся» (Ставки) та ФК «Бердичів».
Романівська «Зоря-2», яка виступає у другій лізі першості
Житомирщини, 11 вересня 2021
року зіграла внічию із ФК «Метеор», що представляє Потіївську
селищну раду. Рахунок матчу 1:1.
А 12 вересня 2021 року на стадіоні ДЮСШ у Романові пройшов Всеукраїнський футбольний турнір, приурочений Дню
фізкультурника. Нагадаємо, що
турнір у Романові є традиційним
змаганням для юних футболістів
10–11-річного віку. Цьогоріч до
Романова приїхали команди із
Києва (ДФК «Сталь»), із Баранівки, Житомира («Олімпієць») та
Бердичева (дві команди гравців
2010-го і 2011-го року народження). Звісно ж, Романівська ДЮСШ
також взяла участь у змаганнях, які
проходили за цікавим і спеціальним регламентом. Усі команди були
поділені на дві групи, і переможці у
групах змагалися за головний кубок
відкритого турніру. Футбольні поєдинки проходили упродовж двох
таймів по 15 хвилин кожен. Від десятої години ранку і до третьої години
дня вирували пристрасті не лише
на полі романівського стадіону, але
й на трибунах, куди прийшло зо
дві сотні вболівальників. Цікаво,
що за матчами юних футболістів
у Романові спостерігало більше
вболівальників, аніж навіть під час
поєдинків першості Житомирщини
серед дорослих команд.
Стосовно суто спортивної
частини футбольного турніру,
то кожна із команд, які прибули

для участі у змаганнях, мала свої
завдання. Скажімо, хлопчики
із дитячого футбольного клубу
«Сталь» (Київ) звикли до поїздок
на різноманітні змагання в Україні і навіть за її межами. Тому не
дивно, що кияни, попри юний вік,
почувалися на полі впевнено. Вони
зібрані у будь-якій ситуації і дуже
швидко адаптують свою гру під
силу своїх суперників. Тренер і
президент «Сталі» В‘ячеслав Косянчук – уродженець Романова,
разом зі своїми вихованцями він
традиційно приїздить до рідних
країв на щорічні змагання. Каже,
що юні футболісти зі столиці серед своїх спортивних подорожей
особливо полюбляють турнір у
Романові. Для хлопчиків із Баранівки поїздка до Романова – це
також звична подорож до сусідів, де зазвичай проходять дуже
цікаві поєдинки. Житомирська
команда «Олімпієць» у цьому
році вперше приїхала до Романова, тож дебютантам було ледь не
найважче звикати до нового майданчика і до суперників, які вже
гарно знайомі із особливостями
місцевого футбольного пейзажу.
Особливі слова слід сказати і про
команду Романівської ДЮСШ,
яка виступала під час турніру
своїм експериментальним складом. Фактично йшлося про таку
собі дитячу збірну десятирічних
хлопчиків із Романова, Биківки
та Романівки, які розпочинають у
новому навчальному році тренувальний процес під керівництвом
педагогів Романівської ДЮСШ.
Відчувалося, що хлопці із команди
Романівської ДЮСШ мало знайомі
один із одним і тому під час поєдинків здебільшого збивалися
на індивідуальні дії. Якщо у своїй
підгрупі романівчани виступили непогано, вигравши одну гру
у своїх однолітків із Житомира і
зігравши ще один матч внічию,
то поєдинок за третє – четверте

Ігор Ходак із командами-переможцями турніру

місце господарі змагань програли
своїм суперникам із Києва. Кияни
домінували на полі усі 30 хвилин
і забили команді із Романова аж
три «сухих» м’ячі. А переможці
турніру стали обидві бердичівські
команди.
Слід відзначити зразкову і
довершену організацію турніру
у Романові. І місцева, регіональна,

федерація футболу, і керівництво
Романівської ДЮСШ (директор Віталій Василівський), і
завідувачка відділу культури,
туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради Тетяна
Кучинська виконали величезний
об’єм організаторської роботи і по
праву вважалися дбайливими та
гостинними господарями турніру.
Серед організаторів змагання був
і секретар Романівської селищної ради Юрій Чумаченко, а своє
плече депутатської підтримки для
учасників турніру також традиційно підставив палкий прихильник
романівського футболу Василь
Флуд. Як завжди, потужну підтримку організаторам турніру
надав депутат Житомирської
обласної ради та генеральний
директор ТОВ «ВІВАД 09» Ігор
Ходак. Ігор Євгенович 12 вересня
був присутній серед вболівальників турніру, а також взяв участь у
церемонії нагородження його переможців та учасників. Зрештою,
керівник найбільшого у Романові
підприємства ще раз переконливо
довів, що підтримує не лише ви-

ступи дорослих команд із Романова
(«Зоря» і «Зоря-2») у першості Житомирської області, але не меншу
вагу приділяє юним футболістам
Романівської громади.
Слід зауважити, що поєдинки юних футболістів, які прибули 12 вересня 2021 року на
традиційний турнір до Романова, зразково обслуговували двоє
місцевих арбітрів: Олег Пугач та
Юрій Ковальчук. Тренери та наставники усіх команд, які стали
учасниками турніру, відзначили
високу кваліфікацію і принципову
об’єктивність кожного рішення
футбольних суддів. І така оцінка
стала вагомим внеском у загальний підсумок зразкової організації
та проведення у Романові справжнього спортивного свята.

Наша надія - юні гравці Романівської ДЮСШ

Зразковий турнір - це зразкові арбітри
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Гороскоп на тиждень 15 вересня - 21 вересня
ОВЕН
Можливі нові знайомства, але не зосереджуйтеся на них. Не час витрачати
гроші направо і наліво. Займіться
перестановкою в оселі.
ТЕЛЕЦЬ
Відмовтеся від прийняття дуже важливих
рішень – не на часі. Хороший період
для того, щоб знайти нове джерело
доходу.
БЛИЗНЮКИ
Готуйтеся до важливої
розмови. Зараз вдалий період для переїзду чи зачаття дитини. Зверніть увагу на потреби дітей
і допоможіть.
РАК
Отримаєте велику
підтримку від друзів у досягненні мети. Для того,
щоб дістатися вершини, доведеться
добряче постаратися.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ
Займіться модернізацією процесу – і час зекономите, і нерви. У кінці тижня
можливе нове романтичне знайомство – будьте готові.
ДІВА
На вас чекають значущі події, і не одна. Хтось із
близьких до вас чоловіків,
можливо, чоловік чи брат, допоможе у складній ситуації.
ТЕРЕЗИ
Бережіть себе – у кінці
тижня є ризик підхопити застуду. Усі інші сфери
життя будуть радувати. Загалом
тиждень мине спокійно.
СКОРПІОН
Будете у новій для вас
ситуації, покладіться на
інтуїцію, яка і допоможе
знайти з неї вихід. Зосередьтеся на
фінансовій складовій.

СТРІЛЕЦЬ
Не прислухайтеся до
думки інших людей, ви
і самі з усім впораєтеся.
Акумулюйте сили і енергію – вони
вам ще знадобляться.
КОЗЕРІГ
Не виявляйте почуття на людях, а вдома
скажіть другій половинці,
як сильно кохаєте. На вас чекає доленосна зустріч.
ВОДОЛІЙ
Тиждень пройде під
знаком прогресу у всіх сферах. На вас чекає сюрприз
від рідних. Уникайте несподіваних
пропозицій.
РИБИ
У середині тижня чекайте на нове знайомство.
Воно може перерости у
щось більше, але це буде залежати
від вашого рішення.

Як садити
хризантеми в саду

Смачного!

Лечо на зиму

Інгредієнти: 2 кг помідорів, 1
кг солодкого перцю, 2 ст. л. цукру,
1 ст. л. солі.
• Помідори очистити від шкірочки та подрібнити. Поставити
масу на вогонь. Варити до зменшення об'єму вдвічі.
• Перець очистити від насіння, нарізати смужками. Викласти
до томатної маси та варити до
розм'якшення.
• Затим додати сіль і цукор,
варити ще пару хвилин. Розлити
лечо по стерилізованих банках,
слідкувати, аби перець був покритий томатом.
• Накрити кришками та сте-

рилізувати банки у киплячій воді:
банки об'ємом 0,5 л – 20-25 хв., 1
л – 25-30 хв.

Інгредієнти: болгарський солодкий перець – 3-4 шт., фета – 200
г, олія оливкова – 3-4 ст. ложки, прованські трави – 1/2 ч. ложки, сіль та
перець чорний мелений за смаком,
мед рідкий – 1 ч. ложка, часник зубці
– 2-3 шт.
• Перці розрізати навпіл, вийняти насіння, змазати оливковою
олією та відправити в розігріту до
200 ° С духовку на 40 хвилин.

• Перці витянути з духовки та
охолодити.
• За цей час готуємо начинку:
фету подрібнити, додати мед, перемішати. Додати прованські трави,
сіль та перець. Перемішати, додати
олію та подрібнений часник.
• Начинити сирною начинкою
охолоджені перчики, трошки полити зверху олією та поставити у
холодильник на 2-3 години.

Інгредієнти: перець болгарський (невеликий) – 10 шт., баклажани – 3 шт., морква – 3 шт., цибуля
ріпчаста (середньої величини) – 3
шт., сік томатний – 1 л, оцет (9%)
– 80 г, сіль, часник, олія (рафінована).
• У перців зрізати плодоніжки,
видалити насіння, пробаланшувати 3-5 хвилин і дати вистигнути.
• Баклажани помити і нарізати
соломкою, посолити і залишити
на 30 хвилин.
• Моркву почистити і натерти
на грубій тертці. Цибулю порізати

напівкружальцями, обсмажити
разом із морквою. Окремо обсмажити баклажани і змішати разом із
обсмаженими овочами, посолити
до смаку. Нафарширувати перці і
щільно виложити в 0,5 л простерилізовані банки. На дно кожної
банки положити 3 зубці часнику.
• Томатний сік посолити за
смаком, довести до кипіння, додати
оцет і залити ним перці. Стерилізувати в киплячій воді 30 хвилин,
закрити кришками. Зберігати в
прохолодному місці.

• Закупорити, загорнути до
остигання. Зберігати у прохолодному сухому місці.

Солодкий перець, фарширований фетою

Перець, фарширований баклажанами
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Джерело: https://cookorama.net/
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Хризантема – справжня королева осіннього саду. З давніх пір
вона привертає загальну увагу і зачаровує
своєю казковою красою. З нею пов'язано
чимало легенд і
повір'їв. Наприклад, на
сході цю квітку ототожнюють з сонцем і
вважають символом
довголіття.
Якщо ви теж є шанувальником цих чудових квітів, то вас,
напевно, цікавить, як посадити
хризантеми у відкритий грунт.
За дотримання простих правил
посадка хризантем не займе у
вас багато сил і часу і дозволить
виростити шикарні квіти.
Найбільш сприятливий
час для посадки хризантем
– це весняний період, коли
вже минули заморозки і наближається літо. Це дозволить
рослинам прижитися на новому
місці і добре розвинутися до осені. Отже, і купувати посадковий
матеріал (вкорінені живці) краще
навесні для того, щоб висадити
їх в кінці травня – на початку
червня.
Хризантеми дуже теплолюбні, тому важливо підібрати
для них правильне місце. Воно
повинно бути сонячним, добре
прогріватися і бути захищеним
від протягів і холодних вітрів. Нестача сонячного світла зазвичай
призводить до зайвого витягування і ослаблення рослин.
Вони не люблять затримку
вологи, тому ділянка повинна
бути підвищена.
Для посадки хризантем
найкраще підходять водо- і повітропроникні, нейтральні або
слабокислі ґрунти, багаті поживними речовинами. Бажано
з осені внести компост, торф або
перегній на ділянку, де будуть
вирощуватися хризантеми.
Зазвичай вноситься по 1 відру добрива на квадратний метр,
після чого грунт перекопується.
Перед самою посадкою можна

внести перепрілий гній або
комплексне добриво. А для хорошого дренажу грунту можна
додати крупного піску.
Посадку хризантем краще
всього проводити у похмурий,
дощовий день або рано вранці
(пізно ввечері) при сонячній погоді. Необхідно зробити лунки
або траншеї, в які живці висаджують на відстані 25 см між
дрібними сортами або 50 см –
між великими.
Бажано на дно кожної лунки
насипати дренаж і землю, змішану з біогумусом. Потім рослина
акуратно поміщається в лунку і
засипається землею. При цьому
не варто сильно заглиблювати
коріння. Для великих сортів
краще поставити поруч опори.
Відразу після висадки можна
полити рослини «Корневином»
для утворення потужної кореневої системи.
Також потрібно провести
першу прищіпку, видаливши
точку росту, а через 2-3 тижні
– другу прищіпку, виламавши
верхню частину пагона з 2-3
вузликами.
У перші дні після посадки
хризантему краще притінити з
допомогою нетканого укривного
матеріалу. Він захистить її від
гарячих сонячних променів і зігріє в разі похолодання.
У подальшому бажано
щороку проводити пересадку хризантем. Вони легко
розмножуються за допомогою
ділення куща. Пересадку також
краще проводити після закінчення заморозків, викопавши кущ
і розділивши молоду поросль.
Відразу ж посадіть рослину на
нове місце і полийте.
Але можна розмножити
хризантеми діленням куща і
восени. Тільки врахуйте, що
не всі сорти можна залишати
у відкритому грунті на зиму.
Також можна використовувати живцювання. Навесні обріжте
молоді пагони 10-15 см, обробіть
нижню частину «Корневином»,
посадіть і накрийте газетами. Регулярно поливайте, тоді черешки
швидко укорінятимуться.
Клабукова Тетяна
Джерело: https://sadgorod.in.ua/
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 20.09

Телепрограма
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Â²ÂÒÎÐÎÊ, 21.09

ÑÅÐÅÄÀ, 22.09

×ÅÒÂÅÐ, 23.09

Ï’ßÒÍÈÖß, 24.09
UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.40 Т/с "Курорт"
11.55,20.00 Д/ц "Дика при�
рода Індії"
13.10,01.30 Прозоро.
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.35 Спорт
15.20 Концерт.
16.25 Еко�люди
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00 Прозоро.
18.20 "По�людськи"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
02.50 Х/ф "Лісова пісня"

07.05, 00.25 Т/с "Бенкрофт"
08.05 Маршрутом змін
08.20 Відтінки України
09.00 Божественна Літургія
11.55,20.00, 22.00 Д/ц
"Дика природа Індії"
13.10,01.15 Прозоро
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00,02.50 Прозоро
18.20 "По�людськи"
23.00 Бігус Інфо
03.40 Д/ф "Висота 307.5"

07.05, 00.25 Т/с "Бенкрофт"
08.05 Маршрутом змін
08.20 Відтінки України
09.40 Т/с "Курорт"
11.35 Д/ц "Дикуни
11.55,20.00, 22.00 Д/ц "Дика
природа Індії"
13.10,01.15 Прозоро
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00,02.50 Прозоро
18.20 "По�людськи"
23.00 Перша шпальта

07.05, 00.25 Т/с "Бенкрофт"
08.05 Маршрутом змін
08.20 Відтінки України
09.40 Т/с "Курорт"
11.35 Д/ц "Дикуни
11.55,20.00, 22.00 Д/ц "Дика
природа Індії"
13.10,01.15 Прозоро
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00,02.50 Прозоро
18.20 "По�людськи"
23.00 Схеми

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"
11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Т/с "Моя улюб�
лена Страшко"
22.45 Т/с "Родичі" (12+)
23.50 Х/ф "Містер Бін"
01.40 "Танці з зірками 2021"

1+1

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, 21.45 Т/с "Моя улюб�
лена Страшко"
22.45 Т/с "Родичі" (12+)
23.50 Х/ф "Джонні Інгліш:
Перезапуск" (16+)

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, 21.45 Т/с "Моя улюб�
лена Страшко"
22.45 Т/с "Родичі" (12+)
23.50 Х/ф "Парфумер: Істо�
рія одного вбивці" )

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 19.00, 03.20
Ток�шоу "Стосується
кожного"
12.25 Х/ф "Ласкаво проси�
мо на борт" (16+)
14.20 Х/ф "Синок" (16+)
16.05 "Чекай мене. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять
миттєвостей весни"
01.00 Х/ф "Неможливе"
02.35 Т/с "СБУ.
ÑÒÁ

08.55 "МастерШеф" 12+
12.00, 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 "Колір при�
страсті" 16+
00.10 Т/с "Вангелія" 16+

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Шеф Адам
Джонс" (16+)
14.30,15.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять
миттєвостей весни"
00.50 Х/ф "Здоровань"

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Зведені сестри"
14.30,15.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять мит�
тєвостей весни"
00.50 Х/ф "Виходу немає"
02.35 Т/с "СБУ. Спецопера�
ція"

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.30 Т/с "Комісар Рекс"
07.15 "МастерШеф" 12+
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
15.35, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Колір при�
страсті" 16+
00.10 Т/с "Вангелія" 16+

ÑÒÁ

05.30 Т/с "Комісар Рекс"
08.30 "МастерШеф" 12+
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
15.35, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Колір при�
страсті" 16+
00.10 Т/с "Вангелія" 16+

ICTV

ICTV

ICTV

09.10,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
10.55, 13.15 Х/ф "Вбити
Білла�2" 16+
12.45,15.45, 18.45 Факти
14.10, 16.15 Т/с "Розтин по�
каже�2" 16+
20.20 Прихована небезпека
21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ�2" 16+
22.25 Свобода слова
00.00 Х/ф "Вбити Білла"

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
10.25, 13.25 Х/ф "Робін
Гуд" (2010) 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55 Т/с "Розтин покаже
14.55, 16.15, 22.25 Т/с "Пес"
17.45, 21.30 Т/с "Дільнич�
ний з ДВРЗ�2" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "3000 миль до
Грейсленда" 16+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
11.25, 13.30 Х/ф "Біла імла"
12.45,15.45 Факти. День
14.00 Т/с "Розтин покаже
15.00, 16.15, 22.30 Т/с "Пес"
17.45, 21.30 Т/с "Дільнич�
ний з ДВРЗ�2" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.50 Х/ф "Глобальне втор�
гнення

07.05, 00.40 Т/с "Бенкрофт"
08.05 Маршрутом змін
08.20 Відтінки України
08.55 Еко�люди
09.40 Т/с "Курорт"
11.35 Д/ц "Дикуни
11.55,20.00 Д/ц "Дика при�
рода Індії"
13.10 Прозоро.
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.45, 00.25 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00,01.30 Прозоро
18.20 "По�людськи"
22.00 Х/ф "Опівнічний же�
1+1
ребець" 12+
09.25,10.20 "Життя відомих 03.15Д/с "Дикі тварини"
людей 2021"
1+1
11.15, "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп 09.25,10.20 "Життя відомих
17.10 Т/с "Величне сто�
людей 2021"
ліття. Роксолана"
11.15 "Твій день"
20.36 "Проспорт"
14.45 "Одруження наосліп
20.38 "Чистоnews 2021"
17.10 Т/с "Величне сто�
20.45 Т/с "Моя улюблена
ліття. Роксолана"
Страшко"
20.13 "Проспорт"
21.45 "Право на владу 2021" 20.15 "Чистоnews 2021"
00.45 Х/ф "Стів Джобс"
20.20 "Ліга сміху 2021"
22.45 Д/ф "30 років Неза�
²ÍÒÅÐ
лежністі"
10.00 "Корисна програма" 23.40 "Маскарад"
12.25 Х/ф "Кохання не за 01.40 Х/ф "Дзеркала" (18+)
розміром" (12+)
²ÍÒÅÐ
14.30,15.25 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного" 10.00 "Корисна програма"
20.00 "Подробиці"
12.25 Х/ф "Кохання чаклун�
21.00 Х/ф "Сімнадцять
ки"
миттєвостей весни" 14.30,15.30, 01.25 "Речдок"
00.45 Х/ф "Таємниця в їхніх 18.00 "Стосується кожного"
очах" (16+)
20.00 "Подробиці"
02.40 Т/с "СБУ. Спецопера� 21.00 Х/ф "Кінг Конг"
ція"
03.45 "Україна вражає"
ÑÒÁ

ÑÒÁ

08.00 "МастерШеф" 12+
12.00, 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 "Колір при�
страсті" 16+
00.10 Т/с "Вангелія" 16+

05.30,19.00, 22.50 "Холос�
тячка
11.30,00.00 "Як вийти
заміж" 16+
12.15, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
16.25, 18.05 Т/с "Сліпа�5"
00.55 "Про що мовчать
жінки" 16+

ICTV

09.15,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
10.45, 13.25 Х/ф "3000
миль до Грейсленда"
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже
14.50, 16.15, 22.25 Т/с "Пес"
17.45, 21.30 Т/с "Дільнич�
ний з ДВРЗ�2" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,01.40 Анти�зомбі
23.40 Х/ф "Біла імла" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини
10.10,20.10 Дизель�шоу
12.00, 13.25 Х/ф "Глобальне
вторгнення
12.45,15.45 Факти. День
14.55, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.45 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ�2" 16+
18.45 Факти. Вечір
23.00 "На трьох" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Т/с "Надприродне"
12.55 Х/ф "Тупий та ще ту�
піший 2" 16+
15.05 Х/ф "Училка" 16+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Пекельна кухня"
21.20 Х/ф "Еван Всемо�
гутній"
23.15 Х/ф "Дівчина моїх
кошмарів" 18+
01.45 "Вар'яти" 12+

06.05 "Том і Джеррі"
07.15 "Орел і решка"
09.20 Т/с "Надприродне"
13.00 "Кохання на вижи�
вання" 16+
14.55 Х/ф "Встигнути до..."
16.55 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Екси" 16+
21.00 Х/ф "Фокус" 16+
23.05 Х/ф "Вибух із мину�
лого"

09.20 Т/с "Надприродне"
12.20 "Кохання на виживан�
ня" 16+
15.00 Х/ф "Області темря�
ви" 16+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "Авангард" 12+
22.40 Х/ф "Містер Крутий"
00.30 "Вар'яти" 12+
02.30 "Зона ночі"

09.15 Т/с "Надприродне"
12.55 "Кохання на виживан�
ня" 16+
14.55 Х/ф "Вибух із мину�
лого"
17.00,19.00 "Хто зверху?"
21.00 Х/ф "Встигнути за
Джонсами" 12+
23.05 Х/ф "Плейбой під
прикриттям" 16+
01.05 "Вар'яти" 12+

09.30 "Пекельна кухня"
12.05 "Екси" 16+
14.00 "Діти проти зірок"
15.40 Х/ф "Еван Всемо�
гутній"
17.30 Х/ф "Фокус" 16+
19.25 Х/ф "Ред" 16+
22.00 Х/ф "Ред 2" 16+
00.05 Х/ф "Кілер�псих" 18+
02.05 "Вар'яти" 12+
02.50 "Зона ночі"

ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

07.25 "Випадковий свідок"
10.45 Т/с "CSI: Маямі"
12.30 "Свідок"
13.00 Т/с "CSI
14.45 Т/с "Сліпа зона"
16.30 "Свідок"
17.00 "Випадковий свідок"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "CSI
23.00 Т/с "Сліпа зона"
00.45 Х/ф "Новий апокалі�
псис

09.00 "Випадковий свідок"
10.45 Т/с "CSI: Маямі"
12.30 "Свідок"
13.00 Т/с "CS
14.45 Т/с "Сліпа зона"
16.30 "Свідок"
17.00 "Випадковий свідок"
18.20 "Будьте здоровi"
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "CSI: Маямі"
23.00 Т/с "Сліпа зона"
00.45 "Легенди бандитсь�
кого Києва"

08.30 "Свідок"
09.00 "Випадковий свідок"
10.50 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30 "Свідок"
13.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50 Т/с "Сліпа зона" (16+)
16.30 "Свідок"
17.00 "Випадковий свідок"
18.20 "Вартість життя"
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
00.50 "Легенди бандитсько�
го Києва"

09.00 "Випадковий свідок"
10.50 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30 "Свідок"
13.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45 Т/с "Сліпа зона"
16.30 "Свідок"
17.00 "Випадковий свідок"
18.20 "Правда життя"
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Сліпа зона"
00.50 "Легенди бандитсько�
го Києва"
01.50 "Правда життя"
02.25 "Свідок"

09.00 "Випадковий свідок"
10.50 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30 "Свідок"
13.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45 Т/с "Сліпа зона" (16+)
16.30 "Свідок"
17.00 "Випадковий свідок"
18.20 "Таємниці світу"
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
00.50 "Легенди бандитсько�
го Києва"
01.45 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.
Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 2" 12+
14.30,15.30 Історія одного
злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
23.10, 02.00 Т/с "Акварелі"
02.25 Гучна справа
03.10 Реальна містика

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.
Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 2" 12+
14.30,15.30 Історія одного
злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
23.10, 02.00 Т/с "Акварелі"
12+
02.25 Гучна справа
03.10 Реальна містика

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.
Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 2" 12+
14.30,15.30 Історія одного
злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
23.10, 02.00 Т/с "Акварелі"
02.25 Гучна справа

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.
Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 2" 12+
14.30,15.30 Історія одного
злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
23.10 Слідами
23.50, 02.00 Т/с "Акварелі"

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с "Сашка" 12+
14.35, 15.30 Т/с "Мате�
ринське серце" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00,02.00 Т/с "Акварелі"
12+

ÑÓÁÎÒÀ, 25.09

ÍÅÄ²Ëß, 26.09

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 Д/ц "Дикі Дива
08.30,03.40 #ВУКРАЇНІ
09.35 Х/ф "Поруч з Ісусом:
Марія Магдалина"
11.25 Х/ф "Поруч з Ісусом:
Хома"
13.15 Х/ф "Вавилон ХХ"
15.00 Країна пісень
16.10 Концерт
17.20 Д/ц "Дика природа
Індії"
18.25 Д/с "Дикі тварини"
18.50 Т/с "Злочини минуло�
го � міжнародні
версії" 16+
21.25 Х/ф "Мир вашому
дому"
23.40 Х/ф "Опівнічний же�
ребець" 12+

08.15 Д/с "Дикі тварини"
09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30, Леонардо да Вінчі
15.05 UA:Фольк. Спогади
16.20 Міста та містечка
16.30 Т/с "Злочини минуло�
го � міжнародні
версії" 16+
18.40 Х/ф "Мир вашому
дому"
21.25 Х/ф "Опівнічний же�
ребець" 12+
23.15 Розважальна програ�
ма
00.15 Х/ф "Вавилон ХХ"
02.55 Земля, наближена до
неба

1+1

1+1

05.10,19.30 ТСН
06.10,07.00, 04.25 "Життя
відомих людей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Маскарад"
22.20 "Жіночий квартал"
00.00 "Світське життя.
01.00 Х/ф "Кара небесна"
02.50 Х/ф "Джонні Інгліш:
Перезапуск" (16+)

05.00,19.30 "ТСН�Тиждень"
07.00 "Життя відомих лю�
дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт � 12.
Пакистан"
11.00,02.40 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.
2021"
21.00 "Танці з зірками 2021"
00.15 "Ліга сміху 2021"
²ÍÒÅÐ

06.45 Х/ф "Шукачі пригод"
²ÍÒÅÐ
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
06.55 Х/ф "Дикун"
12.55 "Речдок
09.00 "Готуємо разом
17.20 Х/ф "Кінг Конг"
10.00 "Все для тебе"
20.00 "Подробиці тижня"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Закоханий за 22.00 Х/ф "В'язень замку
Іф"
власним бажанням"
02.30 "Речдок"
13.40 Х/ф "Суєта суєт"
15.30 Х/ф "В'язень замку
ÑÒÁ
Іф"
05.15 Т/с "Коли ми вдома"
20.00 "Подробиці"
05.50 Т/с "Колір при�
20.30 "Место встречи"
страсті" 16+
22.10 Т/с "Я подарую тобі
09.55 "МастерШеф" 12+
світанок" (12+)
02.40 Х/ф "Випадковий за� 13.45 "Супербабуся" 12+
18.40 "Битва екстрасенсів"
пис" (16+)
21.00 "Один за всіх" 16+
ÑÒÁ
22.10 "Таємниці ДНК" 16+
05.15 Т/с "Коли ми вдома"
ICTV
05.30, 10.55 Т/с "Колір при�
08.35 Громадянська оборо�
страсті" 16+
на
07.50 "Неймовірна правда
09.40 Х/ф "Останній воло�
про зірок"
дар стихій" 16+
16.40,22.50 "Звана вечеря"
11.40, 13.00 Х/ф "Король
19.00 "МастерШеф" 12+
Артур: Легенда меча"
01.10 Х/ф "Ідеальний чо�
12.45 Факти. День
ловік"
14.25 Т/с "Пес" 16+
ICTV
18.45 Факти тижня
08.30, 13.00 Т/с "Дільнич� 21.15 Х/ф "Геошторм" 12+
ний з ДВРЗ�2" 16+
23.35 Х/ф "Дум" 18+
12.45 Факти. День
01.35 Х/ф "Ґаттака" 16+
13.40 Х/ф "Ґладіатор" 16+ 03.15 Я зняв!
16.40 Х/ф "Джуманджи"
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
18.45 Факти. Вечір
07.50 М/ф "Том і Джеррі:
19.10 Х/ф "Джуманджи
Маленькі помічники
23.50 Х/ф "Ґаттака" 16+
Санти"
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
08.20 М/ф "Тед�мандрівник
08.15 М/ф "Королівський
і таємниця царя Міда�
коргі"
са"
10.05 "Орел і решка
10.10 Х/ф "Авангард" 12+
12.10 "Хто зверху?" 12+
12.10 Х/ф "Трансформери:
14.10 Х/ф "Люди в чорному
Темний бік Місяця"
18.50 Х/ф "Трансформери 15.30 Х/ф "Трансформери:
01.00 Х/ф "Встигнути за
Останній Лицар" 12+
Джонсами" 12+
18.20 Х/ф "Реальна сталь"
02.10 "Зона ночі"
21.00 Х/ф "Морський бій"
23.40 "Improv Live Show"
ÍÒÍ

07.00 Х/ф "Важко бути Бо�
гом"
09.35 Х/ф "Вбивство у зи�
мовій Ялті" (16+)
11.35 "Легенди карного
розшуку"
13.20 "Випадковий свідок
14.35 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Синьйор Робін�
зон"
21.40 Х/ф "Ера драконів"
23.30 Х/ф "Білий слон"
01.15 "Таємниці криміналь�
ного світу"

ÍÒÍ

05.15 Х/ф "Дама з папу�
гою"
07.00 "Слово Предстоятеля"
07.10 "Випадковий свідок.
Навколо світу"
09.40 Т/с "Коломбо" (16+)
14.05 Х/ф "Синьйор Робін�
зон"
16.10 Х/ф "Ера драконів"
18.00 "Легенди карного
розшуку"
22.00 Х/ф "Великий вибух"
(18+)
00.00 Х/ф "Білий слон"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.3 Реальна містика
08.35 Т/с "Люся. Інтерн"
10.40 Т/с "Порушуючи пра�
вила" 12+
14.40, 15.20 Т/с "Королева
доріг" 12+
20.00 Головна тема
21.00 Співають всі!
23.30, 02.15 Т/с "Хлопчик
мій" 12+

05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
09.20 Т/с "Квіти дощу"
17.00, 21.00 Т/с "Рись" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.00 Т/с "Порушую�
чи правила" 12+
01.30 Телемагазин
03.15 Гучна справа
04.45 Т/с "Хід прокурора"
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ОГОЛОШЕННЯ
Продам дрова колоті, а також метрові: дуб, граб, вільха, береза. Моя доставка.
067-84-95-140 Віталій

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ
будь-яких марок у будьякому стані. ДОРОГО,
067-971-95-76, 063-791-92-89.

Покрівельні роботи
будь-якої складності. Заміри,
монтаж, демонтаж, ремонт,
заміна даху. 15 років досвіду! 068-861-92-42

Вакуумна чистка коминів,
димарів, лежаків, грубки,
газових котлів.
Тел.:097-87-32-381

Робота ОХОРОННИК. Вахтовий метод 14/14 діб. Заробітна плата ВИСОКА. Робота в
Житомирі та області, Києві
та області. 067 217 30 81,
067 462 70 16, 097 67 85 162

Запрошуємо на роботу
водіїв-далекобійників на
внутрішні перевезення
(база м. Коростишів).
Оплата праці договірна.
Тел. 0963246855,
0967861545

Лікування інсульту в Україні
є безоплатним для пацієнтів
Проте, як свідчать результати опитування, про це знають
лише 22% українців
У Києві відбулась пресконференція «Надання медичної допомоги при інсульті під
час пандемії CОVID-19», де лікарі та експерти
обговорили проблемні питання у сфері лікування гострого мозкового інсульту.
З квітня 2020 року надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті
входить у Програму медичних гарантій та
оплачується Національною службою здоров’я
України (НСЗУ). Кожен пацієнт, який потрапляє до спеціалізованої лікарні з інсультом,
має право на безоплатне лікування.
У межах пресконференції були представлені результати соціологічного дослідження про рівень обізнаності українців щодо
інсульту та його лікування. 57% українців
вважають, що обізнані у темі інсульту, а 68%
опитаних змогли спонтанно назвати хоча б
одну з ознак інсульту.
Майже усі опитані (понад 90%) знають,
що потрібно терміново викликати швидку
допомогу. Однак лише половина (52%) знають,
що пацієнтів з інсультом повинні доставити
у спеціалізовані лікарні, де є цілодобовий
доступ до комп'ютерної томографії чи магнітно-резонансної томографії.
Лише 22% з усіх опитаних знають, що лікування інсульту є безоплатним для пацієнтів
– вартість послуг, в тому числі медикаменти
та вироби медичного призначення, оплачує
НСЗУ.
За правильним маршрутом усіх пацієнтів з ознаками інсульту повинні доставляти у лікарні, які підписали договір із
НСЗУ для надання пакету допомоги при
гострому мозковому інсульті. В першу
годину після доправлення у лікарню
пацієнту з підозрою на інсульт повинні
зробити КТ або МРТ для встановлення
правильного діагнозу.
Олександр Данилюк, керівник експертної
групи з питань розвитку екстреної допомоги
Директорату медичного забезпечення МОЗ

України, пояснює: «Бригада екстреної медичної
допомоги зобов’язана доставити пацієнта у законтрактований заклад охорони здоров’я, який
відповідає усім вимогам НСЗУ для лікування
інсульту. Маршрут пацієнта в незаконтрактований заклад в системі екстреної медичної
допомоги неможливий, тому що не покривається Програмою медичних гарантій. Попри те,
що Програма медичних гарантій на лікування
інсульту діє вже близько року, трапляються
випадки, коли пацієнтів доставляють до лікарень, які не мають договору з НСЗУ.
Важливим також є Рішення РНБО про забезпечення екстериторіальності екстреної
медичної допомоги, що передбачає доправлення
пацієнтів у найближчу потрібну лікарню, навіть якщо вона розташована в іншому районі
чи області. Перегляд маршрутів пацієнтів
та виконання цього рішення є важливим для
вчасного надання медичної допомоги пацієнтам
у невідкладному стані».
Юрій Фломін, лікар-невролог, член правління ГО «Українська асоціація боротьби з
інсультом», розповідає: «Інсульт є великою
медико-соціальною проблемою, адже йдеться
про 120-150 тисяч випадків щороку. В Україні також великий відсоток смертності та
інвалідизації після інсульту. Експерти приСвідоцтво 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
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пускають, що сукупні економічні втрати
від інсульту можуть сягати 100 мільярдів
гривень щороку».
Договори з НСЗУ на надання пакету
послуг при інсульті у 2021 році підписали
237 медичних закладів по всій країні. Це
ті лікарні, які можуть надавати кваліфіковану медичну допомогу при інсульті.
Залежно від наданих послуг, оплата відбувається за трьома тарифами:
• якщо пацієнту не провели тромболізис
або тромбоекстракцію – 15 000 грн
• якщо пацієнту виконали тромболізис
(медикаментозне розчинення тромбу) – 54
000 грн
• якщо пацієнту виконали ендоваскулярне
втручання (хірургічне лікування інсульту) – 98
000 грн.
Дмитро Самофалов, т.в.о. голови НСЗУ,
зазначає: «З початку 2021 року НСЗУ вже
сплатила медичним закладам понад 1,1 мільярда гривень за надання медичної допомоги
пацієнтам з гострим мозковим інсультом.
Це близько 80 тисяч пролікованих пацієнтів.
Варто розуміти, що інсульт лікує не препарат
чи операція, а ціла команда професіоналів, які
знають, що робити через годину, добу чи місяць
після початку симптомів.
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Інсульт, на відміну від інфаркту, не болить.
Деколи симптоми інсульту помічають занадто пізно, коли захворювання вже завдало невідворотної шкоди мозку людини. Тому важливо,
аби 100% українців знали ознаки інсульту і
могли вчасно викликати "швидку". Саме завдяки таким знанням пацієнти швидше потраплятимуть до лікарні та матимуть більше
шансів повернутись до нормального життя».
Сергій Московко, завідувач відділення
неврології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, президент ГО «Українське товариство інсультної
медицини», зауважив: «Результати роботи
НСЗУ та зміни у лікуванні інсульту в законтрактованих лікарнях – це просто фантастично.
Звісно, існують ще проблеми із доставленням
пацієнтів до правильних лікарень та інші питання, але вони будуть вирішені.
Однак рідних людей, у яких стався інсульт,
цікавить кінцевий результат – чи зможе пацієнт повернутись до нормального життя
через 90 днів після початку симптомів. Як на
мене, наступним кроком покращення якості
надання допомоги при інсульті має стати
моніторинг якості життя пацієнтів після
перенесеного гострого стану. А також суттєві
виплати лікарням, які змогли досягнути позитивного результату – зберегти життя та
працездатність пацієнту».
Інсульт є основною причиною інвалідності та однією з головних причин смерті
населення в Україні. Виживаність та успішна реабілітація пацієнта залежить від того,
як швидко йому буде надана кваліфікована
медична допомога. Зробити це потрібно у
перші 4,5 години після інсульту. Адже за одну
хвилину інсульту у мозку відмирають близько
2 мільйонів нейронів.
Основні симптоми інсульту:
М – раптове порушення Мовлення
О – асиметрія Обличчя
З – Запаморочення
О – Очі: раптове погіршення зору
К – слабкість чи оніміння Кінцівок
При появі хоча б однієї з ознак інсульту слід телефонувати в екстрену медичну
допомогу за номером 103.
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