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Частина тиражу
розповсюджується
безкоштовно

СЕРЕДА

У горі чи біді найкращий
помічник — людська
солідарність

с. 4

Спецтехніка для потреб
громади

с. 4

Тепер киснева станція
є і у Романові!

Жителі Романівської громади
с. 5
долучилися до Міжнародного
дня прибирання. Фоторепортаж

Віктор Першко

Ще рік–два тому навіть бувалі, із чималим досвідом роботи лікарі не могли
сповна уявити, наскільки важливою для
сучасного лікарняного закладу стаціонарного типу є наявність кисневої станції, яка
спроможна системно і стабільно генерувати кисень для подачі у відповідні відділення та спеціально обладнані місця для найтяжчих хворих. Однак дві хвилі пандемії
COVID-19, які накрили світ упродовж лише
одного року, багато чому навчили. І один
із найперших висновків полягав у тому,
аби забезпечити інфекційні відділення
лікарняних установ киснем для підтримки
найтяжчих «ковідних» хворих.
Про кисень, про потребу десятків, а вже дуже швидко –
сотень балонів у кожній із лікарень, куди доправляли хворих
на COVID-19 пацієнтів, заговорили всі. Пізньої осені 2020-го
року, коли друга хвиля коронавірусу досягла свого піку за
всіма показниками та вимірами поширення пандемії, тема
кисню, поставки, заправки балонів із життєво важливим
газом вийшла на перше місце. Звісно ж, до проблем і потреб лікарень найпершим чином долучалась влада, але
часто бувало, що керівники медичних закладів зверталися
до представників бізнесу, аби кисень закупити чи дістати
якомога швидше, без будь-яких бюрократичних процедур,
які могли коштувати пацієнту найдорожчого – життя. Адже
часто лік вівся на години, бо кількість хворих стрибкоподібно
зростала, а ресурсів балонного кисню у лікарнях залишалося
на добу, а бувало – й на години.
«Тема кисню, кисневих балонів восени та взимку 2020/2021
року була на вустах не лише у медиків, але й у кожного, хто
розумів їхню важливість для порятунку найтяжчих хворих на
COVID, – каже депутат обласної ради від партії «Наш
край», генеральний директор ТОВ «ВІВАД 09» Ігор
Ходак. – Звісно ж, до мене також зверталися із проханням
допомогти, дізнатися, посприяти чи знайти все нові й нові

партії балонів із киснем. Зрозуміло, допомагав усім, чим міг:
телефонував, дізнавався і виділяв власні кошти, аби, наприклад, наша Романівська лікарня не мала проблем із киснем
для хворих. Водночас як бізнесмен, як господарник, рахуючи
вартість балонного кисню, розумів, що генерація кисню на базі
самого лікарняного закладу вирішить фактично усі проблеми
із забезпеченням киснем будь-якого хворого. Ще важливіше, що
лікарі будуть переконані, що рятівний кисень для найтяжчих
хворих у них завжди під рукою. Так, власне кажучи, народилася
ідея встановити кисневу станцію у чуднівській лікарні, для чого
я інвестував більше пів мільйона коштів нашого підприємства.
Хто ще не забув, нагадую, що на початку квітня поточного
року таку станцію ми відкривали у Чуднові. Але вже тоді я
відповідально заявив, що і для романівської лікарні питання
про обладнання кисневої станції є гостро актуальним. Звісно
ж, на процедурні питання, на всілякі узгодження та ухвали
щодо встановлення кисневої станції у Романові пішло більше
трьох місяців. За цей час суттєво зросла вартість устаткування, але я від своєї обіцянки ні на йоту не відхилився – так
само, як у Чуднові, виділив пів мільйона гривень із власного
бюджету. Ось тепер, у вересні 2021-го, киснева станція готова
до роботи і у романівській лікарні. Як представник бізнесу
вважаю, що своє соціальне зобов’язання перед громадою, перед
своїми земляками я виконав сповна. Робив це лише з однією

метою – аби убезбечити хворих від найтяжчих наслідків та
проявів підступної і тяжкої хвороби».
16 вересня 2021-го року за присутності десятка працівників Романівської лікарні відбулася процедура офіційного
відкриття кисневої станції. Директор КНП «Романівська
лікарня» Ірина Серт зазначає, що відтепер очолюваний
нею заклад має альтернативні джерела постачання кисню
для хворих пацієнтів: поряд із новозбудованою кисневою
станцією залишається у цілковитій готовності до роботи і
склад із кисневими балонами. Однак відтепер, враховуючи
можливості кисневої станції генерувати (виробляти) близько
60-ти балонів кисню за добу, неважко підрахувати, що усі
50 ліжкомісць для лікування важкохворих на коронавірус
пацієнтів будуть забезпечені киснем у повному обсязі. Розповідь директорки КНП «Романівська лікарня» Ірини Серт тут
же доповнив інженер-енергетик цього ж закладу Петро
Марчук. Він детально розповів про кожен із етапів генерації
кисню, про гарантії надійності та безпеки встановленого
устаткування. Воно насправді додало колективу Романівської
лікарні впевненості, а ще неабияк підвищило статус головної
медичної установи на території Романівської селищної ради.
Бо хто і щоб не казав про опорні лікарні, про досконалість
оснащення госпітальних округів, медичну допомогу люди
хочуть отримувати поряд і вдома. Так – зручніше!
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Позачергова сесія Романівської селищної ради
Лариса Бджілка

17 вересня пройшло засідання депутатів на позачерговій сесії.
Під час засідання було розглянуто
декілька питань, серед яких за ініціативи депутатів «Нашого краю» порушили
питання щодо можливості закупівлі
спецтехніки для комунального підприємст ва «Сервіс» шляхом оформлення лізингу.

Також за ініціативи голови Романівської громади було створено комісію для
проведення службового розслідування щодо виконання посадових обов’язків
працівником селищної ради. Депутати
підтримали рішення, керівники фракцій
входитимуть у склад відповідної комісії.
Були вчергове внесені необхідні зміни
до бюджету Романівської громади.
Наступна, чергова, сесія Романівської
селищної ради відбудеться 28 вересня, під
час якої заплановано розглянути більш
широку низку питань життєдіяльності
громади.

Дуже важке, але
вкрай необхідне
рішення

16 вересня відбулося позачергове засідання
виконавчого комітету, на порядку денному якого
було одне питання – невідкладне відібрання малолітніх дітей у матері.
Члени комітету заслухали інформацію начальника служби у
справах дітей про ситуацію, яка склалася та несе в собі загрозу
для життя і здоров’я дітей через недотримання матір’ю необхідних
умов для їхнього проживання.
Рішення про відібрання дітей було прийнято одноголосно.

Спільна перемога

Вихованці відомого у Романові СК
«Underground» взяли
участь у чемпіонаті України з бойового самбо.
Повернулись хлопці з призовими місцями, які додали до власних
перемог. Такі здобутки стали можливими завдяки дружній фінансовій
підтримці ГО «СПІЛЬНО ТЕАМ».

Працівник Бердичівського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової
допомоги допоміг добитись виплати у розмірі
148 тис. грн від недобросовісного роботодавця
Невиплата або виплата не в
повному обсязі заробітної плати
– це проблема, з якою стикалась
більшість. А якщо таке стається
систематично, то працівник змушений звільнятись і шукати іншу
роботу. А що робити з недоотриманою заробітною платою? Саме з
таким питанням до Бердичівського
МЦ з надання БВПД звернувся пан
Олександр.
Чоловік розповів, що у січні
2018 року влаштувався на фірму
охоронцем і пропрацював там
до березня 2021 року. Перші два
роки виплати здійснювались чітко в термін та в повному обсязі.
А починаючи з січня 2020 року
до моменту звільнення виплати
здійснювались раз у 2-3 місяці по
1-2 тисячі гривень. Він намагався
врегулювати все мирно, тому не
раз і усно, і письмово звертався до
роботодавця з вимогою виплати
заробітної плати, але це не принесло результатів.
Допомогти вирішити його
проблему призначили працівника
центру Андрія Науменка.

«Олександр – пенсіонер, і для
покращення свого фінансового становища та виплати кредиту він був
змушений влаштуватись на роботу. Відповідно до розрахункового
листка, який був виданий у березні
2021 року (у момент звільнення),
заборгованість із заробітної плати
складала 83 тисячі. Трудове законодавство передбачає, що всі виплати
здійснюються у день звільнення або
не пізніше наступного дня після
пред'явлення працівником вимоги
про виплату. А у разі невиплати
роботодавець повинен за кожен день
прострочення додатково виплатити працівнику його денний середній заробіток за весь час затримки.
Додатково, у позові про стягнення
заборгованості із заробітної плати
та суми за прострочення виплат,
можна стягнути моральну шкоду»,
– зазначає Андрій Науменко.
Розглянувши обставини справи
та проаналізувавши законодавство
та судову практику, працівник центру підготував позов з вимогами:
- стягнути всю суму заборгованості з роботодавця;

- стягнути з роботодавця середній заробіток за кожен день прострочення з моменту звільнення
і до моменту ухвалення рішення;
- стягнути з роботодавця моральну шкоду.
Після розгляду позову та наданих доказів суд задовольнив позовні вимоги. Відповідно до рішення
суду з роботодавця на користь пана
Олександра було стягнуто 148 тисяч
гривень.

«До нашої громадської організації "СПІЛЬНО ТЕАМ" звернувся
тренер СК "Underground" Dima
Rozvadovskiy за фінансовою допомогою, аби його вихованці взяли участь
у чемпіонаті України з бойового самбо. Очевидно, що рішення нашої усієї
команди було – підтримати, адже
ми завжди наголошуємо на тому,
що діти – це наше майбутнє. Тож
завдяки нашій черговій фінансовій
підтримці 13 вихованців на чолі
з тренером 18 вересня 2021 року

взяли участь у чемпіонаті України з бойового самбо. Ми пишаємось
вами! Бажаємо подальших перемог, а ГО "СПІЛЬНО ТЕАМ" вас
завжди підтримає!» – коментує
Вікторія Михалевська, голова
ГО «СПІЛЬНО ТЕАМ».
Спільні справи завжди мають
гарні результати, професійна тренерська підготовка до змагань та
фінансування поїздки – без цих
складових не було б жодних перемог.

Коротко про головне
• У Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули двоє людей: ЗМІ
пишуть про замовне вбивство.
• Європейська комісія виділить Україні ще 600 млн євро як
макрофінансову допомогу.
• Apple нарешті провела свою велику осінню презентацію:
показала нову лінійку iPhone, представила смарт-годинник
Apple Watch Series 7 і оновлені планшети iPad.
• Міський суд Праги постановив взяти під варту громадянина
РФ Олександра Франчетті, який був затриманий за запитом
України.
• Університет Поплавського відкрив перший в Україні і світі
факультет TikTok.
• Як повідомляє Головне управління розвідки України, командування Збройних сил РФ продовжує нарощувати бойові
спроможності оперативного угрупування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території.
• За результатами опитування: більш ніж половина українців
відмовилися б емігрувати з України, при цьому 40% переїхали
б на постійне місце проживання до іншої країни за наявності
такої можливості.
• В Україні підвищаться мінімальні роздрібні ціни на алкоголь.
• На південному заході Туреччини перекинувся автобус з українськими туристами, ймовірно, у водія стався серцевий напад.

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.

• В аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, був затриманий громадянин Росії,
що брав участь в окупації Криму.
• Протягом останнього часу фіксується збільшення кількості та
інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку
бойовиків, з початку вересня ворог обстріляв наші позиції
59 разів.
• Xiaomi почала блокувати свої смартфони в окупованому
Криму.
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«Зоря» у резервний день випробувала «Бульвар»
Віктор Єрофєєв

Минула субота, 18
вересня 2021-го року, у
календарі першості Житомирщини із футболу
значилася, як резервний
день.
Деякі зустрічі чемпіонату, які
з певних причин не змогли відбутися у призначені терміни, у цей
день догравалися. Обидві команди із Романова («Зоря» і «Зоря2») у цей день мали відпочивати,
хоча для спортсменів непередбачений відпочинок чи вимушена
перерва найчастіше приносять
негативні наслідки. Романівська
«Зоря», аби не втрачати гарних
спортивних кондицій (команда
в матчах чемпіонату області грає
зараз напрочуд впевнено), 18 вересня вирішила провести тренувальний поєдинок із однією з
найкращих аматорських команд
міста Житомира. Йдеться, звісно

ж, про ФК «Бульвар», де грають
здебільшого гравці мікрорайону
Малікова.
18 вересня поєдинок між «Зорею» та «Бульваром», що проходив
на чудовому спортмайданчику із
килимовим штучним покриттям,
був дуже видовищним і багатим
на забиті м’ячі. Швидко, вже на

другій хвилині поєдинку, «Зоря»
відкрила рахунок, але «бульварівці» сприйняли швидкий гол як
виклик і майже одразу сквитали
гол, зрівнявши рахунок. Але романівські футболісти тут же додали у
швидкості, а досвід та виконавська
майстерність підопічних Віктора
Чорного швидко зробили своє:

Житомирські
податківці розповіли
про добровільне
декларування
Марія Кравчук

16 вересня у Головному
управлінні ДПС у Житомирській області відбувся брифінг,
присвячений одноразовому
добровільному декларуванню
активів фізичних осіб, з яких не
сплачені або сплачені не в повному обсязі податки та збори.

Спікерами на брифінгу були заступник
начальника Головного управління ДПС у
Житомирській області Володимир Шелест
та начальник управління податкового адміністрування фізичних осіб Олександр
Мушицький.
«20 хвилин» вже раніше писали що, з
1 вересня 2021 року фізичні особи мають
можливість легалізувати своє майно та статки. Це може бути нерухомість, транспортні
засоби, грошові кошти, валюта або цінні
папери, при придбанні або отриманні яких
не сплачувалися податки.
Заступник начальника Головного
управління ДПС у Житомирській області Володимир Шелест розповів, що
підпадає під декларування, а що – ні.
«Декларуємо насамперед об’єкти нерухомості, рухоме майно, паї, цінні папери,
валютні цінності та інші види активів.
Не підпадає нерухомість або житловий
будинок площею до 240 кв. м, квартира площею до 120 кв. м, нежитлові приміщення, які
не підпадають під некомерційне призначення,
до 60 кв. м. Також не підпадають транспортні

засоби особистого використання», – зазначив
Шелест.
Пан Володимир наголосив на тому,
хто не має право бути декларантом:
«Особи, які не можуть бути декларантами, – це ті громадяни, які подавали або
мають подавати декларацію відповідно
до Закону України "Про запобігання корупції", також декларантами не можуть
бути особи, які є неповнолітніми або
недієздатними».
Декларація подається добровільно,
виключно в електронному вигляді через
електронний кабінет платника з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
Скористатись таким шансом ви можете з 1
вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.
«Є випадки, коли платнику необхідно до
декларації в обов’язковому порядку додавати
документи, які підтверджують вартість
задекларованих активів. Це насамперед коли
місце реєстрації самого активу перебуває за
межами території України або в разі декларування валютних цінностей, розміщених на
рахунках банку, як України, так і за її межами», – розповів начальник управління
податкового адміністрування фізичних
осіб Олександр Мушицький.
Крім того, громадянам, які скористаються правом подати одноразову добровільну
декларацію та із задекларованих активів
сплатять збір, держава гарантуватиме звільнення від відповідальності за порушення
законодавства.
Збір нараховується відповідно до вартості об’єкта декларування за такими ставками:
• 5% – загальна ставка (альтернативна
ставка – 6%, з можливістю сплати податкового зобов’язання трьома рівними частинами);
• 9% – ставка щодо закордонних активів
(альтернативна ставка – 11,5%, з можливістю
сплати податкового зобов’язання трьома
рівними частинами);
• 2,5% – ставка щодо активів у вигляді облігації внутрішніх державних позик
(альтернативна ставка – 3%, з можливістю
сплати податкового зобов’язання трьома
рівними частинами).
Одноразове спеціальне декларування є виключно добровільним.
Його мета – дати можливість
громадянам легалізувати власні
неоподатковані доходи й надалі
їх вільно використовувати.

у подальшому на кожен гол
футболістів «Бульвару» «Зоря
обов’язково відповідала двома, а іноді й трьома забитими
м’ячами. У підсумку – переконлива перемога «Зорі» із рахунком 8:3,
однак футболісти «Бульвару» були
вдячні суперникам за отриманий
урок і гарну нагоду випробувати

свої сили та здібності із достойним
та насправді сильним суперником.
Ну а глядачі, які цього дня зібралися на свято мікрорайону Малікова, отримали неабияку насолоду
від феєрії забитих м’ячів. Їх було
багато, аж 11, і забивалися вони
на будь-який смак. І людям – на
радість та втіху!

30 знакових книжок часів
нашої незалежності:
долучайтеся до
голосування
Анна Сергієнко

Список із 30 книг, які стали
знаковими за час незалежності
нашої держави, складуть за
результатами онлайн-голосування.
Міністерство культури та інформаційної політики та Український інститут книги
започаткували з нагоди відзначення тридцятиріччя незалежності України проєкт
«30 знакових книжок нашої Незалежності».
Його мета – створити унікальний перелік видань, що вплинули на формування
та розвиток країни, її громадян, іміджу
держави.
Починаючи з 15 вересня і до 15
жовтня кожен українець може взяти участь у формуванні визначного
списку. Для цього потрібно проголосувати за одну або ж відразу
за 30 книг зі 100, запропонованих
на сайті проєкту 30.book-institute.
org.ua.
«"30 знакових книжок нашої Незалежності" дозволить зібрати ті історії, що
фактично і є віддзеркаленням нашої незалежності. Це люди, події та переломні моменти,
які мали безпосередній вплив на боротьбу за
свободу і гучно заявили про Україну світові.
Наша література сильна та самобутня. Як
класична, так і сучасна, з новими формами
та рішеннями, і з наслідуванням кращих
традицій геніїв пера минулого. Впевнений,
30 книг, за які проголосують українці, буде
дійсно виключним», – зауважив міністр
культури та інформаційної політики
України Олександр Ткаченко.
Як зазначають у Мінкульті, список із
100 топових книг був затверджений ще
влітку. «Над ним працювало широке коло
консультантів, а також група експертів:
літературознавців, менеджерів літературних проєктів, письменників, перекладачів.
Це книги, що викликали суспільний резонанс,
висвітлювали важливі історичні періоди чи
події, сприяли розумінню історії України
без цензури і фальшувань, повертали забутих чи силоміць вилучених із суспільного
дискурсу персоналій, сприяли створенню

національної ідентичності і становленню
незалежності нашої держави», – зазначили
у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
З 15 до 19 жовтня організатори проведуть підрахунок голосів, а вже 20 жовтня
оприлюднять його результати.
«Цим проєктом ми прагнемо нагадати про визначні книжки й про важливість
читання як складової націєтворення. За
тридцять років незалежності українське
книговидання зі справи пасіонаріїв перетворилось на цілком самостійну галузь. Наш
проєкт ‒ це і можливість нагадати про тих,
хто робив українську книжку видимою й
самостійною, якісною й по-справжньому
важливою. Сподіваємось, що якомога широка аудиторія українців долучиться до
голосування, щоб разом ми обрали знакові
книжки й оживили найвизначніші культурні
надбання часів незалежності», ‒ резюмувала Олександра Коваль, директорка
Українського інституту книги.
Про результати голосування обов`язково
повідомимо наших читачів згодом, а поки
що пропонуємо долучитися до голосування і обрати кращі, на ваш погляд, книжки.

4

WWW.ZT.20MINUT.UA

Акцент тижня

Середа, 22 вересня 2021

У горі чи біді найкращий помічник –
людська солідарність
Віктор Першко

Минулорічний трагічний випадок у селі
Костянтинівці неабияк
сколихнув ледь не всю
громаду Романівської
селищної ради.
Трапилось найгірше: у селі
трагічно пішов із життя зовсім
молодий чоловік Дмитро Дубовик.
Залишив сиротами двоє синочків
і дружину, а також матір, Марію
Петрівну, яка й досьогодні не може
відійти від смерті сина. Відрадою
у горі для жінки стала щоденна
праця і двоє внучат, яким бабуся допомагає усім, чим може. Не
можна сказати, що сім’я Дубовиків
опинилася наодинці із горем, яке
так несподівано вкралося у їхнє
мирне і, здавалося, спокійне життя.

Староста села Олег Гирук:
"Уся громада
стала на бік родини"

Депутати Романівської селищної ради Василь Флуд та
Василь Ходюк передали родині кошти від Ігоря Ходака
Староста Прутівського старостинського округу Олег Гирук у розмові із нами сказав, що більшість
жителів Костянтинівки сприйняли
біду, що спіткала Дубовиків, із жалем та співчуттям і намагаються у
будь-який спосіб чимось допомогти
жінці із двома дітьми. Їм не позаздриш не тільки з тієї причини, що
сім’я втратила годувальника, але й
із того, що будинок, який Дубовики
винаймали і в якому вже декілька
років проживали, належить односельчанину, що поїхав на заробітки
за кордон. У свій час було досягнуто
угоди про те, що нині покійний
Дмитро Дубовик сплатить за
орендований будинок повну його
вартість, і, таким чином, власник
мав отримати 28 тисяч гривень.
Звісно ж, після смерті батька та
чоловіка знайти кошти для оренди, а тим паче для купівлі будинку за вже домовлену ціну жінка із
дітьми не могла. Але якраз тут і
сказала своє слово громада. У Кос-

Спецтехніка для
потреб громади
У Романові на позачерговій сесії депутати від
«Нашого краю» запропонували закупити спецтехніку для КП «Сервіс» у лізинг.

тянтинівці знайшлися люди, які
спромоглися зібрати для потреб
осиротілої сім’ї певну суму коштів.
Йшлося в основному про колег по
роботі померлого Дмитра Дубовика. Працівники Романівського
лісгоспу АПК на чолі із майстром
Віктором Поплавським зібрали для
родини свого колишнього колеги
10 тисяч гривень. Про трагічний
випадок у селі Костянтинівці
дізнався і депутат Житомирської обласної ради, генеральний директор ТОВ «ВІВАД 09»
Ігор Ходак, до якого також звернулися за посильною допомогою
з метою купівлі для постраждалої
сім’ї будинку у Костянтинівці. Ігор
Ходак дізнався про те, що село і зокрема колеги по роботі померлого
Дмитра Дубовика зібрали чималу
суму грошей для його сім’ї, а тому
вирішив також долучитися
до підтримки дітей-сиріт та
овдовілої жінки. Генеральний
директор ТОВ «ВІВАД 09» виді-

Будинок, який відтепер зможе
придбати сім`я Дубовиків

Біжать усі: у Житомирі
відбудеться VI «Нова Пошта –
Космічний напівмарафон»
Анна Сергієнко

У Житомирі 25-26
вересня організують
VІ «Нова Пошта – Космічний напівмарафон»,
дитячі легкоатлетичні
забіги та «Ярмарок спорту». Таке рішення прийняли 15 вересня під час
засідання виконкому.

17 вересня відбулася позачергова сесія Романівської селищної
ради, яку скликали, аби розглянути нагальні питання громади.
Зокрема, за ініціативи депутатів «Нашого краю» порушили питання щодо можливості закупівлі спецтехніки для комунального
підприємства «Сервіс» шляхом оформлення лізингу.
Депутат Романівської селищної ради Василь Флуд переконаний,
що техніка, яку треба придбати для комунального підприємства,
важлива для потреб громади. А лізинг – це оптимальний варіант
для вирішення цього питання. Депутати «Нашого краю» знають
про потреби громади, тому завжди шукають шляхи, розглядають
можливі варіанти для прийняття правильних рішень на користь
людей. От і цього разу за допомогою лізингу є можливість закупити
техніку для комунального підприємства.
Чергова сесія Романівської селищної ради запланована на 28
вересня.

лив для сім’ї Дубовиків 20 тисяч
гривень, і таким чином питання
про купівлю будинку для родини,
яку спонукало горе, сьогодні вирішене.
За словами старости Прутівського старостинського округу О.
Гирука, коштів, які нині зібрані для
потреб жінки Дмитра Дубовика та
його дітей, вистачить і на оплату
самого будинку, і на всі процедури
оформлення угоди про купівлю-

продаж та на послуги із реєстрації прав власності. Відповідно, усі
належні процедури з укладання
угоди про купівлю-продаж будуть
проведені у найближчі дні.
У цій печальній і сумній історії
хотілося б поставити крапку. Ще
більше хотілося б сподіватися на
те, що доля і життєвий успіх буде
прихильніший до жінки та діток
чоловіка, який так трагічно і несподівано пішов із життя. Водночас
громада поліського села, яке переживає сьогодні далеко не найкращі
часи, довела найпершим чином
сама собі, що людська взаємовиручка, співчуття та сусідська солідарність і надалі залишаються силою, яку не під силу здолати ні біді,
ні трагедії. Зрештою, вся ця історія
із підтримкою родини Дубовиків у
найскладніший для неї період спонукає усіх нас до оптимістичного
настрою, до позитивних сподівань,
до надій на краще. Зрештою, подібні настрої та устремління потрібні
зараз не лише для вищезгаданої
сім’ї із села Костянтинівки Романівської селищної ради, але й для
всіх українців. Бо лише опора на
взаємодопомогу, на взаємовиручку
і солідарність допоможе нам подолати і кризи, і хвороби, і будь-які
інші життєві негаразди.

Як зазначила начальниця
управління у справах сім'ї, молоді
та спорту міської ради Ірина Ковальчук, «Нова Пошта – Космічний
напівмарафон» – це наймасовіший
спортивний захід року.
«Учасникам будуть доступні
забіги на дистанції від 1 до 21 км, а
також командна гонка на 5 км. На
наймолодших учасників напівмарафону чекають дитячі дистанції на
100 та 500 метрів.
На маршруті передбачено все
необхідне для комфортного забігу:
роздягальні, пункти охолодження,
харчування та гідратації, медичний
супровід на трасі та фініші», – повідомляють у «Новій Пошті».
На сайті, де здійснюється реєстрація, вказано, що дитячі забіги безкоштовні, реєстрація на 1

км недоступна, командний забіг
«Командна П'ятірка» – 129 грн.
Реєстрація на дистанцію у 5 км
коштує 349 грн, на 10 км – 449 грн,
на 21 км – 649 грн.
Схема маршруту
VІ «Нова Пошта – Космічний
напівмарафон»
Старт: майдан Соборний – вул.
Велика Бердичівська – бульвар
Старий – вул. Пушкінська – вул.

Коцюбинського – вул. Велика
Бердичівська – вул. Івана Франка – вул. Дмитрівська (розворот
перед вул. Князів Острозьких) –
вул. Івана Франка – вул. Велика
Бердичівська – майдан Соборний
– вул. Перемоги – вул. Миколи
Сціборського (розворот перед
вул. Покровська) – вул. Перемоги
(розворот перед проспектом Незалежності) – майдан Соборний
(одне коло).
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Фоторепортаж

Жителі Романівської громади долучились
до Міжнародного дня прибирання
Лариса Бджілка

Акція по всій Україні
проходила 18 вересня.
Жителі Романівської громади
провели День прибирання протягом декількох днів – 16, 17, 18
вересня. З певних причин кожен
долучався саме тоді, коли було
зручно. До прикладу, працівники
Романівської селищної ради розподілили певні ділянки територій
Романова для кожного відділу наступним чином:
• Острів на річці Виспа, який,
до речі, без перебільшень є візитівкою містечка, приводили до ладу
працівники відділу освіти;
• Територію уздовж річки
прибирали працівники відділу
ЖКГ, відділу земельних відносин
і екології та фінансового управління;
• Довкола басейнів, що розташовані неподалік адмінбудівлі,
наводили лад працівники відділу
з організаційної роботи, відділу

юридичної та кадрової роботи, відділу бухгалтерського обліку;
• Навколо стадіону попрацювали працівники відділу культури,
туризму, молоді та спорту, служби
у справах дітей;
• Біля в`їзних знаків з боку Залужного та Корчівки прибирали
працівники центру надання адміністративних послуг та відділу
соціального захисту населення.
Варто зазначити, що, окрім
працівників селищної ради,
до акції дружньо долучалися
й працівники інших приватних
та комунальних установ та організацій, про що свідчать масові фото у соціальних мережах.
Щодо с тарос т и нс ьк и х
округів нашої громади, там
теж не пасли задніх, усі охочі
об’єднались у бажанні зробити
навколишнє середовище чистішим.
Хоча, як відомо, чисто не
там, де прибирають, а там,
де не смітять.
Отже, будьмо охайнішими!
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Гороскоп на тиждень 22 вересня - 28 вересня
ОВЕН
Може ві дчу ватис я
занепад сил. Поки що
думайте про тривалі проєкти. У вирішенні невідкладних
завдань спирайтеся на досвід і
інтуїцію.
ТЕЛЕЦЬ
Вся увага на здоров’я:
дотримуйтеся режиму дня і норм
здорового харчування. Нерви на
межі – краще провести час на самоті.
БЛИЗНЮКИ
Забудьте поки що про
свою яскравість і неповторність –
треба трохи побути і скромним.
На вихідні краще нічого важливого
не планувати.
РАК
Психологічна втома
дає про себе знати – подбайте про психічне здоров’я.
Отримаєте цікаву пропозицію, від
якої не варто відмовлятися.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ
Тиждень присвятіть
активній професійній
діяльності – не час відпочивати. У
стосунках чекайте на мир і злагоду,
приємні сюрпризи.
ДІВА
Зараз такий час, коли
ваше майбутнє залежить
ві д вашого оточенн я.
Можуть виникнути конфлікти з
близькими, дрібні побутові клопоти.
ТЕРЕЗИ
Ви зараз, як ніколи,
прагнете незалежності.
Але слідкуйте, щоб це
бажання не заважало вашій роботі
і стосункам з оточуючими.
СКОРПІОН
Ви розмотаєте клубок
ситуації, яка давно не дає
спокою. Але легше не стане. Багато ваших планів потребують корегування і дій.

СТРІЛЕЦЬ
У всіх сенсах гармонійний період. Вдалий
час для планів на майбутнє, покращення стосунків з другою
половинкою.
КОЗЕРІГ
Ваша врівноваженість
достойна похвали. Зможете легко реалізувати
низку нових проєктів. Знизьте
фінансові амбіції, аби уникнути
помилок.
ВОДОЛІЙ
Загалом тиждень позитивний. Заплануйте візит до державних органів. Все бути
йти тихо і розмірено, можете навіть
занудьгувати.
РИБИ
Чекайте на новий
етап у стосунках. Приплив енергії потрібно спрямувати
у потрібному напрямі – результат
вас здивує.

Смачного!

Рецепт смачної аджики на зиму
від Євгена Клопотенка

Думка, що сухоцвіт
– це будь-яка квітка в
засушеному вигляді,
неправильна.

Немає нічого кращого,
ніж відкрити взимку баночку аджики. Подумавши так,
сьогодні я вирішив поділитися рецептом домашньої
вареної аджики на зиму. І не
витрачайте часу, бо вересень – сезон збору врожаю
томатів, моркви, яблук,
солодкого перцю й перцю
чилі, а всім відомо, найсмачніші овочі – в сезон.

Інгредієнти на 1,5 л: 1,5 кг томатів, 2 ріпчасті цибулі, 3 моркви,
2 солодких перці, 3 кислих яблука,
3-4 перці чилі, 2 головки часнику,
½ склянки соняшникової олії, ½
склянки оцту 9%, 100 г цукру, 1,5
ст. л. солі.
• Візьміть всі овочі: 1,5 кг томатів, 2 ріпчасті цибулі, 3 моркви, 2
солодких перці, 3 кислих яблука,
3-4 перці чилі й 2 головки часнику.
Помийте, очистіть і наріжте такими шматочками, якими зручно
пропускати через м'ясорубку з
дрібною насадкою.
• Томати, яблука, солодкий
перець і перець чилі пропустіть
через м'ясорубку.
• Перелийте подрібнені овочі
в каструлю, в якій будете варити
аджику, та додайте 1,5 ст. л. солі,
½ склянки соняшникової олії, 100
г цукру і ½ склянки оцту.
• Варіть аджику на невеликому вогні протягом 60 хвилин. За
10 хвилин до готовності додайте
часник, попередньо пропустивши
його через часничницю або натріть
на дрібній тертці.

22

вересня
середа

+ 5°
+ 8°
742

ТИСК, ММ

23

вересня
четвер

+ 5°
+ 8°
742

ТИСК, ММ

• Стерилізуйте банки і розкладіть готову аджику, закупорте
кришками. Зберігайте банки з
аджикою в прохолодному місці.

Як приготувати смачну
аджику: поради
Томати. Ми звикли, що аджика обов’язково повинна мати червоний колір, але насправді для приготування аджики можна брати
будь-які томати: від червоних до
жовтих, рожевих і чорних. Можна навіть зробити мікс із томатів.
Єдина рекомендація –вибирайте
м’ясисті овочі, щоб у них було менше насіння.
Солодкий перець. Зелений,
червоний, помаранчевий, жовтий
– вибирайте будь-який солодкий
перець. Утім, можна для аджики
вибрати жовті томати і жовтий
солодкий перець. Отримаєте непередбачуваний для цього соусу
колір.
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вересня
п’ятниця

+ 6°
+ 13°
733

ТИСК, ММ
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вересня
субота

+ 8°
+ 13°
733

ТИСК, ММ

26

вересня
неділя

+ 9°
+ 13°
741

ТИСК, ММ

Перець чилі. У моєму рецепті
3-4 перці чилі, й хочу вам сказати,
що аджика вийшла дуже гострою.
Ви ж можете регулювати гостроту
самі, додаючи, наприклад, усього
один перець чилі, а решту замінити одним солодким перцем чи
фруктами. Про останні пізніше
розповім у пункті «секретний інгредієнт».
Яблука. Для аджики потрібні тільки кислі яблука. Навіть так
скажу: чим кисліше, тим краще.
Ідеально підходить сорт «Симиренка».
Секретний інгредієнт. Я
приготував аджику за класичним
рецептом, але, якщо ви хочете проекспериментувати, то секретний
інгредієнт аджики – 7 слив або 7
абрикосів. Ці фрукти здатні надати
ледве помітну солодкість, яка в поєднанні з гостротою перцю чилі
й додасть аджиці неповторного
смаку.
Джерело: https://klopotenko.com/
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вересня
понеділок

+ 7°
+ 12°
743

ТИСК, ММ

Сухоцвіти
на вашій ділянці –
мода, яка не минає

Не всі рослини можуть зберегти свою цілісність і візуальну
привабливість після сушіння.
Найрозкішніші зимові букети
виходять не з королев літнього
саду, а з безсмертників. Ці рослини завмирають після зрізання,
надовго зберігаючи форму і забарвлення суцвіть. Оформляючи свій квітник, не забудьте про
імортелі (безсмертники) – це
всесезонна прикраса ділянки і
незамінний матеріал для прикраси будинку.
Мода на композиції із сухоцвітів ніколи не проходить. Зимовий букет добре вписується
у будь-яку стилістику і створює
потрібну атмосферність. З легкістю додасть особливої чарівності
кухням в дусі провансу, ніжності
спальні шеббі-шик, підкреслить
автентичність сільського заміського будинку.

28

вересня
вівторок

+ 7°
+ 12°
749

ТИСК, ММ

Безс мерт н и к и – це не
тільки літні квіти, але й приємні аромати, що відмінно зберігаються протягом всієї зими.
Імортелі відмінно підходять
для всесезонного декорування
тераси, внутрішнього дворика,
зони відпочинку. Звичайно,
на відкритому повітрі вони не
такі довговічні, але цей недолік
з лишком перекривається винятковою виразністю і тривалим
періодом цвітіння.

Однорічники

Багато квітникарів вважають
справжніми імортелями саме
однорічні рослини.
Роданта (акроклінум, геліптерум)
Трав'яниста рослина з прямим стеблом заввишки близько
60 см. Квіти – дрібні кошики
білого, рожевого, жовтого і червоного відтінку. Вирощується
прямим висівом або розсадним
способом, зацвітає через 2 місяці після посадки, тривалість
цвітіння – 4 місяці. Культура
світлолюбна, посухостійка і
віддає перевагу легкому слабокислому ґрунту.
Геліхрізум (безсмертник)
У декоративному садівництві використовується геліхрізум великий. Утворює прямостоячий кущ заввишки до 80
см. Суцвіття – кошик дрібних
квіточок від білого до пурпурного і бронзового кольору. Вирощується через розсаду або
прямим висівом. Найкраще
росте на відкритих просторах,
у вологому, добре удобреному
ґрунті.
Гомфрена (гомфрена куляста)
Рослина утворює розкидистий, сильно розгалужений кущ
заввишки до 40 см. Дрібні квітки
зібрані в пухкі кулясті суцвіття. Забарвлення лавандове, всі
відтінки рожевого і бузкового.
Культуру можна вирощувати
розсадою або прямим висівом.
Вона невибаглива, росте на будьякому ґрунті. Посухостійка.
Лімоніум (кермек, статіце)
За фактом це багаторічник,
але у північно-східних регіонах вирощується як однорічна
культура. На узбережжі Азовського моря, південних районах
Запорізької області та в Криму
зустрічається у дикорослому
вигляді. Висота дорослого куща
до 90 см. Прямі квітконоси виходять з листової прикореневої
розетки. Дрібні квітки зібрані
в щитовидні суцвіття. Забарвлення дикорослого кермека
– бузково-синє. У сортових
рослин – біле, рожеве, жовте,
яскраво-синє, кармінове, лососево-рожеве. Цвітіння триває з
липня до кінця вересня. Росте
тільки на сонячних ділянках з
легким ґрунтом. Не переносить
вогкість і холод. Рекомендується вирощувати через розсаду.
Насіння висівають у торф'яні
горщики, розсада не переносить
пересадку.
Джерело:
https://domicad.com.ua/
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 27.09

Телепрограма
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Â²ÂÒÎÐÎÊ, 28.09

ÑÅÐÅÄÀ, 29.09

×ÅÒÂÅÐ, 30.09

Ï’ßÒÍÈÖß, 1.10

ÑÓÁÎÒÀ, 1.10

ÍÅÄ²Ëß, 2.10

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

07.05, 08.05 Т/с "Курорт"
09.00 Божественна Літур�
гія
12.00 Д/с "Дикі тварини"
13.10,01.30 Прозоро.
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.35, 00.30 Спорт
15.20 Концерт.
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00 Прозоро.
18.20,19.05 Соціальне ток�
шоу "По�людськи"
20.00 Д/ц "Природа Чилі"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.40 Т/с "Бенкрофт" 16+

07.05, 08.05 Т/с "Курорт"
09.45 Маршрутом змін
09.55 Відтінки України
10.35, 00.25 Т/с "Бенкрофт"
11.30 Д/ц "Дикуни.
11.55,20.00, 22.00 Д/ц
"Дика природа Чилі"
13.10,01.15 Прозоро.
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт. ВІА "Кобза"
16.30 Еко�люди
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00 Прозоро.
18.20"По�людськи"
23.00 Бігус Інфо

07.05, 08.05 Т/с "Курорт"
09.55 Відтінки України
10.35, 00.25 Т/с "Бенкрофт"
11.30 Д/ц "Дикуни.
11.55 Д/ц "Природа Чилі"
12.00 Хвилина мовчання:
13.10,01.15 Прозоро
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт
15.20 Концерт
16.25 Еко�люди
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00,02.35 Прозоро
18.15 "По�людськи"
19.55 Чемпіонат світу з
футзалу
23.00 Перша шпальта

07.05, 08.05 Т/с "Курорт"
09.55 Відтінки України
10.35, 00.25 Т/с "Бенкрофт"
11.30 Д/ц "Дикуни.
11.55 Д/ц "Природа Чилі"
13.10,01.15 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10 Спорт
15.20 Д/ф "Бовсунівські ба�
бусі" 12+
16.30 Д/с "Світприроди"
17.00,02.35 Прозоро
18.15"По�людськи"
19.55 Чемпіонат світу з
футзалу
23.00 Схеми.
00.10 Міста та містечка

07.05, 08.05 Т/с "Курорт"
09.45 Маршрутом змін
09.55 Невідомі Карпати
10.35, 10.35 Т/с "Бенкрофт"
11.30 Д/ц "Дикуни.
11.55 Д/с "Дикі тварини"
13.10 Прозоро.
14.00 Країна пісень
15.10,21.45, 00.55 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00,01.10 Прозоро
18.20,19.05 Соціальне ток�
шоу "По�людськи"
20.00 Д/ц "Природа Чилі"
22.00 Х/ф "Пані Боварі" 16+
02.50 "Зворотний відлік"

08.30,03.40 #ВУКРАЇНІ
09.35 Відтінки України
10.10 Х/ф "Самсон і Далі�
ла" 1, 2 с. 12+
13.35 Х/ф "Білий птах з
чорною ознакою"
15.25 Країна пісень
16.30, 00.10 Х/ф "Пані Бо�
варі" 16+
18.50 Т/с "Злочини минуло�
го � міжнародні
версії" 16+
21.25 Д/с "Тваринна зброя"
22.25 Д/с "Світ дикої приро�
ди"
02.10 Вільна енергія Тесли

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Вільна енергія Тесли
15.10Спогади
16.25 Міста та містечка
16.40 Т/с "Злочини минуло�
го � міжнародні
версії" 16+
18.50 Д/с "Тваринна зброя"
19.55 Чемпіонат світу з
футзалу
22.40 Д/с "Світ дикої приро�
ди"
23.15 Розважальна програ�
ма
23.55 Х/ф "Білий птах з
чорною ознакою"

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 Х/ф "Привид" (16+)
23.15 Х/ф "Незламний"
02.05 Х/ф "Пандорум" (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"
20.36 "Проспорт"
20.38 "Чистоnews 2021"
20.45 Т/с "Моя улюблена
Страшко"
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Х/ф "Міна" (16+)

1+1

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"
22.35 Т/с "Родичі" (12+)
23.50 Х/ф "Ва�банк" (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"
22.35 Т/с "Родичі" (12+)
23.50 Х/ф "Тринадцять"

1+1

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 03.05 Ток�шоу
"Стосується кожного"
12.25 Х/ф "У джазі тільки
дівчата"
14.25 Х/ф "Лапусик" 12+
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое
дело"
23.50 Х/ф "Гроші на двох"

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Заміж за 2 дні"
14.35,15.30 "Вещдок"
18.00"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Х/ф "Ведмежатник"
02.10 Т/с "Я подарую тобі
світанок" 12+
04.35 "Мультфільм"

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Після весілля"
14.40,15.35 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.00 Д/п "778 днів без
своїх"
23.50 Х/ф "Виклик" 16+
02.20 Т/с "Я подарую тобі
світанок" 12+

ÑÒÁ

ÑÒÁ

05.25 Т/с "Комісар Рекс"
08.20 "МастерШеф" 12+
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Колір по�
мсти" 16+
23.05 Т/с "Майор і магія"

05.50 Т/с "Комісар Рекс"
07.50 "МастерШеф" 12+
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Колір по�
мсти" 16+
23.05 Т/с "Майор і магія"
16+
01.05 Т/с "Вангелія" 16+

ÑÒÁ

05.30 Т/с "Комісар Рекс"
08.15 "МастерШеф" 12+
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Колір по�
мсти" 16+
23.05 Т/с "Майор і магія"
01.05 Т/с "Вангелія" 16+
ICTV

ICTV

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
16+
10.55, 13.15 Х/ф "Дитсад�
ковий поліцейський"
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже
14.50, 16.15, 22.25 Т/с "Пес"
16+
17.45, 21.30 Т/с "Дільнич�
ний з ДВРЗ�2" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
23.45 Х/ф "Інший світ" 18+
02.50 Секретний фронт

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини
10.10,20.20, 01.55 Секрет�
ний фронт
11.15, 13.15 Х/ф "Воскресі�
ння" 12+
12.45,15.45 Факти. День
14.00 Т/с "Розтин покаже
14.55, 16.15, 22.25 Т/с "Пес"
16+
17.45, 21.30 Т/с "Дільнич�
ний з ДВРЗ�2" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
23.45 Х/ф "Інший світ�2:
Еволюція" 18+

09.55 Т/с "Надприродне"
12.35 Х/ф "Ред" 16+
14.40 Х/ф "Ред 2" 16+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Пекельна кухня"
21.00 Х/ф "Швидкість" 16+
23.35 Х/ф "Живий чи мер�
твий" 12+
01.00 "Вар'яти" 12+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.25 "Свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
02.15 "Свідок"
Маямі" (16+)
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI
14.50, 23.00 Т/с "Перелом�
14.45 Т/с "Сліпа зона"
ний момент" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
23.00 Т/с "Переломний мо� 18.20 "Вартість життя"
00.45 "Легенди бандитсько�
мент" (16+)
го Києва"
00.40 "Легенди бандитсь�
01.50 "Правда життя"
кого Києва"
ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Перелом�
ний момент" (16+)
18.20,01.50 "Правда життя"
00.45 "Легенди бандитсько�
го Києва"
03.10 "Речовий доказ"
04.00 "Правда життя. Про�
фесійні байки"

07.55,09.00, 17.00, 02.50
"Випадковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.20 "Свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Перелом�
ний момент" (16+)
18.20 "Таємниці світу"
00.45 "Легенди бандитсько�
го Києва"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Люся. Інтерн"
12+
11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 2" 12+
14.30,15.30, 18.00 Історія
одного злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
16+
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
12+
23.10 Т/с "Квіти дощу"
01.05,02.00 Гучна справа
01.30 Телемагазин
02.40 Реальна містика

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

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 2" 12+
14.30,15.30, 18.00 Історія
одного злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
12+
23.10 Т/с "Квіти дощу"
01.30 Телемагазин
02.00 Гучна справа
02.45 Реальна містика

09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Люся. Інтерн"
11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 2" 12+
14.30,15.30, 18.00 Історія
одного злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
12+
23.10 Слідами міського го�
лови. Львів. Частина
3
23.50, 02.00 Т/с "Квіти
дощу"
02.20 Реальна містика

1+1

05.00,19.30 "ТСН�Тиждень"
07.00 "Життя відомих лю�
дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт � 12.
Пакистан"
11.00,04.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.
21.00 "Танці з зірками 2021"
00.20 "Ліга сміху 2021"
02.30 Х/ф "Гуцулка Ксеня"

²ÍÒÅÐ

"Готуємо разом
"Все для тебе"
"Позаочі"
Х/ф "Дівчина без ад�
реси"
13.40 Х/ф "Весна на
Зарічній вулиці"
15.35 Т/с "Її чоловіки" 12+
20.00 "Подробиці"
20.30 "Место встречи"
ÑÒÁ
22.00 Т/с "Мама буде про�
04.25,14.30, 17.30, 22.00
ти" 12+
"Вiкна�Новини"
02.15 Х/ф "Чортове коле�
05.15 Т/с "Коли ми вдома"
со" 16+
06.40,19.00, 22.50 "Холос�
ÑÒÁ
тячка Злата Огнєвіч"
10.55,00.00 "Як вийти 05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.30, 10.55 Т/с "Колір по�
заміж" 16+
мсти" 16+
11.50, 14.50, 18.05 Т/с
07.50 "Неймовірна правда
"Сліпа" 12+
про зірок"
00.55 "Битва екстрасенсів"
16.40 "Хата на тата" 12+
ICTV
19.00 "МастерШеф" 12+
08.45 Факти. Ранок
23.00 "Звана вечеря" 12+
09.15,19.25 Надзвичайні но�
ICTV
вини
08.15 Т/с "Дільничний з
10.10,20.10 Дизель�шоу
ДВРЗ�2" 16+
11.45,13.15, 23.00, 01.45
Скетч�шоу "На трьох" 11.55, 13.00 Х/ф "Джуманд�
жи"
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 17.45 Т/с "Дільничний 12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Джуманджи
з ДВРЗ�2" 16+
18.45 Факти. Вечір
15.00, 16.15 Т/с "Пес" 16+
19.10 Х/ф "Варкрафт
18.45 Факти. Вечір
21.40 Х/ф "Дракула
02.55 Я зняв!
23.25 Х/ф "Інший світ

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
11.25, 13.15 Х/ф "Інший
світ�5: Кровна по�
мста" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже
14.50, 16.25, 22.25 Т/с "Пес"
16+
17.45, 21.30 Т/с "Дільнич�
ний з ДВРЗ�2" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
20.20,01.45 Анти�зомбі
09.20 "Пекельна кухня"
23.45 Х/ф "Інший світ
11.30 "Екси" 16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
13.30 "Діти проти зірок"
15.00 Х/ф "Хижачка" 16+
07.50 "Орел і решка"
08.35 Т/с "Надприродне"
07.15 "Орел і решка"
17.05 Х/ф "Анна" 16+
09.55 Т/с "Надприродне"
13.00 Х/ф "Прокляття фа� 09.15 Т/с "Надприродне"
12.35 "Кохання на вижи�
раона Тута" 16+
13.40 "Кохання на виживан� 19.45 Х/ф "Люсі" 16+
21.35 Х/ф "Острів" 16+
вання" 16+
16.35 Х/ф "Морський бій"
ня" 16+
"П'ятдесят
14.25 Х/ф "Реальна сталь" 19.00 Х/ф "Коломбіана"
15.25 Х/ф "Живий чи мерт� 00.25 Х/ф
відтінків сірого" 18+
17.00 "Хто зверху?" 12+
21.05 Х/ф "Анна" 16+
вий" 12+
02.40 "Служба розшуку
19.00 "Екси" 16+
23.40 Х/ф "Не дихай" 16+ 17.00,19.00 "Хто зверху?"
дітей"
21.00 Х/ф "Швидкість 2
01.35 "Вар'яти" 12+
21.05 Х/ф "Хижачка" 16+
02.45 "Зона ночі"
23.40 Х/ф "Залізний ли� 03.00 "Зона ночі"
23.30 Х/ф "Та, що карає"
цар" 18+

ÍÒÍ

07.15,17.00, 03.35 "Випад�
ковий свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 03.05
"Свідок"
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
00.45 Х/ф "Великий вибух"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Близнючки"
14.30,15.25, 00.50 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Кінг Конг жи�
вий"
03.10 Д/п "Війна всередині
нас"

ÑÒÁ

ICTV

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Весільний пере�
полох" 16+
14.35,15.35 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.55 Х/ф "Лінкольн для
адвоката" 16+

05.05 Т/с "Комісар Рекс"
07.50 "МастерШеф" 12+
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Колір по�
мсти" 16+
23.05 Т/с "Майор і магія"
01.05 Т/с "Вангелія" 16+

09.10,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
11.30, 13.15 Х/ф "Останній
володар стихій" 16+
12.45,15.45, 18.45 Факти.
День
14.10, 16.15 Т/с "Розтин по�
каже�2" 16+
20.20,02.00 Прихована не�
безпека
21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ�2" 16+
22.25 Свобода слова
00.00 Х/ф "Дум" 18+

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.25,10.20 "Життя відомих 10.00 "Світ навиворіт"
людей 2021"
18.30 "Світ навиворіт � 12.
11.15 "Твій день"
Пакистан"
14.45 "Одруження наосліп 20.13 "Проспорт"
17.10 Т/с "Величне сто� 20.15 "Чистоnews 2021"
ліття. Роксолана"
20.20 "Маскарад"
20.13 "Проспорт"
22.00 "Жіночий квартал"
20.15 "Чистоnews 2021"
23.40 "Світське життя.
20.20 "Ліга сміху 2021"
00.40 Х/ф "Джонні Інгліш:
22.30 "Маскарад"
Перезапуск" (16+)
00.15 Х/ф "Аве, Цезарь! 02.30 Х/ф "Аве, Цезарь!
Історія Христа" (16+)
Історія Христа" (16+)
1+1

09.00
10.00
11.00
12.00

²ÍÒÅÐ

06.55 Х/ф "Бродяга висо�
когірних рівнин" 16+
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
13.10 "Вещдок
17.50 Х/ф "Кінг Конг жи�
вий"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "З життя началь�
ника карного розшу�
ку"
23.55 Х/ф "Господар тайги"
ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.40 Т/с "Садівниця" 12+
09.45 "МастерШеф" 12+
13.45 "СуперМама" 12+
18.40 "Битва екстрасенсів"
21.00 "Один за всіх" 16+
22.10 "Таємниці ДНК" 16+
ICTV

08.50 Громадянська оборо�
на
09.50 Х/ф "Дитсадковий
поліцейський"
11.55, 13.00 Х/ф "Гео�
шторм" 12+
12.45 Факти. День
14.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Примарний пат�
руль" 16+
23.05 Х/ф "Інший світ
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

М/ф "Нікчемний я"
М/ф "Нікчемний я 2"
М/ф "Вольт"
М/ф "Нікчемний я 3"
"Орел і решка
Х/ф "Швидкість" 1
"Хто зверху?" 12+
Х/ф "Лисий нянька:
М/ф "Посіпаки"
Спецзавдання"
М/ф "Нікчемний я"
Х/ф "Лисий нянька: 18.50 Х/ф "Півтора шпигу�
на" 16+
Спецзавдання"
23.45 Х/ф
"П'ятдесят 21.00 Х/ф "Скарб Амазон�
ки" 16+
відтінків темряви"
23.00 "Improv Live Show"
02.05 "Вар'яти" 12+
12+
02.35 "Зона ночі"
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05
10.05
12.15
14.20
16.10
21.50

ÍÒÍ

07.05 Х/ф "Легенда про
княгиню Ольгу"
09.35 Х/ф "Звинувачується
весілля"
11.10 "Легенди карного
розшуку"
13.30 "Випадковий свідок.
Навколо світу"
14.40 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00,02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "На гребені
хвилі" (16+)
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
22.05 Х/ф "Літак президен�
06.30,07.10, 08.15 Ранок з
та � 2" (16+)
Україною
23.50 Х/ф "Новий кулак
07.00,08.00, 15.00, 19.00
люті" (16+)
Сьогодні
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
09.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с "Королева доріг" 08.40 Т/с "Люся. Інтерн"
10.45 Т/с "Доля обміну не
12+
підлягає" 12+
14.40, 15.30 Т/с "Рись" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук� 14.45, 15.20 Т/с "Скажи мені
правду" 12+
раїна"
21.00 Свобода слова Савіка 20.00 Головна тема
21.00 Співають всі!
Шустера
00.00,02.00 Т/с "Квиток на 23.30 Що? Де? Коли?
00.30, 02.15 Т/с "Протисто�
двох"
яння" 12+
01.30 Телемагазин
01.45 Телемагазин
04.00 Реальна містика

06.15
08.05
10.05
11.55
16.55

ÍÒÍ

05.30 Х/ф "Дрібниці життя"
06.45 "Слово Предстоятеля"
06.55 "Випадковий свідок.
Навколо світу"
09.25 Т/с "Коломбо" (16+)
13.50 Х/ф "На гребені
хвилі" (16+)
16.10 Х/ф "Літак президен�
та � 2" (16+)
18.00 "Легенди карного
розшуку"
22.10 Х/ф "Безсмертні:
Війна світів" (16+)
00.05 Х/ф "Новий кулак
люті" (16+)
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
08.50 Т/с "Мертві лілії" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Все, що за�
хочеш"
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.00 Т/с "Доля об�
міну не підлягає" 12+
03.15 Гучна справа
04.45 Т/с "Хід прокурора"
16+
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ РОМАНІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
від 13.09.2021 року № 222

ОГОЛОШЕННЯ

Про скликання чотирнадцятої сесії
селищної ради 8-го скликання
Відповідно ст.ст.42, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати чотирнадцяту сесію селищної ради 8-го скликання 28 вересня
2021 року о 10:00 годині в залі засідань селищної ради.
На розгляд сесії винести питання:
1. Про затвердження Програм.
2. Про затвердження Положення про резервний фонд бюджету Романівської селищної
ради (територіальної громади).
3. Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Романівської селищної ради.
4. Про затвердження заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих
органів влади.
5. Питання освіти.
6. Питання комунальної власності.
7. Розгляд земельних питань.
8. Інше.
На сесію селищної ради запросити депутатів селищної ради, апарат селищної ради,
керівників підприємств, організацій, установ, представників ЗМІ.
Селищний голова Володимир Савченко

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 17.09.2021 № 227

Про скликання засідання виконавчого
комітету селищної ради

Запрошуємо на роботу водіїв-далекобійників на внутрішні перевезення (база м.
Коростишів). Оплата праці
договірна. Тел. 0963246855,
0967861545
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.
Вакуумна чистка коминів,
димарів, лежаків, грубки,
газових котлів.
Тел.: 097-87-32-381

Покрівельні роботи будьякої складності. Заміри,
монтаж, демонтаж, ремонт,
заміна даху. 15 років досвіду! 068-861-92-42
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
Потрібні охоронці. з/п від
5000 грн. Працівники на
поля, різноробочі, вантажники, оператори лінії з/п від
450 грн/ день. Житло і харчування безкоштовно.
тел.: 0980092121, 0630313648

Відповідно ст.ст.42, 53 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»
скликати засідання виконавчого комітету 30 вересня 2021 року о 10.00 годині
в залі засідань селищної ради.
На розгляд виконавчого комітету винести питання:
1. Про затвердження вартості витрат на поховання померлих (загиблих) учасників
бойових дій і осіб і з інвалідністю внаслідок війни.
2. Про передачу функцій замовника.
3. Питання служби у справах дітей.
4. Питання цивільного захисту.
5. Питання надання дозволу на оформлення права власності на житло.
6. Питання квартирного обліку.
7. Розгляд заяв.
8. Різне.
Селищний голова Володимир Савченко

Цікаві факти

Цікаві факти
про трави та спеції
• Паприка містить більше вітаміну
С, ніж є його в апельсині.
• Шафран робить смачними десерти та супи. З усіх спецій, доступних у
світі, шафран є найдорожчим. Це пояснюється тим, що він доступний в
обмежених кількостях і росте в Індії,
Ірані та Мексиці.

• Якщо ви хочете скуштувати найгарячіший чилі, потрібно поїхати до
Південної Америки. Найгостріший чилі
називають Trinidad Moruga Scorpion
Chill. Він може за лічені секунди обпекти рот, тому ним не варто зловживати.

• Базилік має унікальний аромат,
ця трава має перевагу над двома прекрасними спеціями – чебрецем та оригано.
• Жовтий колір куркуми, який ви
бачите щодня, походить від конкретного кореневища. Воно належить до
сімейства імбирних. Куркума є одним
із найефективніших антисептиків у
світі.
• За словами індонезійців, ви можете робити сигарети за допомогою
гвоздики, тому багато ароматних сигарет походять саме звідти. Гвоздика
також використовується африканцями
як смаковий інгредієнт у гарячих чаях.
Кажуть, за допомогою неї можна лікувати нудоту.
• Ще з давніх часів у Греції розмарин використовували у різних рецептах і закусках. Крім рецептів, гілочки
розмарину також застосовували для
виготовлення ефірних олій. Їх і в наш
час наносять на волосся та шкіру голови.
• Петрушка – рослина, багата вітамінами А і С та забарвлює ваші страви.
• Знахідкою для дослідників стало
насіння фенхелю, яке містить активні
масла, які допоможуть при спазмах, а
також допомагають запобігти таким
проблемам, як-от здуття шлунку та наслідки цього неприємного явища.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
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