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Частина тиражу
розповсюджується
безкоштовно

СЕРЕДА

Розвиток інституту
старост розпочався
зі скорочення округів

Віктор Першко

Так сталося, що
питання, яке слід
було врегулювати
до 1 листопада 2021
року, постало у
ранзі основних проблем, які вирішувала 15-а сесія Романівської селищної
ради. Йшлося про
виконання вимог
Закону України
«Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розвитку
інституту старост».
Перед тим, як винести
проєкт рішення із питання
про старостинські округи на
розгляд сесії, була проведена
дуже грунтовна і об`ємна робота. Адже згідно з вимогами вищезазначеного закону
у термін до 1 листопада 2021
року слід було оптимізувати штати працівників старостинських округів у всіх
новоутворених громадах
України. Основний орієнтир
у ході процесу такої оптимізації стосувався чисельності
жителів, що мають бути зареєстровані як жителі відповідного старостинського
округу. Якщо ще конкретніше – старостинський округ
на чолі із старостою може
утворюватися у разі, якщо у
ньому зареєстровані і мешкають не менше 500 жителів.
Згідно з вищезазначеними законодавчими новаціями, у Романівській селищній

раді довелося зменшувати
кількість старостинських
округів. Спочатку (на старті
роботи із виконання нових
законодавчих норм) взагалі
пропонувалося зменшити
кількість старостинських
округів із 15-ти до 8-ми. Однак після тривалої і доволі
клопіткої роботи вдалося

зафіксувати на теренах Романівської селищної ради
11 старостинських округів.
Деякі із тих старостинських
округів, які сьогодні (вже після рішення сесії 29 жовтня
2021 року) залишаються у
структурі Романівської громади, мають ледве-ледве
більшу кількість жителів

від встановленого законом
нормативу у 500 осіб. Наприклад, на території Ольшанського старостинського
округу сьогодні проживає
503 жителі, у Вільшанському старостинському окрузі
– 505, у Гордіївському та Прутівському старостинських
округах нині проживає по
509 осіб. Що це означає?
Якщо, наприклад, упродовж
року кількість жителів того
чи іншого старостинського
округу зменшиться навіть
на 10-15 осіб, то такий старостинський округ знову
ж таки доведеться оптимізувати. Якщо простіше –
скоротити. Бо така вимога
законодавства.
Під час 15-ї сесії Романівської селищної ради про
роботу над оптимізацією
старостинських округів доповідав заступник селищного голови Василь Ходюк. Він
якраз і розкрив усі проблеми
та вразливі місця у сфері
діяльності старостинських
округів. Розповів про ту роботу, завдяки якій кількість
округів сьогодні залишається оптимальною і становить
одинадцять округів. Адже
11 – це ж не 8.

«Там, де не вистачає
бюджетних грошей, допомагаю
особистими коштами»

с. 4

Для соціального працівника
і досі найкращий подарунок —
велосипед

с. 4

Пам'ятаємо Віталія
Василюка!

с. 5

Таким чином, після завершення 15-ї
сесії у структурі Романівської селищної ради не стало
Бул д и ч і в с ь ко г о,
Червонохатківського, Старочуднівськогутянського
та Ягодинського
старостинських
округів.
Загалом чисельність
працівників місцевого самоврядування у штаті Романівської селищної ради
скоротиться на 13 осіб (4 старости та 9 діловодів). Щодо
роботи старост у межах
новоутворених старостинських округів, то головний
наголос у роботі владних
органів (старости та діловоди) відтепер робитиметься
на відвідуванні сіл того чи

іншого старостинського
округу. Йдеться про те,
що старости мають більше
бувати у селах свого старостинського округу, аби максимально наблизити владу
до потреб жителів. Про це
зауважив заступник голови Романівської селищної
ради В. Ходюк, і про це ж
йшлося у виступі депутатки
від «Батьківщини» М. Сосновської. Марія Андріївна
так дослівно і зауважила,
що старости не повинні себе
вести, як почесні громадяни своїх сіл. Щодо вимог до
старост і щодо покращення
ефективності їхньої роботи,
то багатьом зрозуміло, що
вдосконалювати тут є що.
Адже вже сьогодні зрозуміло, що після першого
року життя новообраної у
жовтні 2020-го року влади
працювати доведеться значно ефективніше.

2

WWW.ZT.20MINUT.UA

Новини

Середа, 3 листопада 2021

Шлях до відродження
села – сучасна дорога
Якщо у минулому (№ 38) виході
нашої газети ми розповідали про
ремонт доріг місцевого значення
силами громади або ж за підтримки спонсора (депутата), то сьогодні
маємо нагоду розповісти про те,
що, згідно з президентською програмою «Велике будівництво», на
території Романівської селищної
ради було відремонтовано дорогу із
Романова у напрямку Лісової Рудні
та Межирічки.
Фактично київська дорожнобудівельна компанія «Будстандарт»
збудувала нових шість кілометрів дороги до села Монастирок. Капітальний ремонт дороги
передбачав і облаштування дорожної інфраструктури: мостів,
зупинок, освітлення небезпечних
ділянок. Дорога, ремонт якої
обійшовся державному бюджету
у 46,39 мільйона гривень, суттєво
покращила транспортне сполучення між Романовом та селами
Ясногородського та Годиського
старостинського округів. Ну а для
жителів майже десяти сіл Романівської селищної ради суттєво покращились умови для сполучення
із центром громади (Романовом), а
також у напрямку обласного центру. Звісно, до того, аби вся дорога
між Романовом та Межирічкою
була відремонтована згідно з найсучаснішими вимогами, ще далеко,
але початок покладений гарний.

Олегу Пугачу
вручили медаль
з нагоди ювілею
незалежності
Пам’ятною ювілейною медаллю «30 років Незалежності України» у Романові було нагороджено
директора Романівського РЕМ Олега Пугача.
Нагороду, яка доповнить перелік спортивних нагород та низки
професійних відзнак у житті О. Пугача, 29 жовтня 2021 року, напередодні відкриття чергової сесії Романівської селищної ради, йому
вручили голова Романівської селищної ради В. Савченко та секретар
ради Ю. Чумаченко.

Житомиряни їздили
у Молетай, який дружить
із Романовом
Марійка Приймак

Невелика делегація
у складі депутатів Житомирської обласної
ради наприкінці жовтня
2021-го року відвідала із
робочим візитом місто
Молетай, що у Литовській республіці.
На Житомирщині місто Молетай знають насамперед тому,
що саме це місто має офіційно
встановлені дружні побратимські
стосунки із Романівським районом.
Сьогодні, після проведених в Україні реформ із децентралізації влади
та чергових змін в адміністративнотериторіальному устрої, Романівського району формально вже не
існує, але правонаступником його
абсолютно логічно вважається Романівська селищна рада, територія
якої на 80% співпадає із територією
колишнього Романівського району.
Зрозуміло, що до складу делегації
від Житомирщини, яка поїхала
до міста Молетай, доречно було
б включити хоча б одного представника Романівської громади.
Адже литовці, як представники
європейського співтовариства, прекрасно розуміються на всіх труднощах реформування політичного та
господарського життя в Україні,
але ще краще відчувають етичні
засади дружніх взаємин між певними територіальними утвореннями
України та Литовської республіки.
Тому у складі житомирської делегації, яку очолював заступник голови

Житомирської обласної ради Володимир Ширма, очільники міста
Молетай сподівалися побачити і
представників від Романова. Але
у Житомирі виявилося, що про
Романів просто «забули». Вийшло
негарно, бо ж литовці однозначно
запитали у гостей, чому у їхньому
складі немає делегатів від Романівської громади.
Звісно ж, візит житомирської
делегації, у складі якої були депутати із Житомира Ірина Дячук та
Андрій Ковальов, а також бердичівлянка Людмила Кицак, виявився
змістовним і насиченим багатьма
заходами. Гості зустрілися із мером
м. Молетай, відвідали етнокосмологічний музей, в якому проходить
виставка експонатів Житомирського музею ім. Корольова. Там же
була підписана нова угода про
партнерство між музеями.

Житомиряни також зустрілися
із керівництвом міжнародної компанії Nano avionics та запросили
литовців до співпраці з Поліським
кластером. У ході візиту житомирська делегація запросила до Житомира і представників компанії
GEOMATRICS.
У столиці Литви житомиряни
відвідали Національний музей сучасного мистецтва та ознайомилися зі Старим Вільнюсом.
Відтепер, звісно ж, можна
очікувати на приїзд делегації від
литовського Молетая на Житомирщину. Мабуть, варто сподіватися,
що Житомирська обласна рада все
ж таки зважить на те, що стосунки
між Молетаєм та Романовим були
встановлені ще кілька років тому і
розвивати їх треба дуже делікатно,
змістовно і, як то кажуть, із розумом.

Як боротись
з аграрним
рейдерством?
Самовільне зайняття земельної ділянки – будь-які дії,
які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за
відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи
органу місцевого самоврядування про її передачу у власність
або надання у користування
(оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої
земельної ділянки, за винятком
дій, які відповідно до закону є
правомірними.
Це питання регулюється
Конституцією України, Земельним кодексом України, Кримінальним кодексом України,
Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про державний
контроль за використанням та
охороною земель».
Якщо щодо вашої земельної
ділянки було здійснено самовільний захват, існує досудовий
та судовий порядок.
Досудовий порядок передбачає звернення до:
- правоохоронних органів;
- Комісії з питань розгляду
скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції
України;
- регіональних оперативних
штабів, які працюють у режимі
оперативного реагування на
спроби рейдерських захоплень
земель або вирощеного врожаю;
- мобільних точок доступу
до системи безоплатної правової допомоги з метою повідомлення про факт рейдерської
атаки та консультування щодо
подальших дій.

Судови й поря док . Ви
може звернутися до суду з позовом про скасування рішення
про державну реєстрацію прав,
документів, на підставі яких
проведено державну реєстрацію прав, скасування записів
про проведену державну реєстрацію прав та з позовом про
звільнення самовільно зайнятої
земельної ділянки:
- до господарського суду,
якщо сторонами спору є юридичні особи та або громадяни
– суб’єкти підприємницької
діяльності;
- до адміністративного суду,
якщо оскаржуються рішення,
дії чи бездіяльність суб’єктів
владних повноважень, компетентних у сфері земельних
правовідносин;
- у всіх інших випадках – до
судів загальної юрисдикції в
порядку цивільного судочинства.

З а бі л ь ш де та л ь н и м
роз'ясненням ви можете
звернутися до фахівців відділу Романівського бюро правової допомоги за адресою:
смт Романів, вул. С. Лялевича, 2, тел.: (04146) 2-34-34,
зателефонувати до контактцентру системи безоплатної
правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах
України.
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Останній шанс на розмитнення
авто на єврономерах
10 листопада в Україні
закінчується пільговий
період розмитнення
автомобілів на європейських номерах.
Після цього власники таких
авто ризикують потрапити на
великий штраф. На яких умовах
ще можна встигнути розмитнити
автомобіль і чи є надія, що правила змінять, дізнавались експерти
Центру громадського моніторингу
та контролю.

Правила розмитнення

У травні в Україні набули
чинності зміни до Податкового
та Митного кодексів, які зробили
можливим пільгове розмитнення
авто з іноземною реєстрацією.
Відповідно до нових правил,
під спрощену процедуру потрапили вживані автомобілі з
європейською реєстрацією, яким
більше п’яти років та які в’їхали
в Україну до 31 грудня 2020 року.
Водночас неможливо розмитнити авто, нижчі за екологічний
стандарт «Євро-2», і ті, що були
ввезені з країни-агресора або
тимчасово окупованої території
України. Вантажні автомобілі
вагою понад 3,5 тонни, автобуси, мікроавтобуси, мотоцикли
також не потрапили під пільги.
За правилами один власник може
розмитнити лише один легковий
автомобіль.
На період пільгового розмитнення автомобілі на єврономерах тимчасово звільнили від

оподаткування ввізним митом.
Сума акцизного податку не залежить від вартості транспорту,
а вираховується залежно від віку,
об’єму і типу двигуна. Відповідно до формули, чим старше авто
і більший об’єм, тим дорожче
коштуватиме розмитнення. Для
машин до 9 років базова ставка
залишається нульовою. А власникам машин, яким більше 15 років,
доведеться сплатити 150 євро. За
даними митників, більшість авто
на єврономерах, які перебувають
в Україні, можна розмитнити за
тисячу євро.

Можливості та ризики

На пільгове розмитнення власники авто отримали 180 днів з
моменту набрання чинності законів. Учасники АТО/ООС – 270
днів. Нині вже спливла більша
частина пільгового терміну і є
перші цифри. Так, за даними Державної митної служби, з 15 червня
до 22 вересня за новою формулою
було розмитнено 40 тисяч авто. До
бюджету було сплачено близько
1,4 млрд грн. Найбільше машин
розмитнили на Закарпатті – 7659
авто, Київщині – 4163 авто, Одещині – 4093 авто.

Усім, хто не встигне або не
захоче розмитнювати машину,
після 10 листопада загрожуватиме штраф. Якщо патрульні
зупинять водія на такому авто
– випишуть штраф на 8 500 грн,
а дані про порушення митних
правил передадуть на митницю. Далі мають скласти постанову про перевищення терміну
ввезення авто і надіслати її
власнику за адресою прописки.
Потім буде суд і штраф на суму
170 тисяч грн. Також порушникам загрожує арешт рахунків
та майна.

«Якщо суд винесе відповідне рішення – штраф доведеться заплатити. Заарештують майно людини і
навіть якщо у нього нічого немає: ні
рахунків, ні квартири. Виконавча
служба знайде, як стягнути ці гроші.
У такому разі громадянин буде все
життя жити з боргом з таким виконавчим провадженням», – пояснює
адвокат Ростислав Кравець.
Звичайно, чимало власників автівок не погоджуються із новими
правилами розмитнення, критикують надто короткий пільговий
термін і вартість розмитнення. У
вересні біля будівель Верховної Ради
та Офісу президента знову протестували представники громадської
організації «Авто-Євро-Сила».
Водночас у парламенті кажуть, що
це остання поступка і змінювати
правила або терміни розмитнення
вже не планують.
«Це востаннє, крапка. Питання
вирішувалося «раз і назавжди» вже
тричі. Однак після цього активісти
знову поверталися зі своїми новими
вимогами. Вони отримують пільгу
або відстрочку, під цю пільгу завозяться нові автомобілі на єврономерах, і процес отримує нове дихання.
Не впевнений, що у цивілізованій і
сильній державі ми повинні приймати рішення, виходячи не з інтересів всього суспільства, а з інтересів
окремої, нехай і добре організованої,
громадської організації», – наголошує
голова комітету з питань фінансів,
податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Наскільки рішучими будуть
обидві сторони після закінчення
пільгового періоду, буде ясно вже
у листопаді. Але схоже, що епоха
«євроблях» закінчується.

Як працюватимуть пенсійні накопичення?
Урядовці вже не вперше
кажуть, що чинна пенсійна система вичерпала себе.
Кількість пенсіонерів щороку
збільшується, а працездатного
населення – зменшується.

За його словами, за таких умов пенсія
при середній зарплаті 14 тисяч становитиме
5600 грн.
Щодо виплат накопичень, то їх здійснюватимуть страхові компанії. Гроші можна буде
отримати кількома способами: щомісяця
впродовж 10 років чи більше, а також одноразовим платежем (у разі хвороби, інвалідності,
переїзду до іншої країни тощо). Накопичену
пенсію можна буде передати у спадщину.
Планується, що інформація про пенсійні
накопичення міститиметься у Єдиному соціальному реєстрі. Кожен українець зможе сам
переглядати обсяг своїх внесків та доходів в
електронному кабінеті.

І через 10-15 років одному працівнику
доведеться утримувати двох пенсіонерів,
а це непідйомна ситуація для економіки.
Щоб цього не сталося, потрібно запровадити
систему пенсійних накопичень. Перший
етап розпочнеться уже 2023 року. Що він
передбачає, дізнався Центр громадського
моніторингу та контролю.

Накопичення VS інфляція

Спочатку бюджетники

У 2023 році уряд планує запустити для
бюджетників соціальні пакети з накопичувальною пенсійною системою. Іншими словами, вчителі чи лікарі зможуть відкладати
гроші на свою майбутню пенсію. Далі цю
модель планують масштабувати на решту
українців.
«Поширення досвіду запровадження соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями на соціальних працівників, вчителів,
військових – це такий важливий елемент до
накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальна пенсійна система діє в усіх розвинених
країнах світу. Це важливо не лише для людей
як накопичення на майбутню пенсію, але це
і можливість для економіки отримати додатковий фінансовий інвестиційний ресурс»,
– наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, накопичувальна система
дозволить пенсіонерам мати вдвічі більші
виплати, ніж сьогодні.

Скільки відраховуватимуть?

На разі правила й алгоритм роботи
системи ще розробляється. Міністерство
соціальної політики пропонує запровади-

ти обов’язкові пенсійні накопичення для
всіх працівників молодше 50 років. Розмір
обов’язкових відрахувань поки точно невідомий. Урядовці допускають 2% від громадянина та роботодавця.
«Сьогодні ми будуємо систему таким
чином, щоб не було обтяження на бізнес і
людей. Зараз у законодавчих пропозиціях
передбачається, що роботодавці сплачуватимуть на особистий пенсійний рахунок
людини 2% внесків завдяки відповідному
зменшенню ставки ЄСВ, а працівники – 2%
завдяки зменшенню ставки ПДФО (податок
на доходи фізичних осіб). Фактично частину
податків, які сплачуються зараз, замість
перерозподілу через бюджет передадуть у
власність людині», – зауважила очільниця
Мінсоцполітики Марина Лазебна. За її словами, варіант 1%+1% теж можливий.
Водночас Міністерство фінансів допускає
також участь держави у внесках. Накопичені
на рахунках кошти вкладатимуться у державні та недержавні пенсійні фонди.

«На першому етапі фонд буде державним,
щоб розробити довіру до системи, а на більш
пізніх етапах, у 2026-2027 роках, учасники
самостійно зможуть обирати пенсійний
фонд», – зазначив міністр фінансів Сергій
Марченко.
Частина пенсійних внесків інвестуватиметься в економіку України.

Основна пенсія + накопичення

У Мінсоцполітики наголошують, що запровадження накопичувальної системи не
означатиме відмову від традиційної пенсії.
Накопичувальна і солідарна системи існуватимуть паралельно.
«Щоб система працювала ефективно, всі
три рівні пенсійної системи повинні працювати комплексно. Покращена солідарна система, обов'язкова накопичувальна та приватна
накопичувальна. Тільки тоді це може дати в
найближчій перспективі достойний коефіцієнт заміщення», – вважає радник міністра
фінансів Віталій Ломакович.

Досвід інших країн свідчить, що 2%
обов’язкового внеску недостатньо для ефективної накопичувальної пенсійної системи.
У такому разі є великий ризик, що відрахування з’їсть інфляція, зауважують експерти.
Пенсійні накопичення будуть працювати, якщо їхній інвестиційний дохід за рік
перевищуватиме інфляцію щонайменше
на 2-3%. На думку економістів, для цього
Україні потрібен фондовий ринок. Втім, у
Мінфіні впевнені, що на старті реформи
обійдуться без нього.
«На першому етапі державний накопичувальний пенсійний фонд буде вкладати в
облігації внутрішньої позики. Відсутність
фондового ринку не повинна стати проблемою
для створення накопичувальної системи», –
зауважив міністр фінансів Сергій Марченко.
Ще одним важливим моментом, на який
звертають увагу експерти, є створення надійної системи адміністрування та захисту
пенсійних вкладень. У громадян повинен
бути вибір, куди вкладати свої гроші. З одного боку, за останні роки жоден приватний
пенсійний фонд не збанкрутував. З іншого
боку, досі це був дуже малий відсоток вкладників. Як система працюватиме з більшими
обсягами, поки невідомо.
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Ігор Ходак: «Там, де не вистачає
бюджетних грошей, допомагаю
особистими коштами»
Депутат Житомирської
обласної ради Ігор Ходак (фракція «Наш край») часто буває у
селах і селищах Романівської,
Чуднівської, Вільшанської,
Миропільської, Любарської
громад.
Чимало депутатів місцевих рад у цих
громадах знають Ігоря Ходака ще й через
його присутність на сесіях. Але особливу
увагу генеральний директор ТОВ «ВІВАД
09» приділяє спілкуванню зі старостами,
які найчастіше і найближче спілкуються із
жителями сіл та селищ, а тому найкраще
знають про болючі та актуальні проблеми
громад.
«Задля того, аби володіти реальною
картиною життя у громадах, минулого
тижня я провів зустрічі зі старостами
округів, які входять до складу Романівської селищної ради, – зазначив І. Ходак.

– Говорили про наболіле – дороги, стан
об’єктів соціального призначення, покращення інфраструктури населених
пунктів. Частину витрат, які необхідні
для вирішення низки проблем, з якими
звернулися старости, я взяв на себе».
Ігор Ходак запевнив старост кількох старостинських округів, що вже найближчим
часом допоможе забезпечити грейдерування доріг у Прутівському, Ольшанському, Червонохатківському, Соболівському,
Старочуднівськогутянському, Годиському
та Ясногородському старостинських округах. Слід зауважити, що вже за кілька днів
після зустрічі зі старостами грейдерування
доріг силами автогрейдера ТОВ «ВІВАД 09»
пройшло у селах Велика Козара, Соболівка
і Червоні Хатки.
Водночас депутат Житомирської обласної ради Ігор Ходак відповів на низку
запитань від старост Романівської селищної ради і пообіцяв підтримку у вирішенні
кількох найбільш наболілих та актуальних
проблем. Так, за особисті кошти депутата

знайдено можливість забезпечити юридичну підтримку жителів Годиського округу з
питань оплати орендної плати для власників земельних ділянок – паїв. У Годиському
та Вільшанському старостинських округах
Ігор Ходак також за власний кошт облаштовує вуличне освітлення. У селах Старочуднівська Гута та Химрич Ігор Ходак за
кошти ТОВ «ВІВАД 09» облаштовує зупинки
громадського транспорту. У Романівському
старостинському окрузі депутат від партії
«Наш край» Ігор Ходак забезпечить ремонт
під’їзного шляху протяжністю 300 метрів
до місцевої школи.
У Биківському старостинському окрузі
депутат пообіцяв виконати вже за кошти
обласного бюджету (знадобиться 109 тисяч
гривень) поточний ремонт даху котельні
місцевої загальноосвітньої школи.
На завершення зустрічі зі старостами Романівської селищної ради І. Ходак закликав
чітко вибудовувати план дій не лише подолання давніх проблем, але й для розвитку
територій.

У Романові
«Наш край»
ініціював
звернення
до уряду і
парламенту

З ініціативи депутата Романівської
селищної ради Василя Флуда (фракція
«Наш край») під час проведення 15-ї
сесії Романівської селищної ради 29
жовтня 2021 року було опрацьоване та
затверджене у сесійному залі звернення депутатів Романівської селищної
ради до Кабінету Міністрів України
та Верховної Ради України щодо соціально-економічного захисту
громадян України під час проходження опалювального сезону
2021–2022 років та справедливу
тарифікацію опалення і постачання гарячої води.

«Батько наш Бандера»
пролунало і над
Каменем. І пішло далі!
Уславлене співоче
тріо «Червоні маки» із
села Камінь у складі
Ірини Топінко, Алли
Гринчук та Людмили
Білоус у співпраці із
Михайлом Назарцем
кілька днів тому готувалося до традиційного свята – Дня
працівників закладів
культури, яке відзначають 7 листопада.
Як завжди, готували, експериментували, пробували.
Готували нову пісню
до святкового концерту. Саме у цей
час народилася ідея
спробувати себе серед
учасників популярного в Україні флешмобу
із виконанням пісні
«Батько наш Бандера».
«Червоні маки» спробували, і вийшло аж
дуже непогано.
Відтепер на багатьох хвилях та ефірах лунає вже культова
сьогодні пісня у виконанні самодіяльних співачок із села
Камінь. І класно лунає!

Для соціального працівника
і досі найкращий подарунок –
велосипед
Марійка Приймак
Працівниця територіального
центру соціального обслуговування
населення Романівської селищної
ради Галина Бондар працює у двох
селах – Вільха і Мала Токарівка.
Практично щодня жінці доводиться долати відстані, що вимірюються
десятками кілометрів. До того ж
її підопічні потребують доставки
продуктів, товарів повсякденного
вжитку, побутових виробів. І все це
лягає на руки та плечі невтомної
жінки. Тож напередодні її професійного свята депутат Житомирської обласної ради від партії «Наш
край» Ігор Ходак придбав для
соціального працівника міцний,
зручний і надійний велосипед. Із
усім можливим начинням та обладунками для перевезення пакетів,
пакунків чи коробок, які замовляють Галині Бондар її підопічні
пенсіонери та одинокі громадяни.
Відтепер навіть далекі відстані між
селами чи окремими вулицями в
одному селі соціальний працівник
здолає швидше і без надмірних
зусиль. Тож подарунок до свята від
депутата виявився доречним і дуже

потрібним як для Галини Бондар,
так і для її підопічних пацієнтів.
Вони вже із більшим оптимізмом

та сподіванням чекають біля своїх
домівок на появу Галини Бондар.
Тепер вже – на велосипеді.
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Стратегія є, але шляху до розвитку не видно
Віктор Радчук

Першим пунктом у роботі
15-ї сесії Романівської селищної
ради, яка проходила 29 жовтня
2021 року, значилось питання
про ухвалу (затвердження)
Стратегії розвитку Романівської селищної ради на період
до 2027 року. Варто зауважити,
що депутати доволі швидко,
вислухавши лише одне зауваження із вуст одного зі своїх
колег (депутата О. Капінуса),
ухвалили Стратегію розвитку
Романівської громади на вищеозначений період. Більше про
перспективу розвитку і взагалі
про ключові моменти та напрями такого розвитку того дня у
сесійному залі не йшлося.
Таким чином, 29 жовтня було поставлено
крапку у роботі над важливим аспектом
життєдіяльності Романівської селищної
ради, по суті, аж на п’ятирічку вперед. Якраз
тут було б доречно нагадати нашим читачам
(і всім жителям Романівської селищної ради)
про те, що робота над стратегією розвитку
на період до 2027-го року розпочалася пів
року тому. У квітні 2021 року було створено робочу групу, яка у травні провела своє
перше засідання. Для підготовки стратегії
розвитку було залучено потенціал науковців
на чолі із кандидатом економічних наук,
житомирянкою Ларисою Протасовою.
Влітку 2021-го року розпочався один із
найголовніших етапів у роботі над створенням Стратегії розвитку Романівської
громади на період до 2027-го року. Розпочалися громадські обговорення певних

напрямів та розділів майбутньої стратегії
життя громади на п'ять–шість років. До обговорення перспектив розвитку громади
на означений період долучалися старости
усіх старостинських округів, фахівці усіх
відділів і структурних підрозділів Романівської селищної ради. Варто зауважити, що у
середовищі громади Романівської селищної
ради проводились певні опитування різних
категорій і соціальних прошарків (страт)
населення. Вже навіть побіжного погляду
було достатньо, аби зрозуміти, що половина населення Романівщини має доволі
переконливу позицію щодо депресивності
нинішнього стану економіки своєї громади.
Наприклад, 28% опитаних на території
Романівської селищної ради респондентів сказали, що Романів та Романівська
громада – це місце (територія), у якої
немає перспектив. 20% опитаних романівчан зазначили, що просто змушені
тут жити. Близько 8% респондентів зауважили, що вже зараз готові виїхати
звідси. Таким чином, вже на старті обговорення стало зрозумілим, що загальний
стан громадської думки стосовно перспектив
розвитку Романівської селищної ради є дуже
песимістичним. В принципі, громадськість,
не вдаючись у детальні цифрові показники,
якими особливо детально цікавляться лише
одиниці громадян, розуміє, що за нинішніх
обсягів податкових надходжень до бюджету

Романівської селищної ради коштів вистачає
лише на забезпечення мінімальних потреб
закладів комунально-бюджетної сфери і
на виплату зарплати працівникам апарату
селищної ради. Про будь-який розвиток
громади, про впровадження певних проєктів
із вдосконалення інфраструктури громади
(місцеві дороги, будівництво чи переоснащення певних обєктів соціального призначення) сьогодні не йдеться. Про розвиток як
такий Романівська селищна рада може лише
мріяти. Тому й песимізм, тому населення
Романівщини відчуває настрої занепаду і
навіть безнадії. Зрештою, якщо вдатися до
певних узагальнень та порівнянь, то Романівська громада не є чимось унікальна чи
особлива – ситуація у Романівській селищній
раді нічим у гірший бік не відрізняється від
ситуації у половини громад Житомирщини.
Ба більше, завдяки одному із підприємств
(йдеться про ТОВ «ВІВАД 09»), яке сьогодні
системно і стабільно вносить найбільший
обсяг податків до бюджету Романівської
селищної ради, тут немає перебоїв із коштами на щоденні видатки та забезпечення
життєдіяльності більшості бюджетних та
комунальних установ. А якраз у половини
громад Житомирської області подібні проблеми існують, оскільки податкові кошти
до бюджету надходять вкрай нестабільно.
Знову ж таки сам процес створення
Стратегії розвитку Романівської селищної

ради вже сам по собі мав стати додатковим
імпульсом для пошуку додаткових ресурсів,
резервів, потенційних і досі не використаних
активів. Звісно ж, все це мало відбуватися
за активної співпраці влади, бізнес-спільноти, громадських організацій, осередків
політичних партій і науковців. Наскільки
все, означене вище, вдалося об’єднати спільною метою, сказати важко. Про це, до речі,
ніхто на сесії Романівської селищної ради
29 жовтня 2021 року так і не доповів. Хоча,
як і прийнято, за процес організації роботи
над створенням стратегії розвитку громади
хтось із чиновників повинен відповідати персонально. На фініші креативної діяльності,
перед тим, як ухвалити проєкт Стратегії розвитку Романівської громади рішенням сесїі,
мабуть, що логічно було б почути зауваження
і побажання наукового керівника проєкту.
Зрештою, і сьогодні, коли Стратегія розвитку
Романівської селищної ради ухвалена під
час сесії, вона залишається документом для
вдосконалення і постійного пошуку нових
варіантів, нових резервів і, звісно ж, – нових
ресурсів. І вважати цей важливий документ
остаточно досконалим немає жодних підстав.
Так що – працюємо далі!
P.S. Цікаво, що процес створення стратегій
розвитку на перспективу 5-6-8 років сьогодні
проходить у десятках громад Житомирщини.
Алгоритми діяльності і форми організації
такої роботи у багатьох громад відрізняються
між собою. Можливо, вже найближчим часом
певні аспекти досвіду деяких громад Житомирщини у створенні стратегії розвитку
доведеться запозичити і романівчанам. Нічого
дивного у тому немає – це життя. Але певні
риси і деталі стратегічного порядку розвитку Української держави останнім часом
спонукають здебільшого до песимізму. Адже
якими мають бути чи стати резерви розвитку громад у ситуації, коли, наприклад, ціна
на енергоносії у масштабах всієї країни упродовж двох–трьох місяців дорожчає втроє чи
навіть вп'ятеро. Тут про розвиток говорити
не доводиться. Лише вижити, і годі.

Пам`ятаємо Віталія Василюка!
прибула футбольна команда
енергопостачальної компанії
«Житомиробленерго» – «Енергія». Свого часу Віталій Василюк
також виступав у формі «Енергії»,
досягаючи у її складі низки чемпіонських вершин на змаганнях
загальноукраїнського рівня. Із
Врублівки, де Віталій Василюк
також відзначався у складі місцевої футбольної команди, для
участі у турнірі прибули гравці
із теперішньої «Зірки». Ну а романівські футболісти виступали
у складі двох команд: «Зорі – Романів» та команди Романівської
ДЮСШ (U-16). Як і очікувалось,

Віктор Єрофєєв

Фактично увесь цвіт
романівського футболу зібрався на стадіоні
Романівської ДЮСШ 30
жовтня 2021 року. Цього
дня одразу чотири футбольні команди взялися
змагатися за кубок Віталія Василюка.

Якраз у цей день Віталію Василюку мало виповнитися 32 роки.
Але трагічний випадок на злеті
долі обірвав життя молодій людині, яку добре знали не лише у
Романові, але й у Житомирі, Баранівці і у багатьох інших містах
і селах Житомирщини, де Віталію
доводилося грати у футбол.
Отож 30 жовтня на стадіоні
Романівської ДЮСШ зібралися
футболісти кількох поколінь, аби
згадати і вшанувати пам'ять про
гарну людину і чудового спортсмена. Із Житомира до Романова

фаворитами змагань стали гості із
Житомира, які сьогодні успішно
виступають у відкритій першості обласного центру із футзалу і
мають стабільну ігрову практику
і досвід протистояння із напрочуд
сильними колективами. Так воно й
сталося, і перший розіграш кубка
Віталія Василюка завершився перемогою житомирян. Друге місце
у турнірі, що проходив 30 жовтня,
зайняла команда із Врублівки. Третіми були футболісти «старшої»
команди із Романова. А четверту
сходинку посіли юні футболісти
Романівської ДЮСШ. Причому
усім своїм суперникам шістнадця-

тирічні хлопчаки із команди (U-16)
дуже не хотіли поступатися і вели
вперту боротьбу, відзначаючись
красивими голами. Але ж, досвід,
як кажуть фахівці, є досвід.
Наостанок варто відзначити
працівників відділу культури,
молоді та спорту Романівської
селищної ради на чолі із Т. В. Кучинською, директора Романівської
ДЮСШ В. В. Василівського, які із
надзвичайною увагою, навіть із
душевною теплотою організували
чудовий захід, що символізував
собою порядність, вдячність і
справді добру пам'ять про чудову
людину.
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Середа, 3 листопада 2021

Гороскоп на тиждень 3 листопада - 9 листопада
ОВЕН
Сила та енергія будуть
переповнювати вас. Зосередьтеся на головному,
аби досягнути успіху. Витрачайте
кошти з розумом.
ТЕЛЕЦЬ
Не гайте часу – виконайте усі поставлені
завдан н я. Це допо може підняти вас в очах оточуючих. А згодом – принесе
прибуток.
БЛИЗНЮКИ
Досить думати – пора
переходити до дій. У суботу відпочиньте з друзями. Не плануйте поїздок – вони
будуть невдалими.
РАК
Активних Раків чекають зміни на роботі. А на
самотніх представників
цього знаку чекає знайомство, яке
переверне усе життя.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ
Чекайте на досить
успішний тиждень. Скористайтеся новими можливостями. Плануйте бюджет, уникаючи
зайвих витрат.
ДІВА
Будете перебувати у
пригніченому стані, тому
візьміть пару днів таймауту, аби помедитувати і подумати, як з нього вийти.
ТЕРЕЗИ
Час зд ійс нювати
мрії. Виходьте із зони
комфорту і зробіть усе
для їхньої реалізації. Присвятіть
якомога більше часу своїй другій
половинці.
СКОРПІОН
У вас багато «хвостів».
На цьому тижні намагайтеся їх підтягнути по максимуму. На вихідних позбудьтеся
непотребу.

СТРІЛЕЦЬ
Зможете вирішити
багато справ – не гайте
даремно часу. У вівторок можна купувати омріяну річ
– прослужить вам довго.
КОЗЕРІГ
Не перек ла дай те
завдання на плечі інших. У середині тижня – сприятливий період для
прийняття рішень в особистому
житті.
ВОДОЛІЙ
На роботі зменшиться обсяг роботи, тому ви
зможете присвятити час
особистому розвитку. У вихідні
займіться спортом.
РИБИ
Відчуєте небувалий
прилив енергії, завдяки
якому реалізуєте усі намічені плани. Відкладіть великі
покупки на потім.

Який догляд
потрібен кімнатним
рослинам восени
Пора завершувати всі садові та городні роботи
перед зимовим відпочинком. Однак разом з вами
у фазу вимушеного спокою вступлять і ваші
зелені вихованці з підвіконня, полиць та інших
місць квартири. Що можна і потрібно робити з
кімнатними квітами в цей час?

Смачного!

Салат з курячим філе
та медовою заправкою

Інгредієнти: 300 г курячого
філе, 1 велика морква (чи 2 маленькі), 2 солоних огірки, 1 ст. л. меду,
сік ½ лимона, 4 лаврових листки,
5 горошин духмяного перцю, 1 томат, 2-3 гілочки базиліку, 2 ст. л.
олії, сіль та перець до смаку.
• Підготуйте всі інгредієнти
для приготування чудового салату з курячим філе із медовою
заправкою.
• Куряче філе я обрав не дуже
велике, вагою приблизно 300 г.
Зріжте з філе плівки та зайвий
жир. Покладіть м’ясо у каструлю
та залийте водою, додайте 5 горошин духмяного перцю, дрібку
солі та 4 лаврових листки. Варіть
20 хвилин після закипання, потім
злийте воду і дайте м’ясу охолонути.
• Морквину відваріть заздалегідь до м’якості. Я взяв 1 велику,
ви можете використати 2 маленькі. Солоні огірки (2 шт.) наріжте
однаковими невеличкими кубиками.
• Коли куряче філе охолоне,
його також наріжте кубиками.
Аби м’ясо добре нарізалося, спочатку поріжте його на повздовжні
смужки за волокнами, а тоді вже
нарізайте кубиками поперек волокон. Тоді м’ясо не розпадеться.
• Коли відварена морква охолоне, очистьте її від шкірки та наріжте спочатку напівкільцями, а
потім розріжте і їх навпіл. Якщо
нарізати моркву маленькими кубиками, її смак важче буде відчути у салаті.
• Помийте 1 томат та наріжте
його середніми кубиками. Я обрав
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Перенести кімнатні квіти з
вулиці в будинок

червоний томат, але ви можете
взяти будь-який сорт, головне –
аби він був соковитим.
• У велику миску викладіть
нарізані огірки, курку, моркву
та томати. Вичавіть сік ½ лимона. В мене був дуже соковитий
лимон, тому я взяв половину,
але якщо вам трапиться більш
сухий, додайте трохи більше
соку. Головне не додати забагато, щоб смак салату не вийшов
закислим.
• Влийте у миску до овочів та
курки 1 ст. л. меду та 2 ст. л. олії,
додайте сіль і перець до смаку.
Акуратно перемішайте салат.
• Ретельно помийте 2-3 гілочки базиліку та відділіть листочки
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від стебел. Додайте листочки у
миску до салату або відразу у порційні тарілки, подрібнивши їх
або й цілими.

листопад
неділя

Порада! Краще готувати салат з курячим
філе та медовою заправкою практично перед
подачею до столу, аби
томати не пустили сік.
Куряче філе та моркву
зваріть завчасно, а інші
інгредієнти додавайте
вже наприкінці. Насолоджуйтесь!

Джерело:
klopotenko.com

8

листопада
понеділок

9

листопада
вівторок

Є маса кімнатних квітів, які
чудово себе почувають на відкритому повітрі з настанням
тепла навесні і аж до перших
холодів. До таких, наприклад,
належать фікуси, монстери, примули, мирти, пальмові і багато
інших рослин. Вони стійкі до
перепадів температур в теплу
пору року, проте зиму в середній смузі на відкритому повітрі,
а також на балконі або терасі
навряд чи перенесуть. Тому у
разі похолодання, залежно від
стійкості кімнатних рослин, їх
потрібно починати переносити
в тепле приміщення, інформує
Ukr.Media.
За кілька днів до повернення
рослин на їхнє місце у приміщенні обробіть їх інсектицидами. А через два-три дні після
перенесення обприскайте листя
зеленим милом або розчином
мильної соди і промийте під
душем. Ці процедури захистять
ваші насадження від хвороб і
шкідників.
Коли температура вночі почне опускатися нижче позначки
10°C, занесіть в будинок фікус,
фуксію, антуріум, гібіскус і
філодендрон. Трохи довше на
балконі або терасі можуть протриматися каланхое, молочай,
олеандр і красула, однак при
нічній температурі нижче 7°C
їм буде краще повернутися на
підвіконня.
Для повернення кімнатних
квітів у будинок або квартиру
вибирають похмурий день, щоб
зміна умов утримання рослин не
стала для них стресом.

Обробити рослини від
хвороб та шкідників

+ 8°
+ 13°
739

ТИСК, ММ

+ 8°
+ 15°
740

ТИСК, ММ

+ 11°
+ 18°
742

ТИСК, ММ

+ 5°
+ 10°
749

ТИСК, ММ

+ 3°
+ 10°
749

ТИСК, ММ

+ 4°
+ 11°
744

ТИСК, ММ

+ 4°
+ 11°
751

ТИСК, ММ

Профілактичну обробку
кімнатних рослин інсектицидами від хвороб і шкідників
потрібно провести обов'язково,
навіть якщо ви не займалися
пересадкою. Причина в тому,
що з вулиці на листках квітів
у будинок часто потрапляють
білокрилка, попелиці, кліщі, а
також збудники різних захворю-

вань, якими можуть захворіти
рослини на тлі зміни умов їхнього утримання.
Як правило, інформація про
дозу і частоту профілактичної
обробки є в інструкції до відповідного препарату. Якщо ви
оприскуєте квітучу рослину,
намагайтеся, щоб речовина з
пульверизатора не потрапляла
на квітки. При позакореневому
підживленні обов'язково працюйте в рукавичках.
Пам'ятайте про те, що хвороби і шкідники виявляють активність не тільки в теплу пору
року, але також і взимку. З цієї
причини потрібно регулярно
оглядати листя і стебла шодо
наявності на них відповідних
проявів.

Скоротити полив,
обприскування і
підживлення
Оскільки квіти готуються до
періоду спокою і обмінні процеси у них сповільнюються, їм
вже не потрібно стільки вологи
і корисних речовин, як в теплу
пору року. Тому полив потрібно
скоротити з рясного до помірного, а в деяких випадках – до
рідкісного.
Рясним вважається полив,
при якому ґрунт постійно залишається вологим, але при цьому
вода в горщику не застоюється,
помірним – коли між поливами
встигає просихати тільки невелика частина верхнього шару
ґрунту. Рідкісним поливом вважається утримання рослини в
сухому ґрунті з внесенням в неї
вологи тільки в період росту.
З цієї ж причини скорочують
і обприскування кімнатних рослин: це роблять тоді, коли повітря в кімнаті сухе або система
опалення знаходиться біля того
місця, де стоять квіти. У цьому
випадку раз на тиждень їх корисно обприскувати відстояною
водою кімнатної температури.
Останнє підживлення кімнатних рослин проводять в кінці
вересня, і до початку наступного
сезону навесні квіти не удобрюють.
Джерело:Ukr.Media
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UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

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"
13.10,01.40 Прозоро
14.00,04.30 UA:Фольк
15.10,21.35, 00.30 Спорт
15.20 Концерт
16.25 Буковинські загадки
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+

08.15 Т/с "Череп і кості"
09.45 Пишемо історію.
10.00 XXI Радіодиктант
11.00 Т/с "Серцебиття" 12+
11.50,18.20 "По�людськи"
12.45 Міста та містечка
13.10,01.25 Прозоро
14.00 UA:Фольк
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Д/ф "Бовсунівські ба�
бусі" 12+
16.30 Д/с "Дикі тварини"
17.00 Прозоро
19.10 Д/ц "Дикий світ"
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо

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. Спогади
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт.
Арсен
Мірзоян
16.30 Д/с "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц "Дикий світ"
22.00 Полюси
23.00,03.00 Перша шпальта
00.25 Т/с "Бальтазар" 18+

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. Спогади
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. Корупція в де�
талях
00.25 Т/с "Бальтазар" 18+

08.10 Д/с "Тероризм, якому
змогли запобігти" 12+
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35,18.20 "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикі Дива"
13.10,00.20 Прозоро
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.45, 00.05 Спорт
15.20 Концерт. Іво Бобул
16.30 Д/с "Дикі тварини"
17.00,01.05 Прозоро
19.10 Д/ц "Дикий світ"
22.00 Д/ц "НЛО: Загублені
свідчення"
22.55 Д/с "Дикі тварини

08.25 #ВУКРАЇНІ
09.40 Відтінки України
10.10 Х/ф "Самсон і Далі�
ла" 12+
13.30, 00.05 Х/ф "Місіс Кла�
ус"
15.00 UA:Фольк. Спогади
15.55 Х/ф "Ярослав Муд�
рий"
18.50 Т/с "Пуаро Агати
Крісті"
21.25 Д/с "Особливий загін
22.25 Д/ц "Дикий світ"
01.40,03.20 Земля, набли�
жена до неба

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"
11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50, 22.55, 23.55 Т/
с "Свати"
23.45 "ТСН
00.05 Х/ф "Щелепи" (18+)

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
людей 2021"
11.15, "Твій день"
11.15, "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
14.45 "Одруження наосліп" 17.10 Т/с "Величне сто�
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50, 22.50, 23.55 Т/
20.45 Т/с "Свати"
с "Свати"
23.45 "ТСН
23.45 "ТСН
00.05 Х/ф "Щелепи � 2"
00.05 Х/ф "Щелепи � 3"
1+1

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

09.20 Ранок з Інтером
10.05,18.00, 19.00, 04.05
"Стосується кожного"
12.25 Х/ф "007: Координа�
ти "Скайфолл" 16+
15.15 "Речдок"
16.05 "Чекай на мене
20.00,02.45 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Хороша дружи�
на" 16+

09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Червоний кут"
14.45,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.50 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Хороша дружи�
на" 16+
00.40 Х/ф "Справжня істо�
рія банди Келлі" 18+

09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Ілюзія вбив�
ства" 16+
14.40,15.35 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.40 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Хороша дружи�
на" 16+
00.45 Х/ф "За вовчими за�
конами" 16+

1+1

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.31 "Проспорт"
20.33 "Чистоnews 2021"
20.40 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 "ТСН
00.55 Х/ф "Щелепи � 4"

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"
00.25,04.05 Х/ф "Закону тут
не місце" (16+)

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Ілюзія вбивства
14.40,15.35 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.30 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Хороша дружи�
на" 16+
00.45 Х/ф "Вінчестер.

09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Охоронець для
доньки" 16+
14.40,15.40, 01.30 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: СПЕКТР"
03.10 Д/п "Війна всередині
нас"

ÍÅÄ²Ëß, 14.11
UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00
11.00
12.30
13.30
15.10
16.25
17.30
17.40

Божественна Літургія
Недільна Літургія
Недільна Свята Меса
Д/ф "Бити. Молитися.
UA:Фольк. Спогади
Концерт
Міста та містечка
Т/с "Пуаро Агати
Крісті"
19.55 Д/ц "Дикий світ"
21.25, 04.00 Т/с "Таємний
агент" 12+
23.15 Розважальна програ�
ма
00.20 Х/ф "Ярослав Муд�
рий"

1+1

08.00
10.00
19.30
20.13
20.15

"Сніданок. Вихідний"
"Світ навиворіт"
ТСН
"Проспорт"
"Вечірній квартал
2021"
22.10,02.50 "Жіночий квар�
тал 2021"
23.35 "Світське життя.
2021"
00.45, 04.05 Х/ф "Наздоже�
ни повільно"

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт
17.30 "Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим"
18.30 "Світське життя
19.30,04.50 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2021"
23.15 "Людина, що вічно
танцює"
01.10 "Ліга сміху 2021"
²ÍÒÅÐ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

08.10,11.50 "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" 16+
23.05 Т/с "Невірна" 12+
01.10 Т/с "Провідниця" 12+

07.50,11.50 "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" 16+
23.05 Т/с "Невірна" 12+
01.10 Т/с "Провідниця" 12+

ÑÒÁ

ICTV

ICTV

ICTV

ICTV

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
11.25, 13.15 Х/ф "Невдахи"
12.45,15.45, 18.45 Факти
14.10, 16.15 Т/с "Дільнич�
ний з ДВРЗ" 16+
20.20 Прихована небезпе�
ка
21.05 Факти. Вечір
21.15 Т/с "Пес�6" 16+
22.35 Свобода слова
00.00 Х/ф "Аполлон 13"

09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
11.05 Х/ф "Близнюки" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже
14.50, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.35, 23.35 Т/с "Юрчиши�
ни�2" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 ГО
21.15 Т/с "Пес�6" 16+
00.40 Х/ф
"Тремтіння
землі" 16+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�
вини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
11.20 Х/ф "Король Ральф"
12.45,15.45 Факти. День
13.55 Т/с "Розтин покаже
14.55, 16.25 Т/с "Пес" 16+
17.45, 23.40 Т/с "Юрчиши�
ни�2" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.15 Т/с "Пес�6" 16+
00.40 Х/ф
"Тремтіння
землі�3

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч�шоу "На трьох"
11.00 Х/ф "Страшили" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже
14.50, 16.25 Т/с "Пес" 16+
17.40, 23.35 Т/с "Юрчиши�
ни�2" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.15 Т/с "Пес�6" 16+
00.35 Х/ф "Тремтіння землі

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�
вини
10.10,20.05 Дизель�шоу
11.40,13.15, 23.00, 01.45
Скетч�шоу "На трьох"
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"
16+
18.45 Факти. Вечір
03.45 Я зняв!

07.50,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00
07.45,11.50 "МастерШеф
"Вiкна�Новини"
11.30,14.30, 17.30, 22.00
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
"Вiкна�Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+ 15.35, 18.05 Т/с "Слід" 16+
15.35, 18.05 Т/с "Слід" 16+ 19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна.
19.05 "СуперМама" 12+
Жадана любов" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна.
Жадана любов" 16+ 23.05 Т/с "Невірна" 12+
01.10 Т/с "Провідниця" 12+
23.05 Т/с "Невірна" 12+
ÑÒÁ

ÑÒÁ

06.20,19.00, 22.50 "Холос�
тячка Злата Огнєвіч"
12+
10.35,00.05 "Як вийти
заміж" 16+
11.30,14.30, 17.30, 22.00
"Вiкна�Новини"
11.50, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+
01.00 "Битва екстрасенсів"

07.05 Х/ф "Жандарм та
09.00 "Готуємо разом
інопланетяни"
10.00 "Все для тебе"
09.00 "Готуємо разом"
11.00 "Позаочі"
10.00,11.00, 12.00 "Інше
12.00 Х/ф "Дайте книгу
життя"
скарг"
12.50 "Речдок. Велика спра�
13.50 Х/ф "Джентльмени
ва"
удачі"
17.20 Х/ф "007: СПЕКТР"
15.40 Т/с "Слідчий Горчако�
16+
ва" 12+
20.00 "Подробиці тижня"
20.00 "Подробиці"
22.00 Х/ф "Джентльмени
20.30 "Місце зустрічі"
удачі"
22.05 Т/с "Джерело" 12+
23.50 Х/ф "Формула кохан�
02.00 Х/ф "Тільки любов"
ня"
²ÍÒÅÐ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

04.45, 10.55 Т/с "Кріпосна.
Жадана любов" 16+
07.50 "Неймовірна правда
про зірок"
19.00 "Україна має талант"
22.00 "МастерШеф" 12+

05.35 Т/с "Снайперка" 16+
09.35 "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

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.40 "Орел і решка"
09.50 Т/с "Надприродне"
12.25 Х/ф
"Хроніки
Ріддіка" 16+
14.40 Х/ф "Ріддік" 16+
17.05 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Пекельна кухня"
20.55 Х/ф "Соломон Кейн"
22.55 Х/ф "Людина�вовк"
18+
00.55 Х/ф "Голем: Поча�
ток" 18+

07.15 "Орел і решка"
09.20 Т/с "Надприродне"
11.55 "Кохання на вижи�
вання" 16+
14.00 Х/ф "Месники: Війна
нескінченності" 12+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Екси" 16+
21.00 Х/ф "Три мушкетери"
23.25 Х/ф "Подорожі Гуллі�
вера"
01.00 "Вар'яти" 12+

ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

07.30,17.00, 03.20 "Випад�
ковий свідок"
08.10 Х/ф "Знову невло�
вимі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 02.50
"Свідок"
14.40, 23.00 Т/с "Той, що
читає думки" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
00.55 Х/ф "Багряні ріки � 2"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.30 "Свідок"
09.00 Х/ф "Вовча зграя"
10.50, 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"
03.45 "Речовий доказ"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.30 "Свідок"
09.00 Х/ф "Ті, що зійшли з
небес"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
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"
03.40 "Речовий доказ"

07.50,17.00, 03.00 "Випад�
ковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.30 "Свідок"
09.00 Х/ф "Торпедоносці"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що
читає думки" (16+)
18.20,01.55 "Правда життя"
01.00 "Легенди бандитсько�
го Києва"

07.50,17.05, 03.00 "Випад�
ковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.30 "Свідок"
09.00 Х/ф "Хроніка пікірую�
чого бомбардуваль�
ника"
10.40, 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"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 3" 12+
13.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 4" 12+
14.30, 15.30 Т/с "Відважні"
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Грім серед
ясного неба" 12+
00.15, 02.00 Т/с "Вище
тільки кохання" 12+

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 4" 12+
14.30, 15.30 Т/с "Відважні"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Грім серед ясно�
го неба" 12+
23.10 Т/с "Вище тільки ко�
хання" 12+
02.00 Гучна справа
03.00 Реальна містика

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.30 "Орел і решка"
09.30 Т/с "Надприродне"
07.45 "Орел і решка"
13.00 "Кохання на виживан�
09.45 Т/с "Надприродне"
ня" 16+
11.35 "Кохання на виживан�
15.00 Х/ф "Солдат" 16+
ня" 16+
13.35 Х/ф "Месники: Фінал" 17.00,19.00 "Хто зверху?"
21.00 Х/ф "Слідопит" 16+
17.05 "Хто зверху?" 12+
23.00 Х/ф "Скарб Великого
19.00 "Діти проти зірок"
каньйону" 16+
20.35 Х/ф "Ерагон"
22.40 Х/ф "Острів голо� 01.00 "Вар'яти" 12+
02.30 "Служба розшуку
ворізів"
дітей"
01.10 "Вар'яти" 12+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 4" 12+
14.30, 15.30 Т/с "Відважні"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Грім серед ясно�
го неба" 12+
23.10 Слідами Роттердам
23.50 Т/с "Солона кара�
мель" 12+

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без
дзвінка 4" 12+
14.30, 15.30 Т/с "Відважні"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Грім серед ясно�
го неба" 12+
23.20 Футбол. Контрольна
Гра Україна � Болгарія
02.10 Т/с "Солона кара�
мель" 12+

07.05 Т/с "Юрчишини�2"
10.55, 13.10 Х/ф "Смерч"
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Місія неможли�
ва�4: Протокол Фан�
том" 16+
16.05 Х/ф "Місія неможли�
ва�5: Нація виг�
нанців" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Джек Річер" 16+
21.50 Х/ф "Джек Річер�2:
Не відступай" 16+
00.10 Х/ф "Джек Райан: Те�
орія хаосу" 16+

ICTV

07.05 Громадянська оборо�
на
08.05 Х/ф "Падіння Олімпу"
16+
10.30 Х/ф "Падіння янгола"
16+
12.45 Факти. День
13.05 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Загін само�
губців" 16+
23.00 Х/ф "Фантастична
четвірка" 16+
01.10 Х/ф "Хранителі" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 "Орел і решка"
09.25 "Пекельна кухня"
11.25 "Екси" 16+
13.30 "Діти проти зірок"
15.00 Х/ф "Оптом дешев�
ше"
18.55 Х/ф " Як викрасти
хмарочос" 16+
20.55 Х/ф "Кров'ю і потом:
Анаболіки" 16+
23.40 Х/ф "Весільний по�
гром" 18+

06.05 Х/ф "Джек і бобове
дерево"
10.05 "Орел і решка.
13.05 "Хто зверху?" 12+
15.05 М/ф "Іван Царевич і
Сірий вовк" 16+
16.50 М/ф "Іван Царевич і
Сірий Вовк 2" 16+
18.20 Х/ф "Сталева люди�
на" 16+
21.10 Х/ф "Бетмен проти
Супермена" 16+
00.30 Х/ф "Ерагон"

06.00,23.30 "Вар'яти" 12+
06.20,08.35 "Kids time"
06.25 М/ф "Ми � монстри"
08.40 М/ф "Іван Царевич і
Сірий вовк" 16+
10.20 М/ф "Іван Царевич і
Сірий Вовк 2" 16+
11.50 Х/ф "Сталева люди�
на" 16+
14.45 Х/ф "Бетмен проти
Супермена" 16+
17.50 Х/ф "Повернення Су�
пермена" 16+
21.00 Х/ф "Зелений Ліхтар"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с "Жити з Надією"
14.40, 15.30 Т/с "Чесна гра"
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00,02.00 Т/с "Відважні"
02.45 Т/с "Не смій мені ка�
зати "Прощавай!" 12+

ÍÒÍ

07.30 Х/ф "Підірване пек�
ло"
09.20 Х/ф "Вічний поклик"
15.00 "Випадковий свідок.
Навколо світу"
16.10 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00,02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Вусатий нянь"
21.00 Х/ф "Гусарська бала�
да"
22.50 Х/ф "SuperАлібі"
00.40 "Хвороби�вбивці"
03.00 "Випадковий свідок"

ÍÒÍ

06.55 Х/ф "Весь світ в очах
твоїх..."
08.20 "Слово Предстоятеля"
08.25 "Випадковий свідок
10.55 Т/с "Коломбо" (16+)
13.55 Х/ф "Вусатий нянь"
15.20 Х/ф "Гусарська бала�
да"
17.05 Х/ф "Справа Румян�
цева"
19.00 Х/ф "У зоні особливої
уваги"
20.55 Х/ф "Хід у відповідь"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
22.25 Х/ф "Вигнанець"
06.45,07.30, 03.40 Реальна 00.20 Х/ф "SuperАлібі"
містика
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
07.00,15.00, 19.00, 05.50
Сьогодні
08.35 Т/с "Грім серед ясно�
10.45 Т/с "Довга дорога до
го неба" 12+
щастя" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Коли по�
14.40, 15.20 Т/с "Три кольо�
мре кохання" 16+
ри любові" 12+
19.00 Сьогодні.
20.00 Головна тема
23.00, 02.00 Т/с "Довга до�
21.00 Шоу Маска � 2
рога до щастя" 12+
23.30 Що? Де? Коли?
03.30 Гучна справа
01.00, 02.15 Т/с "Відважні" 05.30 Т/с "Відважні" 16+
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Повідомлення про початок процедури
громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час
розроблення проекту містобудівної
документації «Генерального плану та
плану зонування території с.м.т. Романів»
З метою розгляду та врахування пропозицій громадськості при розробці Генерального плану смт. Романів, плану зонування території смт. Романів та стратегічної
екологічної оцінки Генерального плану смт.
Романів Житомирського району Житомирської області відповідно до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. № 555 оголошується
початок процедури громадських слухань,
яка відбудеться з 29 жовтня 2021 року по
29 листопада 2021 року включно.
Мета розроблення Генерального плану
селища міського типу Романів :
- обґрунтування довгострокової стратегії планування і забудови території населеного пункту Романів;
- визначення принципів і напрямів планованої організації та функціонального
призначення території;
- підготовка пропозицій щодо удосконалення системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного
обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту територій
і населення від небезпечних природних і
техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та
збереження культурної спадщини.
Замовник містобудівної документації: виконавчий комітет Романівської
селищної ради Житомирського району
Житомирської області.
Розробник містобудівної документації: ДП «УкрДАГП», юридична адреса
м. Вінниця, вул. Келецька,63
Підстава для розроблення – Рішення
№ 24-46/2019 Романівської селищної ради
Романівського району Житомирської обл.
від 27.06.2019 р. 46 сесії 7 скликання «Про
виготовлення генерального плану та плану
зонування території смт. Романів».
Розроблення Генерального плану селища міського типу Романів з планами

зонування території та стратегічною екологічною оцінкою пов’язано з необхідністю
виконання вимог Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
З матеріалами проекту Генерального
плану, плану зонування території селища міського типу Романів можна ознайомитись у відділі житлово-комунального
господарства, архітектури, будівництва,
благоустрою та комунальної власності виконавчого комітету Романівської селищної
ради (начальник Скакун Ірина Вікторівна)
в робочий час за адресою: смт.Романів,
вул.С.Лялевича, 2, (приміщення селищної
ради) к. 214.

•

•

•

•

•

У Закарпатській області зафіксували
землетрус.
Пандемію COVID-19 в Україні поборють, коли вакцинується 70%
населення, і тоді в державі можна
буде знімати карантинні обмеження.
Президент Н імеччини ФранкВальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення
про закінчення її повноважень.
У Міністерстві охорони здоров'я
розширили можливості для вакцинації дітей віком від 12 років, а
саме – незалежно від належності
до групи ризику за умови наявності
щеплень, які відповідають віку з
урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.
13 областей України невдовзі можуть опинитися в «червоній» зоні,
але переходу всієї країни у «червону» зону поки не очікується.
Центри з контролю та профілактики
захворювань у США віднесли Україну до найвищої категорії ризику

Газета є членом
Всесвітньої газетної Асоціації

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

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

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

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

Продам дрова колоті, а також
метрові: дуб, граб, вільха,
береза. Моя доставка. 067-8495-140 Віталій

Відповідальна особа за організацію
розгляду пропозицій – перший заступник селищного голови Рибак Володимир
Миколайович.
Пропозиції, подані особами, не визначені пунктом 7 Постанови КМУ « Про затвердження проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів
під час розгляду проектів містобудівної документації на місцевому рівні» або надані
після встановленого органом місцевого
самоврядування строку, залишаються без
розгляду.
Громадські слухання відбудуться:
30.11.2021 р. о 10.00 годині за адресою:
смт. Романів, вул. С. Лялевича, 2 у великій залі адмінприміщення (можливі
уточнення дати та часу)

•
•

•
•

•

для подорожей в умовах пандемії,
поширення і стримування коронавірусної інфекції COVID-19.
«Скіфське золото» мають повернути Україні: таке рішення ухвалив
Апеляційний суд Амстердама.
У місті Запоріжжі викрили чоловіка,
який розробив фейкову версію застосунку «Дія», за допомогою якого
користувачі створювали фальшиві
COVID-сертифікати.
В Україну доставлять 13,5 мільйона
доз вакцини Pfizer проти COVID-19
до кінця року.
У січні-вересні в Україні видобуто
21,816 млн тонн вугілля, що на 6,5%
перевищує плановий показник видобутку.
У бельгійському Брюгге з успіхом
пройшов черговий, вже традиційний Тиждень українського мистецтва, організований завдяки ентузіазму Світлани Лебіги, відомої
української художниці, яка нині
проживає у Бельгії.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
3 листопада 2021 р.
№ 39 (145)

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

Пропозиції до проектів подаються протягом тридцяти днів з дати опублікування
повідомлення. Пропозиції приймаються до
29 листопада 2021 року до 16.00 години у
письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім′я, по батькові, місця проживання,
особистого підпису; від юридичних осіб
– із зазначенням найменування, місцезнаходження, посади та особистого підпису
керівника. Пропозиції повинні містити
обгрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних і державних
стандартів та правил.

Коротко про головне
•

ОГОЛОШЕННЯ

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

Цікаві факти про кінематограф
• Знаменитий бульвар Капуцинів у Парижі, де були показані перші фільми, виявляється, називається «бульвар Капуцинок».
• Два роки розшукувала поліція предмети, вкрадені зі знімального майданчика
телесеріалу «Зоряний шлях», і їй вдалося
повернути лише третину викраденого.
• Кіно дуже довго не мало назви. Його
називали по-різному – «кіномо-, хромо-,
фоно-, мега-, скопограф», «ілюзіон», «кікі»,
«кінемоша» або «кінемошка». Єдине, що
дожило до наших днів, – це слово «кіношка».
А слово «кіно» прийшло з Німеччини.
• У 1939 році у Голлівуді випускали
фільми, як гарячі пиріжки. В середньому
виходило по два нових фільми в день.
• Найвпізнаваніша кінофраза всіх часів – «i’ll be back» – з к/ф «Термінатор»,
1984 року.
• Найпопулярніший герой фільму –
Шерлок Холмс (був екранізований 200 разів).
• Найдорожчий фільм в історії кіно – це
«Зоряні війни. Епізод 1», на його зйомки
було витрачено 115 млн доларів.
• Модель Годзілли, використана у зйомках однойменного фільму, важить 100 кілограмів і зроблена з уретану і бамбука.

Директор:
Олександр Васильковський,
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• Першовідкривач українського кіно –
Йосип Тимченко. 1893 року він сконструював прототип сучасних камери та проектора, а також відзняв перші кінокадри – про
вершників і метальників списів. І все це до
братів Люм'єр.

• Перший ігровий український фільм
– «Запорізька Січ» (1911). Режисер Данило Сахненко відзняв його в Катеринославі,
нинішньому Дніпрі.
• Популярний український мультфільм
про трьох козаків з'явився у 1967 році. А серію
«Як козаки в футбол грали» команда «Динамо» на удачу дивилася перед кожним матчем (за словами воротаря Віктора Баннікова).
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