
№ 30 (136) 25 серпня 2021

СЕРЕДА

Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно Чуднів святкує  
День Незалежності

Під прапором! Автопробіг  
від «Спільно TEAM»

Погода Годиху знову не підвела, 
а свято виявилось на славу! 

с. 4

с. 5

с. 4

Замайорів головний  
прапор Житомирщини

Марія Кравчук

23 серпня Україна 
святкує День Дер-
жавного Прапора. 

Цього року у Житомирі 
місце святкування перене-
сли зі звичного майдану 
Корольова на оновлений 
майдан Соборний. Саме там 
замайорів державний стяг 
на 50-метровому флагштоці. 

Цьогоріч святкування 
було напрочуд велелюдним: 
житомиряни та гості міста, 
дорослі й малі, вбрані у ви-
шиваний одяг або з елемен-
тами державної символіки, 
почали збиратися в центр 
міста з родинами і друзями, 
аби долучитися до важливої 
події й помилувалися стя-
гом, що замайорів у небі.

Після урочистого під-
няття прапора нагородили 
видатних житомирян, вій-
ськовослужбовцям вручили 
нагороди, ордени та ключі 
від квартир.

Голова Житомирської об-
лдержадміністрації Віталій 
Бунечко зазначив, що голо-
вний скарб нашого регіону 
– це люди.

«На жаль, й досі на Схо-
ді України йдуть військо-
ві дії. Там вирішується 
доля і майбутнє України. 
Весь народ нашої держа-
ви об‘єднався нині проти 
російського агресора. На 
полі битви – захисники, 
справжні герої. Тому вва-
жаємо своїм обов'язком до-
помагати їм. Кожен з них 
заслуговує на гідні умови 
життя. 

Я сприймаю за честь 
можливість особисто вру-
чити ключі від квартири 
військовослужбовцям Ва-
диму Мельничуку і Сергію 
Гаврилюку, які з честю ви-
конували свій військовий 
обов’язок. А також серти-
фікати на проходження 
реабілітації учасникам 
бойових дій, які отрима-
ли інвалідність внаслідок 
війни, Едуарду Білоусу та 
Сергію Козеневу. 

Ми також безмежно 
вдячні матерям наших 
героїв за те, що вони ви-
ростили таких людей, 
які віддали своє життя 
за Батьківщину. Ми в 
неоплатному боргу перед 
ними. Сьогодні маю за 
честь нагородити Оле-
ну Максименко, голову 
об'єднання дружин і ма-
терів бійців – учасників 
АТО, мати героя – розвід-
ника 54-го ОРБ Вадима 
Жордочкіна. 

Насамкінець дозвольте 
вручити державні відзна-
ки, яких були удостоєні 
жителі області за зна-
чний особистий внесок у 
державний розвиток, ва-
гомі трудові досягнення, 
багаторічну сум лінну 
працю. Зокрема Віктору 

Гущину – артистові Жи-
томирського академічного 
театру ляльок – присво-
єно звання заслуженого 
артиста України, а Воло-
димиру Романцю – зван-

ня заслуженого донора 
України. Переконаний, 
що й надалі ви збагачува-
тимете кращі традиції 
своєї професії, віддано і 
сумлінно служитимете 

обраній справі», – сказав 
губернатор.

Після вручення наго-
род гості свята мали змогу 
сфотографуватись на фоні 
державного прапора.
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• Україна поки не закриватиме кордони через коронавірусний 
штам «Дельта».

• Україна відправила в Афганістан літак для евакуації понад 150 
своїх громадян.

• Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ на акцію вийшли 
кілька десятків представників ЗМІ, журналісти вимагали від 
поліції знайти та притягнути до відповідальності винних за 
напади на представників преси.

• У зв'язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 
30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій.

• Трьох з п'яти затриманих в окупованому Криму кримських 
татар відправили у СІЗО.

• Збірна України з футболу отримала нового тренера: наших 
футболістів тренуватиме чемпіон світу Олександр Петраков.

• Будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» можуть 
закінчити вже 23 серпня.

• Донецький «Шахтар» провів перший матч раунду плей-оф 
Ліги чемпіонів проти «Монако». Підопічні Роберто Де Дзербі 
здобули мінімальну перемогу в гостях, рахунок 0:1.

• МОН заборонило зупиняти роботу центрів вакцинації у вихідні 
дні.

• Виробництво яєць в Україні у січні-липні 2021 року скоротилося 
на 14,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і, 
таким чином, скорочення обсягів їхнього виробництва у липні 
відбувалося 17 місяців поспіль, починаючи з березня 2020 року, 
саме тому ціна на яйця залишається на високому рівні.

• Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе 
головою країни. Він закликав афганців протистояти бойовикам 
«Талібану».

• У власному помешканні знайшли застреленим мера Кривого 
Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. 
Поруч із загиблим лежала зброя.

Коротко про головне

Увага! Відключення 
електропостачання

Романівський РЕМ повідомляє: у зв’язку з плановими робо-
тами 30.08.2021 з 9.00 до 17.00 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЗТП – 10/0,4 
Кв №399 смт Миропіль військова частина (будинок лісника) 
буде відсутнє електропостачання.

Кіно просто неба 
відбулось!

Перший кіносеанс під 
відкритим небом відбув-
ся ввечері 19 серпня. 

Глядачі насолоджувалися 
американським драматичним 
фільмом «Того». Прохолода не 
завадила перегляду. Усі присутні 
були задоволені тією атмосферою: 
свіже повітря, місячне сяйво, зо-
репад та дружня компанія. 

Після перегляду відбулося 
жваве обговорення фільму, лу-
нали позитивні відгуки про гарно 
проведений час. 

Такі кіносеанси будуть прово-
дитися частіше. Наступна зустріч 
запланована на четвер, 26 серпня, 
а фільм пропонуємо обрати в со-
ціальних мережах у коментарях.

Сайт Миропільської  
територіальної громади

Рятувальники області закликають 
громадян дотримуватися правил пожежної 
безпеки у природних екосистемах

З початку року на 
Житомирщині вже 
сталося 367 пожеж у 
природних екосисте-
мах, під час яких вогнем 
пройдено понад 587 га 
території.

Здебільшого основними причи-
нами виникнення пожеж у природ-
них екосистемах є неконтрольоване 
випалювання сухої рослинності, 
необережне поводження з вогнем 
громадян під час відпочинку в лі-
сових масивах й проведення сіль-
ськогосподарських робіт на власних 
присадибних ділянках.

Гасити такі пожежі дуже 
складно, адже висохла рос-
линність спалахує, мов факел, і 
полум’я поширюється зі швидкіс-
тю вітру. Також ускладнює при-
боркання таких загорянь віддале-
ність джерел водопостачання або 
їхня відсутність, захаращеність 
шляхів до осередків займань, 
швидке розповсюдження полум’я 
на великі площі.

Але незважаючи на постійні 
застереження рятувальників, на лі-
нію екстреного виклику «101» про-
довжують надходити повідомлення 
про загорання сухої рослинності 
та стерні на сільськогосподарських 
угіддях, уздовж транспортних ма-

гістралей і навіть на територіях 
приватних домоволодінь.

Звертаючи увагу на ситуа-
цію, що складається через ви-
палювання сухотрав’я, Головне 
управління ДСНС України у 
Житомирській області звер-
тається до всіх громадян: не 
підпалюйте суху траву в лісі, на 
полі, городі, біля своїх будівель! 
Будьте обережні із джерелами 
відкритого вогню, із сірни-
ками та цигарками. Якщо ви 
помітили невелике загоряння 
трави або тліючу підстилку 
від покинутого багаття, на-
магайтеся загасити його самі. 

Іноді досить просто затоптати 
полум'я (ще потрібно почекати 
й переконатися, що трава або 
підстилка дійсно не жевріють, 
інакше вогонь може з’явитися 
знову). Якщо пожежу не можете 
здолати самотужки – зателефо-
нуйте до Служби порятунку 
«101», повідомте про знайдений 
осередок загоряння і вкажіть 
точне його місце.

Лише спільними зусиллями 
вогнеборців та свідомим ставлен-
ням громадян до пожежної без-
пеки можна зберегти довкілля!

ГУ ДСНС України
у Житомирській області

Продаж землі 
сільськогосподарського 
призначення

Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо умов обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення», який набрав 
чинності 1 липня 2021 р., відкрив 
ринок землі сільськогосподарського 
призначення. 

Зміни, що були внесені, мають досить жорсткі 
обмеження, які з часом будуть знижуватись:

- виключно купувати землю можуть лише фізичні 
особи, таке обмеження діятиме до 1 січня 2024 року;

- у власності однієї особи може бути не більше 100 
га земель сільськогосподарського призначення (землі, 
що перевищують цей розмір, будуть конфісковані);

- ціна ділянок землі сільськогосподарського при-
значення не може бути нижчою від їхньої нормативної 
грошової оцінки (така норма діятиме до 1 січня 2030 
року);

- оплата здійснюється лише у безготівковій формі, 
тобто через банк;

- покупець зобов’язаний підтвердити джерела 
надходження коштів, за які купується ділянка;

- придбати можна лише приватизовані ділянки, 
ділянки державної та комунальної власності не під-
лягають продажу.

З 1 січня 2024 юридичні особи матимуть право 
здійснювати купівлю земельних ділянок, однак і для 
них будуть існувати обмеження: учасники лише гро-
мадяни України, держава чи територіальні громади, 

наявність у власності не більше 10 тис. га землі.
Якщо у власності фізичної особи буде більше 100 

га земель сільськогосподарського призначення, то 
вони будуть конфісковані. Позов про конфіскацію 
земельної ділянки може подати орган, що здійснює 
державний контроль за використанням та охороною 
земель. Конфіскована земельна ділянка за рішенням 
суду підлягає продажу на земельних торгах. 

Досить важливим є і договір купівлі-продажу. 
Зважаючи на те, що на сьогодні досі немає типового 
договору купівлі-продажу земель сільськогосподар-
ського призначення та істотних умов для цього до-
говору, при його укладанні ми користуємось ст. 132 
Земельного кодексу України. Статтею 132 Земельного 
кодексу України встановлено істотні умови договору 
купівлі-продажу земельної ділянки:

• назва сторін (ПІП та паспортні дані продавця 
та покупця, фізичних осіб);

• вид угоди;
• предмет угоди (земельна ділянка з визначенням 

місця розташування, площі, цільового призначення, 
складу угідь, правового режиму тощо);

• документ, що підтверджує право власності на 
земельну ділянку;

• відомості про відсутність заборон на відчуження 
земельної ділянки;

• відомості про відсутність або наявність обмежень 
щодо використання земельної ділянки за цільовим 
призначенням (застава, оренда, сервітути тощо);

• договірна ціна (встановлюється не нижче за роз-
мір нормативно-грошової оцінки);

• права та обов’язки сторін;
• кадастровий номер земельної ділянки;
• момент переходу права власності на земельну 

ділянку.

За більш детальним 
роз'ясненням ви можете 
звернутися до Романів-
ського бюро правової 
допомоги за телефонами 
(04146) 2-34-36 або за 
номером контакт-центру 
безоплатної правової до-
помоги 0800-213-103.
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На порозі нового шкільного харчування 
З 1 вересня в українських 

школах почнуть діяти нові 
норми харчування.

Це означає, що у шкільному меню буде 
обмежена кількість солі, цукру, жирів. При 
цьому страви стануть різноманітнішими. 
Водночас не всі навчальні заклади готові 
до впровадження реформи харчування 
технічно, багатьом ще належить організу-
вати закупівлі й обладнати харчоблоки. Як 
довго триватиме перехідний період і чого 
чекати школярам вже восени, дізнавались 
експерти Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Нове меню і перехідний період
Уже понад рік в Україні триває реформа 

харчування в школах. Нею займається перша 
леді Олена Зеленська разом із фахівцями 
міністерств освіти (МОН), охорони здоров’я 
(МОЗ) та Держпродспоживслужби (ДПСС). 
Минулий рік ініціатори реформи присвяти-
ли аналізу проблем шкільного харчування 
та оновленню нормативної бази. З початку 
2021 року запрацював новий Санітарний 
регламент для закладів загальної середньої 
освіти, а у травні експерти презентували 
нове шкільне меню. 

Оновлене меню, за яким годуватимуть 
школярів з вересня, розраховане на 4 тижні. 
Воно складається із 160 страв, зокрема тра-
диційних українських, середземноморських, 
сезонних, безглютенових та безлактозних 
пропозицій. Наприклад, школярам пла-
нують давати сирну запіканку з бананом та 
ягодами, чахохбілі з куркою, кускус, шпун-
дру, рибні нагетси, полтавський борщ, ба-
нош, пудинг, лобіо та бефстроганов. Меню 
розробив відомий український кухар Євген 
Клопотенко разом із командою проєкту 
CultFood. Над раціоном працювали техно-
логи, дієтологи і фахівці МОЗ.

Згідно з новими нормами, у 
стравах школярів повинна бути 
обмежена кількість солі, цукру, 
жирів. У раціоні має з’явитися 
більше м’яса, молочних продук-
тів, фруктів, горіхів, ягід. Також 
встановлено калорійність сніданку 
– 25-30% від добової потреби, 
обіду – 30-45%.
З вересня в українських школах забороне-

но подавати ковбаси, сосиски, рибні консер-
ви, непастеризоване молоко, непастеризовані 
соки, снеки, які перевищують норму цукру 
чи солі, вироби з кремом.

«Ця глобальна реформа, всеукраїнська ре-
форма – про дітей і для дітей, задля здоров’я на-
ших дітей сьогодні і задля здоров’я українців у 
майбутньому», – зазначила Олена Зеленська. 

Аби всі школи встигли підготуватись до 
нових правил, до кінця року уряд встановив 
перехідний період і наклав мораторій на 
штрафи. Згідно з постановою, до 1 січня 
2022 року школи не будуть притягувати до 
відповідальності, якщо перевірки виявлять 
порушення нових норм харчування. У МОН 
кажуть, що розуміють об’єктивні труднощі з 
організацією закупівель продуктів та послуг 
харчування. Але закликають не відкладати і 
вже долучатись до реформування. 

Необхідність модернізації харчоблоків 
Повноцінній перехід на нове меню май-

же неможливий без сучасного кухонного 
устаткування. Тож під особливий контроль 
потрапляє стан харчоблоків, де готується 
їжа для дітей. З початку серпня спеціалісти 

Держпродспоживслужби перевірили 1791 
школу на предмет готовності до нового на-
вчального року. Порушення виявили у 1174 
закладах освіти.

«Цього року при комісійних перевірках 
звертається увага на дуже багато нових норм 
у зв’язку із впровадженням нового Санітарного 
регламенту для закладів загальної середньої 
освіти. Вони стосуються: стану утримання 
території, створення умов для дітей з особли-
вими освітніми потребами, стану забезпечення 
меблями, створення умов для учнів початкових 
класів, стану проведення лабораторних до-
сліджень факторів середовища», – пояснює 
очільниця ДПСС Владислава Магалецька.

У ДПСС зауважують, що більшість по-
рушень, які виявили під час перевірок, стосу-
ються саме стану обладнання і харчоблоків. 
Серед найбільш поширених: недостатня 
кількість кухонного та столового посуду, хо-
лодильного і технологічного обладнання, 
відсутність належних умов для миття рук 
як в харчоблоках, так і в обідніх залах. 

Окрема проблема – це необхідність про-
ведення капітального ремонту. Але вона по-
ступово вирішується. У 2020 році понад 1809 
шкіл відремонтували свої харчоблоки. На 
це пішло майже 500 мільйонів гривень: 400 
млн грн – з державного бюджету та майже 
100 млн грн – з місцевих бюджетів. Най-
більше коштів з державного бюджету було 
спрямовано до Дніпропетровської, Львівської 
та Одеської областей. З місцевих бюджетів 
найбільше коштів було виділено у Києві. 
Цьогоріч обіцяють виділити на модернізацію 
їдалень не меншу суму. На 2021 рік заплано-
вана субвенція «Спроможна школа», якою 
навчальні заклади можуть скористатися для 
оновлення харчоблоків. 

Реформа харчування тільки-но набирає 
обертів. За пів року, коли усі школи пере-
йдуть на новий стандарт харчування, можна 
буде проводити перші проміжні підсумки і 
дивитись, чи смакує школярам нове меню. 

Крим – наш: український, 
житомирський, романівський тощо

Віктор Першко

Нинішній державний 
ювілей України прохо-
дить у вкрай складній 
обстановці. Україна на 
30-му році своєї дер-
жавної ходи все ж таки 
змушена реформувати 
свою економіку, меха-
нізми влади, і водночас 
ми змушені воювати і 
захищати рідну землю. У 
ці дні у столиці України 
проходив міжнародний 
форум «Кримська плат-
форма», який ще раз 
привернув увагу світової 
спільноти до питання 
повернення Україні 
території раніше анек-
сованого Криму. 

Водночас в Україні досі мало 
приділяється уваги щодо багатьох 
аспектів нашої недавньої історії, 
коли жителі так званої «конти-
нентальної» України взяли без-
посередню участь у відродженні 
Криму. Йдеться про другу по-
ловину 50-х років і період аж до 
кінця 80-х років минулого століття. 
Знову ж таки важливо пам’ятати, 
чому у лютому 1954 року Прези-
дія Верховної Ради СРСР під час 
засідання, яким керував Клим 
Ворошилов, ухвалила передачу 
Кримської області до складу УРСР. 

Дія радянського керівництва була 
вимушеною, оскільки територія 
Кримського півострова була спус-
тошена наслідками Другої світової 
війни і проведеними депортаціями 
населення кримсько-татарського 
народу, болгар, греків, вірменів. 
Загалом станом на 1947-й рік на-
селення Криму скоротилося до 520 
тисяч осіб (у 1941-му році в Криму 
проживало 1 млн. 200 тис. жителів). 
Ще за тих часів, коли Кримська об-
ласть входила до складу РРФСР, 
керівництво комуністичної партії 
та Радянської держави намагалося 
«підживити» тоді ще російський 
Крим переселенцями із України. 

Сьогодні мало коли згадують 
постанови уряду УРСР від грудня 
1949-го та червня 1951 років «Про 
переселення в колгоспи Кримської 
області». Тоді виникли перші роз-
нарядки та плани щодо пересе-

лення до Криму цілих колгоспних 
бригад, а за потреби – і цілих кол-
госпів. Вперше у постанові уряду 
УРСР від червня 1951 року йшлося 
про переселення до Криму 1000 
селян із Житомирщини. Найбільш 
відомим і поширеним фактом, 
який наводять кілька дослідників 
«кримського питання», є історія із 
переселенням до Криму колгоспу 
імені Дзержинського із села Ри-
жів Чуднівського району. Деталь-
но розповідати про ту історію 
із переселенням житомирських 
колгоспників-дзержинців ми не 
будемо за браком газетної площі, 
але зауважимо, що справжній бум 
переселення жителів Житомир-
щини на територію Криму розпо-
чався вже після офіційної передачі 
Кримської області до складу УРСР. 
Починаючи із 1957-го року, а осо-
бливо у роки так званої «радянської 

семирічки» (1959-1965), Житомир-
щина надсилала до Криму до 3-4-х 
тисяч переселенців щороку. Слід 
зауважити, що наша область хоча 
й входила до числа головних до-
норів переселенського руху, який 
набрав стратегічних масштабів 
наприкінці 50-х і на початку 60-х 
років, але абсолютним лідером у 
ньому не стала. Житомирщину ви-
переджала Вінничина, Сумщина, 
Хмельниччина і (не набагато) Пол-
тавщина. Загалом, за підсумками 
перепису населення 1989 року, 
із території Житомирщини до 
Криму за 25 років було пересе-
лено 24 тисячі 662 особи (майже 
по тисячі осіб щорічно). Цікаво, 
що за цей же час із різних районів 
РРФСР до Криму переселилося аж 
32 тисячі етнічних українців. Ну а 
щодо етнічного складу населення 
Криму, то станом на кінець 1959-го 
року тут проживало 800 тисяч ро-
сіян, 270 тисяч українців і 26 тисяч 
євреїв. Інші нації у Криму на той 
час були представлені значно мен-
шими за чисельністю анклавами 
жителів.

Тепер щодо географії пере-
селенців усередині самої Жито-
мирщини. Досі певних звітів, 
статистичного матеріалу щодо 
переселенського руху на південь 
(до Криму наприкінці 60-х років 
додалися міграційні кампанії до 
Миколаївської та Херсонської об-
ластей) у Житомирській області 
не велося. Відомо, що під час пле-
нумів Житомирського обласного 
комітету КПУ у 1960-ті роки це 
питання кількаразово порушува-
лося, а далі все проходило на рівні 
певних урядових розпоряджень 
та інструкцій, які надходили із 
Києва, а деякі – знову ж таки – із 

Москви. Сьогодні засвідчити про 
своїх родичів-переселенців можуть 
лише деякі жителі міст та сіл Жи-
томирщини. Головні свідки і безпо-
середні учасники переселенського 
руху із Житомирщини до Криму, 
яким у 1957-1967 роках було по 25-
30 років, як правило, вже пішли у 
кращий світ. У Криму залишилися 
їхні прямі нащадки, а на теренах 
Житомирщини – їхні близькі чи 
далекі родичі. Але й досі ледь не 
у кожному селі Житомирщини 
люди памятають прізвища трьох-
чотирьох родин, які наприкінці 
50-х, а далі – у 60-ті роки вирушали 
у подорож за тисячу кілометрів 
на південь. Дуже небагато із тих 
переселенців 50-60-х років повер-
нулося на Житомирщину через 
певні обставини. Натомість у селах 
Джанкойського, Красноперекоп-
ського, Роздольненського та ще де-
кількох районів Кримської області 
і донині існують вулиці із назвами 
«Народицька», «Ємільчинська», 
«Городницька», «Миропільська» та 
«Чуднівська». Так що питання про 
«Крим – НАШ» у нас, житомирян, 
просто не може виникати. Відпо-
відь на нього є очевидною: Крим 
– НАШ: український, житомир-
ський, чуднівський, романівський, 
ємільчинський тощо.

P.S. Редакція газети «20 хви-
лин Романів» звертається до 
своїх читачів, які мають інфор-
мацію, відомості про земляків, 
родичів, односельчан, знайо-
мих тощо, переселених у 50-
80-ті роки минулого століття до 
Кримської області УРСР, наді-
слати її у будь-якому вигляді за 
електронною адресою: 445000@
ukr.net  або ж звернутися за 
тел.: 096-946-89-25.
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Чуднів святкує День Незалежності! 
30 років незалежності 

нашої молодої держави 
у Чуднові розпочали 
святкувати молодіжною 
вечіркою у міському 
Будинку культури. 

Супервечірка стала можлива 
завдяки генеральному спонсору 
Ігорю Ходаку. Його фінансова 
підтримка забезпечила усі запла-
новані складові івенту. Музичний 
супровід свята заберзпечили учас-
ники гурту K.V.A.S., їхні неймо-
вірні хіти заряджали позитивом. 
Смачної насолоди святу додали 
безалкогольні коктейлі від спон-
сора Ігоря Ходака. 

Наступного дня святкові заходи 
продовжили на чуднівському ста-
діоні, де проходили заплановані 
дійства. За підтримки Ігоря Ходака 
провели захід для дітей. Насичена 
анімаційна програма потішила 
усіх присутніх. Розваги з розігра-
шами викликали захоплення у ді-
твори. Під час святкової програми 
було розіграно більше п‘ятисот без-

коштовних квитків на атракціони 
від спонсора Ігоря Ходака. Діти 
мали можливість отримати призи 
за участь у конкурсах у вигляді сма-
коликів, а саме – морозива. Разом 
із чудовим колективом аніматорів 
та диджеєм свято стало вибуховим 
зарядом позитиву. 

«Ідеї, які мають постійну і га-
рантовану підтримку, і породжу-

ють такі чудові свята. Ігор Ходак 
завжди залишається тією людиною, 
яка відгукується на потреби громад, 
допомагає фінансово та організацій-
но не лише у вирішенні проблемних 
питань, а й під час організації свят-
кових заходів», – зазначила Анаста-
сія Кравчук, організаторка свята, 
депутатка Чуднівської міської ради 
від партії «Наш край».

Під прапором!  
Автопробіг від «Спільно ТЕАМ»

Відзначити День Держав-
ного Прапора молодь Рома-
нівської громади вирішила в 
оригінальний спосіб - автопро-
бігом з національним стягом. 
Ініціативу підтримали деякі 
депутати селищної ради. 

За словами організатора акції – гро-
мадської організації «Спільно ТЕАМ», це 
виняткова нагода щороку нагадувати собі 
важливість символів національної свободи 
та незалежності. 

«З цим символом український народ 
утвердив свою державність, соборність і са-
мостійність, з ним йшов на захист своїх прав 
і свобод під час Революції Гідності, під цим 

символом сьогодні наші воїни захищають 
нашу з вами Батьківщину від окупантів на 
Сході України.

До пробігу долучилися Максим та Ві-
кторія Михалевські, Іван та Віталіна Кіндру-
ки, Наталія Воронова, Василь Флуд, Віталій 
Багінський.

Колона автомобілів зі стягами України 
проїхала центральними вулицями Рома-
нова, проїхала через Корчівку, Романів-
ку, Шуляйки, Врублівку, Велику Козару. 
Жителі сіл вітали учасників автопробігу, 
зустрічні машини сигналили, молодь зні-
мала відео.

В такі миті відчуваєш усю велич України. 
Серце сповнюється безумовної любові до 
свого рідного, українського. Тож шануймося, 
бо ми – УКРАЇНЦІ», – зазначила голова ГО 
«Спільно ТЕАМ» Вікторія Михалевська.
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Погода Годиху знову не підвела,  
а свято видалось на славу!

На День Незалежності 
зазвичай у українців 
кілька вихідних днів. 
Отож невипадково 
найголовніше державне 
свято України у багатьох 
містах та селах поєдну-
ють із місцевими свята-
ми: Днем села, селища 
чи міста.

Ось чому 22 серпня 2021 року 
святковий настрій завітав до села 
Годихи Романівської селищної ради 
Житомирського району. Відзнача-
ти День села Годихи напередодні 
Дня Незалежності запропонував, 
а потім і започаткував нинішній 
староста села Анатолій Фещен-
ко. Так принаймні стверджують 
чимало місцевих жителів. Варто 
сказати, що місцевий люд вже звик 
до традиції, яку вважають гарною 
і… вчасною. Цікаво, що жодного 
разу, коли у Годисі вирішують свят-
кувати День села, погода людей 
не підводила. Ось і 22 серпня 2021 
року погожа днина першою приві-
тала жителів Годихи із святом села. 
А далі, вже ближче до полудня, 
до села прибули гості, і святкове 
дійство проходило прямо на май-
данчику біля клубу, неподалік при-

міщення старостату (колишньої 
сільради). Під відкритим небом, у 
затишному затінку могутніх дерев, 
люди зібралися для урочистостей, 
які зазвичай розпочинають святко-
ву церемонію. 

До Годихи 22 серпня прибули 
голова Романівської селищної ради 
Володимир Савченко та секретар 
ради Юрій Чумаченко. Депутат-
ський загал Романівської селищної 
ради представляв Василь Флуд.

Сам сценарій свята був звичним 
і традиційним. Жителів Годихи, 
їхніх рідних та гостей привітали 
Володимир Савченко та Юрій Чу-
маченко, а місцевий фермер Сер-
гій Муха, який орендує земельні 
ділянки навколо Годихи, вручив 
тринадцятьом жителям села, які 
брали участь у бойових діях на 

Донбасі, грошові премії розміром 
в одну тисячу гривень.

Затим настала черга для му-
зичних привітань. Зіркових ар-
тистів на свято до Годихи ніхто не 
запрошував, а музичні дарунки 
для односельчан підготували їхні 
земляки – самодіяльні співаки та 
музиканти. Виступи Катерини 
Шатило, Петра Шатила, Оль-
ги Осип та Володимира Оси-
па, Наталії Прокопович були 
щирими, музично довершеними 
і оригінальними. Вразив виступ 
Володимира Осипа, який приві-
тав односельчан грою на саксофоні. 
Загалом невеликий, але гарно вла-
штований концерт створив сільча-
нам чудовий, піднесений настрій.

Далі, як водиться у гарній і 
дружній родині, сімейне свято 

продовжили за щедрим столом. 
Своє вагоме слово сказали  місце-
ві господині – куховарки Інна 
Шатило, Жанна Ткачук, Надія 
Подунай та Ольга Перепелиця. 
Долучився до організації свята і 
місцевий підприємець Дмитро 

Легенький. Загалом свято вийшло 
на славу. Люди отримали не лише 
чудовий настрій, але й можливість 
зустрітися, невимушено поспілку-
ватися. Усе, чим здавна славилося 
українське село, жителі Годихи бе-
режуть, шанують і примножують.

День Незалежності у Любарі 
Колоритне свято уві-

брало у себе усі складові 
для гарного настрою та 
вражень.

 Силами і заслугами органі-
заторів та генерального спонсора 
Ігоря Ходака відбулося масштаб-
не дійство у центрі Любара. Роз-
почалось дійство захопливою 
та насиченою розважальною 
програмою для дітей. Про-
фесійні аніматори перетворили 
площу на суцільний майданчик 
веселощів та забав. Діти насоло-
джувались конкурсами, квестами 
та різноманітними цікавими за-
вданнями. Національного коло-
риту святу додав виступ театру 
етнокостюму «Інанна», це не-
ймовірні вбрання, які відобра-
жають різнобарв‘я української 
вишивки як основної складової 
культурної спадщини. 

Зірковий гість Артем Кон-
дратюк, на якого з нетерпінням 
чекали увесь вечір, як завжди, 
запалив публіку своїми хітами. 
Його виступ, безперечно, став 
апогеєм свята. Виступ співака, 
пісням якого підспівували гляда-
чі, створив на площі атмосферу 
ейфорії. Згаснути позитивним 
емоціям не вдавалось ні на хви-

лину, унікальне вогняне шоу 
після виступу Артема Кондра-
тюка запалило публіку своїми 
неймовірними вміннями і талан-
тами. Віртуозні номери з вогнем 
тримали увагу глядачів. 

Після основної концертної 
програми – танці! Святкова дис-
котека – це чудова можливість 
вивільнити емоції під запальні 
ритми. 

Усе свято – це поєднання 
зусиль організаторів від партії 
«Наш край» та підтримки гене-
рального спонсора Ігоря Ходака. 
Ігор Євгенович завжди підтри-
мує громади у їхніх буднях і 
святах. Не виключенням було і 
свято до Дня Незалежності, де 
Ігор Ходак повністю профінан-
сував усі передбачені організа-
торами заходи.
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ОВЕН
Тільки вперед – ваш 

девіз на тиждень. Особис-
те життя у нормі – можете 

розслабитися. Вихідні присвятіть 
відпочинку. 

ТЕЛЕЦЬ 
Хороший період для 

укладання угод і робочих 
поїздок. Будьте уважні з докумен-
тами. У вихідні присвятіть якомога 
більше часу собі. 

БЛИЗНЮКИ 
Візьміть усі сили у ку-

лак, і тоді у вас усе вдасть-
ся. У вівторок і середу – вдалий 
період, щоб позбутися шкідливої 
звички. 

РАК
Легкий і швидкий 

тиждень. Отримайте по-
хвалу від керівництва. У 

вільний від роботи час втілюйте у 
життя власні мрії. 

ЛЕВ
Вимкніть режим тран-

жири – зайві покупки за-
раз ні до чого. Краще свою енергію 
спрямувати на благочинність і від-
починок. 

ДІВА
Складні питання ви-

рішіть на початку тижня, 
а далі все піде як по маслу. 

Самотні представники можуть зу-
стріти другу половинку.

ТЕРЕЗИ
Може відчути емоцій-

не і фізичне виснаження. 
Корисно проведіть час 

з людьми, які підтримують ваші 
життєві цінності. 

СКОРПІОН
Саме час реалізувати 

ваші цікаві ідеї. Цілком 
ймовірно, на вас чекає 

пропозиція, від якої складно від-
мовитися. 

СТРІЛЕЦЬ
Не займайтеся тим, 

що не приносить вам 
задоволення. Можете 

отримати цікаву пропозицію щодо 
роботи від знайомого. 

КОЗЕРІГ
Трохи напружений 

тиждень. Доведеться ви-
рішувати низку питань і 

робочих, і особистого характеру. 
Чекайте на фінансову винагороду. 

ВОДОЛІЙ
Зверніть уваг у на 

здоров̀ я – є ризик засту-
дитися. Не чекайте на 

допомогу зі сторони – ви з усім 
впораєтеся самостійно. 

РИБИ 
Вирішіть всі питання, 

які відкладали до цього 
часу. У вихідні поїдьте у 

місце, де ніколи раніше не бували, 
або зробіть щось нове. 
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Смачного!

10 правил, які допо-
можуть вам зберегти 
врожай довше

Щоб довше вико-
ристовувати плоди 
городніх робіт, варто 
дотримуватись певних 
правил.

Ми працюємо довгі місяці 
на дачі не тільки заради за-
доволення, а ще й щоб потім 
користуватися плодами своєї 
праці. Ось чому зараз, восени, 
найголовніше – правильно ор-
ганізувати зберігання врожаю. 
Ми спробуємо вам у цьому до-
помогти, інформує Ukr.Media.

Для кращого збереження біль-
шості городніх культур потрібно 
виконувати наступні правила.

Врожай має бути здоровим
Усі овочі і фрукти, які роз-

раховані на тривале зберігання, 
повинні бути абсолютно здоро-
вими і без жодних механічних 
ушкоджень. У іншому разі є дуже 
великий ризик виникнення за-
хворювання. А кожен хворий плід 
майже 100% стане причиною псу-
вання усіх сусідів. Увесь урожай 
перед закладанням у сховище 
треба обов'язково просушити.

Ранній врожай довго не 
зберігається

Не варто залишати на три-
вале зберігання овочі й фрукти 
раннього терміну дозрівання. 
Вони можуть зберігатися не 
більше 4 місяців, навіть якщо ви 
створите для них ідеальні умови. 
Для тривалого зберігання під-
ходять тільки середньопізні та 
пізні сорти.

Сухість і провітрюваність 
приміщення

Приміщення, де зберігаються 
харчові припаси, обов'язково має 
бути сухим і добре провітрюва-
ним. Якщо ви виявили конденсат 
на поверхні плодів, це означає, 
що з вентиляцією не все в поряд-
ку – її потрібно відрегулювати.

Температура у приміщенні 
не повинна опускатися нижче 
0° С і підійматися вище 15° С. 
За більш низьких показників 
більшість овочів почне гнити, 
за більш високих – сохнути або 
проростати. Для основної маси 
культур оптимальною є темпе-
ратура 2-4° С.

Дотримання відповідного 
рівня вологості у приміщенні

При зберіганні плодовоово-
чевої продукції дуже важлива 
така характеристика, як воло-

гість. Для більшої частини куль-
тур кращою вважається вологість 
90-95%. Для плодів із щільною 
сухою шкіркою її рівень має ся-
гати не більше 75-80%.

Відсутність сонячного світла 
у приміщенні

У сховище не має потрапляти 
сонячне світло. У деяких овочах, 
наприклад у картоплі, на світлі 
утворюється органічна отрута 
– соланін, який шкідливий для 
здоров'я.

Відсутність у приміщенні 
шкідників

У місці, де зберігаються овочі 
і фрукти, не повинно бути ко-
мах, гризунів і будь-якої іншої 
живності, яка може нанести ме-
ханічні пошкодження вашому 
врожаю та стати розповсюджу-
вачем інфекцій.

Наявність окремих ємностей
Плоди різних видів необхід-

но зберігати в окремих ємностях. 
Вони у жодному разі не повинні 
торкатися один одного. Виняток, 
мабуть, становлять лише карто-
пля з буряком. Їхнє сусідство йде 
на користь обом культурам: бу-
ряк захищає картоплю від гнит-
тя, забираючи собі зайву вологу, 
а картопля захищає буряк від 
висихання.

Повітропроникність тари
Ящики та інші ємності для 

зберігання не повинні бути гер-
метичними. Потрібно, щоб по-
вітря вільно циркулювало між 
плодами, тому обов'язково ви-
бирайте контейнери з отворами.

Своєчасна ревізія врожаю
Час від часу необхідно прово-

дити ревізію врожаю. Усі плоди з 
ознаками пошкоджень потрібно 
негайно викидати. Прибирати 
також слід й ті овочі, які перебу-
вали у безпосередній близькості 
від зіпсованого плода.

Навіть вирощений урожай 
вимагає нашої турботи.

Джерело: Ukr.Media

Салат «Уолдорф»
Інгредієнти: яблука кисло-солодкі – 2 шт. (300 

г), стебла селери – 3 шт. (200 г), грецький горіх – 70 г, 
листя салату (за бажанням) – 70 г. Для заправки: до-
машній майонез (густий) – 100 г, вершки (21%) – 4 ст. 
л., гірчиця з зернами – 1-2 ст. л., лимонний сік 1-2 ст. 
л., сіль – за смаком. 

• Готуємо заправку. В посудині змішати домашній 
майонез, гірчицю, лимонний сік і вершки. Посолити 
за смаком. Заправка готова.

• Горіхи подрібнити на досить великі шматочки і 
за бажанням обсмажити на сухій пательні до харак-
терного запаху.

• Стебла селери нарізати шматками товщиною 4-5 мм.
• Яблука за бажанням очистити від шкірки. 

Обов’язково це слід зробити, якщо шкірка тверда. 
Кожне яблуко поздовжньо розрізати на 8 частин.

• Частинки яблук очистити від серцевини і на-
різати шматочками товщиною 4-5 мм.

• На велику тарілку викласти листя салату. Яблука, 
селеру та горіхи перемішати, викласти на листя салату 
і зверху полити заправкою. 

Салат з яблуком, морквою та сиром
Інгредієнти: яблука – 300 г, морква – 200 г, ріп-

часта цибуля – 80 г, яйця – 4 шт., твердий сир (Гауда, 
Російський і т. п.) – 200 г, сметана – 5-6 ст. л., майонез 
– 5-6 ст. л., сіль. 

• Цибулю порізати маленькими кубиками, залити 
окропом, через 5-7 секунд воду злити.

• Зварені накруто яйця очистити від шкаралупи 
і натерти на тертці з великими отворами.

• Сир натерти на дрібній тертці.
• Моркву очистити від шкірки і також натерти 

на дрібній тертці.
• В кінці підготувати яблука – очистити від шкірки 

і натерти на тертці з великими отворами.
• Майонез перемішати зі сметаною і досолити. 

Це такий собі соус.
• Підготовлені інгредієнти розділити на дві час-

тини. На дно широкої тарілки викласти половину 
цибулі, змастити соусом.

• Зверху викласти половину яблук, змастити соусом. 
• Потім на яблука викласти половину яєць, змас-

тити соусом.
• Далі викласти одну частину моркви, змастити 

соусом.
• На моркву – 1/2 сиру, також змастити соусом.

• Потім так само шарами викласти решту інгре-
дієнтів в аналогічному порядку. Салат на 1 годину 
поставити в холодильник, після чого подавати до столу.

Джерело: smachno.in.ua/
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UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,18.20 XVI літні Па�
ралімпійські ігри

18.00,21.00, 00.05, 05.25
Новини

21.35 Суспільно�політичне
ток�шоу "Зворотний
відлік"

23.30 #ВУКРАЇНІ
00.40 Д/ц "Дикуни"
01.55 Х/ф "...Якого любили

всі"

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"
22.40 Т/с "Рідня" (12+)
00.45 Х/ф "Пульс" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 19.00, 03.30
"Стосується кожного"

12.25 Х/ф "Укол парасоль�
кою"

14.10 Х/ф "Втеча"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шер�

лока Холмса і докто�
ра Ватсона"

ÑÒÁ

08.55 Т/с "Мама" 12+
13.10, 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 "Полонена"
23.00 Т/с "Все не випадко�

во" 16+

ICTV

09.15,19.25 Надзвичайні
новини

10.05 Скетч�шоу "На троих"
11.20, 13.15 Х/ф "Вбивство

у Східному експресі"
12.45,15.45, 18.45 Факти.

День
14.10, 16.10 Т/с "Розтин по�

каже�2" 16+
20.25 Прихована небезпека
21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
23.30 Х/ф "Судний день"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.50 Т/с "Надприродне"
12.45 Х/ф "Конго" 16+
14.55 Х/ф "Сьомий син"
16.55 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Шість днів, сім

ночей" 16+
23.00 Х/ф "Подружки наре�

ченої" 16+
01.45 "Вар"яти" 12+

ÍÒÍ

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

Маямі" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 02.50

"Свідок"
14.50, 23.00 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
17.00,03.20 "Випадковий

свідок"
18.20 "Свідок. Агенти"
00.40 Х/ф "Порятунок"
02.25,03.30 "Речовий до�

каз"
04.30 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Но�
вий сезон

10.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка" 12+

13.30,15.30, 02.00 Історія
одного злочину 16+

16.00 Т/с "Хід прокурора"
16+

18.00 Т/с "Люся. Інтерн"
12+

20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"

21.00, 23.10 Т/с "Клятва
лікаря"

00.10 Велика деолігархіза�
ція

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,18.20, 22.05 XVI літні
Паралімпійські ігри

16.30 Студія Па�
ралімпійські ігри

18.00,21.00, 00.30, 05.25
Новини

21.45 Доба
00.00 Д/ц "Дикі Дива"
01.05 Д/ц "Дикуни"
01.50 Х/ф "Богдан�Зиновій

Хмельницький"

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 "Рідня" (12+)
00.55 Т/с "Ім'я Рози" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
14.40,15.35 "Вещдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шер�

лока Холмса
01.45 Х/ф "Інспектор кар�

ного розшуку"

ÑÒÁ

04.25,14.30, 17.30, 22.00
"Вiкна�Новини"

09.45 "МастерШеф" 12+
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Полонена"
23.00 Т/с "Все не випадко�

во" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.05 Скетч�шоу "На троих"

16+
11.25, 13.15 Х/ф "Сингу�

лярність" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.10 Т/с "Пес" 16+
16.50, 21.30 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Оселя зла" 18+
03.00 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.50 Т/с "Надприродне"
12.45 "Кохання на вижи�

вання" 16+
15.00 Х/ф "Моя суперко�

лишня" 16+
17.00 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Міс Конгені�

альність"
23.30 Х/ф "Крок вперед

ÍÒÍ

06.00,07.55, 09.00, 17.00,
02.40 "Випадковий
свідок"

06.25 "Свідок. Агенти"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

02.20 "Свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
00.45 "Легенди бандитсь�

кого Києва"
01.45 "Правда життя"
03.00 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Но�
вий сезон

10.30, 18.00 Т/с "Люся.
Інтерн" 12+

11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка" 12+

14.30,15.30 Історія одного
злочину 16+

16.00 Т/с "Хід прокурора"
16+

20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"

21.00 Т/с "Клятва лікаря"
23.10, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя" 12+
02.45 Гучна справа

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,18.20, 22.05 XVI літні
Паралімпійські ігри

18.00,21.00, 00.30, 05.25
Новини

21.45 Доба Пара�
лімпійських ігор

00.00 Розважальна програ�
ма з Майклом Щуром
16+

01.05 Д/ц "Дикуни"
01.50 Х/ф "Іван Франко"

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"
22.40 Т/с "Рідня" (12+)
00.55 Т/с "Ім'я Рози" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
14.40,15.35 "Вещдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шерло�

ка Холмса та докто�
ра Ватсона.

01.45 Х/ф "Взяти живим"

ÑÒÁ

04.25,14.30, 17.30, 22.00
"Вiкна�Новини"

10.00 "МастерШеф" 12+
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Полонена"
23.00 Т/с "Все не випадко�

во" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.05 Скетч�шоу "На троих"
11.25, 13.15 Х/ф "Шоу почи�

нається" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.50, 21.30 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.35 Х/ф "Оселя зла�2:

Апокаліпсис" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Т/с "Надприродне"
12.15 "Кохання на виживан�

ня" 16+
14.25 Х/ф "Чого хочуть

жінки"
17.00 "Хто зверху?" 12+
21.10 Х/ф "Міс Конгені�

альність
23.40 Х/ф "Поки ти спав"

ÍÒÍ

05.00 "Top Shop"
06.00,  07.55, 09.00, 17.00,

02.50 "Випадковий
свідок"

06.35 "Будьте здоровi"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

02.20 "Свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
18.20 "Вартість життя"
00.45 "Легенди бандитсько�

го Києва"
01.45 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Но�
вий сезон

10.30 Т/с "Люся. Інтерн"
12+

11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка" 12+

14.30,15.30 Історія одного
злочину 16+

16.50 Футбол. Відбір до ЧС�
2022. Казахстан�Ук�
раїна

20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"

21.00 Т/с "Клятва лікаря"
23.10, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,18.20, 22.05 XVI літні
Паралімпійські ігри

16.30 Студія Паралімпійські
ігри

18.00,21.00, 00.30, 05.25
Новини

21.45 Доба Пара�
лімпійських ігор

00.00 Схеми.
01.05 Д/ц "Дикуни"
01.50 Х/ф "Вавилон ХХ"

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 Т/с "Моя улюблена

Страшко"
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Т/с "Ім'я Рози" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
14.40,15.35 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шер�

лока Холмса та док�
тора Ватсона.

01.45 Х/ф "Взяти живим"

ÑÒÁ

04.25,14.30, 17.30, 22.00
"Вiкна�Новини"

09.35 "МастерШеф" 12+
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Полонена"
23.05 Т/с "Все не випадко�

во" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.05 Скетч�шоу "На троих"
11.15, 13.15 Х/ф "Судний

день" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 16.10 Т/с "Пес" 16+
16.50, 21.30 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,01.35 Анти�зомбі
23.35 Х/ф "Оселя зла�3:

Вимирання" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

10.00 Т/с "Надприродне"
12.55 "Кохання на виживан�

ня" 16+
14.55 Х/ф "Поки ти спав"
17.00,19.00 "Хто зверху?"
21.05 Х/ф "Свекруха�

монстр" 16+
23.05 Х/ф "Почни спочат�

ку" 12+
ÍÒÍ

05.00 "Top Shop"
06.00,07.55, 09.00, 17.00,

02.55 "Випадковий
свідок"

06.25 "Вартість життя"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

02.25 "Свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
18.20,01.45 "Правда життя"
00.40 "Легенди бандитсько�

го Києва"
03.00 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Но�
вий сезон

10.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка" 12+

13.30,15.30 Історія одного
злочину 16+

16.00 Т/с "Хід прокурора"
18.00 Т/с "Люся. Інтерн"

12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Клятва лікаря"
23.10 Слідами української

екології
23.50, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,18.20, 22.05 XVI літні
Паралімпійські ігри

16.30 Студія Паралімпійські
ігри

18.00,21.00, 00.30, 05.25
Новини

21.45 Доба
00.00 Д/ц "Дикі Дива"
01.05 Д/ц "Дикуни"
01.50 Х/ф "Страчені світан�

ки"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

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

ліття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Одруження наосліп
22.20 Х/ф "Чорний лицар"
00.15 Х/ф "Бійцівський

клуб" (18+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
14.45,15.40, 00.40 "Вещдок"
18.0 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "21 міст" 16+
02.55 "Жди меня. Україна"
04.00 Х/ф "Зозуля с дипло�

мом"

ÑÒÁ

04.20,14.30, 17.30, 22.00
"Вiкна�Новини"

04.55 Х/ф "Ярмарок мар�
нославства" 16+

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

"Сліпа" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Слід" 16+
00.45 Х/ф "Без особливих

прикмет"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10,20.10 Дизель�шоу

12+
11.45,13.15, 23.00, 01.40

Скетч�шоу "На троих"
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.50 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
18.45 Факти. Вечір
03.25 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 "Орел і решка"
09.30 "Аферисти в сітях"
13.50 Х/ф "Ангели Чарлі"
16.10 Х/ф "Ван Хельсинг"
18.50 Х/ф "На драйві" 16+
21.00 Х/ф "Агенти А.Н.К.Л."
23.35 Х/ф "Цифрова радіо�

станція" 16+
01.10 "Вар"яти" 12+

ÍÒÍ

05.00,04.55 "Top Shop"
06.00,07.55, 09.00, 17.00,

02.50 "Випадковий
свідок"

06.25,01.45 "Правда життя"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

02.20 "Свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Сліпа

зона" (16+)
18.20 "Таємниці світу"
00.50 "Легенди бандитсько�

го Києва"
02.55 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Но�
вий сезон

10.00 Т/с "Намалюй мені
маму" 12+

14.00, 15.30 Т/с "Гра в
долю" 12+

20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"

21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

00.00,02.00 Т/с "Тростинка
на вітрі" 12+

01.30 Телемагазин
04.00 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,18.00, 21.50 XVI літні
Паралімпійські ігри

16.30 Студія Паралімпійські
ігри

21.00,00.00, 02.30, 05.35
Новини

21.30 Доба Пара�
лімпійських ігор

00.25 Д/ф "Северин Нали�
вайко. Остання бит�
ва!" 12+

1+1

05.20,22.15 "Жіночий квар�
тал"

10.00,18.30 "Світ навиворіт
� 12. Пакистан"

19.30 ТСН
20.15 "Вечірній квартал

2021"
00.20 "Світське життя.

2021. Найкраще"
01.20 Х/ф "Бійцівський

клуб" (18+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом.
10.00 " Корисна програма"
10.55 Х/ф "Вечори на ху�

торі біля Диканьки"
12.20 Х/ф "Пригоди Шерло�

ка Холмса
15.15 Х/ф "Д'Артаньян
20.00 "Подробиці"
20.30 "Всі зірки в Юрмалі"
22.10 Д/п "Гибель Нахімова
23.00 Х/ф "Екіпаж"

ÑÒÁ

04.25 "Вiкна�Новини"
05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.55, 10.55 Т/с "Полонена"

16+
07.55 "Неймовірна правда

про зірок"
16.40,00.00 "Звана вечеря"

12+
19.00 "МастерШеф" 12+

ICTV

07.30 Прихована небезпека
08.25 Т/с "Розтин покаже
12.20, 13.05 Х/ф "Не�

стримні" 16+
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Нестримні�2"
16.15 Х/ф "Нестримні�3"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Перевізник�3"
21.10 Х/ф "Перевізник:

Спадщина" 16+
23.00 Х/ф "Петля часу" 16+
01.25 Х/ф "Оселя зла" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 М/ф "Татко гусак"
10.05 "Орел і решка
12.00 "Хто зверху?" 12+
14.05 Х/ф "Свекруха�

монстр" 16+
16.15 Х/ф "Шість днів, сім

ночей" 16+
18.35 Х/ф "Земне ядро"
21.10 Х/ф "Всесвітня війна

Z" 16+
23.40 Х/ф "Потяг смерті"

ÍÒÍ

08.00 Х/ф "Поводир" (16+)
10.20 "Легенди карного

розшуку"
12.15 "Випадковий свідок
13.35 Т/с "Смерть у раю
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Розплата" (16+)
21.20 Х/ф "Напролом"
23.10 Х/ф "Грінго" (18+)
01.05 "Таємниці криміналь�

ного світу"
02.55  "Випадковий свідок"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.25,03.50 Реальна місти�

ка
08.40 Т/с "Люся. Інтерн"

12+
10.45 Т/с "Встигнути все

виправити" 12+
14.40, 15.20 Т/с "Любов ма�

тері" 12+
20.00 Головна тема
21.35 Футбол. Відбір до ЧС�

2022. Україна � Фран�
ція

23.50, 02.00 Т/с "Відкрите
вікно" 12+

01.30 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,16.30, 21.50 XVI літні
Паралімпійські ігри

13.00 Студія
13.30 XVI літні Па�

ралімпійські ігри. Це�
ремонія закриття

21.00,00.30 Новини
21.30 Доба Пара�

лімпійських ігор
00.00 Розважальна програ�

ма
1+1

05.00,19.30 "ТСН�Тиждень"
07.00 "Життя відомих лю�

дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт
11.00,03.20 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.

2021"
21.00 "Танці з зірками 2021"
00.05 Х/ф "Знайомтеся,

Джо Блек" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
13.35 "Вещдок
18.05 Х/ф "Підозри містера

Вічера: за межами
пристойності"

20.00 "Подробиці тижня"
22.00 "Ювілейний концерт
00.10 Х/ф "Вечори на ху�

торі біля Диканьки"

ÑÒÁ

05.25 "Хата на тата" 12+
09.25 "МастерШеф" 12+
14.25 "Супербабуся" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
21.00 "Один за всіх" 16+
22.10 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

05.10 Не дай себе обдури�
ти

06.45 Анти�зомбі
07.45 Секретний фронт
08.45 Громадянська оборо�

на
09.45, 13.00 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
12.45 Факти. День
16.30 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Погоня за ура�

ганом" 16+
23.25 Х/ф "Автобан" 16+
01.05 Х/ф "Оселя зла�2:

Апокаліпсис" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.55 М/ф "Том і Джері.
Політ на Марс"

09.35 Х/ф "Щоденники
принцеси"

14.05 Х/ф "Міс Конгені�
альність"

18.50 Х/ф "Пасажири" 12+
21.00 Х/ф "Містер та місіс

Сміт" 16+
23.30 "Improv Live Show"

ÍÒÍ

05.30 Х/ф "Казка про жінку
та чоловіка"

07.10 "Слово Предстоятеля"
07.20 "Випадковий свідок
09.50 Т/с "Смерть у раю
14.20 Х/ф "Розплата" (16+)
16.10 Х/ф "Напролом"
18.00 "Легенди карного

розшуку"
22.10  Х/ф "Смертельна

стежка" (16+)
23.55 Х/ф "Грінго" (18+)
01.50 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

05.50 Сьогодні
06.50,04.00 Реальна місти�

ка
09.15 Т/с "Клятва лікаря"
17.00, 21.00 Т/с "Аквама�

рин" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.00 Т/с "Встигнути

все виправити" 12+
01.30 Телемагазин
03.10 Гучна справа
04.45 Т/с "Хід прокурора"

16+
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ОГОЛОШЕННЯ
Запрошуємо на роботу во-
діїв-далекобійників на вну-
трішні перевезення (база м. 
Коростишів). Оплата праці 
договірна. Тел. 0963246855, 

0967861545
Буріння свердловин на воду. 
Будь-якоїскладності, у важ-
кодоступних місцях, монтаж 
насосного обладнання. Бу-
рові установки новітнього 

зразку. 097 479 91 04
Робота ОХОРОННИК. Вахто-
вий метод 14/14 діб. Заробіт-
на плата ВИСОКА. Робота в 
Житомирі та області, Києві 

та області. 067 217 30 81, 067 
462 70 16, 097 67 85 162

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

ха, береза. Моя доставка. 
067-84-95-140 Віталій

Покрівельні роботи будь-
якої складності. Заміри, 

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

ду! 068-861-92-42
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ  

будь-яких марок у будь-
якому стані. ДОРОГО,  

067-971-95-76, 063-791-92-89.
Вакуумна чистка коминів, 
димарів, лежаків, грубки, 

газових котлів.  
Тел.:097-87-32-381

Повідомлення
про установчі збори Молодіжної 

ради Миропільської селищної ради
Запрошуємо молодих, активних, 

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

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

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

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

- ЗАЯВУ;
- підписи 10 молодих жителів грома-

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

- копію паспорта громадянина України.
Оригінали документів можна по-

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

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

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

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

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

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

COVID-19 стає 
«пандемією 
невакцинованих»

Влітку кількість людей у 
світі, які заразилися коронаві-
русом, перевалила за 200 міль-
йонів.

Найбільше хворих у США, Індії, Бра-
зилії, Росії, Франції та Великій Британії. 
Попри зусилля медиків, штам «Дельта» роз-
повсюджується швидше, ніж охоплення вак-
цинацією. Тож нинішню хвилю COVID-19 
уже назвали «пандемією невакцинованих». 
Детальніше про ситуацію в Україні та світі 
дізнався Центр громадського моніторингу 
та контролю. 

«Дельта» наступає
За даними ВООЗ, дельта-мутація ко-

ронавірісу проникла у кожну європейську 
країну і, за словами науковців, стрімко ви-
тісняє інші штами. Зараз вона переважає у 
Великій Британії, Іспанії, Італії, Португалії, 
Франції та інших європейських країнах. В 
Україні на 12 серпня зафіксували 300 ви-
падків «Дельти».

У США дельта-мутація також домінує. 
Через її швидке поширення знову фіксують 
більш як по 100 тисяч нових хворих на день. 
За словами директорки Центру контролю 
та профілактики захворювань США Рошель 
Валенскі, без вакцинації кількість нових 
випадків зараження COVID-19 може зрости 
до кількох сотень тисяч на день. 

Науковці прогнозують, що кількість хво-
рих на коронавірус почне стрімко зростати 
у світі восени. Водночас із вересня почне 
збільшуватися смертність від COVID-19. За 
розрахунками американського Інституту 
показників і оцінки здоров'я, до грудня 2021 
року кількість смертей від коронавірусу 
може сягнути 5,3 млн.

Медики наголошують, що люди з «Дель-
тою» набагато заразніші, ніж хворі іншими 
мутаціями коронавірусу. Крім того, дель-
та-варіант частіше призводить до тяжкого 
перебігу хвороби і госпіталізації.

Хворіють нещеплені
Дані європейських та американських 

медиків свідчать, що нові спалахи коронаві-
русу виникають переважно серед невакци-
нованого населення. Зараз у світі повністю 
щепилися проти COVID-19 30% людей. Так, 
у США двома дозами провакциновано 51% 
населення, в Іспанії – 64%, в Італії – 58%, у 
Франції – 54%, у Німеччині – 58%, в Україні 
– 6,6%. І цього недостатньо, щоб повністю 
зупинити вірус. 

Статистика захворювань США показує, 
що найбільша кількість хворих у штатах, 
де найменше людей отримало щеплення. 

Європейські дослідження також підтвер-
джують, що нинішня ситуація є «панде-
мією невакцинованих». За інформацією 
Головного директорату з питань здоров’я 
Португалії, 98% пацієнтів із коронавіру-
сом у лікарнях країни не були щеплені або 
отримали лише одну дозу вакцини. Водно-
час дані Національного інституту охорони 
здоров'я Італії свідчать, що 99% померлих 
від COVID-19 за останні пів року не були 
повністю вакцинованими. 

«Хочу наголосити, що пандемія, виклика-
на штамом "Дельта", – це пандемія невак-
цинованих, – зазначив в ефірі Українського 
радіо міністр охорони здоров’я України 
Віктор Ляшко. – Коли кажуть, що штам 
"Дельта" вражає більше молоде населення, то 
ми повинні говорити про те, що воно менше 
хворіло і не є вакцинованим на даний період, 
тому і штам може циркулювати в цій по-
пуляції, бо вона для нього більш сприятлива».

Вакцини захищають
Поточні вакцини проти COVID-19 роз-

робили для ранніх варіантів коронавірусу, 
але вони працюють і проти нових мута-
цій. За інформацією Міністерства охорони 
здоров’я України, вакцини знижують ризик 
госпіталізації і важкого перебігу хвороби 
в 15 разів.

«За попередніми даними аналізу випад-
ків захворювання на COVID-19 в Україні за 
останні три місяці, лише 0,7% людей, яким 
діагностували коронавірусну хворобу, були 
щеплені двома дозами антиковідної вакцини. 
І лише 0,4% госпіталізованих хворих були 
повністю вакциновані», – зазначили у МОЗ.

Служба суспільної охорони здоров'я Ан-
глії дослідила, що дві дози вакцини Pfizer 
або AstraZeneca на понад 90% ефективні 
у разі госпіталізації інфікованих штамом 
«Дельта». За розрахунками німецького Ін-
ституту імені Роберта Коха, вакцинація уже 
запобігла 38 тисячам смертей від коронаві-
русу у Німеччині цього року.

«Штам "Дельта" не відрізняється від 
інших штамів. Тобто на нього діють такі 
ж самі профілактичні або протиепідемічні 
заходи. Це – носіння масок, це – фізичне дис-
танціювання, це – обробка рук антисепти-
ком. І до того ж вакцинація так само діє на 
штам "Дельта"», – наголосив головний 
санітарний лікар України Ігор Кузін.

Для захисту від коронавірусу та його 
ускладнень необхідно щепитися двома до-
зами протиковідної вакцини. Нині в Україні 
проводять щеплення чотирма вакцинами: 
Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, 
CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca 
(Covishield, SKBio). Отримати щеплення 
можна у центрах масової вакцинації або 
кабінетах щеплень.


