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Частина тиражу
розповсюджується
безкоштовно
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«схудне» на сім старост
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Конкурс — не панацея,
але для орієнтації —
потрібний інструмент
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Найпопулярніше місце для
дітвори та молоді - фотозона

«Моє село Врублівка
– краплиночка
на карті України»
Віктор Першко

У тому, що найбільше храмових
свят у селах та селищах України щороку проходить у жовтні, нічого дивного
немає. У селах у цей
час завершено сезон
сільськогосподарських робіт і настає
пора сільського
перепочинку. Розпочинається сезон
весіль, і якраз тоді
люди залюбки збираються на щорічне
свято – День села.

Минулого четверга, 14
жовтня, таке свято відбулося
і у селі Врублівка. З-поміж
інших подібних свят воно
відрізнялося тим, що напередодні у Врублівці проходили масштабні приготування і сама святкова програма
була напрочуд насиченою
та змістовно різноманітною.
Вже в обідню пору відчувалося, що у Врублівці цього
дня настрій по-особливому
святковий. Першою, як і
личить, на свято приходить
дітвора. Діти не звикли, як
старші люди, збиратися на
свято у пообідню пору, як
зазвичай заведено у селах.
Дітвора у Врублівці розпочала святкування ще
до обіду. Слід зауважити, що організатори свята
передбачили таку дитячу
особливість, і вже опівдні
на облаштованому біля

сільського Будинку культури
танцювальному майданчику
вирувало святкове дійство

за участі аніматорів студії
«Креатив». Сумнівів у тому,
що аніматори свою справу

Не так часто земляки збираються разом

На святі села найпершими згадали Героїв сучасності

знають добре, ні у кого не
було, оскільки жодна дитина, яка перебувала у цей
час у центральній частині
Врублівки, без уваги не залишилася. Варто обов’язково
додати, що організатори
свята подбали про організацію так званої фотозони – майданчика, обладнаного за допомогою соломи,
квітів та овочевих дарунків із
осінньої грядки врублівчан.
Фотозону із любов’ю та особливим смаком обладнали
під свято учні врублівської
школи. Мабуть, саме тому
під час святкового дійства
тут найбільше було дітвори,
яка гралася, фотографувалася і, звісно ж, запрошувала
гостей.

Втім, на іншому фланзі від Будинку культури
вже у пообі д н ю пору
розпочалися масштабні святкування. Танцювальний майданчик, який
з’явився біля сільського
Будинку культури із пів сотні років тому, напередодні
свята було докорінно оновлено. Сьогодні тут створені
чудові і відмінні умови не
лише для відпочинку молоді під час традиційних
у селі дискотек, але й для
занять хореографії, проведення спортивних заходів
для учнів місцевої школи.
Ну а урочистості з нагоди
відкриття танцювального
майданчика проходили за
участі відомих врублівчан.

Звісно ж, усі присутні на
святі люди добре знали і
розуміли, що реконструкція дуже популярного серед молоді об’єкта стала
можливою лише завдяки
увазі Ігоря Ходака – їхнього земляка і генерального
директора ТОВ «ВІВАД 09».

Далі Врублівка
святкувала День
села під час
святкового ярмарку, який було
облаштовано тут
же, біля Будинку
культури.
Продовження на стор. 2.

2

WWW.ZT.20MINUT.UA

Події

Середа, 20 жовтня 2021

«Моє село Врублівка –
краплиночка на карті України»
Початок на стор. 1.
Цікаво, що, окрім торговельних точок, які на кілька годин
опинилися у центрі уваги громади села та гостей Врублівки,
на майданчику біля Будинку
культури можна було побачити
багато цікавих речей. Наприклад, приваблювали кожного
чудові мистецькі роботи місцевої
майстрині з художнього розпису
Світлани Паренюк.
Звісно ж, найбільшої уваги заслуговувала офіційно-урочиста
програма, яка розпочалася вже
надвечір у Будинку культури.
На сцену того вечора піднімалося
багато людей. Віктор Сікиринський – голова суду Миколаївської
області, на правах старійшини із
усіх почесних гостей свята розповів про когорту шанованих у
Врублівці земляків, які змогли,
і ще більше про тих, хто не зміг
прибути на свято рідного села.
Тому у залі зустріли оплесками
вітальні слова, які надіслали своїм
односельцям Микола Мазуркевич, Ігор Ліховий, Віктор Савіцький, Андрій Касянчук, Анатолій
Власюк та інші знані в Україні
люди, що народилися і пішли у
світ із Врублівки. Микола Дейсан,
якого у Врублівці також знають
і пам’ятають більшість жителів
села, у своєму вітальному слові
згадав старше покоління земляків,
які тяжкою працею будували колись могутню сільську економіку.
Наприклад, М. Дейсан згадав і
досі шанованого серед врублівчан
голову колгоспу «Зоря» Г. Д. Кирилюка, а справжніми пропагандистами слави села Врублівки, на
думку Миколи Дейсана, сьогодні
називають Петра Рудя та Ігоря
Ходака. Звісно ж, завдяки продукції тих підприємств, які вони
створили, – компанії «РУДЬ» та
товариства «ВІВАД 09».

Аніматори першими розпочинали свято

Із особливою увагою та трепетом жителі села та гості свята слухали виступ Ігоря Ходака. Ігор Євгенович того дня прибув на свято
разом зі своєю сім’єю – дружиною
Оксаною та донькою Оленою. Ну а
його виступ менше був схожий на
привітання, якими на той час гостей свята вже наситили досхочу, а
сприймався аудиторією як щира
сповідь і своєрідний життєвий
звіт сина громади перед своїми
земляками. Слова Ігоря Ходака
«я не звик пам’ятати кривди, але
завжди пам’ятатиму добро» зал
зустрів хвилею оплесків. І нічого
дивного чи особливого у тому не
було, адже громада села Врублівки добре знає і чудово розуміє,
хто був натхненником, головним
спонсором і безвідмовним двигуном гарно облаштованого свята.
Звісно ж, це Ігор Ходак, який доклав не лише коштів, але й чималих душевних сил, енергії та часу,
аби свято у його рідній Врублівці

видалося на славу. І воно таким і
було. Завершувалася святкова
програма пісенними привітаннями та виступом артистів
команди майстрів гумору із
Житомира «30 плюс».

На сцені Будинку культури
Віктор Сікиринський та Ігор Ходак

А загалом свято у Врублівці
вийшло справді вдалим,
цікавим і довершеним.
На згадку до святкових
вражень додалася купа
подарунків, які того вечора вручалися і Будинку
культури, і школі, і окремим жителям села. Але
найголовнішим підсумком
святкового дня у Врублівці
стала впевненість у тому,
що краплиночка на карті
України важить дуже багато і досі об’єднує велику
сім’ю земляків-врублівчан.
Віриться, що це – надовго.

Ігор Ходак на сцені
Будинку культури

Новий танцювальний майданчик
відкривали "ветерани" сільської сцени

Ігор Ходак – депутат від "Нашого краю".
Земляки про це знають

3

WWW.ZT.20MINUT.UA

Конкурс – не панацея,
але для орієнтації –
потрібний інструмент
Віктор Першко

На фото, які оприлюднювалися у ряді житомирських ЗМІ, зазначено
рейтинг медичних закладів України так званого вторинного рівня, які
взяли участь у конкурсі
Health Awards- 2021.
Серед медичних зак ладів
Житомирщини, які потрапили
до кращої десятки медзакладів
вторинки вітчизняної медицини,
є лише один заклад – КНП «Романівська лікарня» Романівської селищної ради. Якщо точніше – КНП
«Романівська лікарня» посідає у
рейтингу четверте місце, і це дуже
високий показник серед сотні тих
медичних закладів вторинки, які
вирішили взяти участь у конкурсі,
який відтепер набиратиме в Україні
все більшої популярності. До речі,
сам факт того, що колектив КНП
«Романівська лікарня» вирішив
взяти участь у конкурсі «Public
Health Awards – 2021», свідчить про
новаторську сміливість колективу
і особливо – його керівників. Це
свідчить і про те, що колектив ро-

Новини

Середа, 20 жовтня 2021

манівської лікарні прагне цілковитого розуміння, де, на якому місці у
середовищі собі подібних закладів
він перебуває. Звісно ж, до участі у
подібних конкурсах ніхто із медичного начальства Житомирщини чи
керівництва Романівської селищної
ради лікарів Романівської лікарні
не зобов’язує. Але, з іншого боку,
участь у конкурсі є мотивацією для
розвитку і вдосконалення своєї щоденної основної діяльності.
В умовах реформи вітчизняної
галузі охорони здоров’я боротьба за
якість надання медичних послуг є
наріжним каменем для існування
чи (іншими словами) виживання
колективу медичної установи.
Тому конкурс – це не панацея,
але мірило і орієнтир для КНП
«Романівська лікарня» у тому, що
колектив рухається у правильному
напрямі. У тому, що тут із увагою
ставляться до сучасних вимог щодо
надання допомоги пацієнтам. До
речі, одним із чинників та критеріїв
вищезазначеного конкурсу «Public
Health Awards-2021», які впливають
на діяльність медичного закладу
вторинного рівня медицини, є
участь місцевої ради у питаннях
забезпечення лікарні відповідними матеріалами та ресурсами для
щоденної своєї діяльності. Поки
що КНП «Романівська лікарня» з
огляду на підсумкове рейтингове
місце у десятці кращих закладів
вторинної медицини ВСІЄЇ України
– на правильному шляху!

Заступник керівника Романівської
пожежної частини у позаслужбовий час
врятував жінку, яка впала у криницю
13 жовтня заступник начальника
26-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Романів ГУ ДСНС
України у Житомирській області,
лейтенант служби цивільного захисту Євген Левик у позаслужбовий
час проявив мужність, врятувавши
65-річну жінку.
Перебуваючи у своїх батьків у с. Врублівка
Романівської громади, Євген збирався цього дня
на службу. Приблизно о 7:15 до нього звернулася
сусідка з проханням допомогти витягнути сусідську бабусю, яка впала у криницю. Коли жінка
виганяла худобу, то почула крики сусідки про
допомогу. 65-річна жінка вже близько 2 годин
перебувала у криниці на глибині 8 метрів. Вона
мало рухалася та з останніх сил трималася за
водогінну трубу, води всередині було близько 1,5
метра. Євген Левик, не гаючи часу, одягнувся та
кинувся їй на допомогу.
Аби спуститися на дно криниці, рятувальник
скористався металевою драбиною та мотузкою,
прив’язаною до ременя. Потім він прив’язав бабусю
ременем до іншої мотузки, а вже сусіди і батьки
допомагали витягувати жінку на поверхню. Сам
же Євген підпирав знесилену бабусю знизу, при
цьому страхуючи, щоб та не зірвалася і знову не
впала донизу.

Євген Левик
Медики, яких викликали на місце події, перевдягнули потерпілу у сухий одяг, а потім госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої
лікарні. У бабусі спостерігалося переохолодження
організму, серйозних ушкоджень під час падіння
вона не зазнала.
ГУ ДСНС України у Житомирській області

Коротко про головне
• Кожен п’ятий дорослий в
Україні пройшов повний
курс вакцинації від COVID-19.
• В Івано-Франківській області
у вівторок, 12 жовтня, стався
землетрус магнітудою 2,0 за
шкалою Ріхтера.
• М і н і с т е р с т в о охо р о н и
здоров'я України планує
тимчасово відсторонити від
роботи й позбавити зарплати невакцинованих вчителів.
• М і н і с т р о б ор они СШ А
Ллойд Остін готується вперше відвідати Україну – візит
відбудеться в межах його
майбутнього європейського
турне.
• З початку листопада Міненерго планує почати імпорт
електроенергії з Білорусі

і таким чином вирішити
енергетичну кризу, в якій
опинилась Україна наприкінці вересня – на початку
жовтня.
• У листопаді у Києві та ще одному місті України у межах
пілотного проєкту запрацюють перші відеокамери для
контролю за дотриманням
маскового режиму та соціальної дистанції.
• У ВООЗ повідомили, що
люди з ослабленою імунною
системою повинні отримати додаткову дозу вакцини
проти COVID-19.
• Незабаром до парламенту
подадуть проєкт закону,
який дозволятиме подвійне громадянство в Україні.

• У Європейському Союзі
офіційно запровадили обмежувальні заходи проти 8
осіб з Російської Федерації
через порушення суверенітету України.
• Стан голодуючого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, якого утримують у
СІЗО грузинського Руставі,
погіршився.
• У межах реалізації надання
додаткової безпекової допомоги від уряду Сполучених
Штатів Збройним силам
України за результатами
домовленостей, досягнутих
під час нещодавнього візиту
президента Володимира Зеленського до США, в Україну
прибули вантажі міжнародної технічної допомоги.

Обставини, які враховуються судом
при визначенні розміру аліментів
Сімейний кодекс України (СК
України) визначає, що батьки
зобов'язані піклуватись про
здоров'я дитини, її фізичний,
духовний та моральний розвиток. Також здійснення батьками своїх прав та виконання
обов'язків мають ґрунтуватися
на повазі до прав дитини та її
людської гідності. Використання
батьками своїх прав не повинно
суперечити інтересам дитини.
Стаття 180 СК України передбачає, що
батьки зобов'язані утримувати дитину до
досягнення нею повноліття.
Частина 3 статті 181 СК України встановлює, що за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються
або у частці від доходу матері, батька, або
у твердій грошовій сумі за вибором того з
батьків або інших законних представників
дитини, разом з якими вона проживає.
Отже, при визначенні розміру аліментів суд враховує (відповідно до статті
182 СК України):

1) стан здоров'я та матеріальне становище
дитини;
2) стан здоров'я та матеріальне становище
платника аліментів;
3) наявність у платника аліментів інших
дітей, непрацездатних чоловіка, дружини,
батьків, дочки, сина;
4) наявність на праві власності, володіння
та/або користування у платника аліментів
майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів,
виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
5) доведені стягувачем аліментів витрати
платника аліментів, у тому числі на при-

дбання нерухомого або рухомого майна,
сума яких перевищує десятикратний розмір
прожиткового мінімуму для працездатної
особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
6) інші обставини, що мають істотне значення.
Розмір аліментів має бути необхідним та
достатнім для забезпечення гармонійного
розвитку дитини.
Мінімальний гарантований розмір
аліментів на одну дитину не може бути
меншим, ніж 50 відсотків прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку.
У 2021 році мінімальний гарантований розмір аліментів складає:
Для дітей віком до 6 років:
1) з 1 липня 2021 року – 1006,50 грн;
2) з 1 грудня 2021 року – 1050 грн.
Для дітей від 6 до 18 років:
1) з 1 липня 2021 року – 1255 грн;
2) з 1 грудня 2021 року – 1309 грн.
Мінімальний рекомендований розмір
аліментів на одну дитину становить розмір
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений
судом у разі достатності заробітку (доходу)
платника аліментів.

Мінімальна рекомендована сума
аліментів на 2021 рік становить:
Для дітей до 6 років:
1) з 1 липня 2021 року – 2013 грн;
2) з 1 грудня 2021 року – 2100 грн.
Для дітей від 6 до 18 років:
1) з 1 липня 2021 року – 2 510 грн;
2) з 1 грудня 2021 року – 2 618 грн.
Важливо, що рекомендований розмір
аліментів може бути присуджений судом
лише в тому разі, якщо платник аліментів
має достатній заробіток (дохід).
Факт відсутності у батька або матері
можливості надавати дитині відповідного
розміру утримання не фігурує в переліку
обставин, які враховуються судом при визначенні розмірів аліментів. Ця обставина
не звільняє батьків від обов'язку щодо утримання дитини.
За більш детальним
роз'ясненням ви можете
звернутися до фахівців
відділу Романівського
бюро правової допомоги
Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги за адресою: смт Романів, вул.
С. Лялевича, 2, тел.: (04146) 2-34-36.
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Акцент тижня

Із 1 листопада Романівська громада
«схудне» на сім старост
Віктор Першко

Реформа із децентралізації
влади в Україні, яка проходила
у 2015–2020 роках, завершена
лише в основних своїх обрисах.
Деякі деталі та окремі питання розвитку
місцевого самоврядування мають бути допрацьовані та впроваджені у життя вже на
марші реформаторського процесу. Ось так
сталося із старостинськими округами. Віднедавна (влітку вже 2021-го року) ухвалений
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розвитку
інституту старост» передбачає певне переформатування (зміни) стосовно призначення
старост у деяких старостинських округах.
Передовсім йдеться про старостинські округи, які утворюються у населених пунктах із
500-а і більшою кількістю жителів. Що це
значить? Якщо у селах певного старостинського округу було менше 500 жителів, то

Секретар Романівської селищної
ради Юрій Чумаченко
такий старостинський округ оптимізовується (об`єднується) із іншим округом. У
межах Романівської селищної ради подібна
оптимізація (скорочення) призведе до появи
лише 8-ми старостинських округів замість

Навчальні заклади
Баранівської громади
отримали допомогу
від депутатів
«Нашого краю»
За сприяння Ігоря Ходака, депутата Житомирської обласної ради від «Нашого краю», та Наталії
Кокітко, депутатки Баранівської міської ради від
«Нашого краю», навчальним закладам Баранівської громади закупили спортивний та кухонний
інвентар та комп’ютери.
Першотравенський ліцей за сприяння депутатів «Нашого
краю» отримав 50 тисяч гривень на придбання комп’ютерів, які
потребував навчальний заклад. Зараз необхідну техніку закупили,
і учні використовують комп’ютери під час навчального процесу.

15-ти, які утворені восени минулого року на
базі колишніх сільських рад, що увійшли до
складу Романівської селищної ради.
Нова схема старостинських округів
Романівської селищної ради має бути
затверджена у ході проведення сесії,
наміченої для скликання на 29 жовтня
2021 року. А кандидати на посаду голів
старостинських округів мають пройти
процедуру громадських слухань, участі у
зборах громадян за місцем проживання
і отримати під час цих ЗІБРАНЬ не менше 20% підтримки їхніх учасників. І лише
після цього кандидати на посаду голови
старостинського округу (старости) мають
усі підстави потрапити на затвердження
під час сесії відповідної ради.
Що означатиме чергова пертурбація у
системі мсцевого самоврядування для пересічних громадян? За словами секретаря
Романівської селищної ради Юрія Чумаченка, нічого нового у їхньому становищі
чи повсякденному характері спілкування із
представниками місцевої влади не з’явиться.
Якщо старостинські округи відтепер
побільшають (наприклад, із 4-х сіл

старостинський округ зросте до 7-ми,
8-ми, 10-ти населених пунктів), то це
означатиме, що кількість виїзних графіків для старост і діловодів, які мають
приїздити до людей безпосередньо до
місць їхнього проживання, має однозначно зрости. Якщо ж із реорганізацією
(насправді – скороченням) старостинських
округів люди відчуватимуть погіршення
якості обслуговування їхніх потреб працівниками старостинських округів, питання
буде стояти лише про заміну (звільнення)
старост, діловодів чи інших працівників
системи місцевого самоврядування.
Додамо, що сьогодні у середовищі фахівців вітчизняного законодавства йдуть активні обговорення питання щодо обрання
місцевих старост під час виборів до місцевих
органів влади. Тобто йдеться про те, що наступні місцеві вибори, які пройдуть восени
2025 року, будуть важливими не лише для
кандидатів на посаду сільських, селищних
та міських голів, не лише для кандидатів у
депутати до місцевих рад, але й для кандидатів на посади старост, яких виборці також
обиратимуть у ході голосування.

Найперший пріоритет
для сільської молоді –
спортивне обладнання
Для потреб волейбольної команди Биківської
загальноосвітньої школи було необхідно придбати комплект спортивної форми. Вихованці
тренера юних волейболісток Алли Красинської
звернулися за допомогою до активістів громадської організації «СПІЛЬНО ТЕАМ», які зазвичай
сприяють сільським спортсменам у налагодженні системи занять спортом, організації змістовного відпочинку. Всього місяць вистачило молодіжним
активістам, аби знайти кошти і можливість придбання
комплекту спортивної форми для дівчат-волейболісток. Відтепер 12 спортсменок виступатимуть на
змаганнях у сучасній гарній спортивній формі.
Нагадаємо, що двома тижнями раніше активісти
ГО «СпільноТЕАМ» подарували для потреб молоді
села Булдичів дуже потрібне для спортивної кімнати
у сільському Будинку культури обладнання: каремати для занять, музичні колонки для підсилення
звукового супроводу занять і тренажер для силових
занять. Такі адресні подарунки для молоді деяких сіл
Романівської селищної ради засвідчують про увагу

до фізкультурно-спортивного життя у середовищі
ГО «СПІЛЬНО ТЕАМ». А ще серед сільської молоді
Романівської селищної ради зростає популярність
самої громадської організації.

СПIЛЬНО до мрії!
У кожного з нас є місце, куди тягне
усе життя, місце, де народився та виріс… Мала Батьківщина.
Отримавши запрошення на святкування з нагоди Дня села Булдичева, громадськаа організація
«СПІЛЬНО ТЕАМ» радо його прийняла.

Баранівській загальноосвітній школі I-III ступенів № 2 імені
Ольги Сябрук виділили кошти в сумі 25 тисяч гривень. Оскільки
школа спрямована на сімейно-патріотичне виховання та туризм, за
кошти закупили: баскетбольні, волейбольні та футбольні м’ячі, шахи,
шашки, туристичні намети та спальні мішки. Вчителі фізкультури
вдячні депутатам «Нашого краю» за підтримку, допомогу та небайдужість до їхньої праці і школярів.
А от Суємецька початкова школа мала потребу в кухонному
інвентарі. Депутати «Нашого краю» відгукнулися на прохання керівника закладу та виділили 25 тисяч гривень; на ці гроші у школу
закупили необхідний посуд та електроплиту за нормами ХАСCП.

Активісти громадської організації розповідають:
«Старостою села є молодий, активний та креативний
Ярослав Руденко. Він переймається проблемою відсутності дозвілля молоді у селі. Тож коли ми дізналися про ідею створення спортивної зали для молоді
при Будинку культури, однозначно підтримали та
допомогли. Сама ідея облаштування спортивної
зали була близькою нам по духу, адже до фінального
результату долучалися усі!
Спільно кожен житель села вніс маленьку частинку своєю працею, коштами, матеріалами. І, як
результат, у День села відбулося відкриття спортивної зали. Кожен житель тішився тим, що причетний
до такої події. Варто відзначити, як горіли очі від
щастя у молодого покоління, якому тепер є де зібратися та провести з користю час!
Наша громадська організація "СПІЛЬНО
ТЕАМ" завітала на свято знову з подарунками,
адже першочергове завдання було виконано:
нами було закуплено спортивне напольне покриття для зали. Ми прибули на святкування з
музичною колонкою та карематами для індивідуального заняття спортом – маленькі деталі,
яких не вистачало для цікавих та ефективних
занять у залі».
«Тож мрійте! Мрійте масштабно, і результат не
змусить себе чекати! Щиро вдячні усім, хто долучився та не лишився осторонь. Спільно робімо добрі
справи!» – зазначила голова ГО «СПІЛЬНО ТЕАМ»
Вікторія Михалевська.
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Школа – то не лише дім для знань,
а зима приходить не по тендеру
Марійка Приймак

Питання про те, що школи
та дошкільні дитячі заклади
сьогодні перетворилися у вузол
проблем для місцевих влад у
більшості регіонів України, стає
все очевиднішим.
Спроба розпочати канікулярний сезон із
18 жовтня 2021 року у школах України (згідно з рекомендаціями Міністерства охорони
здоров’я) є не лише способом протидії поширенню нової хвилі COVID-19, яка сьогодні набирає катастрофічних темпів, але й елементом
економії коштів місцевих громад. Адже ціни
на газ, яким опалюють котельні освітянських
установ, сьогодні вже навіть не 26 тисяч гривень
за тисячу «кубиків» блакитного палива, а вже аж
31. Тож, наприклад, за таких цін, аби опалити
освітянські заклади Романівської селищної ради
у листопаді та грудні 2021 року, із бюджету
Романівської селищної ради треба дістати і

витратити більше мільйона гривень. Питання
лише у тому, де брати такі кошти.
Уряд України зараз терміново розсилає вказівки-рекомендації для керівників місцевих
громад у найшвидший спосіб перейти на угоди
постачання природного газу із НАК «Нафтогаз України». Мовляв, національна (державна)
структурна зможе втримати ціну на природний
газ на рівні 16 тисяч гривень за 1000 кубічних
метрів. Але ж уряд України чи то робить вигляд, чи наче не знає, що просто так перехід на
постачання природного газу за новими угодами
не відбувається. Потрібно проводити тендери.
А це – місяці часу. І зима, звісно ж, приходить
із морозами та холодом не за тендером. Тому
місцеві бюджети, імовірніше, постраждають і

схуднуть за листопад – грудень на багато мільйонів гривень. Ну а хтось на таку ж само суму
«потовстішає».
Тепер – щодо навчання у школах Романівської селищної ради. Із 18 жовтня тут
канікул не оголошують. Адже катастрофічного
поширення «ковідної» пандемії у селах та селищах Романівської громади немає. Тому діти
вчаться згідно з навчальним графіком і підуть
на канікули вже із 24 жовтня. Що буде після 1
листопада і як довго продовжуватимуться канікули у школах не лише Романівської селищної
ради, але й усієї України, буде зрозуміло через
два тижні.
Ще одна проблема – дошкільні дитячі
заклади. У Романові обидва дошкільні навчальні заклади досі працюють без тепла. Якщо взяти
до уваги, що середньодобова температура у
ці дні не перевищує + 5 + 6 градусів, то можна
лише уявити, в яких умовах перебувають дошкільнята та їхні вихователі. Однозначно так
довго тривати не може, і нинішній тиждень має
бути визначальним для появи довгоочікуваного
тепла у дошкільних установах. Тут, як кажуть:
або – або! Інакше на владу чекає неабияке соціальне невдоволення, а, може, і щось гірше.

Ветерани із футболом прощатися не поспішають
«Енея», також завдали поразки команді ветеранів із Краснополя, але із рахунком 2:1. А
поєдинок між ветеранами Довбиша та командою «Еней» завершився «сухою» нічиєю – 0:0.
Звісно ж, за рахунок кращої різниці забитих
та пропущених м’ячів переможцями турніру
у Романові стали футболісти із Довбиша.

Віктор Єрофєєв

Хоча офіційний футбольний
сезон на Житомирщині вже завершено і чемпіони області у всіх лігах
вже визначені, цікаві турніри, а також окремі футбольні поєдинки на
футбольних стадіонах Житомирщини продовжуються і у жовтні.
Зокрема, з нагоди свята Покрови Святої
Богородиці, Дня захисників Вітчизни та
Дня українського козацтва у Романові
було влаштовано ветеранський футбольний турнір. Ветерани у категорії «40 плюс»
із Довбиша, Краснополя прибули у гості до
Романова. Тутешні ветерани із команди «ЕнейРоманів» стали господарями традиційного турніру, який періодично та почергово проходить

у Довбиші, Краснополі та Романові. Зрозуміло,
чисельний склад учасників турніру дозволяв
провести його за круговою системою, тож
кожна команда – учасник турніру проводила
по одному поєдинку із кожним суперником.
У двох поєдинках були зафіксовані переможні
результати – команда із Довбиша перемогла
футболістів із Краснополя із рахунком 2:0, а
господарі стадіону, футболісти романівського

Для любителів футболу із Романова,
Мирополя, а також усіх, хто цікавиться
футбольним життям області, повідомимо
про ще одну цікаву подію, яка має відбутися у найближчу неділю.
На стадіоні Романівської ДЮСШ цього дня
пройде напрочуд цікавий поєдинок за участі
збірної команди футбольних арбітрів Житомирщини та команди ветеранів романівського
футболу «Еней». Матч приурочений знаковій
події у житті громади футбольних суддів –
60-річчю ветерана і знаного футбольного арбітра
із Мирополя Валерія Берестова. Про початок
матчу можна буде дізнатися із афіш у Романові
та Мирополі.

Шановні
наші
читачі!
Поважне товариство
поціновувачів прози,
поезії та інших видів
літературної творчості!
Маємо приємну нагоду сповістити вас про те, що вже незабаром у газеті «20 хвилин.
Романів» з’явиться щомісячна «Літературна сторінка».
Сподіваємося, що бажаючих
познайомити земляків-романівчан зі своєю літературною
творчістю у середовищі жителів
Романівської громади знайдеться чимало.
Радо запрошуємо для
знайомства із поезіями,
прозовими творами
місцевих авторів найрізноманітнішого віку,
будь-яких професій та
захоплень чи вподобань.
Вже у наступному виході
газети «20 хвилин. Романів» ми
познайомимо наших читачів
із ведучим «Літературної
сторінки», який запропонує
та оприлюднить відповідний
порядок та спосіб подачі літературних творів для публікації у
нашій газеті. Тож, панове поети,
прозаїки і навіть драматурги,
вас чекає цілком реалістична
перспектива зустрітися зі своїми
першими (або ж вже улюбленими) читачами саме на сторінках
нашої газети. Тому чекайте, тому
готуйтесь і – до зустрічі!
Редакція

COVID-сертифікат про вакцинацію: що робити,
якщо не вдається створити електронний документ?

Понад 1,8 мільйона українців на сьогодні успішно
користуються електронним документом, що підтверджує факт вакцинації
від COVID-19 у додатку
«Дія». Користувачі можуть
отримати і міжнародний,
і внутрішній COVIDсертифікати.

Незважаючи на велику кількість успішно
згенерованих COVID-сертифікатів, Міністерство охорони здоров’я продовжує фіксувати
випадки, коли отримати онлайн-документ не
виходить. Кожен з таких випадків ретельно
проаналізований, розібраний та, за можливості, виправлений. На підставі цих кейсів
ми зібрали перелік найбільш поширених
запитів та підготували алгоритм дій, які
допоможуть усунути проблеми з генерацією
сертифіката.
Питання 1: Якщо ви отримали статус
«Немає даних про вас» після запиту на
створення документа
Якщо ви робили запит через мобільний
застосунок Дія, спробуйте повторити його
через портал Дія, використовуючи свій електронний підпис для входу.
Якщо і портал Дія відповів, що «Немає даних про вас», зверніться до вашого
сімейного лікаря або до лікаря, який робив
щеплення, із запитом – перевірити ваші
персональні дані, зокрема, такі:
1. ПІБ українською та англійською, як у
паспортних документах;
2. РНОКПП (реєстраційний номер
облікової картки платника податків, раніше називався – індивідуальний податковий
номер — ІПН);
3. УНЗР – унікальний номер запису, що
вноситься про кожного громадянина України
до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію
людини;

4. Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження;
5. Актуальний номер телефону, на якому
можливо приймати і відсилати смс.
Якщо у вас є дитина віком до 18-ти років,
то переконайтесь, що в її картці пацієнта
внесені її ж РНОКПП та УНЗР, а не ваші.
Також попросіть лікаря перевірити, чи
немає дублів вашого профілю в системі або
співпадінь із профілем іншої людини.
Питання 2: Якщо ви отримали статус
««Помилка при генерації сертифіката» після
запиту на COVID-сертифікат
Рекомендовано звернутися до вашого
сімейного лікаря або до лікаря, який робив
щеплення, із запитом – перевірити ваші
персональні дані, які описані вище.
Питання 3: Якщо ви отримали статус
«На жаль, заява не підписана» після запиту
на COVID-сертифікат
Вам потрібно відновити Дія.Підпис. Для
цього рекомендовано увійти до мобільного
додатку або скористатись порталом Дія,
використовуючи електронний підпис для
входу.
Питання 4: Якщо ви отримали статус
«Сертифікат про вакцинацію недоступний»
з текстом «Ви зможете додати його лише
після другого щеплення. Якщо ви вже його
зробили, то зверніться до пункту вакцинації,
щоб ваші дані внесли».
Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на
генерацію COVID-сертифіката повторно

або зробити це через сайт Дія, увійшовши в
систему з допомогою електронного підпису.
Питання 5: Якщо ви отримали статус
«Сертифікат про вакцинацію недоступний»
з текстом «Ви щепились не в Україні або
дані про вакцинацію внесені не тим лікарем,
який робив щеплення».
Якщо вакцинація проти COVID-19 була
зроблена за межами України, сформувати
COVID-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, не є можливим.
МОЗ працює над такою можливістю в
майбутньому.
Питання 6: Якщо ви отримали статус
«Номер партії вакцини помилковий».
Вам потрібно звернутися до лікаря, який
провів щеплення і вніс медичний запис про
вакцинацію до електронної системи охорони
здоров’я, із запитом – позначити внесене
як помилкове і додати дані повторно, без
помилки.
Без такої дії ви зможете отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не
отримаєте COVID-сертифікат.
Питання 7: «На жаль, сталася помилка»
Звертайтесь до технічної підтримки порталу та додатку “Дія”
Якщо у вас є інші запитання про це,
звертайтеся в контакт-центр МОЗ за
номером гарячої лінії 0800 60 2019 (або
за формою – issue.covid19.gov.ua), а також через чат-бот Дії – вхід на порталі
державних послуг та через мобільний
застосунок «Дія»
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Гороскоп на тиждень 20 жовтня - 26 жовтня
ОВЕН
Загалом активний
тиждень, особливо його
середина. У вирі справ
пильно слідкуйте за здоров`ям –
великий ризик застудитися.
ТЕЛЕЦЬ
Побачите перші
р езультат и п ро єк т у,
над яким працювали
останнім часом. Дотримуйтеся
балансу в роботі, і у вас вийде усе
поєднати.
БЛИЗНЮКИ
Зосередьте увагу на
своєму спілкуванні з керівником – не переходьте
межі дозволеного. Почніть відкладати кошти на омріяну річ.
РАК
Якщо задумувалися
про власну справу, саме
час діяти. Відкиньте на
певний час усе другорядне і зосередьтеся на основному.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ
Згадайте, що у вас є не
лише робота, а й особисте
життя, і приділіть йому увагу. У
суботу гарно відпочиньте, а у неділю чекайте на гостей.
ДІВА
Весь тиждень будете
займатися побутовими
питаннями. Не починайте
нових справ, а краще закінчіть те,
що досі не дороблене.
ТЕРЕЗИ
С п ри я тл и ви й пе ріод д л я о т рима н н я
нових знань. Можливе
цікаве знайомство. У любовних
справах с лу хайте лише своє
серце.
СКОРПІОН
На першому плані
опиняться фінансові і
побутові питання. Якщо
є проблеми зі здоров`ям – заплануйте візит до лікаря.

СТРІЛЕЦЬ
Скористайтеся гарною осінньою погодою
і ходіть якомога частіше
на прогулянки. У неділю чекайте
на сюрприз.
КОЗЕРІГ
Сприятливий період
для самоосвіти. Наведіть
порядок у своєму житті,
і вас вийде реалізувати усе, що запланували.
ВОДОЛІЙ
Нарешті отримаєте
бонуси за наполегливу
працю від керівництва.
А от над особистим життям треба попрацювати – заплануйте
розмову.
РИБИ
Слідкуйте за здоров`ям – є ризик захворіти. Прислухайтеся до
думки оточуючих, вам підкажуть
несподіване рішення проблеми.

Сезонні роботи
на дачі у жовтні:
як підготуватися
до зими

Смачного!

Деруни, запечені з фаршем

Інгредієнти. Для дерунів: 6-8 картоплин, 200
г сметани (+ 1 ст. л. для тіста), 2 ріпчасті цибулі,
4-5 ст. л. борошна, сіль і перець до смаку, 5-6 ст.
л. соняшникової олії. Для фаршу до дерунів: 350 г
фаршу (свинячого з яловичим), 2 ст. л. томатної
пасти, 150 г сала.
• Візьміть 5-6 картоплин, очистіть і натріть на
крупній тертці, додайте 1 ст. л. сметани, одну ріпчасту
цибулю, натерту на дрібній тертці, 2 яйця, сіль і перець
до смаку та 4-5 ст. л. борошна. Добре перемішайте до
однорідного стану.
• Розігрійте пательню з 5-6 ст. л. соняшникової
олії, сформуйте деруни і обсмажте до золотистої
скоринки з двох сторін.
• Візьміть другу пательню, додайте 150 г порізаного дрібними кубиками сала, можна порізати сало
слайсами. Підтопити трохи. Мені подобається сало
з великими прожилками м'яса.
• Потім додайте дрібно порізану цибулю та трохи
підсмажте. Викладіть до сала й цибулі 350 г фаршу.
Готуйте все разом до напівготовності фаршу. Потім
додайте 2 ст. л. томатної пасти, трохи води, а також

сіль і перець до смаку. Тушкуйте 5 хвилин, щоб вода
випарувалася.
• Тепер беріть горщик, який можна ставити в
духовку, та викладайте шар дерунів, зверху фарш і
2 ложки сметани.
• Запікайте деруни 15-20 хвилин за температури
185 градусів. Подавайте зі сметаною.

Інгредієнти: 200 г спагеті, 200 г слабосоленого
лосося, 50 г пармезану, 150 мл вершків 33%, до смаку
перець.
• Підготуйте всі інгредієнти для приготування
спагеті зі слабосоленим лососем.
• Наріжте 200 г слабосоленого лосося тоненькими
смужками приблизно однакового розміру.
• Відваріть 200 г спагеті в підсоленій воді згідно
з інструкцією на упаковці, але менше на 1 хвилину.
• Відкиньте пасту на друшляк і поверніть у ту ж
каструлю, в якій вона варилася. Влийте в каструлю
150 мл вершків жирністю 33%.
• Додайте в каструлю до пасти з вершками нарізані
слайси лосося.
• Натріть на дрібній тертці 50 г пармезану або
використовуйте вже натертий. Додайте половину
пармезану до пасти.
• Перемішайте спагеті і готуйте на слабкому вогні

ще 1 хвилину. При подачі посипте рештою пармезану
і свіжомеленим чорним перцем.
Джерело: https://klopotenko.com/

Прийшла пора
холодів і заморозків. У
жовтні більшість врожаю вже зібрано. Тепер
потрібно подбати про
сад і город.

Роботи на городі

Лосось та вершки:
смачна паста з кількох інгредієнтів

20

21

22

23

24

25

26

жовтня
середа

жовтня
четвер

жовтня
п’ятниця

жовтня
субота

жовтня
неділя

жовтня
понеділок

жовтня
вівторок

+ 5°
+ 15°

+ 9°
+ 17°

+ 10°
+ 16°

+ 5°
+ 10°

+ 2°
+ 7°

0°
+ 8°

+ 1°
+ 9°

743

ТИСК, ММ

737

ТИСК, ММ

736

ТИСК, ММ

740

ТИСК, ММ

747

ТИСК, ММ

750

ТИСК, ММ

741

ТИСК, ММ

Якщо осінь видалася теплою, то на грядці можуть
залишитися капуста, буряк,
морква, арахіс. До настання
стійких заморозків ці овочі
потрібно прибрати з городу.
Основними заходами цього
місяця будуть:
• Прополювання бур'янів.
Дозрілі рослини з насінням —
спалити, а молоді можна залишити на грядці для добрива.
Або ж знести в компостну яму.
• Подрібнення бадилля і
бур'янів лопатою, з метою удобрення ґрунту.
• Перекопування ділянки.
Великі купи залишити для кращої аерації, вимерзання паразитів і затримки снігу на городі.
• Закладка компостної ями.
Якщо немає бажання залишати
бур'яни, бадилля й листя на городі, можна зробити компостну
яму. Навесні буде хороше добриво для рослин.
• Посадка озимого часнику
і цибулі. Підготовка борозенок
для підзимового посіву овочевих культур.
• Викопування хрону після
перших морозів. У цей період у
ньому максимально накопичується багато корисних речовин.
Це ті основні заходи, які
необхідно встигнути зробити

у жовтні. Потрібно орієнтуватися по погоді і відповідно
одягатися.

Роботи в саду

В саду теж є чим зайнятися
в цьому місяці. Хоча всі фрукти
і ягоди вже сховані в підвалах і
льохах, пізні сорти груш, яблук,
айви ще можуть залишатися у
жовтні на гілках (якщо вересень
був теплим). Зривати їх потрібно
в сонячний день. До основних
робіт в саду належать:
• Обробка дерев 5% розчином сечовини (коли немає вже
фруктів на деревах).
• Обрізка сухих, зламаних і
пошкоджених гілок. Зрізи потрібно обробити садовим варом
або спеціальною замазкою. Не
можна проводити обрізку в
морози понад -5°С. Це згубно
впливає на дерева і чагарники.
• Збирання опалого листя.
Прибирання території. Зняття
засохлих гілок і гнилих плодів.
Можна залишити кілька гарних
грон ягід або плодів на гілках
для залучення птахів. Вони заодно зможуть почистити рослини від паразитів, комах і їхніх
личинок, які сховалися.
• Обмотка гіллям, толем або
руберойдом стовбурів молодих
дерев.
• Обробка кущів від шкідників.
• Приховування винограду і
кущів на зиму.
• Побілка дерев на зиму.
Перелік основних робіт заданий, залишається тільки зібратися з силами і підготувати
дерева і чагарники до зими.

Джерело: Ukr.Media
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 25.10

Телепрограма
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Â²ÂÒÎÐÎÊ, 26.10

ÑÅÐÅÄÀ, 27.10

×ÅÒÂÅÐ, 28.10

Ï’ßÒÍÈÖß, 29.10

ÑÓÁÎÒÀ, 30.10

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 Т/с "Віктор Гюго
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35,18.20 "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикуни"
13.10,01.40 Прозоро
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.35, 00.30 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Боротьба за ви�
живання"
17.00 Прозоро
19.10 Д/с "Тваринна зброя"
19.55 Д/с "Супер � чуття"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.40 Т/с "Бальтазар" 18+

08.05 Т/с "Таємний агент"
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. Спогади
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт. Іво Бобул
16.30 Д/с "Боротьба за ви�
живання"
17.00 Прозоро
19.10 Д/с "Тваринна зброя"
19.55 Д/с "Супер � чуття"
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
00.25 Т/с "Бальтазар" 18+

08.10 Т/с "Таємний агент"
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
16.05 Міста та містечка
16.30 Д/с "Боротьба за ви�
живання"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с "Тваринна зброя"
19.55 Д/с "Супер � чуття"
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта

08.10 Т/с "Таємний агент"
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
16.25 Буковинські загадки
16.30 Д/с "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с "Тваринна зброя"
20.00 Д/ц "Дайвінг з акула�
ми"
22.00 Полюси
23.00 Схеми

08.10 Т/с "Таємний агент"
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35,18.20 "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикі Дива"
13.10,00.40 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.45, 00.25 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Дикі тварини"
17.00,01.20 Прозоро
19.10 Д/ц "Дайвінг з акула�
ми"
19.55 Д/с "Супер � чуття"
22.00 Х/ф "Пригоди Жуль
Верна
03.00 "Зворотний відлік"

08.25 #ВУКРАЇНІ
09.40 Відтінки України
10.10 Х/ф "Поруч з Ісусом
13.45, 04.00 Х/ф "Веселі
Жабокричі"
15.15 Країна пісень
16.20 Концерт
16.55, 00.05 Х/ф "Пригоди
Жуль Верна
18.50 Т/с "Пуаро Агати
Крісті"
21.25 Д/с "Особливий загін.
Супер � чуття"
22.25 Д/с "Боротьба за ви�
живання"
01.45 Невідомі Карпати

ÍÅÄ²Ëß, 31.10
UA: ÏÅÐØÈÉ

08.20
09.00
11.00
12.30
13.30
15.10
16.25

Д/с "Дикі тварини"
Божественна Літургія
Недільна Літургія
Недільна Свята Меса
Ціна віри
UA:Фольк. Спогади
Концертна програма
Романа Скорпіона
17.45 Т/с "Пуаро Агати
Крісті"
19.55 Д/ц "Дикий світ"
21.25, 03.25 Х/ф "Дворець�
кий" 16+
00.05 Розважальна програ�
ма
01.00 Д/ф "Вибір"

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"
11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45 Т/с "Моя улюблена
Страшко"
21.30, 22.35, 23.55 Т/с
"Свати"
23.45 "ТСН
00.05 "Танці з зірками 2021"

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"
21.30, 22.35, 23.55 Т/с "Сва�
ти"
23.45 "ТСН
00.05 Х/ф "Міст шпигунів"

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"
21.30, 22.35, 23.55 Т/с "Сва�
ти"
23.45 "ТСН
00.05 Х/ф "Темні часи"

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.31 "Проспорт"
20.33 "Чистоnews 2021"
20.40 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 "ТСН
00.55 Х/ф "Під покровом
ночі" (16+)

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Ліга сміху 2021"
22.40 "Маскарад"
00.25 Х/ф "Вікторя та Аб�
дул" (16+)
02.40 Х/ф "Міст шпигунів"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30,04.25 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Маскарад"
22.00 "Жіночий квартал
23.40 "Світське життя.
2021"
00.40 Х/ф "Фатальна спо�
куса" (18+)
03.00 Х/ф "Вікторя та Аб�
дул" (16+)

07.00 "Життя відомих лю�
дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт � 13.
Еквадор"
11.00,02.45 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.
2021"
19.30 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2021"
00.20 "Ліга сміху 2021"

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

05.15,22.05
"Слідство
вели...
10.05,18.00, 19.00, 03.25
"Стосується кожного"
12.25 Х/ф "Весільна вечір�
ка"
14.25 Х/ф "Не гальмуй"
16.10 "Чекай на мене
20.00,02.55 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Хороша дружи�
на"

05.30,22.05
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Коко до Ша�
нель" 16+
14.40,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Хороша дружи�
на"
04.20 "Мультфільм"

05.30,22.00
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Діана: Історія
кохання" 16+
14.40,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Хороша дружи�
на"
01.25 Х/ф "Будні карного
розшуку"

05.30,22.05
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Ромі" 12+
14.40,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Хороша дружи�
на"
01.30 Х/ф "Беремо все на
себе"

05.20,23.50
"Слідство
вели...
10.00,11.00 "Корисна про�
грама"
12.25 Х/ф "Єлизавета: Зо�
лотий вік" 16+
14.40,15.40, 01.35 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Казино Ро�
яль" 16+
04.00 "Орел і решка

07.00 Х/ф "Жандарм із
Сен�Тропе"
09.00 "Готуємо разом
10.00 "Все для тебе"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Людина�амфі�
бія"
14.00 Т/с "Ні кроку назад!"
20.00,03.45 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.05 Т/с "Побачити океан"
01.55 Х/ф "Казка про жінку
та чоловіка"

ÑÒÁ

ÑÒÁ

07.50 "МастерШеф
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Некерова�
не кохання" 12+
23.05 Т/с "Кріпосна" 16+

08.30 "МастерШеф
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Некерова�
не кохання" 12+
23.05 Т/с "Кріпосна" 16+

ICTV

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
11.20, 13.15 Х/ф "Цар скор�
піонів
12.45,15.45, 18.45 Факти
14.10, 16.15 Т/с "Брюс" 16+
20.25 Прихована небезпе�
ка
21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Пес�6" 16+
22.30 Свобода слова
00.00 Х/ф "300 спар�
танців" 16+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
11.00, 13.30 Х/ф "Цар скор�
піонів
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже
14.50, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.45 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ�2" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Пес�6" 16+
22.35 Т/с "Юрчишини�2"
23.50 Х/ф "Призначення"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 "Орел і решка"
09.25 Т/с "Надприродне"
11.55 Х/ф "Скеля"
14.45 Х/ф "Повітряна в'яз�
ниця" 16+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Пекельна кухня"
21.10 Х/ф "Суддя Дредд"
23.05 Х/ф "Суддя Дредд"
01.00 Х/ф "100 футів" 18+

07.45 "Орел і решка"
09.50 Т/с "Надприродне"
12.30 "Кохання на вижи�
вання" 16+
14.20 Х/ф "Тор 3. Рагна�
рок" 12+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Екси" 16+
21.00 Х/ф "Без обличчя"
23.55 Х/ф "Море спокуси"

ÍÒÍ

ÍÒÍ

07.55 Х/ф "Інтердівчинка"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI
12.30,16.30, 19.00, 02.45
"Свідок"
14.45 Х/ф "Мул" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00,03.20 Т/с "Нарко:
Мексика" (18+)
00.55 Х/ф "Схованка" (16+)

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.10 "Свідок"
09.00 Х/ф "Правда лейте�
нанта Климова"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
14.45 Т/с "Вавилон�Берлін"
18.20 "Будьте здоровi"
23.00,03.15 Т/с "Нарко:
Мексика" (18+)

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, 04.35 Т/
с "Топтун" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00 Т/с "Місце під сон�
цем"
23.10 Правдива історія. Ар�
сеній Яценюк. Части�
на 1
00.10 Гучна справа

ÑÒÁ

08.20 "МастерШеф
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
08.00 "МастерШеф
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+ 14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+ 19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Некерова�
19.05 "СуперМама" 12+
не кохання" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Некерова�
23.05 Т/с "Кріпосна" 16+
не кохання" 12+
23.05 Т/с "Кріпосна" 16+
ÑÒÁ

09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
10.55, 13.30 Х/ф "Цар скор�
піонів
12.45,15.45 Факти. День
13.45 Т/с "Розтин покаже
14.45, 16.30 Т/с "Пес" 16+
17.45 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ�2" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.25 Секретний фронт
21.30 Т/с "Пес�6" 16+
22.35 Т/с "Юрчишини�2"
23.50 Х/ф "Анаконда" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.25 "Свідок"
09.00 Х/ф "Право на
постріл"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI
14.45 Т/с "Вавилон�Берлін"
18.20,01.50 "Правда життя"
23.00, 03.25 Т/с "Нарко:
Мексика" (18+)
00.50 "Легенди бандитсько�
го Києва"

ÍÒÍ

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"
23.10 Правдива історія. Ар�
сеній Яценюк. Части�
на 2
00.10 Гучна справа

ICTV
ICTV

07.15 "Орел і решка"
07.15 "Орел і решка"
07.20 "Орел і решка"
09.25 "Пекельна кухня"
09.20 Т/с "Надприродне"
09.25 Т/с "Надприродне"
11.40 "Екси" 16+
12.40 "Кохання на виживан� 12.55 "Кохання на виживан� 13.50 "Діти проти зірок"
ня" 16+
ня" 16+
15.10 Х/ф "Суддя Дредд"
14.45 Х/ф "Неймовірний 14.55 Х/ф "Норбыт" 16+
17.00 Х/ф "Блейд" 16+
Халк" 16+
17.00,19.00 "Хто зверху?"
19.40 Х/ф "Блейд 2" 16+
17.00 "Хто зверху?" 12+
21.10 Х/ф "Блейд" 16+
22.00 Х/ф "Блейд: Трійця"
19.00 "Діти проти зірок"
23.45 Х/ф "Корабель�при� 00.25 Х/ф "Примари з Мар�
20.35 Х/ф "Ворог держави"
вид" 18+
са" 18+
23.05 Х/ф "Конвоїри" 16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.15 "Свідок"
09.00 Х/ф "Нічна пригода"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI
14.45 Т/с "Вавилон�Берлін"
18.20 "Вартість життя"
23.00, 03.10 Т/с "Нарко:
Мексика" (18+)
01.05 "Легенди бандитсько�
го Києва"

ÑÒÁ

04.50 Т/с "Тільки скажи"
12+
05.25, 10.55 Т/с "Некерова�
09.10 "МастерШеф" 12+
не кохання" 12+
07.50 "Неймовірна правда 13.45 "СуперМама" 12+
18.40 "Битва екстрасенсів"
про зірок"
16+
16.40 "Хата на тата" 12+
19.00 "Україна має талант" 21.00 "Один за всіх" 16+
22.10 "Таємниці ДНК" 16+
22.00 "МастерШеф" 12+
23.20 "Україна має талант"
ÑÒÁ

08.15 Прихована небезпека
08.45 Факти. Ранок
08.45 Факти. Ранок
09.15, 13.00 Т/с "Дільнич�
09.15,19.25 Надзвичайні 09.15,19.25 Надзвичайні но�
ний з ДВРЗ�2" 16+
новини
вини
12.45 Факти. День
10.10 Скетч�шоу "На трьох" 10.10,20.10 Дизель�шоу
14.25 Х/ф "Стрілець" 16+
11.00, 13.30 Х/ф "Цар скор� 11.45,13.15, 23.00, 01.50 "На 16.55 Х/ф "Подорож до
піонів
трьох" 16+
центру Землі"
12.45,15.45 Факти. День
12.45,15.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
13.50 Т/с "Розтин покаже 14.00 Т/с "Розтин покаже 19.10 Х/ф "Подорож
14.45, 16.30 Т/с "Пес" 16+ 15.00, 16.15 Т/с "Пес" 16+
21.00 Х/ф "Розлом Сан�Ан�
17.45 Т/с "Дільничний з 16.50 Т/с "Дільничний з
дреас" 16+
ДВРЗ�2" 16+
ДВРЗ�2" 16+
23.25 Х/ф "Швидше кулі"
18.45,21.10 Факти. Вечір
18.45 Факти. Вечір
01.25 Х/ф "Анаконда" 16+
20.25,01.50 Анти�зомбі
03.40 Скарб нації
02.45 Х/ф "Анаконда�2: По�
21.30 Т/с "Пес�6" 16+
03.45 Я зняв!
лювання на прокляту
22.35 Т/с "Юрчишини�2"
03.50 Еврика!
орхідею" 16+
23.50 Х/ф "Анаконда
ICTV

ICTV

ÑÒÁ

07.00,19.00, 22.50 "Холос�
тячка Злата Огнєвіч"
11.30,00.00 "Як вийти
заміж" 16+
12.20, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�
Новини"
01.00 "Битва екстрасенсів"

²ÍÒÅÐ

05.05 Х/ф "Якщо йдеш, то
йди"
06.55 Х/ф "Жандарм у
Нью�Йорку"
09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 12.00 "Інше
життя"
12.50 "Речдок. Велика спра�
ва"
17.15 Х/ф "007: Казино Ро�
яль"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Ні кроку назад!"
12+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.10 Х/ф "Північний по�
люс"
10.05 "Орел і решка
13.15 "Хто зверху?" 12+
15.40 М/ф "Альоша Попо�
вич і Тугарин Змій"
17.05 М/ф "Добриня Мики�
тич і Змій Горинич"
18.35 Х/ф "Капітан Мар�
вел" 12+
21.00 Х/ф "Чорна Пантера"
ÍÒÍ
23.50 Х/ф "Клік: З пультом
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
по життю" 16+
02.25 "Свідок"
ÍÒÍ
09.00 Х/ф "Дурні помира�
07.40 Х/ф "Вічний поклик"
ють по п'ятницях"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI 14.35 "Випадковий свідок
14.40 Т/с "Вавилон�Берлін" 15.45 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00,02.15 "Свідок"
18.20 "Таємниці світу"
23.00,03.25 Т/с "Нарко: 19.30 Х/ф "Золоте теля"
23.00 Х/ф "Смертоносний
Мексика" (18+)
воїн" (18+)
00.50 "Легенди бандитсько�
00.55 "Таємниці криміналь�
го Києва"
ного світу"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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"
23.10 Т/с "Кришталева
мрія" 12+
02.00 Гучна справа

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 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Місце під сон�
цем"
23.10 Слідами українського
металобрухту
23.50, 02.00 Т/с "Криштале�
ва мрія" 12+

09.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с "Не говори мені
про любов" 12+
14.40, 15.30 Т/с "Сім'я і тро�
хи справедливості"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00,02.00 Т/с "Топтун"
12+
01.30 Телемагазин
02.30 Т/с " Пробудження
любові " 12+

ICTV

08.40 Громадянська оборо�
на
09.40 Х/ф "Атомна блон�
динка" 16+
11.55, 13.00 Х/ф "Солт" 16+
12.45 Факти. День
14.05 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Рятувальники
Малібу" 16+
23.45 Х/ф "Водій для копа"
16+
01.35 Х/ф "Цар скорпіонів�
2: Сходження воїна"
16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.20 М/ф "Альоша Попо�
вич і Тугарин Змій"
10.00 М/ф "Добриня Мики�
тич і Змій Горинич"
16+
11.25 Х/ф "Клік: З пультом
по життю" 16+
13.40 Х/ф "Капітан Мар�
вел" 12+
16.05 Х/ф "Чорна Пантера"
18.55 Х/ф "Учень Чародія"
21.00 Х/ф "Принц Персії:
Піски часу" 16+
ÍÒÍ

06.55 Х/ф "Веселі Жабок�
ричі"
08.15 "Слово Предстоятеля"
08.20 "Випадковий свідок.
Навколо світу"
10.50 Т/с "Коломбо" (16+)
13.50 Х/ф "Золоте теля"
17.05 Х/ф "Це було в Пень�
кові"
19.00 Х/ф "Сержант міліції"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
23.00 Х/ф "Братство по
07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
крові" (16+)
07.30,03.40 Реальна місти� 01.05 Х/ф "Смертоносний
ка
воїн" (18+)
10.30 Т/с "Щоб побачити
ÒÊ
ÓÊÐÀ¯ÍÀ
веселку" 16+
14.10, 16.00 Т/с "Мій милий 09.10 Т/с "Місце під сон�
цем"
знайда" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Мить,
20.00 Головна тема
вкрадена у щастя"
21.00 Шоу Маска � 2
19.00 Сьогодні
23.30 Що? Де? Коли?
01.00, 02.15 Т/с "Топтун" 23.00, 02.00 Т/с "Щоб поба�
чити веселку" 16+
12+
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ОГОЛОШЕННЯ
Запрошуємо на роботу водіїв-далекобійників на внутрішні перевезення (база м.
Коростишів). Оплата праці
договірна. Тел. 0963246855,
0967861545
Робота ОХОРОННИК. Вахтовий метод 14/14 діб. Заробітна плата ВИСОКА. Робота в
Житомирі та області, Києві та
області. 067-217-30-81, 067462-70-16, 097-67-85-162

Покрівельні роботи будьякої складності. Заміри,
монтаж, демонтаж, ремонт,
заміна даху. 15 років досвіду! 068-861-92-42
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будьяких 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

Коли в Україні будуть сучасні бібліотеки?
За статистикою, в
Україні працює близько
15 тисяч бібліотек, 80% з
них розташовані в сільській місцевості. При
цьому їхня чисельність
постійно скорочується,
а відвідуваність падає
щороку.
На зміну читацькому квитку
все частіше приходять електронні
книжки, соціальні мережі, ігри.
Але ставити хрест на бібліотечній
справі зарано. Ці простори мають
великий культурний і освітній потенціал, достатньо лише додати
трохи сучасності. Про успішні
приклади осучаснення бібліотек
та законодавчі рішення дізнавався
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Модернізація закону

На початку вересня Верховна
Рада проголосувала у першому
читанні за зміни у закон про бібліотечну справу. Чинний закон був
ухвалений 1995 року та оновлений
у 2000 році, тож вже трохи втратив
актуальність. Нова редакція закону
прибирає застарілі норми і додає
низку сучасних термінів, наприклад
«електронна база даних», «електронний документ» та «бібліотечний
пункт». Також закон передбачає
створення Національної електронної бібліотеки, яка буде містити
цифрові копії друкованих видань
та аудіовізуальних документів.
Документ пропонує сучасну
класифікацію бібліотек за формами власності та суспільним призначенням. Закон передбачає, що

процес реорганізації чи ліквідації
публічних бібліотек має розглядатися публічно. Як зауважують
автори закону, документ захистить
бібліотеки у громадах від закриття,
а також посилить соціальні гарантії
бібліотекарів.
«Дуже важливо, що ми заклали
запобіжники проти хаотичного
закриття бібліотек у громадах.
Ліквідувати бібліотеку можна
лише за згоди громади, погодження
з Міністерством культури і в разі,
якщо це не суперечить державним
соціальним нормативам забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», – пояснює авторка
законопроєкту Євгенія Кравчук.
Закону ще належить пройти
друге читання, але вже зараз
експерти позитивно оцінюють
модернізацію бібліотечного законодавства.
Крім законодавчих змін, бібліотеки планують підтримати фінансово. За словами заступниці
міністра культури Лариси Петасюк,
міністерство ініціює державні субвенції для бібліотек в об'єднаних
громадах.

«Успіх нашої держави залежить
від людського потенціалу, який розвиватиметься, як буде якісна освіта, культурна складова і виховання
національної ідентичності. І я переконана, що саме бібліотеки є такими центрами, де ці складові поєднуються. Зараз наше міністерство
розробляє культурну субвенцію. Ми
хочемо в бюджеті передбачити безпосередньо для ОТГ державну підтримку для всіх закладів культури,
в тому числі для бібліотек. І зараз
працюємо з комітетом Верховної
Ради саме з цього питання», –зазначила Петасюк.

Успішні приклади на місцях

Поки у владних кабінетах вирішують, як підтримати бібліотеки,
на місцях є надихаючі приклади,
коли громади самотужки створили
сучасний простір. Яскравий приклад – це Нововодолазька територіальна громада на Харківщині.
Місцеву бібліотеку перетворили
на соціальний простір, де читають
книжки, проводять майстер-класи,
переглядають фільми. Жителям
громади навіть пропонують без-
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коштовну послугу бібліоняні, тобто
можливість залишити дітей під
наглядом бібліотекаря.
«Щоб не винаходити велосипед,
у нашій громаді одразу взялися ретельно вивчати досвід європейських
країн. Краще один раз побачити, ніж
100 разів почути, тому представники громади їздять на стажування
та з навчальними візитами до країн
ЄС. На рішучі зміни в бібліотечній
справі ми надихнулися після відвідування ґміни Вишневої у Польщі, де
побачили, як може працювати сучасна бібліотека, навіть якщо там
усього два співробітники», – ділиться
досвідом директорка бібліотеки
громади Тетяна М’ячина в інтерв’ю
газеті «Урядовий кур’єр».
Зробити ремонт вдалось за
кошти громади: замінили вікна,
двері, підлогу, стелю, оновили
освітлення та дизайн. Меблі і
мультимедійне обладнання надало
німецьке товариство міжнародного
співробітництва GIZ.
Похвалитись успішною співпрацею з міжнародними партнерами можуть і на Чернігівщині. У
селах Галиця та Перемога Лоси-

нівської громади на базі бібліотек
відкрили інформаційно-дозвіллєві
простори. Тут створили комфортні
умови для роботи та відпочинку,
провели інтернет. Ремонт зробили
за власні кошти, за підтримки програми USAID DOBRE придбали
обладнання та меблі.
У таких громадських просторах
жителі сіл можуть попрацювати за
ноутбуком, зробити ксерокопію та
роздрукувати документи. Для дітей
є настільні ігри, розмальовки.
«Ідея перетворення бібліотеки
на третє місце, відокремлене від
роботи та дому, все більше набирає обертів. Бібліотеки стають
координаційним місцем зустрічі
громади», – зауважує PR-менеджер
Української бібліотечної асоціації
Оксана Бояринова.
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Звичайно, усі ці позитивні
перетворення вимагають
грошей, часу та великого
бажання місцевих активістів. Є надія, що після
ухвалення закону про
модернізацію бібліотек
держава допоможе громадам із осучасненням.
У будь-якому разі бібліотечна справа житиме,
варто тільки трохи її
підтримати.
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