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СЕРЕДА

Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно Найкраща запорука для 
кисневої підтримки —  
все ж таки власна станція 

Маленькими кроками  
до великих перемог!

Бенефіс футбольного 
арбірта видався на славу

с. 3

с. 4

с. 3

Порядок у наших краях 
традиційно залежить  
від стану доріг

Віктор Радчук

У нас вже давно 
стало звичкою чи 
традицією закида-
ти зауваження на 
адресу дорожних 
будівельників. 

Щоправда, декілька ро-
ків тому, у ході розпочатих 
в Україні реформ, дороги 
були поділені на магістралі 
державного (міжнародного) 
значення, на дороги облас-
ного рівня підпорядкування 
та шляхи, якими має опіку-
ватися місцева влада. Той, 
хто хоча б трішечки ціка-
виться суспільним життям, 
економікою та господар-
ством своєї громади, легко 
здогадається, що у найгірше 
становище потрапили оті 
шляхи, якими буде опіку-
ватися місцева влада. Зро-
зуміло чому. Адже місцеві 
бюджети більшості громад  
Житомирщини (у тому чис-
лі і бюджет Романівської 
селищної ради) настільки 
слабкі, що про ремонт, а 
тим паче про будівництво 
нових доріг сьогодні навіть 
і не йдеться. Тому й пер-
спектива у цьому напрямі 
життя для більшості сіл та 
селищ нашої Романівської 
селищної ради має дуже 
песимістичний вигляд.

Проте, як би там не було, 
а життя триває. Дороги, 

до якого підпорядкування 
вони не належали б, все ж 
таки потрібно ремонтувати 
і утримувати у належному 
стані. Про це мають дума-
ти керівники громад, над 
цим повинні працювати 
депутати, яких народ обрав 
рік тому. Слід зауважити, 
що якраз депутат Жито-
мирської обласної ради 
від партії «Наш край» Ігор 
Ходак приділяє посилену 
увагу саме ситуації на до-
рогах Романівської селищ-
ної ради. По-перше, Ігор 
Ходак вже не перший рік 
активно лобіює і обстоює 
у найвищих владних ка-
бінетах необхідність капі-
тального ремонту і сучасної 
модернізації усіх доріг, які 
сполучають Романів та села 
Романівської селищної ради 
зі стратегічними магістра-
лями державного значення. 
Щороку на теренах Рома-
нівської громади ведуться 
роботи із ремонту доріг 
навколо Романова. Належ-
ну увагу та безпосередню 
участь у покращенні стану 
доріг Ігор Ходак і очолю-
ване ним підприємство 
«ВІВАД 09» приділяють і 
на території самого Рома-
нова. Зовсім нещодавно 
за кошти ТОВ «ВІВАД 
09» було відремонтова-
но дорожнє покриття по 
вулиці Небесної сотні у 
селищі Романові. Вулиця 
насправді отримала інший 
вигляд і є сьогодні ледь не 
найошатнішою вулицею у 
Романові. Те ж саме стосу-

ється і впорядкування до-
рожнього покриття навколо 
колишнього склозаводу, де 
після облаштування зупин-
ки для транспорту було 
виконано значний обсяг 
дорожніх робіт.

Втім, до депутата Ігоря 
Ходака звертаються жителі 
не лише Романова, але й сіл 
усієї Романівської селищної 
ради. Віднедавна грейдер 
із підприємства «ВІВАД 
09» щотижня (один день 
на тиждень) безкоштов-
но для бюджету грома-
ди  працює на ремонті 
та впорядкуванні доріг у 
старостинських округах. 

Зокрема результати 
роботи спецтехніки на 
сільських вулицях вже від-
чули жителі сіл Каменя та 
Великої Козари. На цьому 

тижні «вівадівський» грей-
дер працюватиме у селах 
Червоні Хатки та Соболівка. 
Ну а далі графіки дорож-
ніх робіт на території Ро-

манівської селищної ради 
залежатимуть від погоди, 
а також – від кількості тих 
підприємств, організацій, 
бізнесових структур, які 

захочуть підтримати іні-
ціативу та гарну практику 
впорядкування доріг, яку 
сьогодні наполегливо впро-
ваджує Ігор Ходак.

Вулиця Небесної Сотні  
у Романові із новеньким 
асфальтним покриттям

Грейдер у роботі
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• У Києві у будинок заступника керівника ОПУ Жовкви кинули 
коктейль Молотова.

• Україна може повністю забезпечити себе газом та відмовитися 
від його імпорту протягом 5 років.

• Український суд заочно арештував експрем’єра Миколу Азарова 
за підозрою у держзраді.

• Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун по всій країні через 
погіршення епідемічної ситуації з поширенням коронавірусної 
хвороби.

• Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко роз-
раховує, що після травня 2022 року ціна на газ нормалізується.

• В Україні офіційно дозволили виписувати із лікарень пацієнтів, 
які залежать від кисню.

• Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про по-
стачання до України дизельного пального з РФ за заниженими 
цінами структурами, наближеними до народного депутата 
України Віктора Медведчука.

• У Європейському Союзі оновлять список третіх країн, гро-
мадянам яких дозволено в'їзд у країни – члени ЄС у період 
пандемії коронавірусної хвороби, але Україну виключать із 
нього.

• Домовленість про другий транш: Україна та МВФ зробили 
важливий крок для продовження співробітництва.

• Міністерство економіки України пропонує підвищити розмір 
мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види 
алкогольних напоїв.

• З кінця жовтня до середини листопада в Україні очікується пік 
захворюваності на COVID-19.

• Міністерство охорони здоров’я України планує ще двічі розши-
рювати перелік професій, працівники яких мають обов’язково 
вакцинуватися від COVID-19.

• Міністр оборони США Ллойд Остін вперше відвідав Україну 
– візит відбувся в межах його європейського турне.

Коротко про головне

Спалювання сухостою: 
загроза і небезпека нітрохи  
не меншають

Віктор Першко

Тиждень тому, 21 жовтня 2021 
року, у Романові сталася трагічна 
подія: літній чоловік, намагаючись 
зайнятися чимось потрібним та 
корисним по домашньому госпо-
дарству, взявся палити траву на 
окраїні своєї присадибної ділян-
ки. Спочатку невелике полум‘я 
не віщувало нічого поганого. Але 
зненацька вітер (він чомусь завжди 
виявляється раптовим і неперед-
бачуваним) розкинув полум’я по 
території площею аж у двадцять 
соток. Звісно ж, пенсіонерові, 
який до того ж був ще й хворим, 
важко було щось зробити, аби не 
допустити руйнівного вогню до 
свого обійстя. На виклик сусідів 
приїхали вогнеборцу, які доволі 
справно загасили вогонь на зна-
чній ділянці. Але пожежа все ж 
таки зробила свою чорну справу 
– пенсіонера знайшли на окраїні 
обгорілої ділянки вже без ознак 
життя. Про це говорив увесь Рома-
нів, а новина про загиблого дідуся 
потрапила навіть у топові стрічки 
обласних новин. 

Ну а тепер хотілося б поглянути 
на цю історію під іншим кутом 
зору. Смерть пенсіонера на приса-
дибній ділянці під час спалювання 
сухої трави – річ не випадкова і не 
унікально трагічна. В масштабах 
усієї Житомирщини такі випадки 
набрали масштабів певної епідемії, 
яка стрімко поширюється весною 
та (особливо) восени. Що цікаво 
і що має найбільш загрозливий 
вигляд – висновків щодо таких ви-
падків, що призводять до масш-
табних пожеж та загибелі людей, 
у нас ніхто не робить.

А хто повинен робити – за-
питаєте ви. І якраз тут є варіант 

прямої відповіді. По-перше, від-
реагувати на трагедію мають не 
лише пожежники чи працівники 
управління із надзвичайних си-
туацій. Найпершим чином має 
організувати і ПОСИЛИТИ відпо-
відну роботу місцева влада. Адже, 
зрештою, люди мають знати про 
те, що спалювати суху траву, як 
і спалювати залишки бур’янів, 
сухого бадилля на своїх приса-
дибних ділянках КАТЕГОРИЧ-
НО ЗАБОРОНЕНО. З огляду не 
лише на протипожежну безпеку, 
але ще більше – на алергічний та 
токсичний вплив диму на організм 
людини. У європейських країнах 
палити сміття на території своєї 
присадибної чи прибудинкової 
ділянки нікому на думку не спаде 
– шалений штраф і взяття такого 
господаря на спеціальний облік 
схильних до подібних порушень 
осіб надовго (або ж і назавжди) від-
биває бажання щось там палити. У 
нас і, зокрема – у Романові, а тим 
паче – у селах Романівської селищ-
ної ради, ситуація зі спалюванням 
сухої трави, сміття та залишків 

городини – річ абсолютно звич-
на. Влада досі мовчить. Паління 
трави (бадилля) вважається лише 
незручним моментом (періодом) 
у житті селян, яке завжди буває 
двічі на рік, і таке просто треба 
перетерпіти. А між тим все не 
так просто. Екологічна шкода від 
спалювання відходів сільськогос-
подарського виробництва куди 
менша, аніж від спалювання плас-
тику, відходів із тари та упаковки. 
Але вона все одно існує. Сьогодні 
у школах Романівщини діти ви-
вчають основи безпеки жіттєді-
яльності. Раніше вивчали валеоло-
гію. Ціле покоління вже навіть 
тридцятилітніх і сорокалітніх 
наших співгромадян повинні 
мати трохи інший ЕКОЛОГІЧ-
НИЙ СВІТОГЛЯД, бо вивчають 
все це упродовж майже трьох 
десятиліть. І, замітьте, жодних 
покращень у ставленні до збере-
ження екологічного довкілля – не 
відбулося. Бо немає головного 
– реакції влади. Точніше – адек-
ватної реакції. Стосовно Романова 
– будь-якої реакції. Старости сіл, 
можливо, й знають про шкоду та 
небезпеку спалювання трави  на 
городі чи обабіч доріг, але щоб 
суворо попередити своїх сусідів-
земляків, то до цього не доходить. 
Мовляв, якщо це і є порушення, то 
незначне. Бувають гірші, набагато 
небезпечніші порушення.

Але ж це не так. Про це усі зна-
ють. І люди гинуть, а те, що гине 
природа (їжаки, жаби, плазуни 
тощо.), вважається чимось несуттє-
вим. Проте саме у такому ставленні 
до спалювання криється причина 
більшості наших бід, негараздів і в 
цілому – поганого життя. Так, у нас 
багато недоліків десь там – нагорі. 
Але те, що ми бачимо і можемо 
виправляти ось тут, поряд і вдома, 
треба робити. І – дуже негайно!

Буває добре, коли старе 
обладнання забувають 
демонтувати

Марійка Приймак

Комунальний заклад 
Романівської селищної 
ради «Романівська мис-
тецька школа» у дні, 
коли компанія «Жито-
миргаз» завимагала від 
Романівської селищної 
ради низку додаткових 
дозволів та коштів на 
виготовлення дозвільної 
документації, опинився 
у середовищі тих закла-
дів, які були позбавлені 
опалення.

На щастя, для 125 дітей та пів-
тора десятка педагогів музичної 
школи, окрім котла, який спожи-
ває природний газ, керівництво 
закладу зберегло котел, який спро-
можний працювати (і генерувати 
тепло) на твердому паливі. За сло-
вами директора Романівської 
мистецької школи Станіслава 

Твардовського, котел на твердому 
паливі було нескладно налаштува-
ти на роботу у лічені години. Ну а 
саме тверде паливо для термі-

нового опалення та забезпечен-
ня теплом школи знову ж таки 
надав генеральний директор 
ТОВ «ВІВАД 09» Ігор Ходак. Для 
потреб позашкільного закладу, 
де навчаються юні таланти із 
Романова, Романівки, Врублівки 
та Ясногородки, Ігор Ходак ви-
ділив як благодійну допомогу 
тонну пелетів, які виробляє очо-
люване ним підприємство. 

Відтепер, за словами того ж Ста-
ніслава Твардовського, Романівська 
мистецька школа спроможна буде 
забезпечити себе теплом аж до тих 
пір, поки постачання природного 
газу ПАТ «Житомиргаз» все ж таки 
відновить. Керівник комунальної 
установи сподівається, що у лис-
топаді 2021 року постачання при-
родного газу хоча б у мінімальних 
кількостях все ж таки буде налаго-
джене. Водночас події та складнощі 
у взаємостосунках із газопостачаль-
никами, які проявилися у момент 
початку опалювального сезону, 
засвідчують про нагальну потребу 
переходу комунальних закладів на 
автономне теплозабезпечення. Як 
би не було складно, але таку роботу 
час розпочинати ледь не завтра.

Дошкільнята у 
Романові нарешті  
із теплом

25 жовтня 2021 року 
теплопостачання в 
обох дошкільних ди-
тячих закладах селища 
Романова відновлено. 

Упродовж тижня, розпо-
чинаючи із 18 жовтня, тривав 
доволі важкий, а іноді – аж за-
надто драматичний діалог між 
керівництвом Романівської се-
лищної ради та очільниками 
ПАТ «Житомиргаз». Газопос-
тачальники висунули декілька 
додаткових і категоричних ви-
мог щодо процедури підготов-
ки ДНЗ селища Романова до 
нового опалювального сезону. 
Зрозуміло, що сперечатися з 
фактичним монополістом – по-
стачальником блакитного па-
лива у період, коли на вулиці 
стрімко холодає, дуже нелегко. 
Тому компроміс довелося шу-
кати у ході перемовин. До того 
ж підсобив із коштами для по-
чаткового внеску із виготовлен-

ня проєктної документації для 
переобладнання устаткування 
для опалення закладу «Берізка» 
директор ТОВ «ВІВАД 09», депу-
тат Житомирської облради І. Є. 
Ходак. Депутат, аби прискорити 
початок опалювального сезону у 
центрі розвитку дитини, виділив 
22 тисячі гривень на адресу про-
єктувальної структури. 

Ну і як підсумок, те-
пло в обох дошкільних 
закладах Романова на-
решті з'явилося. Сумно 
відзначати, але місце-
ва влада вкотре опи-
няється у заручниках 
перед монополістами 
із постачання енерго-
носіїв. А найбільшими 
заручниками ситуації 
стають дітки. Аби ря-
тувати становище, до-
водиться докладати 
значних зусиль. Поки 
що це вдається, але як 
буде далі?
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Обов’язкова частка у спадщині
Спадкування – перехід прав та обов'язків 

(спадщини) від фізичної особи, яка померла 
(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). 
До складу спадщини входять усі права та 
обов'язки, що належали спадкодавцеві на 
момент відкриття спадщини і не припини-
лися внаслідок його смерті. Спадкоємцями 
можуть бути фізичні особи, які є живими на 
час відкриття спадщини, а також особи, які 
були зачаті за життя спадкодавця і народжені 
живими після відкриття спадщини. Також 
спадкоємцями за заповітом можуть бути 
юридичні особи.

Законодавець передбачає два способи 
спадкування: за законом або за заповітом. Ін-
коли трапляється так, що воля спадкодавця 
позбавляє спадкоємців першої черги права 
на спадщину. Саме для таких випадків було 
передбачено в Цивільному кодексі України 
поняття “обов’язкова частка у спадщині”.

Обов’язкова частка у спадщині – га-
рантована законом (статтею 1241 Ци-
вільного кодексу України), незалежно 
від змісту заповіту, частка від прав та 
обов'язків спадкодавця для певних осіб 
(для вразливих категорій осіб з числа 
спадкоємців першої черги).

На обов’язкову частку у спад-
щині мають право:

- малолітні (особи, які не досягли 
чотирнадцятирічного віку), неповно-
літні (особи, які не досягли вісімнад-
цятирічного віку) діти спадкодавця;

- непрацездатні діти, непрацездат-
ні вдова (вдівець) та непрацездатні 
батьки спадкодавця (непрацездат-
ними вважаються особи, які досягли 
пенсійного віку; інваліди І, ІІ, ІІІ груп, 
незалежно від того, чи призначена їм 
пенсія; непрацездатність підтверджу-
ється: пенсійним посвідченням (у разі 
коли особа досягла пенсійного віку, 
встановленого чинним законодав-
ством України) або довідкою МСЕК 
про надання фізичній особі статусу 
інваліда будь-якої групи).

Набуття повної цивільної дієздатності 
до досягнення вісімнадцятирічного віку (на-
приклад, у разі укладення шлюбу) та про-
довження особою трудової діяльності після 
досягнення пенсійного віку не позбавляє пра-
ва на обов’язкову частку у спадщині. Однак 

вихід на пенсію на пільгових умовах не надає 
права на обов’язкову частку у спадщині.

Розмір обов’язкової частки у спадщині 
складає одну другу від тієї частки, яка на-
лежала б кожному зі спадкоємців, що мають 
право на неї, при спадкуванні за законом, 
незалежно від змісту заповіту. При визна-
ченні розміру обов'язкової частки в спадщині 
враховуються всі спадкоємці за законом, які 
б спадкували, якби такий порядок не був 
змінений заповітом. При цьому враховується 
вартість речей звичайної домашньої обста-
новки та вжитку, вартість заповідального 
відказу, встановленого на користь особи, яка 
має право на обов'язкову частку, а також 

вартість інших речей та прав, які перейшли 
до неї як до спадкоємця.

Право на отримання обов'язкової частки 
не залежить від згоди інших спадкоємців. 
Однак якщо інші спадкоємці заперечують 
проти видачі свідоцтва про право на спад-
щину на обов'язкову частку, то вони мають 
право звернутися до суду. Встановлений за-
коном розмір обов'язкової частки може бути 
зменшений тільки в судовому порядку. У 
прийнятті рішення суд приймає до уваги 
відносини між цими спадкоємцями та спад-
кодавцем, які існували за життя останнього, 
а також інші обставини, які мають істотне 
значення, наприклад врахування в деяких ви-
падках і майнового стану особи, що отримує 
спадщину, тощо.

За більш деталь-
ним роз'ясненням ви 
можете звернутися 
до фахівців відділу 
Романівського бюро 
правової допомоги 

Бердичівського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової 
допомоги за адресою: смт Романів, вул. 
С. Лялевича, 2, тел.: (04146) 2-34-36.

Найкраща запорука для кисневої 
підтримки – все ж таки власна станція

Віктор Першко

На жаль, поки що 
сумні прогнози стосов-
но чергового спалаху 
COVID-19 знаходять своє 
підтвердження у щоден-
ній статистиці захворі-
лих та госпіталізованих 
пацієнтів у лікарнях всієї 
Житомирщини. Сумно, 
але й інфекційне відді-
лення КНП «Романівська 
лікарня» після майже 
піврічної перерви знову 
заповнюється хворими 
на ковід пацієнтами. 

Станом на 25 жовтня 2021 року 
кількість хворих, що перебувають 
на стаціонарному лікуванні у відді-

ленні романівської  лікарні, сягнула 
39-ти пацієнтів. Тридцять одному 
із них потрібна стабільна киснева 
підтримка. Стосовно наявності кис-
ню у КНП «Романівська лікарня» 
сьогодні жодних проблем немає. 

На відміну від більшості лікарня-
них закладів Житомирщини, які 
користуються для лікування хво-
рих на COVID пацієнтів киснем, що 
постачається у балонах, у Романові 
зазадалегідь, ще у вересні 2021-го 

року, подбали про встановлення 
та налагодження роботи кисневої 
станції, яка забезпечує потребу у 
кисні для усіх пацієнтів, що мо-
жуть вміститися у палатах інфек-
ційного відділення. 

За словами директора КНП 
«Романівська лікарня» Ірини Серт, 
інфекційне відділення у Ро-
манові спроможне одночасно 
прийняти на лікування до 80-
ти пацієнтів. Ще двоє хворих 
можуть отримувати допомогу 
у палаті інтенсивної терапїї. 
Зрозуміло, лікарі та медичний 
персонал лікарні готуються до 
будь-якого розвитку ситуації із 
поширенням нової хвилі ковідної 
інфекції, але поки що тут впев-
нені, що кисневого забезпечення 
для тих пацієнтів, які можуть 
потрапити до КНП «Романівська 
лікарня», вистачить саме завдяки 
роботі кисневої станції. 

Нагадаємо, що упродовж квіт-
ня – вересня 2021 року одразу у 
двох лікарнях (чуднівській і за-

тим – у романівській) було вста-
новлено кисневі станції, здатні 
генерувати кисень для «ковідних» 
хворих інфекційного відділення. 
В обох вищеозначених медичних 
закладах станції встановлювалися 
за сприяння депутата Житомир-
ської обласної ради Ігоря Ходака. 
Депутат від партії «Наш край» в 
обох випадках (як у Чуднові, так 
і у Романові) допоміг закупити 
необхідне обладнання для вста-
новлення кисневих станцій, виді-
ливши для лікарень відповідно 
по 560 і 550 тисяч гривень. Але 
сьогодні, коли хвиля пандемії 
встановлює все нові і досі нечу-
вані рекорди із захворюваності 
на COVID-19, коли в Україні знову 
висловлюють прогнози щодо де-
фіциту кисню, слова Ігоря Ходака 
про те, що у моменти найбіль-
шої напруги саме кисневі станції 
здатні забезпечувати стабільний 
рівень генерації та постачання 
кисню для хворих пацієнтів, ви-
явилися пророчими.

Маленькими кроками до великих перемог!
На теренах нашої 

громади уже кілька 
років функціонує дитя-
чий зразковий колектив 
Романівського будинку 
культури «Пролісок», 
який тішить наших 
жителів прекрасним 
звучанням дитячих 
голосів.

Підтримка розвитку молодих 
талантів є одним із першочерго-
вих завдань нашої громадської 
організації «СПІЛЬНО ТЕАМ». 
30–31 жовтня у м. Києві відбу-
деться міжнародний конкурс 
талантів «Україна єднає світ». 
Метою конкурсу є виявлення та 
підтримка талановитих дітей. 
Участь у конкурсі візьмуть ди-
тячі колективи з Грузії, Вірме-
нії, Білорусії, Молдови, Алжиру, 
Палестини. На конкурс було за-
прошено і дитячий зразковий 
колектив «Пролісок». 

Отримавши звернення від 
Тетяни Гаврилюк, директора 
Романівського будинку культу-
ри, щодо фінансової підтримки 
колективу ми не залишились 
осторонь. Постала проблема у 

фінансуванні поїздки та прожи-
вання колективу. 

Частину витрат взяли на себе 
батьки учасників, а решту необ-
хідної суми виділила ГО «СПІЛЬ-
НО ТЕАМ». Ми надали 12000 грн 

на проїзд та проживання учасни-
ків колективу.

«Впевнені, що конкурс подарує 
вам неперевершені емоції та море 
вражень! Не забувайте вірити у 
власні сили і любіть те, чим за-

ймаєтесь, і результат не змусить 
себе чекати, – зазначила голова 
ГО «СПІЛЬНО ТЕАМ» Вікторія 
Михалевська.

#Спільно до перемоги!
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Валерій Берестов -  
старійшина футбольного арбітражу Житомирщини Найкращий подарунок - фотопортрет від колег

Бенефіс футбольного арбітра 
видався на славу

Віктор Єрофєєв

Футбольний сезон на 
Житомирщині поступо-
во завершується. Кілька 
традиційно запланова-
них на жовтень та лис-
топад турнірів сьогодні 
можуть бути скасовані 
через усім відомі причи-
ни. Хвиля коронавірусу, 
яка досі набирає дуже 
загрозливих масштабів, 
диктує своє. Напри-
клад, запланований на 
25 жовтня 2021 року у 
приміщенні Житомир-
ської обласної філармо-
нії вечір із вшанування 
переможців і призерів 
минулого СОМSPEC чем-
піонату Житомирської 
області відкладений та 
перенесений на невизна-
чений час.

Але житомирський футбол 
живе, і визначні події у ньому 
продовжують відбуватися. Зо-
крема, минула неділя, 24 жовтня, 
відзначена подією дуже приємного 
звучання чи забарвлення, оскільки 
увага більшості футболістів, фа-
хівців та любителів футболу була 
прикута до постаті видатної люди-
ни. Йдеться про футбольного 
арбітра із селища Мирополя 
– Валерія Берестова. 

З нагоди 60-річчя уславлено-
го футбольного судді у Романові 
відбувся матч між ветеранами 
місцевого футболу та командою 
футбольних арбітрів, які обслуго-
вують кубок, чемпіонат та першо-
сті Житомирщини із футболу. До 
Романова того дня приїхала значна 
частина корпусу футбольних арбі-
трів Житомирщини, аби вшанувати 
людину, яка віддала і досі віддає 
футболу багато своїх життєвих сил, 
талантів і здібностей. 

Проводячи подібні вшанування 
чи бенефіси, часто вдаються до того, 
аби підготувати суто статистичні 

матеріали про діяльність, здобутки 
і досягнення ювіляра. Напередодні 
урочистостей з нагоди вшанування 
футбольного судді Валерія Берес-
това майже усі фахівці футболу 
Житомирщини були єдині у тому, 
що підрахувати хоча б приблизну 
кількість часу, яку нинішній юві-
ляр провів на футбольних стадіонах 
упродовж  всієї своєї кар’єри фут-
больного арбітра, неможливо: бува-
ло, що під час футбольної першості 
Валерій Петрович ледь не кожного 
футбольного туру проводив по два 
поєдинки як футбольний суддя. 
А дехто каже, що були часи, що 
й тричі за день В. П. Берестов міг 
відбігати футбольний поєдинок у 
формі арбітра. Таким чином, ста-
тистика з огляду нинішнього дня 
безсила що-небуть сказати про 
сумарну кількість днів (чи навіть 
років), які Валерій Берестов провів 
на футбольному полі. 

На щастя, є й інші параметри та 
величини, якими можна виміряти 
досягнення людини, що повністю 
присвятила своє життя футболу. 
Наприклад, якщо провести опи-
тування серед жителів нашої об-
ласті, які цікавляться футболом, 
які грали у футбол чи полюбляли 
відвідувати футбольні поєдинки 
упродовж минулих 30-ти років, то 
на першому місці однозначно і нео-
дноразово буде згадане прізвище 
Валерія Берестова. Загалом, якщо 
коротко і ємко спробувати дати 
характеристику його футбольної 
діяльності, то найчастіше доведеть-
ся вживати слово «феномен». Адже 
для того, щоб стільки багато років 
бути у пулі найкращих футбольних 
арбітрів, потрібно мати не лише 
добру фізичну підготовку, але й 
неабияку футбольну ерудицію, 
знання правил, тактики гри, яка 
постійно вдосконалюється і (хто 
б і що не казав) стає мобільнішою, 
швидкісною і складнішою. 

Валерій Берестов має ще одну 
особливість, про яку відомо бага-
тьом фахівцям від футболу, про 
яку знають багато футболістів зі 
стажем і людей, які дотичні до 
обслуговування футбольних по-
єдинків. Він надзвичайно мудрий 
і водночас мужній чоловік, який 
понад усе цінує своє футбольну та 
особисту репутацію і є взірцем у 
вимогливості, принциповості та по-
рядності. Повторимо, про це знають 
всі. І той матч, про який ми роз-
повімо нижче, став яскравим тому 
підтвердженням.

Матч з нагоди 60-річчя Ва-
лерія Берестова між ветеранами 

романівського футболу та збірною 
командою футбольних арбітрів Жи-
томирщини обслуговувала бригада 
арбітрів на чолі із самим ювіляром. 
Інакше і бути не могло, бо відпові-
дальний матч, де кожного гравця на 
полі стадіону Романівської ДЮСШ 
можна, без перебільшення, назвати 
авторитетом та знавцем фактично 
усіх футбольних премудростей, міг 
обслуговувати лише футбольний 
арбітр найкращого гатунку. Тому 
йшлося про вихід на поле самого 
Валерія Берестова. Ну а асистентами 
головного арбітра футбольного по-
єдинку у Романові 24 жовтня 2021-го 
року стали Олександр Романський 
та Микола Микитюк. 

Слід зауважити, що гра про-
ходила у надзвичайно цікавій бо-
ротьбі. Перша половина гри була 
однозначно за футболістами ро-
манівського «Енея» (таку назву має 
ветеранська команда із Романова). 
Стовідсоткових гольових моментів 
у романівчан було небагато, але 
ледь не тотальний контроль м’яча, 
постійних тиск на ворота збірної 
команди футбольних арбітрів Жи-
томирщини забезпечували відчут-
ну перевагу господарям стадіону. 
Проте жодного гольового моменту 
футболісти «Енея» у гол не втілили, 
а тому перша половина гри так і 
завершилася нульовою нічиєю.

У другому таймі ситуація зміни-
лася докорінним чином. Команда 
футбольних арбітрів, у складі яких 
того дня грав на полі  виконавчий 
директор Житомирської обласної 
асоціації футболу Руслан Маєв-
ський, а також заступник голови 
обласної асоціації і голова її комітету 
ветеранського футболу Віктор Раду-
шинський, перехопила ініціативу 
і створила біля воріт романівчан 
одразу кілька гольових моментів. 
Але забити бодай один м‘яч у 
ворота «Енея» футбольні арбітри 
Житомирщини так і не змогли: 
центральний захисник романівської 
команди Олег Пугач не припустився 

жодної помилки, а ще один, правий 
оборонець «Енея», Юрій Ковальчук 
був категорично непрохідним для 
нападників суперника. У підсумку 
бойова нічия – 0:0, і на цьому по-
єдинок було завершено. Однак ми 
мусимо підкреслити визначення 
матчу як насправді бойової нічиєї, 
бо завзяття, темперамент та емоції 
під час гри між футбольними ар-
бітрами та романівським «Енеєм» 
іноді просто зашкалювали. І ось тут 
проявився авторитет і знову ж таки 
талант головного арбітра матчу Ва-
лерія Берестова. Він вміло реагував 
на будь-які порушення чи помилки 
футболістів, але коли справа доходи-
ла до грубої гри (було й таке), у хід 
йшли жовті картки («гірчичники»), а 
під завісу гри Валерій Берестов зму-
шений був вилучити з поля одного 
із гравців команди футбольних ар-
бітрів. І все це – суворо і без жодних 
поблажок та зволікань. 

Незважаючи на відсутність за-
битих голів, матч насправді видався 
на славу. Зрештою, його рахунок став 
адекватним виразом потенціалу 
обох команд, які грали самовідда-
но, захоплено і, як то кажуть, по-
справжньому. Тим паче приємно, що 
головний ювіляр і винуватець свята 
проявив себе у найкращий спосіб. 

Звісно ж, вітання, які лунали 
того дня на адресу Валерія Бе-
рестова, були щедрими і щирими. 
Свою повагу до заслуг Валерія 
Петровича засвідчили особистою 
присутністю на святі голова комі-
тету арбітрів Житомирської об-
ласної асоціації футболу (ЖОАФ) 
Володимир Дорошенко, який, як 
і Руслан Маєвський та Віктор 
Радушинський, грав у складі 
збірної футбольних арбітрів. До 
Романова привітати уславлено-
го футбольного суддю прибули 
заступник голови ЖОАФ Ісхат 
Хошаба із Коростеня та берди-
чівлянин Олександр Подгорчук, 
який очолює комітет дитячо-
юнацького футболу ЖОАФ. Звіс-
но ж, Валерія Берестова вітали 
того дня і глядачі, які прибули до 
Романова переглянути цікаву гру 
і стати учасниками бенефісу зна-
менитого футбольного арбітра. 
Передовсім, вітали В. Берестова 
земляки із Мирополя, друзі із Ра-
зіного, вболівальники із Врублівки 
та делегація чуднівчан.

Потім, за гарною традицією, 
учасники церемонії вшанування та 
футбольного поєдинку у Романові 
зустрілися за святковим столом. Лу-
нали гарні слова, звучала музика і 
дружне виконання пісні «Команда 
молодости нашей». Насправді фут-
больне свято, приурочене до ювілею 
знаного футбольного арбітра, пе-
ретворилося на помітну і значиму 
подію у житті Житомирщини. А 
загалом бенефіс Валерія Берестова, 
який було відзначено чудовим і без-
доганно організованим спортивним 
заходом, вселяє неабиякий опти-
мізм і додає позитиву. Безумовно, це 
те, що усім нам сьогодні не завадить.

Олександр Оксаніч ("ЕНЕЙ"), бригада футбольних арбітрів: Валерій Берестов (у центрі),  
його асистенти - Олександр Романський, Микола Микитюк  
та голова Комітету арбітрів ЖОАФ Володимир Дорошенко
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Вступне слово
Сьогоднішня буденність, замеркантилізована і 

заполітизована, на жаль, породжує щоденно – ерзац. 
Ерзац-музику, ерзац-кіно, ерзац-прозу… А якнай-
більше продукується і поширюється ерзац-поезії. 
Насправді то не Поезія! Але через зняття будь-яких 
обмежень, через легкий доступ (за фінансової мож-
ливості) друкуватись сучасність сповнена «витвора-
ми», котрі подобаються самим авторам і (хіба що) 
їхнім друзям-родичам. Заримована банальність і 
буденність, чужі і багато разів повторені теми, ідеї, 
сюжети, відтворені вузьким словниковим запасом, 
переходять від «вірша» до «вірша» і від «книги» до 
«книги».

Давайте ж спробуємо згадати і розібратись, що 
ж воно таке – поезія.

Мабуть, найточніше і найвлучніше про поезію 
сказала Ліна Костенко – класик української літе-
ратури. Коли треба точно сказати слово про поезію, 
цитують цей вірш. Давайте і ми сьогодні згадаємо 
його у сенсі нашої теми і поетичної сторінки.    

Страшні слова, коли вони мовчать,
коли вони зненацька причаїлись,
коли не знаєш, з чого їх почать,
бо всі слова були уже чиїмись.
Хтось ними плакав, мучився, болів,
із них почав і ними ж і завершив.
Людей мільярди і мільярди слів,
а ти їх маєш вимовити вперше!
Все повторялось: і краса, й потворність.
Усе було: асфальти й спориші.
Поезія – це завжди неповторність, 
якийсь безсмертний дотик до душі.

Поезія – це завжди неповторність, Поезія – це 
завжди неповторність!

Поезія – море фарб та відчуттів, що виплітаються 
у ритмі та відгукуються емоціями. Твоє поетичне 
слово – це зброя, яку треба обережно використову-
вати. Бо слово породжує зцілення або смерть. Поезія 
— мистецтво художнього відображення дійсності в 
словесних багатих образах, нестандартно новітній 
лексиці і цікавих ідеях.

«Поезія — це не "кращі слова в кращому порядку", 
це – вища форма існування мови», – говорив Йосип 
Бродський. 

Поез́ія (грец. Ποίησις – «творчість», від ποιέω 
– «роблю», «творю») – художньо-образна словесна 
творчість. У поетичному тексті головна роль зазви-
чай відводиться формі висловлювання. Поезія є 
мовним мистецтвом, яке передбачає максимальне 
використання мовних засобів, а також творення 
нових поетичних образів.

Термін поезія позначає насамперед мистецтво, 
наповнене енергією «аристократизму духу». Бо з 
давніх часів поезія – мистецтво еліт і аристократії. 
Недарма ж Монтень сказав: «Це – споконвічна 
мова богів». Поезія – складний і, я би сказав, важ-
кодоступний вид мистецтва, котрий у сьогоденні 
робиться банальним. 

Поетична мова дещо схильна до мальовничості, 
акварельності, колористики, наближаючись у цьому 
до малярства. Найближчим мистецтвом до поезії 
вважається музика. Колись в юності для себе я ви-
вів узагальнене визначення, що поезія – це те, що 
перебуває між музикою і прозою. Поезія має бути 
написана у Космосі, щоб кожен читач побачив у ній 
свій Всесвіт, своє життя чи свої події.

Вона опирається на ірраціональність світосприй-
няття і несе в собі певну недомовленість, те, що читач 
побачить (додумає) у ній особисте, йому близьке.

Тому спроби «прив’язати» її до зовнішньої буден-
ності, перетворення на засіб немистецьких площин 
– політики, ідеології, релігії тощо – призводять до 
примітивності і банальності.

Стежками поезії нині блукає чимало людей – 
хтось насолоджується творами інших, а хтось на-
магається додати чогось від себе.

«Поети стріляють римами, чекісти – із револьверів! 
У серце стріляють. Серце – мішень для куль і для рим».

(Іван Світличний)
«Поети! Не пишайтеся вінцем лавровим.

Ваш вінець – терновий».
(Іван Світличний)

Кожен вірш – це ніби полотно, що не обмежене 
рамкою. Малюючи таке поетичне полотно, автор 
залишає частину себе та місце для роздумів читача. 
Знайти серед розмаїття ліричних всесвітів своє – не-
легке завдання. 

Однак допомагає у пошуках те, що не варто без-
межно шукати, адже у нашому місті-селі є талановиті 
автори.

І саме для того і була заснована поетична сторінка.

Заслужений працівник 
культури України, 

член Національної спілки 
письменників України

Юрій Кондратюк

Ліна Масляна
Сьогодні на гостинах у 

поетичної сторінки яскрава 
представниця поезії на межі 
класичної і сучасної – Ліна 
Масляна. Її вирізняють – не-
банальне бачення оточуючого 
світу, цікаві ідеї, образи та 
метафори. Авторка намага-
ється дотримуватись правила 
неповторності. Вірш Ліни – 
всепоглинаючий і разом з тим 
космічний у ліричному від-
творенні настільки, що читачу 
цей твір стає близьким. 

Отже, знайомтесь – Ліна Масляна 
народилася у 1981 році у Дзержинську 
(нині селище Романів). З 1987 року на-
вчалася у Дзержинській загальноосвітній 
школі, яку закінчила у 1998 році з від-
знакою. Перші вірші почали з’являтися 
у шкільні роки, тому разом з іншими 
юними поетами відвідувала літературну 
студію «Ліра». Попри любов до поезії, 
після школи вступила до Буковинського 
державного фінансово-економічного ін-
ституту у м. Чернівці. Закінчивши у 2003 
році навчання у виші, почала трудову 

діяльність у Романівському фінансовому 
управлінні, де працює до цього часу. 
Протягом 2005-2007 здобувала додаткову 
освіту магістра державної служби у Ки-
ївському національному економічному 
університеті імені Вадима Гетьмана. 

У 2011 році вперше ризикнула пре-
зентувати свої твори на обласному кон-
курсі-фестивалі «Поетичний марафон 
«Оксія» та увійшла в число переможців. 
На цьому ж конкурсі у 2012 році здо-
була 2-е місце у номінації «Любовна та 
пейзажна лірика»; 2013 року отримала 

перемогу в номінації «Теплота поетично-
го почуття». За результатами конкурсів 
друкувалася в альманахах «Оксія». 

Крім того, 2012 року поезія Ліни 
Масляної потрапила до альманаху 
хмельницького видавництва ЛІЛІЯ «Усі 
ми родом із дитинства», а 2014 р. – до 
альманаху «Берегиня».

У 2014 році Ліна отримала літера-
турну премію Житомирської обласної 
організації Національної спілки пись-
менників України. 

У 2015 та 2017 роках була лауреатом 
конкурсу «Апостроф».

У березні 2017 року ввійшла в число 
фіналістів всеукраїнського конкурсу по-
езії та прози «Шодуарівська альтанка» в 
номінації «Натхнення», вірші увійшли 
до альманаху Шодуарівської альтанки 
«Людина чує якийсь момент». 

У 2021 році взяла участь в онлайн-
конкурсі одного вірша у межах ІІ фес-
тивалю-конкурсу поезії та авторської 
пісні імені Віктора Ізотова «Бердичів 
скликає друзів» та отримала відзнаку 
партнера конкурсу, літературознавця, 
кандидата філологічних наукІрини Зеле-
ненької «За природність, оригінальність 
і актуальність». 

Нині працює над власною збіркою.

Там сонце у воді
Місток дерев’яний. А як перейти?  

Не збагнути...
Рудою усмішкою блисне земля з-під трави.
Хлопчиська у пошуках: вигадати і утнути.
Сплелися дівчатам з кульбаби віночки нові.

І квапиться знову минуле рибалити: отже,
Захопленню вірне без ліку уже стільки літ.
Там гамір дитячий на сотій тарзанці.  

Мій Боже!
Згадалася гуля на лобі – ще той самоцвіт.

А річка – та ж сама, хоча і вода утікає,
Почесні архівники давніх пригод – береги.
Зривається в сполох з гілля схарапуджена 

зграя. 
Бешкетникам-друзям назріли гнучкі 

батоги.

Там білі фіалки під зрізаним (шкода) 
каштаном

У трунку дитинства. І сонце у теплій воді…
Емоції щастя лежать у шухляді листами.
Те місце незмінне.
Та ми коло нього – не ті.

Бути лоном дива
Танцюєш, Крихітко, під серцем, па за па.
Ти чуєш музику у власнім теплосвіті?
Малюєш пальчиком послання «Тобі, ма:
Я вже люблю тебе». Чого іще хотіти?

Поволі змінюєш навколосприйняття,
Хоча на світ лише моїми ще очима.
Безмежно дякую тобі за відчуття: 
Так особливо почуватись лоном дива!

Дещо про осінь
У золоті нині вчорашні смарагди
Зливою миє, чи сонцем осяє?..
Це осінь із діжки вином виноградним 
Вихлюпує літо. Певно ступає
Своїм володінням. А спокій бентежить
Спільниця суму шаленої вроди: 
Із вітром граційно, так любо й належно 
У шквальному танго в’ється негода.
Та десь між дерев й чорнобривого цвіту
У светрі рудому липовим чаєм
Зігріє у затишку бабине літо…
Сльота і мокреча гальма втрачають.

Дивачка погода усе демонструє:
Характер осінній таки норовливий.
Та сплін набундючився все ж таки всує:
Закоханим двом лише радість пасує,
У любощах в будь-яку пору щасливі.

***
Відволаю піснями скаженими,
Одречуся спокуси знесилитись,
Залатаюся рваними венами,
Стисну кляпа: «Собако, не скиглити!!!».
Зав'яжу нашу слабкість у вузлики,
Заговорю на вже-не-повернення,
Звичне коло до точки звузивши.
Нам не жити в Окремо-племені...

Друг
Коли розповідаєш про невдачі
І можеш просльозитися в плече,
Якщо чомусь сумуєш і заплачеш, 
То другу в серці також запече!
Коли коханий зрадив і жалкує,
Із гнівом в серці бореться любов,
То друг з тобою разом це відчує, 
Але порадить… зачекати знов.
Із милим помирились, ти щаслива,
То поруч так буденно буде він… 
Твій друг, обнявши, скаже: «Вір у диво!»
Подумаєш: «Надійніший від стін».

Доволі наговоришся й тікаєш.
Тобі, невдячній, певно все одно,
Що зробить він… бо ти таки не знаєш,
Що в тебе він закоханий давно!

Азартна праведниця
Коли давно усі відкрито карти
І кожен козир вірністю покритий,
Пора за інший стіл пересідати,
Або і краще зовсім руки вмити!

Азартна праведниця віри в чесні ігри
Звела на нуль одвічні всі канони.
Відомими зробивши «ікс» та «ігрек»,
Спали колоду, йди на перегони!

Холодна кава
Холодна кава смак незадоволення
Ще можна пити, але вже не та
Тебе мені сьогодні не дозволено
У ліжку незім’ятому пуста
Прохання «Приїзди» усе на розгляді
Холодна кава темний шоколад
Як інкарнація далеких поглядів
На зміну в часі власних непринад
Між нотами терпкої одинокості
Розлита кава пляма на столі
Коли не разом квапитися ліпше стій
Бо шанси наздогнати замалі
Та легко здогадатися порадиш ти
Зварити свіжу справа неважка
а я наважуся
     дарма
          що його
               ненавидиш
                   додати
                       у каву
                          гарячого молока

***
Образа інтервалом в краплепад
Все кривиться засмоленим асфальтом,
Втискає «все ще буде» у «навряд»,
Загоює «терпіти» у «не варто».

Та посмішка одвічної брехні
Засліпить сумнів сяйвом інтонацій,
Постелить м’яко прямо на стерні
    Пробачено
        під занавіс...
           Овації!!!

Бездарна аплікація
Бездарна вийшла аплікація:
Ти клеїш дурня неуміло!
Від неї стишено овації,
А компліменти заніміли.

Багато зайвого непотребу
Злетіло з вуст! Уже брехливих…
Мудруєш? Знає: вкотре був…
Та не трудись: не полохлива!

Терпіння чашу має в придане, 
Вона достоту не бездонна!
Безладно одяг ваш розкиданий…
Брехня, як завжди, безпардонна! 

Злочин
Перевантаження снів
Намальована замітаюся
Намиваю твоїх слідів
Ти природньо не каєшся
Переганяють думки
Зірку викриту не калічила
Місяць уповні легкий
Та проти мене свідчення
Перечула усі пісні
Не врятована телеграмами
Я-для-мене-моя-мені
Вже давно у тобі поламані

Перенасичений день
Різні вектори рвуть емоції 
Біля тебе досягнуто Дзен 
Усе інше велике збочення

Не про море
Перетинала сни далеким плаванням,
Передбачала розвиток подій,
Потік думок в годинники розплавила...
Як жаль. Ти не єдиний і не мій.

А ти мені – надболісна кремація,
Хоч я тобі – закритий океан,
І моя мрія – вже давно не Франція,
Межа бажань – збудований паркан.

Перестарались, один одного чекаючи,
Загралися в русалок і вовків.
Перегоріли. Стліли, не палаючи.
Сконали у любов. Ти ж ТАК хотів?

Помах на кроки...
У спокої перевтілю я
            підхмарне в «навіки разом». 
Помах на кроки розміряю,
            пісню – на монофрази.
Щовічності в ирій – стомилася,
            ходи – упаду в обійми.
Пір’я між весен ронила все...
            Безкрилу на руки приймеш?

***
Ковтала задоволення у спробі
Мовчати знову про оте найсправжнє
Цукруючи самотність мрії здобу
Глазур’ю маскувала так відважно
І небом задихаючись німіли
Очей зіниці ширших не буває
Лиш зрадницьки тремке волало тіло
Засвідчуючи біль довічних таїн
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ОВЕН
Чекайте на приємні 

сюрпризи. Уникайте 
конфліктів з коханою лю-

диною – це може мати негативні 
наслідки. У вихідні відпочиньте. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вдалий час навчитися 

чомусь новому. У серед-
ині тижня задумане по-

чне здійснюватися. Приділіть час 
другій половинці. 

БЛИЗНЮКИ 
Час кардинальних 

змін настав. Зараз спри-
ятливий період для ви-

рішення фінансових питань. На 
вихідних подбайте про чистоту 
оселі. 

РАК
Початок тижня буде 

досить метушливий. Ро-
біть усе, аби покращити 

емоційний стан. Суботу і неділю 
присвятіть родинним справам. 

ЛЕВ
Відкладіть справи, які 

вимагають багато часу 
для реалізації. Самотні Леви на-
решті можуть зустріти кохання 
усього життя. 

ДІВА
На роботі можливі 

труднощі у першій по-
ловині тижня. Поборіть 

страхи і візьміться за справу,  
вирішення якої давно відкла-
даєте. 

ТЕРЕЗИ 
Ви застрягли у ми-

нулому, зараз – час по-
дбати про майбутнє. Не 

перекладайте відповідальність. 
У суботу відмовтеся від поїздок. 

СКОРПІОН
Будьте більш рішучи-

ми. Економте гроші – за-
раз не час марнотратства. 

Виділіть час і подумайте про пла-
ни на майбутнє. 

СТРІЛЕЦЬ 
Подумайте над по-

милками минулого, 
аби впевнено рухатися 

у майбутнє. На роботі все гаразд 
– навколо вас сприятлива і добро-
зичлива обстановка. 

КОЗЕРІГ
Вдалий період для 

вирішення квартирно-
го питання. На вихідних 

сходіть до лікаря. У неділю уни-
кайте будь-яких поїздок. 

ВОДОЛІЙ
Вас оточують люди, 

які на цьому тижні про-
тягнуть руку допомоги. У 

середині тижня займіться плану-
ванням поточних справ. 

РИБИ 
Час для змін, яких 

давно чекали, настав. Голо-
вне – щоб ви були до них 

готові. На вихідних можна сходити 
на шопінг і купити омріяну річ. 

6 WWW.ZT.20MINUT.UA Різне

Гороскоп на тиждень 27 жовтня - 2 листопада Куточок ГОРОДНИКА

27
жовтня
середа

28
жовтня
четвер

29
жовтня
п’ятниця

30
жовтня
субота

31
жовтня
неділя

1
листопада
понеділок

2
листопада
вівторок

+ 1°
+ 8°

+ 5°
+ 13°

+ 8°
+ 13°

+ 7°
+ 14°

+ 6°
+ 13°

6°
+ 13°

+ 8°
+ 13°

746 748 751 752 749 743 737
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ

Смачного!

Листопад:  
сезонні роботи в 
саду й на городі

У листопаді закін-
чуються роботи на 
городі. 

До промерзання ґрунту 
продовжують висівати на зиму 
моркву, петрушку, цибулю та 
інші підзимові культури, а по-
тім мульчують ці грядки. Ви-
саджують насіння так званих 
аптекарських рослин: ромашки, 
любистку, валеріани, звіробою 
та інших.

Усередині місяця можна на 
ділянці розкладати хмиз для 
снігозатримання. Триває заго-
тівля біопалива. Закладають 
на зберігання пізню капусту. 
Укривають на зиму посіви час-
нику, доглядають картоплю та 
інші овочі, що зберігаються у 
сховищах. Квасять капусту.

Заготовляють ґрунтосуміші 
для теплиць і парників, а також 
для розсади на майбутній се-
зон. Такий ґрунт повинен бути 
пухкий та багатий на поживні 
речовини. Під кожну культуру 
бажано готувати суміш за влас-
ним рецептом, але якщо такої 
можливості немає, роблять уні-
версальну: 2 частини городньої 
землі, 1 частина перегною чи 
добре перепрілого компосту, 1 
частина торфу і 1 частина тирси 
чи піску. Усе змішати.

Очистіть, помийте та за-
кладіть на зберігання у сухо-
му місці садовий інвентар. Усі 
металеві елементи інструменту 
бажано змастити моторною 
оливою, дерев’яні – оліфою чи 
іншим антисептиком. Заточіть 
пили та секатори. Не залишай-
те на зиму в діжках воду. Схо-
вайте садові шланги та відра. 
Купи гною та компосту вкрийте 
товстим шаром землі.

Можна запланувати посад-
ки на наступний рік.

Проводять санітарне 
обрізування дерев та 
кущів

За сприятливих погодних 
умов ще можна висадити де-
рева та кущі, зокрема глід, 
калину, горобину. Проводять 
вологозарядний полив. Якщо 
в попередні місяці випала до-
статня кількість опадів, обхо-
дяться без нього.

Здійснюють профілактич-
ну обробку саду від хвороб та 
шкідників 1- чи 3-відсотковим 
розчином мідного купоросу 
(100 або 300 г мідного купо-
росу розчиняють у 10 л води). 
1-відсотковий розчин – про-
філактичний, 3-відсотковий 
– лікувальний. Можна обро-
бити дерева концентрованим 
розчином сечовини. 500 г роз-
водять у 10 л води. Обробляють 
надземну частину та ґрунт на-
вколо неї.

Проводять санітарне обрі-
зування дерев та кущів. Про-
довжують видаляти порость. 
Якщо не зробили раніше, при-
бирають підпірки з-під гілок 
плодових дерев. Очищують 
штамби дорослих дерев від 
старої кори та лишайників і 
білять.

Для зимового та весняно-
го щеплення заготовляють 
здерев’янілі однорічні пагони 
плодових культур. Зберігають 
їх при температурі 3–5 градусів, 
розмістивши вертикально у по-
мірно вологому піску або тирсі. 
Якщо у саду або поблизу нього 
на зиму збирається багато ми-
шей, обов’язково розкладають 
отруйні приманки. Знімають 
з гілок і знищують зимуючі 
гнізда кільчатого та непарно-
го шовкопряда, золотогуза, 
білана. Після опадання листя 
на гілках їх особливо добре ви-
дно. Важливо познімати також 
гнилі плоди, що залишились 
на деревах.

Для захисту від гризунів 
стовбури обв’язують хвой-
ними гілками, мішковиною, 
руберойдом, сіткою, старими 
капроновими колготками. 
Прибирають сад від сміття, 
листя, рослинних залишків. 
Можна заготувати посадкові 
ями для висадки дерев навес-
ні. Укривають неморозостійкі 
сорти винограду.

Проводять заходи із сніго-
затримання. Цей прийом до-
зволить захистити насадження 
від вимерзання та збільшить 
кількість вологи у ґрунті. Туї 
та ялівці до початку снігопа-
дів обмотують капроновим 
шпагатом, щоб не втратили 
пірамідальну форму.

Джерело:  
https://poradnica.com.ua/

Лазанья
Інгредієнти. 
Для основи: 800-900 г фаршу 

(телячий або асорті), 1 склянка то-
матного соку (або томатний соус 
за смаком), 3 ст. л. оливкової олії, 
1 шт. цибулі ріпчастої, 3-4 зубчи-
ки часнику, 2 стебла селери, 100 
мл червоного вина, 300 г твердого 
сиру, 70 г сиру пармезан, 15-16 шт. 
листів лазаньї, 3 гілочки свіжого 
базиліку (для подачі, за бажанням), 
за смаком сіль та перець. 

Дл я соусу бешамель: 0,8-
1 л молока, 80-100 г вершкового 
масла, 80-100 г борошна, ¼ ч. л. 
меленого мускатного горіха, 1-2 
дрібки солі. 

• Приготуйте соус бешамель: 
розтопити вершкове масло (80-
100 г) і додати борошно (80-100 г), 
просмажити все разом 3 хвилини.

• Тонкою цівкою влийте все 
холодне молоко (0,8-1 л), постій-
но помішуючи, щоб уникнути 
утворення грудочок. На цьому 
етапі дуже важливо інтенсивно 
помішувати соус віничком.

• Заваріть соус, постійно по-
мішуючи на середньому вогні 
вінчиком, поки він не загусне до 
стану рідкої сметани. Додайте 
кілька дрібок солі за смаком і 
тертий або мелений мускатний 
горіх (¼ ч. л.). 

• Тепер приготуйте соус бо-
лоньєзе: цибулю (1 шт.) і часник 
(3-4 зубчики) наріжте дрібними 
кубиками. Припустіть на пательні 
до м'якості з невеликою кількістю 
оливкової олії.

• Стебла селери (2 шт.) очис-
тіть від грубих волокон і наріж-
те тонкими слайсами. Додайте 
до пательні з цибулею і злегка 
підрум'яньте.

• Потім додайте фарш (800-
900 г) і при постійному помі-
шуванні дерев'яною лопаткою 
розбийте його на маленькі шма-
точки. Він повинен рівномірно 
приготуватися і потемнішати. 
Додайте червоне сухе вино (100 
мл) і випаріть протягом 5 хвилин. 

• Влийте томатний сік (1 
склянку) або томатний соус і туш-
куйте суміш ще 5-10 хвилин, щоб 
соус упарився вдвічі. Доведіть до 
смаку сіллю і перцем.

• Твердий сир (300 г) натріть 
на крупній тертці та приступайте 
до збірки лазаньї. Оберіть пря-
мокутну керамічну форму для 
запікання. Змастіть її невеликою 
кількістю вершкового масла. 
Дном форми розподіліть неве-
лику кількість соусу бешамель.

• Викладіть листи лазаньї (15-
16 листів), щоб вони максимально 
вкрили дно форми.

• Третину соусу болоньєзе рів-
номірно розподіліть по листах 
лазаньї за допомогою ложки або 
лопатки.

• Тепер додайте невелику 
кількість соусу бешамель. На-
магайтеся, щоб він рівномірно 
розподілився периметром форми.

• Посипте третиною тертого 
твердого сиру, так щоб він теж 
рівномірно розподілився формою.

• Накрийте листами лазаньї 
і повторіть процедуру складан-
ня 2-3 рази залежно від висоти 
форми. Останній шар листів ла-
заньї полийте молочним соусом 
бешамель і посипте його парме-
заном (70 г), натертим на дрібній 
тертці. Поставте форму в духовку 
з температурою 180 градусів на 
40-50 хвилин до появи апетитної 
рум'яної скоринки.

Джерело:  
https://klopotenko.com/uk
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UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 Т/с "Череп і кості"
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35,18.20  "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикі Дива"
13.10,01.40 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.35, 00.30 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Дикі тварини"
17.00 Прозоро
19.10 Д/ц "Дикий світ"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.40 Т/с "Бальтазар" 18+

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, Т/с "Свати"
23.45 "ТСН
00.05 Х/ф "Детоксикація"

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 19.00, 03.40
"Стосується кожного"

12.25 Х/ф "Ягуар" 16+
14.30 Х/ф "Момо"
16.05 "Чекай на мене
20.00,03.10 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Гарна дружина"

ÑÒÁ

06.00 Т/с "Комісар Рекс"
08.00,11.50 "МастерШеф

Професіонали" 12+
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вiкна�Новини"
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 "Кріпосна.

Жадана любов"
23.05 Т/с "Невірна" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
10.50, 13.15 Х/ф "Великий

Мерлін"
12.45,15.45, 18.45 Факти
15.10, 16.15 Т/с "Розтин по�

каже�2" 16+
20.20 Прихована небезпека
21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Пес�6" 16+
22.50 Свобода слова
00.00 Х/ф "Швидше кулі"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 "Орел і решка"
09.25 Т/с "Надприродне"
12.00 Х/ф "Дитя робота"
14.15 Х/ф "Ворог держа�

ви" 16+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Пекельна кухня"
21.00 Х/ф "Водний світ"
23.50 Х/ф "Ті, що вижили"

ÍÒÍ

06.40 Х/ф "Сержант
міліції" (16+)

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

12.30,16.30, 19.00, 03.10
"Свідок"

14.45 Х/ф "Братство по
крові" (16+)

17.00,03.40 "Випадковий
свідок"

18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Т/с "Той, що читає

думки" (16+)
00.50 Х/ф "Афера під при�

криттям" (16+)
04.00 "Речовий доказ"
04.25 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка 3" 12+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топ�

тун" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Місце під сон�

цем" 12+
23.10, 02.00 Т/с "Два жит�

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

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.15 Т/с "Череп і кості"
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35,18.20  "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикі Дива"
13.10,01.25 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Дикі тварини"
17.00 Прозоро
19.10 Д/ц "Дикий світ"
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
00.25 Т/с "Бальтазар" 18+

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 "Свати"
23.45 "ТС
00.05 Х/ф "Різники" (18+)

²ÍÒÅÐ

10.00,11.00 "Корисна про�
грама"

12.25 Х/ф "Ідеальний го�
лос" 16+

14.40,15.35 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.10 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Гарна дружина"

ÑÒÁ

08.00,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вiкна�Новини"
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 "Кріпосна.

Жадана любов"
23.05 Т/с "Невірна" 12+
01.10 Т/с "Провідниця" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
10.20, 13.15 Х/ф "Єлена

Троянська"
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.40, 22.50 Т/с "Юрчиши�

ни�2" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Пес�6" 16+
23.50 Х/ф "Рембо�4" 16+
02.30 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 "Орел і решка"
09.20 Т/с "Надприродне"
12.55 "Кохання на вижи�

вання" 16+
14.55 Х/ф "Учень Чаклуна"
17.05 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Екси" 16+
20.55 Х/ф "Хроніки

Ріддіка" 16+
23.05 Х/ф "Судний день"

ÍÒÍ

06.20 "Свідок. Агенти"
07.50,17.00, 03.05 "Випад�

ковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

02.35 "Свідок"
09.00 Х/ф "Нічний патруль"
10.55, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що

читає думки" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
00.55 "Легенди бандитсь�

кого Києва"
01.55 "Правда життя"
03.35 "Речовий доказ"
04.25 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка 3" 12+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топ�

тун" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Місце під сон�

цем" 12+
23.10, 02.00 Т/с "Два жит�

тя" 12+
01.30 Телемагазин
03.00 Гучна справа
03.55 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.15 Т/с "Череп і кості"
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35,18.20 "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикі Дива"
13.10,01.25 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц "Дикий світ"
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта
00.25 Т/с "Бальтазар" 18+

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 "Свати"
23.45 "ТСН
00.05 Х/ф "Становлення

легенди" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00,11.00 "Корисна про�
грама"

12.25 Х/ф "Ідеальний голос
14.40,15.35 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.05 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Гарна дружина"

ÑÒÁ

08.35,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вiкна�Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.35, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супермама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна.

Жадана любов"
23.05 Т/с "Невірна" 12+
01.10 Т/с "Провідниця" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10 "На трьох" 16+
10.20, 13.15 Х/ф "Ясон та

аргонавти"
12.45,15.45 Факти. День
14.40, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.35, 22.50 Т/с "Юрчиши�

ни�2" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с "Пес�6" 16+
23.45 Х/ф "Патруль часу"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 "Орел і решка"
09.20 Т/с "Надприродне"
12.55 "Кохання на виживан�

ня" 16+
14.50 Х/ф "Принц Персії
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "Ріддік" 16+
23.00 Х/ф "Творець" 12+
01.30 Х/ф "Морган" 16+

ÍÒÍ

06.20 "Будьте здоровi"
07.50,17.00, 03.05 "Випад�

ковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

02.35 "Свідок"
09.00 Х/ф "Довга, довга

справа..."
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI
14.45, 23.00 Т/с "Той, що

читає думки" (16+)
18.20 "Вартість життя"
00.55 "Легенди бандитсько�

го Києва"
01.55 "Правда життя"
03.30 "Речовий доказ"
04.25 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка 3" 12+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топ�

тун" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Місце під сон�

цем" 12+
23.10, 02.00 Т/с "Два життя"

12+
01.30 Телемагазин
03.00 Гучна справа
03.30 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.15 Т/с "Череп і кості"
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35,18.20 "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикі Дива"
13.10,01.25 Прозоро
14.00 UA:Фольк
15.10,21.45, 00.10  Спорт
15.20 Концерт.
16.30 Д/с "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц "Дикий світ"
22.00 Полюси
23.00 Схеми
00.25 Т/с "Бальтазар" 18+

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"
20.36 "Проспорт"
20.38 "Чистоnews 2021"
20.45 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 "ТС

²ÍÒÅÐ

10.00,11.00 "Корисна про�
грама"

12.25 Х/ф "Ідеальний голос
14.25,15.25 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.25 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Гарна дружина"

ÑÒÁ

08.00,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вiкна�Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.35, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супермама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна.

Жадана любов"
23.05 Т/с "Невірна" 12+
01.10 Т/с "Провідниця" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10  "На трьох" 16+
10.15, 13.15 Х/ф "Одисей"
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.35, 22.50 Т/с "Юрчиши�

ни�2" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.20,02.05 Анти�зомбі
21.30 Т/с "Пес�6" 16+
23.50 Х/ф "Горець" 16+
03.00 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 "Орел і решка"
09.20 Т/с "Надприродне"
12.00 "Кохання на виживан�

ня" 16+
14.00 Х/ф "Водний світ"
17.00,19.00 "Хто зверху?"
21.00 Х/ф "Солдат" 16+
23.00 Х/ф "Дитя робота"
01.30 "Вар'яти" 12+
02.40 "Зона ночі"

ÍÒÍ

06.20 "Вартість життя"
07.50,17.00, 03.05 "Випад�

ковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

02.35 "Свідок"
09.00 Х/ф "Розірване коло"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що

читає думки" (16+)
18.20,02.00 "Правда життя"
00.55 "Легенди бандитсько�

го Києва"
03.35 "Речовий доказ"
04.25 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
04.55 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка 3" 12+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топ�

тун" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Місце під сон�

цем" 12+
23.10 Слідами українського

металобрухту. Части�
на друга

23.50, 02.00 Т/с "Два життя"
02.30 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.15 Т/с "Череп і кості"
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35,18.20  "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикі Дива"
13.10,00.35 Прозоро
14.00 UA:Фольк
15.10,21.45, 00.20 Спорт
15.20 Концерт. ВІА "Кобза"
16.30 Буковинські загадки
16.35 Д/с "Дикі тварини"
17.00,01.20 Прозоро
19.10 Д/ц "Дикий світ"
22.00 Х/ф "Обличчя кохан�

ня" 12+
03.00 "Зворотний відлік"

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 "Чистоnews 2021"
20.20 "Ліга сміху 2021"
22.40 "Маскарад"
00.25 Х/ф "Дівчина без

²ÍÒÅÐ

10.00,11.00 "Корисна про�
грама"

12.25 Х/ф "Родина Бельє"
14.35,15.30, 00.50 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007
03.25 Д/п "Війна всередині

нас"
ÑÒÁ

06.10,19.00, 22.50 "Холос�
тячка

10.35,23.50 "Як вийти
заміж" 16+

11.30,14.30, 17.30, 22.00
"Вiкна�Новини"

11.50, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10,20.10 Дизель�шоу
11.50,13.30, 23.00, 01.45

Скетч�шоу "На трьох"
16+

12.45,15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже�

2" 16+
14.50, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.40 Т/с "Юрчишини�2"
18.45 Факти. Вечір
03.45 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.45 "Орел і решка"
09.55 "Пекельна кухня"
12.00 "Екси" 16+
13.50 "Діти проти зірок"
15.20 Х/ф "Блейд 2" 16+
20.00 Х/ф "Земля після

нашої ери" 16+
22.00 Х/ф "Гра Ендера" 16+
00.10 Х/ф "Окупація" 16+
02.40 "Зона ночі"

ÍÒÍ

06.20,02.00 "Правда життя"
07.55,17.00, 03.05 "Випад�

ковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

02.35 "Свідок"
09.00 Х/ф "Сицилійський

захист"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що

читає думки" (16+)
18.20 "Таємниці світу"
00.55 "Легенди бандитсько�

го Києва"
03.20 "Речовий доказ"
04.15 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.00 Т/с "Мій милий знай�

да" 12+
14.35, 15.30 Т/с "Мить, вкра�

дена у щастя" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.00 Т/с "Топтун"

12+
02.30 Т/с "Вище тільки лю�

бов" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.25 #ВУКРАЇНІ
09.40 Відтінки України
10.10 Х/ф "Поруч з Ісусом
13.40, 00.05 Х/ф "Обличчя

кохання" 12+
15.30 Концерт. ВІА "Кобза"
16.30 Х/ф "Богдан�Зиновій

Хмельницький"
18.50 Т/с "Пуаро Агати

Крісті"
21.25 Д/с "Особливий загін
22.25,23.00 Д/ц "Дикий світ"
01.45,03.20 Земля, набли�

жена до неба
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Маскарад"
21.55 "Жіночий квартал"
23.30 "Світське життя.
00.30 Х/ф "Персональний

покупець" (16+)
02.35 Х/ф "Ейс Вентура:

Коли природа кличе"

²ÍÒÅÐ

07.15 Х/ф "Жандарм одру�
жується"

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Все для тебе"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Йшов четвертий

рік війни"
13.40 Т/с "Ні кроку назад 2.

На лінії фронту" 12+
20.00,02.35 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 Т/с "Плата за поряту�

нок" 12+
03.05 Х/ф "Міцний горішок"

ÑÒÁ

05.15 Х/ф "Місіс Даут�
файр"

07.50 "Неймовірна правда
про зірок"

10.55 Т/с "Кріпосна. Жада�
на любов"

19.00 "Україна має талант"
22.00 "МастерШеф" 12+

ICTV

08.35 Т/с "Юрчишини�2"
12.35, 13.00 Х/ф "Подорож

до центру Землі"
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Подорож
16.25 Х/ф "Рятувальники

Малібу" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Місія неможли�

ва
00.30 Х/ф "Рембо�4" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 Х/ф "Північний полюс
10.05 "Орел і решка
13.00 "Хто зверху?" 12+
15.05 М/ф "Ілля Муромець і

Соловій Розбійник"
16.45 М/ф "Три богатирі та

Шамаханська цариця"
18.15 Х/ф "Месники" 16+
00.05 Х/ф "Творець" 12+

ÍÒÍ

05.50 Х/ф "Ніагара"
07.35 Х/ф "Вічний поклик"
14.25 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
15.40 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00,02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Обережно, бабу�

ся!"
21.15 Х/ф "Невловимі мес�

ники"
22.50 Х/ф "Зворотний бік

міста" (16+)
00.40 "Хвороби�вбивці"
03.00 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.50 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
04.50 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,03.40 Реальна місти�

ка
10.40 Т/с "Сурогатна матір"

12+
14.40, 15.20 Т/с "Жити з

Надією" 12+
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска � 2
23.30 Що? Де? Коли?
01.00, 02.15 Т/с "Топтун"

12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.20 Д/с "Дикі тварини"
09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Зупини мене, якщо

зможеш
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт
17.30 Міста та містечка
17.40 Т/с "Пуаро Агати

Крісті"
19.55,20.20 Д/ц "Дикий світ"
21.25, 04.00 Т/с "Таємний

агент" 12+
23.15 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
11.00 "Світ навиворіт"
17.30 "Мандруй Україною з

Д. Комаровим"
18.30 "Світське життя.

2021"
19.30,04.50 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2021"
00.00 "Ліга сміху 2021"
02.15 Х/ф "Сирена" (18+)

²ÍÒÅÐ

06.55 Х/ф "007: Квант Ми�
лосердя" 16+

09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 12.00 "Інше

життя"
12.45 "Речдок.
17.15 Х/ф "007: Координа�

ти "Скайфолл" 16+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Ні кроку назад 2.

На лінії фронту" 12+
ÑÒÁ

05.55 Т/с "Список бажань"
10.00 "МастерШеф" 12+
13.45 "Супермама" 12+
18.40 "Битва екстрасенсів"
21.00 "Один за всіх" 16+
22.10 "Таємниці ДНК" 16+
23.20 "Україна має талант"

ICTV

08.55 Цивільна оборона
09.55 Х/ф "Водій для копа"

16+
11.45, 13.00 Х/ф "Розлом

Сан�Андреас" 16+
12.45 Факти. День
14.20 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Падіння янгола"

16+
23.45 Х/ф "Падіння Олімпу"
02.00 Х/ф "Великий

Мерлін"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.05 Х/ф "Ґерби: Шалені
перегони"

09.05 М/ф "Ілля Муромець і
Соловій Розбійник"

10.45 М/ф "Три богатирі та
Шамаханська цариця"

12.05 Х/ф "Месники" 16+
21.00 Х/ф "Месники:

Фінал" 12+
02.40 "Зона ночі"

ÍÒÍ

05.25 Х/ф "Градус чорного
Місяця"

07.05 Х/ф "Все перемагає
любов"

08.35 "Слово Предстоятеля"
08.40 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
11.10 Т/с "Коломбо" (16+)
14.35 Х/ф "Обережно, бабу�

ся!"
16.15 Х/ф "Сім старих і

одна дівчина"
17.45 Х/ф "Невловимі мес�

ники"
19.20 Х/ф "Знову невло�

вимі"
22.00 Х/ф "Багряні ріки � 2"
23.55 Х/ф "Зворотний бік

міста" (16+)
01.40 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.50,04.30 Реальна місти�
ка

09.15 Т/с "Місце під сон�
цем" 12+

17.00, 21.00 Т/с "Чесна гра"
16+

19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою

23.00, 02.00 Т/с "Сурогатна
матір" 12+

03.30 Гучна справа
05.30 Т/с "Топтун" 12+
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ОГОЛОШЕННЯ
Запрошуємо на роботу во-
діїв-далекобійників на вну-
трішні перевезення (база м. 
Коростишів). Оплата праці 
договірна. Тел. 0963246855, 

0967861545

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

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

462-70-16, 097-67-85-162

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, ди-
марів, лежаків, грубки, газо-

вих котлів. Тел.:097-87-32-381

5 міфів про пересувні відділення Укрпошти 
Новина про те, що 

Укрпошта продовжує за-
пускати пересувні відді-
лення, наробила багато 
галасу і, як завжди тра-
пляється з нововведен-
нями, обросла чутками і 
міфами. 

Щоб розібратися, що правда, 
а що – ні і як відтепер буде пра-
цювати пошта, ми дослідили 5 
найбільших міфів про пошту на 
колесах. 

Міф 1. Відділення 
закриються, і Укрпошта 
перестане працювати 

Укрпошта не може припинити 
роботу, якщо в населеному пункті 
мешкає хоча б одна людина. Цей 
обов’язок національного пошто-
вого оператора закріплено за-
конодавче, тому всі хвилювання, 
що Укрпошта просто припинить 
надавати послуги, – марні. У Хар-
ківській дирекції Укрпошти нам 
пояснили, що ж буде з відділен-
нями в селі. 

«У всіх селах Харківщини, де 
проживає більше 1,2 тис. осіб, за-
лишаються стаціонарні відділення 
поштового зв’язку, переважну біль-
шість з яких вже автоматизовано. 
Найближчим часом буде автома-
тизовано ще 40 сільських відділень, 
щоб клієнти могли, крім поштових, 
отримувати ще й фінансові послуги. 
А от у селах, де проживає менше 1,2 
тис. осіб, будуть працювати пере-
сувні відділення. На Харківщині та-
ких 1449 сіл, в яких будуть працю-
вати 117 "пошт на колесах". 1-2 рази 
на тиждень, залежно від чисельності 

населення, в село приїжджатиме 
спеціальне авто Укрпошти. Воно 
обладнане таким чином, щоб можна 
було доставляти посилки, розво-
зити періодику, пенсії, продавати 
товари першої необхідності. Також 
у кожній машині буде термінал 3 в 
1, щоб можна було приймати карт-
ки до оплати або знімати готівку 
з карток, якщо виникне така по-
треба. Таким чином, перелік послуг, 
які надає Укрпошта, не тільки не 
скоротиться, а ще й розшириться. 
А сама пошта як працювала, так 
і буде працювати», – пояснили в 
Укрпошті. 

Штат пересувного відділення 
складатиметься з водія, начальни-
ка відділення і листоноші. Поки 
листоноша і водій розвозитимуть 
посилки і пенсії, начальник від-
ділення залишатиметься у точці 
обслуговування. Це буде або при-
міщення відділення Укрпошти, 
або якесь інше, надане сільрадою. В 
точці присутності можна так само 
отримати всі ті ж послуги, що і 
у пересувному відділенні. Тобто 
якщо людині потрібно відправити 
посилку, це можна зробити як у 
точці обслуговування, так і віддати 
посилку листоноші, яка на авто 
буде об’їжджати село. 

Міф 2. Через нові 
графіки пенсію не будуть 
доставляти вчасно 

Сільські відділення і зараз не 
працюють 6 днів на тиждень. Як 
правило, вони працюють 2-3 дні на 
тиждень. Для частини населених 
пунктів з переходом від стаціонар-
них відділень на пересувні графік 
може взагалі не змінитися. Навіть 
якщо графіки зміняться, вони бу-
дуть складені таким чином, щоб 
листоноша встигала обслуговувати 

всіх жителів, в тому числі і вчасно 
доставляти пенсії. Якщо говорити 
окремо про доставку соціальних 
виплат і пенсій, то Укрпошта – 
перша, хто зацікавлений достав-
ляти їх вчасно. Справа в тому, що 
поштовий оператор відчитується 
за доставку кожної пенсії. І якщо 
з якоїсь причини гроші було не 
доставлено, пошта має їх повер-
нути назад на рахунок пенсійного 
фонду. 

Впровадження пересувних від-
ділень на графік доставки пенсій не 
вплине. Але це суттєво вплине на 
підвищення рівня безпеки і персо-
налу, і коштів, а також забезпечить 
комплексне обслуговування пенсі-
онерів: при одержанні пенсій мож-
на буде одразу сплатити рахунки 
за споживі послуги, придбати 
товар, оформити передплату тощо 

Міф 3. З переходом на 
новий формат пошта 
перестане доставляти 
газети і журнали 
Оформлення передплати і 

доставка періодики – така ж по-
слуга Укрпошти, як і решта інших 
послуг. Укрпошта і надалі буде 
доставляти газети та журнали. 
Оформити передплату можна 
буде як у точці обслуговування, 
так і у листонош. Придбати пре-
су без передплати можна буде у 
пересувному відділенні. 

А що робити з доставкою тиж-
невиків, якщо вихід номера і графік 
пересувного не співпадають? Коли 
запускаються пересувні відділен-
ня, перші кілька тижнів авто їздить 
за плаваючим графіком, щоб про-
тестувати роботу і створити по-
стійний графік. Як показує досвід 
Укрпошти в інших областях, де 
пересувні відділення вже запус-

тилися, швидко вдається знайти 
зручний режим, який дозволятиме 
вчасно розвозити і пенсії, і пері-
одичні видання, і надавати інші 
послуги. 

Саме зараз у розпалі перед-
платна кампанія на 2022 рік. При-
ймання передплати проводиться 
всіма поштовими відділеннями 
та листоношами. Укрпошта під-
готувала для передплатників 
багато подарунків. Кожен, хто 
передплатив хоча б одне видан-
ня, автоматично стає учасником 
акції «Я люблю передплату» та 
отримує можливість взяти участь 
у розіграші, а також позмагатися 
за головний подарунок – пральну 
машину «Samsung», надіславши 
квитанції та абонемент про оформ-
лену передплату. Подробиці акції 
можна дізнатися у листоноші або у 
поштовому відділенні (пересувно-
му або ще стаціонарному), а також 
на офіційному сайті Укрпошті у 
розділі «Акції». 

Як бачите, Укрпошта цінує 
кожного передплатника і робить 
все можливе для розвитку послуги 
з передплати періодичних видань. 

Міф 4. Оскільки пошту 
тепер доставлятимуть 
автівкою, через ціни на 
паливо зросте вартість 
поштових послуг. 
Укрпошта, як і інші організа-

ції, час від часу переглядає тари-
фи на свої послуги. Перегляд цін 
пов’язаний з інфляцією, з підви-
щенням заробітної платні тощо. 
Але він точно не буде пов’язаний 
зі зміною формату роботи пошти. 
По-перше, ціни на послуги Укрпо-
шти однакові для всіх відділень по 
всій території країни, незалежно 
від того, які відділення – пересувні 

чи стаціонарні – там функціону-
ють. По-друге, зміна формату зі 
стаціонарних відділень на пересув-
ні якраз пов’язана з оптимізацією. 
Кількість послуг, які оплачують 
жителі невеликих сіл, не перекри-
ває витрат Укрпошти для забез-
печення цих послуг в класичному 
форматі. Щоб не тільки зберегти 
існуючі, але й запровадити сучасні 
послуги, які базуються на нових 
технологіях, було вирішено в неве-
ликих населених пунктах змінити 
формат зі стаціонарних на пересув-
ні. Бо утримувати одне пересувне 
відділення, яке буде обслуговувати 
кілька сіл, вигідніше, ніж утриму-
вати кілька стаціонарних відділень. 

Міф 5. Iз запуском 
пересувних на пошті не 
можна буде сплатити 
комунальні послуги 
Навпаки, із запуском пере-

сувних відділень оплатити ко-
мунальні послуги можна буде не 
лише готівкою, а ще й карткою, 
бо кожна бригада матиме авто-
номний термінал для прийому 
платежів. Сама ж послуга оплати 
комунальних нікуди не зникає 
– всі, хто сплачував комунальні 
через Укрпошту, можуть і далі це 
робити. Листоноша так само зможе 
допомогти з оплатою – вона і при-
несе платіжки, і оформить оплату. 

Як бачимо, міфи виявилися 
дійсно міфами. Така людська 
природа, що до всього нового 
ми ставимося з пересторогами. 
Проте у цьому разі дійсно для 
хвилювань немає причин: пош-
та в селах працюватиме, просто 
в деяких селах вона буде тепер 
«на колесах».

Цікаві факти про калину
• Калина (Viburnum) – назва походить 

від латинського «viere», що означає 
в’язати, плести.

• Українська назва калини походить 
від слова «калити» (гартувати, розжарю-
вати) за схожість кольору плодів калини 
з кольором розпеченого заліза.

• Калина разом із вербою є символа-
ми України. «Без верби і калини нема 
України», – кажуть в народі.

• Відомо близько 150 видів калини. 
Вона поширена по всій території Європи, 
Сибіру, Кавказу, Азії, Північної Африки.

• Деякі види калини є отруйними, 
наприклад чорна калина на Кавказі.

• Згідно з народним повір’ям, щоб 
діти були красиві і співучі, треба з лози 
калини зробити люльку і качати в ній 
дитину.

• Хату намагалися прикрасити ке-
тягами калини, вважаючи її символом 
любові і щастя, краси і здоров’я. На 

території сучасної України була традиція: 
молоді дівчата садили під вікнами калину 
як символ своєї долі.

• Білі квіти символізували невинність 
і чистоту дівчини, а червоні ягоди – красу 
і плодючість. Недарма червоний колір 
ягід порівнювали з дівочою красою. «Ой 
ти, дівчино, червона калина! Уста твої 
рум’яні, як калина!»

• Калину ще називали весільним 
деревом. Навіть у великих містах, коли 
замовляєш коровай на весілля, його 
обов’язково прикрашають калиною. 
Гілка калини і дуба в одному букеті на 
весільних столах уособлюють молодят, 
на рушниках вишивали кетяги калини 
і листя дуба, адже вони символізують 
дівочу ніжність і чоловічу силу і міцність.

• Кора, квіти і плоди калини вико-
ристовуються для лікування як людей, 
так і тварин. Калина використовується у 
науковій і народній медицині.


