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СЕРЕДА

Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно Закон, що може вбити  
місцеве самоврядування

СПIЛЬНО творімо  
добрі справи щодня!

3 грудня романівська школа 
матиме нового директора
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Сесія прийняла 
положення, і тепер 
чекаємо на обговорення…

Віктор Радчук

26 листопада 
2021 року відбулася 
чергова, вже 17-а, 
сесія Романівської 
селищної ради. Як 
завжди, під час сесії 
депутати мали об-
говорити і ухвалити 
чимало пунктів, 
питань та проєктів 
рішень. 

Однак ще задовго до 
початку сесії мова йшла 
про найголовніші і найак-
туальніші в очах жителів 
Романівщини питання, 
які слід було розглянути 
під час сесії. І, безумов-
но, таким було питання 
про зміст Положення та 
порядок громадських об-
говорень (громадських 
слухань) у ході процесу 
із призначення (затвер-
дження) голів старостин-
ських округів (старост) у 
Романівській селищній 
раді. 

Староста – найближ-
ча до жителів навіть най-
віддаленіших сіл постать 
представника влади. Звідси 
і важливість того, хто саме 
буде спілкуватися із людьми, 
хто зможе надати найпершу 
і найнеобхіднішу допомогу 
людині, яка потребує кон-
сультації, практичної реко-
мендації чи конкретної дії 
від представника влади. У 
попередніх числах нашої 
газети ми говорили про те, 
що кількість старостинських 
округів у межах Романів-

ської селищної ради, згідно 
із законодавчими змінами 
влітку 2021 року, скорочено 
до 11-ти. Відтепер настає 
пора призначення старост 
у старостинських округах, і 
цей процес проходитиме за 
новою процедурою. Згідно 
із законодавчими вимогами, 
кожен житель старостин-
ського округу може запро-
понувати свою кандидату-
ру для обрання старостою. 
Але знову ж таки згідно із 
законуом кандидатуру для 
обговорення серед жителів 
старостинського округу про-
понує голова селищної ради. 
Далі триває сама процеду-
ра такого обговорення. На 
сесії Романівської селищної 
ради 26 листопада 2021 року 
було ухвалене рішення, що 
обговорення запропонова-
них головою Романівської 
селищної ради кандидатур 
на посади старост буде про-
ходити у ході проведення 
зборів (громадських слу-

хань), а також – у процесі за-
повнення жителями сіл того 
чи іншого старостинського 
округу листків опитування. 
Залежно від того, скільки 
жителів проживає на тери-
торії старостинського окру-
гу, існує певна вимога щодо 
погодження кандидатури 
на посаду старости. Якщо у 
старостинському окрузі про-
живає від 500 до 1500 людей, 
то для погодження із гро-
мадою потрібно 20% голосів 
(або ж підписних листків) на 
користь певного кандидата. 
Якщо ж на території старо-
стинського округу проживає 
більше 1500 жителів, то для 
погодження із громадою 
кандидата на посаду старо-
сти вистачить і 17% голосів 
або ж листків опитування 
на його користь.

Під час сесії Романівської 
селищної ради 26 листопада 
2021 року вказувалося, що 
надалі конкретну і безпосе-
редню роботу із проведен-

ня громадських слухань та 
опитування населення за до-
помогою підписних листків 
буде проводити і організову-
вати створена робоча комі-
сія, яка визначить графік 
проведення громадських 
слухань та дати проведен-
ня опитування населення у 
конкретних старостинських 
округах. Загалом, проведен-
ня громадських обговорень 
(слухань) та опитування 
жителів за допомогою під-
писних листів проходитиме 
із 3 по 9 грудня 2021 року. 
У разі виникнення потреби 
повторення таких обгово-
рень (слухань) і опитування 
жителів за допомогою листів 
процедура буде проходити і 
після 10 грудня. Однак вже 

до проведення наступної  
чергової сесії Романівської 
селищної ради, яка, імовір-
ніше, пройде у третій декаді 
грудня 2021 року (орієнтовна 
дата – 24 грудня), усі канди-
датури на посади старост у 
межах Романівської селищ-
ної ради мають бути узго-
джені у ході громадських 
обговорень (слухань) та у 
ході письмового опитування 
жителів відповідних старо-
стинських округів. 

Остаточне затвер-
дження кандидатів на 
посадах голів старостин-
ських округів відбудеть-
ся якраз під час сесії 24 
грудня 2021 року. 

Таким чином, у будь-
якому разі із 1 січня 2022 
року Романівська селищна 
рада буде працювати із 
повним (вже оновленим) 
складом голів усіх старо-
стинських округів.

Про майбутні обговорення  
доповідає Василь Ходюк

Поки що старости ось у такому складі
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• У США пропонують збільшити вій-
ськову допомогу Україні на тлі мож-
ливого наступу Росії.

• Вперше в Україні, у Дніпрі, виявили 
штам коронавірусу «Дельта» AY.4.2. 
Цей варіант штаму, що вперше зафік-
сували у Британії влітку цього року, 
за даними британських вчених, має 
найвищий рівень контагіозності (тобто 
швидкості інфікування) з усіх варіантів 
вiрусу SARS-CoV-2.

• В Європейському Союзі засудили указ 
президента Росії Володимира Путіна 
про визнання товарних сертифікатів 
з непідконтрольних уряду України 
окремих районів Донецької і Луган-
ської областей.

• У Верховній Раді пропонують запрова-
дити мораторій на розміщення таборів 
біженців на території України. Мігран-
тів, які незаконно перетнули кордон 
України, пропонують позбавляти 

права на отримання статусу біженця 
та висилати.

• Нардепи планують зобов’язати укра-
їнців перевести на контракт телефонні 
номери, що прив’язані до банківських 
карток, щоб зробити їх іменними. Ав-
тори цієї ініціативи проводять соціоло-
гічне дослідження на тему сприйняття 
ідеї українцями.

• «Динамо» Київ і «Шахтар» за тур 
до завершення групового етапу Ліги 

чемпіонів втратили шанси на продо-
вження боротьби в єврокубках на-
весні. «Динамо» програло «Баварії», 
а «Шахтар» поступився «Інтеру».

• Чоловіча збірна України виграла ко-
мандний чемпіонат Європи з шахів, 
який проходив у словенському Чатежі.

• У Північному Льодовитому океані 
потепління почалося на десятиліття 
раніше, ніж передбачалося, і може 
погіршитися через зміни клімату.

Коротко про головне

«Доступні ліки» на Житомирщині:  
де і як пацієнтові отримати безоплатні ліки

Жителі Житомир-
ської області можуть 
отримати 354 лікарських 
засоби безоплатно або з 
невеликою доплатою за 
програмою «Доступні 
ліки». Кількість аптек 
– учасниць програми 
майже 409. Де і як паці-
єнтові отримати потріб-
ні ліки?

«Доступні ліки» – програма, 
яка дозволяє пацієнтам отриму-
вати в аптеках безоплатні або за 
невелику доплату ліки від сер-
цево-судинних хвороб, діабету ІІ 
типу, бронхіальної астми, розладів 
психіки та поведінки, епілепсії та 
нецукрового діабету. А також пре-
парати для профілактики інсультів 
та інфарктів. 

З 1 жовтня «доступних ліків» 
стало більше, і тепер до про-
грами включено 354 лікарські 
засоби. З них:

• 198 – серцево-судинні хвороби; 
• 51 – діабет ІІ типу;
• 27 – профілактика інсультів та 

інфарктів;
• 16 – бронхіальна астма;
• 30 – розлади психіки та по-

ведінки; 
• 27 – епілепсія;
• 5 – нецукровий діабет. 

У 2021 році лікарі виписали 
пацієнтам Житомирської облас-
ті більше 474,5 тис. електронних 
рецептів за програмою. Із них по-
гашено, тобто пацієнти отрима-
ли необхідні їм ліки, – 418,5 тис. 
рецептів. 

Розподіл виписаних рецеп-
тів у Житомирській області за 
групами хвороб: 

• Серцево-судинні захворювання 
– 335,9 тис.;

• Цукровий діабет II типу – 73 
тис.;

• Профілактика інфарктів та 
інсультів – 52,4 тис.;

• Бронхіальна астма – 12,3 тис.;
• Психічні розлади. Епілепсія 

– 724;
• Ревматичні хвороби – 38;
• Нецукровий діабет – 30.

«Програма реімбурсації “До-
ступні ліки” покриває все більше 
пацієнтів з хронічними хворобами. 
Донедавна до програми входили лі-

карські засоби лише для лікування 
серцево-судинних захворювань, 
бронхіальної астми та цукрового 
діабету ІІ типу. Сьогодні маємо 
вже 7 нозологій, які охоплює про-
грама. 

Кількість аптек, де можна 
отримати ліки, постійно збільшу-
ється. У Житомирській області їх 
вже 409. До програми доєднується 
все більше аптек із сільської місце-
вості», – говорить про успіхи про-
грами директорка Центрального 
міжрегіонального департаменту 
НСЗУ Алла Горбатюк. 

Лікарські препарати з реєстру 
програми «Доступні ліки» можна 
отримати винятково за електро-
нним рецептом. 

Щоб отримати препарати 
за програмою «Доступні 
ліки», потрібно зробити 
два кроки:

1. Звернутись до лікаря, який 
випише вам електронний ре-
цепт на ліки:

• Це може бути ваш сімейний 
лікар;

• При цукровому діабеті елек-
тронний рецепт на ліки може ви-
писати ендокринолог або сімейний 
лікар; 

• Ліки при розладах психіки та 
поведінки виписує психіатр; 

• А у випадку епілепсії – не-
вролог або психіатр.  

В електронному рецепті буде 
зазначена міжнародна непатен-
тована назва препарату – діюча 
речовина. 

На ваш телефон надійде смс з 
номером рецепту, який необхідно 
назвати в аптеці. Якщо у вас не-
має мобільного телефону, лікар 
надасть інформацію про рецепт 
на папері.

Електронний рецепт можна 
одержати без особистого прийому 
у лікаря. Але дистанційні комуні-
кації потрібно узгодити з лікарем 
заздалегідь.

2. Прийти до аптеки, яка 
бере участь у програмі, на-
звати номер рецепту та обра-
ти потрібні ліки. Знайти аптеки 
допоможе мапа з аптеками на 
дашборді НСЗУ – «Електронна 
карта аптек – учасниць програми 
реімбурсації лікарських засобів». 

Національна служба здоров’я 
України адмініструє програму 
«Доступні ліки» та відшкодовує 
аптекам кошти за ліки, які отри-
мали пацієнти. За 2021 рік НСЗУ 
відшкодувала аптекам на Дніпро-
петровщині 15,1 млн грн. 

Саме механізм реімбурсації, 
що закладений в основу програми 
«Доступні ліки», робить лікування 
хронічних захворювань доступні-
шим. Адже пацієнтам, які через 
свій стан здоров'я потребують по-
стійного прийому певних ліків, 
НСЗУ компенсує витрати на ліки. 
Тому закликаємо пацієнтів, яким 
потрібні перераховані ліки, не зво-
лікати і доєднуватися до програми 
«Доступні ліки»!

Пресслужба НСЗУ

Найкраще творити  
все ж таки у теплі

Наталія Кучер

Проблеми із теплозабезпе-
ченням закладів та установ 
бюджетної сфери «зачепили» 
на початку нинішнього опа-
лювального періоду фактично 
усі громади Житомирщини. 

Стрибкоподібне зростання цін і та-
рифів на природний газ, неузгодженості 
на рівні урядових і відомчих рішень та 
інструкцій, тривалість тендерних про-
цедур істотно вплинули на можливості 
вчасного старту опалення деяких установ 
та організацій. Ми неодноразово розпо-
відали про ті проблеми, які виникали у 
жовтні – листопаді 2021-го року із почат-
ком опалювального сезону у дошкільних 
закладах, а також – у школах Романівської 
селищної ради. 

Проблема із опаленням приміщення 
Будинку дитячої творчості у Романові ви-
явилася найскладнішою для вирішення 
через декілька причин. Але, зрештою, 
було вирішено забезпечити теплопос-
тачання цього великого приміщення 
за допомогою котла, який працює на 
твердому паливі. 

Але до остаточного вирішення питання 
із опаленням Будинку дитячої творчості 
довелося добряче похвилюватися, потурбу-
ватися і докласти багатьох зусиль. Було за-
куплено котел для опалення, у ході 17-ї сесії 
Романівської селищної ради було ухвалено 
рішення запровадити у Будинку дитячої 
творчості три посади кочегарів. І водно-
час тривала клопітка і системна робота 
із монтажу котельного обладнання. Слід 
віддати належне керівництву відділу освіти 
Романівської селищної ради, адже всі умови 
та можливості для якомога швидкого на-
лагодження опалення приміщення Будинку 
дитячої творчості були використані сповна. 
І вже на початку нового робочого тижня 
усі установи та організації, які розміщені у 
Будинку дитячої творчості, були із теплом.

3 грудня романівська школа 
матиме нового директора

Середня школа у 
селі Романівці (офі-
ційна назва – Рома-
нівський ЗЗСО) вже 
у пятницю, 3 грудня 
2021 року, матиме  
нового директора.  

22  листопада завершив-
ся прийом документів від 
бажаючих  стати кандида-
тами на посаду керівника 
шкільної установи. Зрештою, 
претендентів на посаду ке-
рівника Романівського ЗЗСО  
виявилося аж двоє. 29 листо-
пада 2021-го року відбулося 
перше засідання конкурсної 
комісії, яка проводитиме 
конкурсні  процедури та 
встановить  їхні  остаточні   
підсумки. Упродовж трьох 
днів, із  30 листопада і до 
2 грудня 2021 року канди-
дати на посаду директора 

Романівського ЗЗСО мати-
муть змогу  ознайомитися 
із колективом  школи,  її 
матеріально-технічною  
базою. Ну а вже 3 грудня 
учасники конкурсного 
змагання  складатимуть 
тестові  завдання і пре-

зентуватимуть свою кон-
цепцію  бачення розви-
тку навчального закладу. 
За підсумками конкурсу 
комісія того ж дня ого-
лосить прізвище ноовго 
керівника Романівського 
ЗЗСО.
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Терміновий заборонний припис  
та обмежувальний припис стосовно кривдника

Ці два заходи є найефектив-
нішими способами у захисті від 
домашнього насильства. Якщо 
ви або хтось із ваших близьких 
чи знайомих став жертвою 
домашнього насильства, будь 
ласка, не мовчіть, а дійте.

До Бердичівського місцевого центру з 
надання БВПД останнім часом досить часто 
почали звертатись постраждалі від домаш-
нього насильства, і більшість просто не знає, 
як потрібно діяти.

Навесні до центру звернулась клієнтка, 
яка бажала розлучитись зі своїм чоловіком 
і не хотіла, аби він переслідував її після роз-
лучення. За декілька днів до того, як клієнтка 
звернулась до центру, вона викликала по-
ліцейських, оскільки в цей день була досить 
сильна сварка, в результаті якої чоловік під-
няв на неї руку. Після того, як поліцейські 
опитали свідків, клієнтку та її чоловіка, вони 
дійшли висновку, що потрібно застосувати 

терміновий заборонний припис стосовно 
кривдника.

Терміновий заборонний при-
пис стосовно кривдника – це за-
хід, що приймається працівником 
поліції, що прибув на виклик, з 
метою припинення і недопущення 
продовження вчинення домаш-
нього насильства. Цей припис ви-
дається строком до 10 днів.

Терміновий заборонний припис 
може містити наступні заходи:

- зобов'язання залишити місце прожи-
вання або перебування постраждалої особи;

- заборона на вхід та перебування в місці 
проживання або перебування постраждалої 
особи;

- заборона у будь-який спосіб контакту-
вати з постраждалою особою (телефонні 
дзвінки, повідомлення через соціальні мере-
жі або месенжери; повідомлення, передані 
третіми особами, вважаються порушенням 
заборонного припису).

Клієнтці пояснили, що центр може до-
помогти підготувати заяву про розірвання 
шлюбу та заяву про видачу обмежувального 
припису стосовно кривдника.

Обмежувальний припис – це 
встановлений судом захід, спря-
мований на забезпечення без-
пеки постраждалої особи, який 
видається на термін від одного 
до шести місяців.

Обмежувальний припис може міс-
тити наступні заходи:

- заборона на перебування в місці спіль-
ного проживання або перебування постраж-
далої особи;

- обмеження спілкування з постражда-
лою дитиною;

- заборона наближатись до місця про-
живання, навчання, роботи або самої по-
страждалої особи;

- заборона у будь-який спосіб контакту-
вати з постраждалою особою (телефонні 
дзвінки, повідомлення через соціальні мере-

жі або месенжери; повідомлення, передані 
третіми особами, вважаються порушенням 
заборонного припису).

Дізнавшись, що центр може підготувати 
всі документи на безоплатній основі, клієнтка 
написала заяву про надання їй безоплатної 
вторинної правової допомоги. Для написання 
заяви їй знадобились копії паспорта, кода та 
винесеного працівником поліції термінового 
заборонного припису стосовно кривдника.

Після прийняття заяви до розгляду через 
деякий час було підготовлено заяву до суду. 
Розглянувши позовну заяву, суд дійшов ви-
сновку про необхідність розлучити клієнтку 
з її чоловіком та видати обмежувальний при-
пис стосовно кривдника.

М а є т е  п и т а н -
ня? За дета льними 
роз'ясненнями ви мо-
жете звернутися до 
Романівського бюро 
правової допомоги за 

телефонами (04146) 2-34-36 або за номе-
ром контакт-центру безоплатної право-
вої допомоги 0800-213-103.

Закон, що може вбити місцеве самоврядування
Верховна Рада України про-

довжує приймати певні зако-
нодавчі акти, які стосуються 
змін до Бюджетного кодексу 
України. 

Депутати місцевих рад також уважно 
слідкують за тим, які зміни привносять 
законодавчі новації у практику місцевого 
самоврядування. І саме тому під час сесії 
Романівської селищної ради від 26 листопада 
2021 року депутати ухвалили звернення до 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо недопущення внесення змін до 
Бюджетного кодексу України, передбачених 
законопроєктом № 6062. Так, депутати Рома-
нівської селищної ради вважають, що ухвала 

законопроєкту № 6062 може призвести до 
вкрай негативних наслідків у житті сільських, 
селищних та міських рад на всій території 
нашої держави. Адже йдеться про:

• загрозу ліквідації бюджету розвитку, 
наслідком чого стане неминуче скорочення 
капітальних видатків місцевих бюджетів;

• вилучення у місцевих бюджетів на 
користь Державного бюджету України за-
лишків освітньої субвенції, що призведе до 
скасування дієвого фінансового механізму 
інструменту з оптимізації мережі закладів 
освіти та позбавить органи місцевого само-
врядування стимулу до економії фінансового 
ресурсу;

• надання Міністерству фінансів України 
та місцевим державним адміністраціям пра-
ва ініціювати зупинку рішення про місцевий 
бюджет, що є прямим втручанням держави 

у самостійність місцевого самоврядування 
та може призвести до блокування роботи 
органів місцевого самоврядування;

• зарахування до Державного бюджету 
доходів від викупу земельних ділянок кому-
нальної власності, що призведе до втрати 
місцевими бюджетами дуже суттєвої час-
тини доходів.

З огляду на вищеперелічені наслідки від 
прийняття законопроєкту № 6062 депутати 
від Романівської селищної ради звертаються 
до Кабміну України із пропозицією відкли-
кати законопроєкт № 6062, яким передба-
чені суттєві зміни до Державного бюджету 
України, та не виносити його на повторний 
розгляд Верховної Ради України. Звернення 
від імені депутатів Романівської селищної 
ради під час сесії оприлюднив депутат від 
партійної фракції «Наш край» Василь Флуд.

Учениці Романівської мистецької школи 
вибороли гран-прі та чотири перемоги на 
Всеукраїнському мистецькому конкурсі

Цими вихідними у м. Жито-
мирі відбувся Всеукраїнський 
конкурс «БРЕНД РОКУ». 

Він проходив у чотирьох номінаціях та в 
шести вікових категоріях в одному із кращих 
концертних залів Житомира – у Місцевому 
навколокультурному просторі.

У зв’язку із карантинними обмеженнями 
конкурс проходив у залі без глядачів та в 
особливих організаційних умовах. 

У номінації «Естрадний вокал» 
гран-прі конкурсу здобула Злата Кри-
жанівська, яка своєю піснею «Ой, у гаю 
при Дунаю» вразила до глибини душі ком-
петентне журі.

І місце завоював вокальний ан-
самбль «Сонечко», у складі якого висту-
пили Анна Шпіталь, Анастасія Бондарчук, 
Єва Григор’єва, Маргарита Примаченко, 
Світлана Каленська, Іларія Крижанівська, 
Злата Крижанівська, Марія Ніколайченко, 
Вероніка Ніколайченко, Карина Ніколай-
ченко.

ІІ місце – Григор’єва Єва з піснею «Тата 
і мами» (1-ша вікова категорія).

ІІ місце здобула Маргарита Примачен-
ко з піснею «Вітаю» (2-га вікова категорія).

ІІ місце – Ольга Матат з піснею «Кали-
на» (4-та вікова категорія).

Викладач – Світлана Діхтярук.
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Візит Iларіонова до Житомира перетворився на подію
Віктор Радчук

Житомир і житоми-
рян важко здивувати 
візитом чи презентацією 
будь-якої події із розряду 
політичного, мистецько-
го чи спортивного життя. 
Навіть попри пандемію 
COVID-19, навіть в умовах 
«червоної» зони до Жи-
томира приїздять відомі 
артисти, політики, худож-
ники, спортсмени. Але 26 
листопада до Житомира 
приїхав Андрій Іларіонов, 
і це спричинило значне 
пожвавлення у обласному 
центрі.

Власне кажучи, до телевізійних 
виступів колишнього радника Пре-
зидента Росії Володимира Путіна 
в Україні вже звикли, і  великого 
попиту на поради від професора 
економіки, які надходять із США, 
в Україні вже не було. Але Андрій 
Іларіонов сьогодні вже не у США, а 
якраз – в Україні. У Житомирі відо-
мий економіст також не став присвя-
чувати свій виступ коментарям на 
безпекову тему, або розмірковуван-
ням про те, «коли Путін нападе на 
Україну». Якраз у Житомирі Андрій 
Іларіонов постав у тій ролі, яку він 
виконує дуже професійно і справно. 
Він детально, логічно, зрозуміло та 
переконливо розповів житомиря-
нам про те, чому Україна опинилася 
на самому дні усіх економічних рей-
тингів, але найголовніше полягало 
у тому, що він зумів переконати ве-
личезну аудиторію житомирян у 
тому, що Україна навіть у теперішніх 

умовах має певні шанси на успіх. Не 
за рік чи за два, а за десяток – півтора 
років вона може зростати дуже по-
тужно та інтенсивно.

У стінах добре відомого жи-
томирянам Гнатюк Арт Центру 
26 листопада 2021 року зібралося 
близько сотні житомирян. На зу-
стріч із А. М. Іларіоновим прибула 
практично вся наукова еліта облас-
ного центру. Достатньо сказати, що 
послухати і поговорити із всесвітньо 
відомим вченим і практиком-еконо-
містом прибули науковці усіх трьох 
найбільших вузів Житомира. Чи 
не вперше за багато років одразу 
три ректори Житомирського дер-
жавного університету ім. Франка, 
Поліського національного універси-
тету та університету «Житомирська 
політехніка» прибули до залу разом 
і слухали Андрія Іларіонова поряд. 
Слід зауважити, що виступ гостя 
був напрочуд  інформаційним, 

логічно довершеним, переконли-
вим і водночас доброзичливим  та 
оптимістичним. Ні про які зіркові 
вершини Андрій Іларіонов не казав, 
однак чітко визначив головні напря-
ми покращення ефективності госпо-
дарського розвитку України. Звісно 
ж, рівень неприйняття і несприй-
няття корупції в Україні має бути 
напрочуд високим. Однозначно й 
те, що українцям таки  доведеться 
(аби не втратити держави як факту) 
визнавати на кожному кроці свого 
щоденного життя ВЕРХОВЕНСТВО 
права і неухильність виконання за-
конів. Але найголовніша вимога 
суто економічного забарвлення 
– зменшення витрат на держав-
ний апарат і покращення ефек-
тивності державного сектору 
економіки. Андрій Іларіонов ко-
ристувався не просто лозунгами чи 
правильними цитатами та вислова-
ми знаних у світі економістів або ж 

геніальних реформаторів на зразок 
Лі Куан Ю (Сінгапур), Конрада Аде-
науера (ФРН), Лєшека Бальцеровича 
(Польща). Ні, якраз до гарних фраз 
він вдавався дуже зрідка. Натомість 
житомиряни змогли простежити 
на десятках таблиць, графіків, під 
час ознайомлення із слайдами по-
рівняльного і статистичного мате-
ріалу те, як досягали економічного 
зростання і створювали приклад 
економічного чуда такі країни, як 
Албанія, Ірландія, Чилі, Литва чи 
Румунія. Тобто ті країни, які ще 
двадцять років тому мали куди 
гірші стартові позиції, аніж Укра-
їна. Звісно ж, йшлося і про те, що 
Україна СЬОГОДНІ ВОЮЄ, і це не-
абияк заважає розвитку економіки  
країни. Але Андрій Іларіонов також 
дуже переконливо показав, що і вій-
ськова загроза не може докорінним 
чином гальмувати розвиток тієї чи 
іншої країни. Яскравий приклад 
такої держави, яка успішно розвива-
ється в умовах щоденної загрози об-
стрілів чи атак терористів, – держава 
Ізраїль. Україна упродовж майже 
8-ми років перебування в умовах во-
єнного конфлікту на Донбасі могла 
і повинна була створити економіку 
за рівнем ефективності куди кращу, 
аніж у Росії чи, скажімо, у Білорусі. 
Але цього ніхто не робив. Навіть 
бажання навести лад в економіці 
і ДЕРЖАВНОМУ ЖИТТІ країни в 
Україні не було  продемонстроване. 
І сьогодні такого бажання в Україні 
не видно. Окрім балачок (причому 
абсолютно обивательських і непро-
фесійних) в Україні терміново треба 
вдатися до винятково прагматичних 
кроків. Тобто визначити на основі 
суворих розрахунків найважливіші 
і найближчі (першочергові) пріори-
тети і  досягати  хоча б невеликого, 
але зримого і відчутного прогресу 
у тій чи іншій галузі життя. Якщо 
реформа не дає результату через пів 
року після її початку – вона непра-

вильно визначена і професійно не 
підготовлена. Якщо розрив у зарп-
латі держслужбовця і представни-
ка бюджетної сфери (найпершим 
чином вчитель, лікар і молодший 
офіцерський склад) сягає у десятки 
разів, якщо пенсія у судді чи про-
курора більша, ніж у пересічного 
українського пенсіонера у 25–30 ра-
зів (вдумайтеся, які це суми), то така 
держава приречена на деградацію і 
загибель. І це якраз – про Україну!

Звісно ж, Андрій Іларіонов на-
дихнув аудиторію, яка прийшла 
його послухати і з ним активно 
спілкувалась, на оптимістичний 
лад. Мовляв, є суворі і невтішні 
картинки реального стану життя 
в Україні, але ж і є такі ж само РЕ-
АЛЬНІ перспективи змінити все на 
КРАЩЕ. Зокрема А. М. Іларіонов 
переконливо довів і навіть запро-
понував для розгляду примірний 
ГРАФІК збільшення показника 
внутрішнього валового продукту 
(ВВП) від нинішніх 195 млрд дол. 
США (такий ВВП Україна отри-
має у поточному році) до одного 
трильйону дол. США вже у 2040-му 
році. Ріст потужний, збільшення 
мають сягати майже п’ятикратної 
величини, але ж ВСЕ ЦЕ РЕАЛЬНО 
І МОЖЛИВО. Потрібна лише по-
літична воля і бажання суспільства.

P.S. Те, що нині робить Андрій  
Іларіонов, мали б робити вітчизняні 
науковці або ж хоча б представники 
української діаспори. Адже є (ма-
ють бути) серед  українців  люди, 
які бачать, знають і розуміють 
реальні перспективи виходу із того 
тупика, у якому Україна перебуває 
сьогодні. Такі ж само перспективи 
покращення ситуації в Україні могли 
б запропонувати всілякі  наукові спів-
товариства, рухи чи спілки. Не варто 
забувати і про завдання політичних 
партій: не просто боротися за владу, 
а пропонувати реальні перспективи 
покращення ситуації в країні.

СПIЛЬНО творімо 
добрі справи щодня!

З метою підтримки 
незахищених верств 
населення у жовтні 2021 
року наша громадська 
організація «СПІЛЬНО 
ТЕАМ» започаткувала 
благодійну акцію під 
назвою «Потребуєш – ві-
зьми, можеш – поклади!».

Її мета – привернути увагу на-
селення громади, підприємців, 
керівників усіх рівнів до проблем 
людей похилого віку, одиноких та 
людей з інвалідністю.

Наша команда облаштувала 
благодійну поличку в магазині 
«Продукти» с. Корчівка з необхід-
ними товарами, котрими можуть 
безкоштовно скористатися ті, хто 
має у цьому потребу.

Благодійна поличка дає мож-
ливість будь-якому покупцеві ма-

газину придбати товар і покласти 
його на поличку як безоплатну 
допомогу тим, хто сьогодні най-
більше цього потребує. 

Відвідавши магазин «Продук-
ти» наприкінці листопада, наша 
команда була приємно вражена, 
адже, зі слів продавчині, поличка 
користується попитом серед жи-
телів с. Корчівка: люди які мають 
потребу у тих чи інших продуктах, 
мають змогу взяти їх безкоштовно, 
але є й ті, хто купує і залишає про-
дукти першої необхідності.

Отже, завдяки такому спіль-
ному симбіозу потребуючих та 
маючих змогу допомогти маємо 
гарні результати. 

Ми знову зробили свій внесок 
та наповнили корзину товарами 
першої необхідності. Приємно вра-
жені небайдужістю жителів нашої 
громади та запрошуємо усіх до-
лучатися до такої потрібної справи!

ГО «СПІЛЬНО ТЕАМ»

СПIЛЬНО  
задля наших дітей

Одним із пріори-
тетних напрямів гро-
мадської організації 
«СПІЛЬНО ТЕАМ» 
є розвиток творчих 
інтересів та дозвілля 
молоді. Наша молодь 
надзвичайно таланови-
та, варто лише створити 
для цього усі умови.

Тож коли представники гро-
мадської організації отримали 
звернення від Лариси Осипчук, 
керівника гуртка «Бісеропле-
тіння та художня вишивка» 
Романівського будинку дитячої 
творчості, щодо необхідності 
придбання обігрівача для ком-
фортного перебування дітей в 
зимовий період, не змогли ли-
шитись осторонь. 

Як відомо, Романівською се-
лищною радою було придбано 
твердопаливний котел для об-
ігріву приміщення Романівського 
будинку дитячої творчості. Проте 
необхідний час для його встанов-
лення та введення в експлуата-
цію, а тепло вихованцям гуртка 
потрібне уже сьогодні. Нині у 
приміщенні Будинку дитячої 
творчості прохолодно, класна 
кімната гуртка «Бісероплетіння 
та художня вишивка» велика, 28 
кв. м, дітки займаються одягне-
ними у верхній одяг. З огляду на 
це представники «СПІЛЬНО 

ТЕАМ» придбали безпечний 
обігрівач для обігріву при-
міщення.

Команда громадської орга-
нізації «СПІЛЬНО ТЕАМ» ба-
жає керівнику гуртка та її ви-

хованцям невичерпної творчої 
наснаги і позитивних емоцій 
від улюбленого заняття! Щиро 
дякуємо вихованцям за подару-
нок, який тепер буде нас тішити 
своєю красою!
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Dependence
(Залежність)

я досі згадую тебе, затям 
приходиш ти нечасто, та щоднини
це лиш галюцинації, котрі
закарбувалися в мені надійно

я бачу тебе всюди день-у-день,
ти ніби тінь, що тішиться від втечі:
ховаєшся за стінами удень,
і плед вночі натягуєш на плечі

твоє ім'я трима усіх мурашок,
приручених давно до перегонів,
вони на старті з вигляду ромашок,
які асоціюються з тобою

щемиш у скронях власними страхами,
шепочеш щось на ламаній латині
свідомість переповнена гріхами
заплуталась в тобі
як в павутинні

Impression 
(Враження)

Мрійливі краплі малюють лінії 
Пуантилізму наперекір. 
Померла муза, не квітнуть лілії, 
І скрізь зіжмаканий папір. 

Нудні заняття, смішні пейзажі, 
Щоденні ритми римують настрої,
Ходжу без шапки, купую лáте,
Щоранку тішуся сухими айстрами.    

Сліпий Амур пророкував тоді
Нам рандеву під впливом збігу. 
Нехай і так, лиш обіцяй мені, 
Щоб навкруги – багато снігу…

***
Неодмінно я знайду кохання
В непрохідних глухих лісах, 
За островами Зустрічі й Прощання, 
На недосяжних полюсах

Ось так у пошуках старого Гранта
І лізучи крізь дикий очерет
Пройшла півсвіту силами Палланта, 
Хоч поряд завше був твій силует.

Софія (Сонета) Шпіталь
Сьогодні у нас нова 

поетична зустріч! Це 
первинний неогране-
ний коштовний камінь 
Романівщини. Попереду 
ще так багато праці і 
навчання, але... Молодій, 
активній, талановитій 
учениці романівської 
гімназії богом даровано 
іскринку, і ця іскринка 
згодом стане світлим 
вогнем Поезії. 

Знайомтесь, це – Софія (Сонета) 
Шпіталь.

Вона народилася 31 березня 
2005 року, живе та навчається у 
селищі Романові.

«Змалку була оточена атмосфе-
рою мистецтва, – говорить автор-
ка. – Мама, бабусі й навіть тато, 
геть позбавлений музичного слуху, 
зате добре римуючий, з дитинства 
співали мені пісень, навчали віршів, 
загадок».  

Любов до поезії Софійці при-
щепила бабуся, що працювала 
вчителькою російської мови й лі-

тератури. «Вона читала мені улю-
блені твори російських класиків. 
Вона – єдина, чий голос зберігся в моїй 
пам’яті крізь роки у декламованих 
нею віршах. Мамина ж мама стала 
містком до любові української на-
родної творчості», – із вдячністю 
згадує дівчина.  

Перші свої поетичні спроби 
Софійка зробила у 8 років. Вона 
каже: «Це були дитячі віршики 
про каченят і ще щось, достемен-
но не пам‘ятаю. По-справжньому 
відкрила своє вміння римувати 
у 12 років, коли вперше закоха-
лась».

Софія Шпиталь гарно навча-
ється і має досягнення у навчанні, 
зокрема: 

• призерка всеукраїнських 
олімпіад з української мови та 
літератури (І ступеня), географії 
(ІІ), біології (ІІІ) та конкурсів ім. Т. 
Г. Шевченка (І), П. Яцика (обласних 
етапів);

• отримувала іменну стипендію 
від Кабінету Міністрів України за 
високі досягнення в навчанні (за пе-
ремогу у Всеукраїнській олімпіаді 
з української мови та літератури 
2019 і 2020 рр.).

Софійка мріє підкорювати світ 
і почати з Києва. 

Мріє про вступ до столичного 
вишу.

Захоплюється поезією, зокрема 
й декламацією (полюбляє поезію 
Семенка, Жадана, Іздрика, Андру-
ховича), співом, грою на фортепіа-
но та гітарі. Ну і, звісно, вона багато 
читає.

«Співаю стільки, скільки себе 
усвідомлено пам‘ятаю. Напевне, 
навіть тоді, коли не вміла ще 
говорити, вже знала, що таке 
музика і в чому її сила».

«Коли пишу вірші, завше 
плачу: творчість є інструментом 
моїх почуттів і  переживань. За-
звичай це смуток. Коли напишу 
щось, стає легше».

«Мрію написати книгу чи 
власну пісню, але поки не зна-
ходжу вдосталь часу чи на-
снаги».

Цікавий факт
«Мені ніколи не подобалось 

моє ім’я, тому у віці 12 років я 
почала всяко його змінювати. Со-
нета – мій творчий псевдонім, 
доволі влучний, якщо посилатись 
на вподобання і проактивний спо-
сіб життя. Так мене кличуть 
однолітки і навіть дехто із 
вчителів. Хоча більшість дорос-
лих, включно з моєю родиною, не 
сприйняли такої трансформації, 
тож удома я досі Софійка. Мене 
це влаштовує». 

Отже, сьогодні на гостині у по-
етичній сторінці – Софія (Сонета) 
Шпиталь.

Заслужений працівник культури 
України, член Національної  

спілки  письменників України  
Юрій Кондратюк

Літературна сторінка

Місто

Будівлі, східці, вікна, фрески, шпали, 
Химерний галас, хвилі двигунів, 
Яскраві куртки, ліхтарі, квартали, 
Дими цигарок, зграї шпигунів. 

Обличчя мелькотять, мов ті гримаси, 
Як ляльки вуду, погляди пусті,
Кав'ярні, казино, книжкові раси, 
Реклам яскравих зарості густі.

Вони не злі, вони лиш поспішають,
Біжать, летять, сигналять водії;
Те почуття, коли не помічають, 
Те почуття, коли усі чужі. 

Місто розчулює, знайомить, надихає, 
Щодень крізь вікна тиснуться слова
Вночі ж, коли душа людська у раю, 
А паніка і клопіт завмирає, 
Між хмарочосами ховаються дива... 

Spring 2021 
(Весна 2021)

твоя маленька неповторна дівчинка,
чекати на яку було так тяжко,
як на ранок взимку 
але ти зміг, і знаєш тепер вдосталь, 
щоб написати власну книгозбірку
під назвою «Моя» 
дарма що ще не впевнений, 
яке з її п'яти імен є справжнім її Я

вона постійно говорила без упину
й носила всюди із собою жмутком
невмілих жартів жовтенький клубок,
та навіть він її не рятував, 
коли бува вона хворіла смутком

сірник її щирого гніву завше 
створював низку пожеж,
і хай часом була надто різкою до інших, 
зате кохала без фальшу і меж
удень світила яскравіш від будь-яких зірок, 
вночі боялась смерті і того, що ти підеш

обійнявши рожеву подушку
й увірвавшись в сюжет твого сну,
лиш для тебе завжди берегла
свою двадцять першу весну

***
коли я смутна, розбита чи навіть волію 

смерті
коли я зазнала болю і всі мої сили стерті
будь ласка, посидь зі мною
помовчи і подихай тихо
я знову стану собою
моя ти безцінна втіхо

Bye
Прощавай
За вікном мелькають будинки
Забувай
Наші смішні чорно-білі картинки

І будь щасливим
Нехай минуле тебе не хвилює
Ранкові зливи
Змивають все, що на піску малюю

І не шукай
Тепер ми обмінялися місцями:
Я міцно сплю, 
             Я міцно
                           сплю,
             Я міцно
                           сплю,
А ти кохаєш до нестями

Не про таку весну 
ти мріяла

Як ти собі уявляєш весну?
Сонце, зелень, стрімке прокидання зі сну, 
Молодь, ноти крізь арки, 
десь плюскочуть байдарки,
Вітер свіжий нарешті, какао без решти -
Все найкраще,
як вперше...

Наче й так, але я геть інакше впізнаю 
весну:  

Це, напевне, тоді, коли людство поли-
шить війну

Це коли світ не буде страждать від 
хвороб

І коли доброчесність – найвища з оздоб
Людського пуття,
А на вулицях чисто, 
і мене особисто
відвіда нове Почуття
Коли свято – без приводу 
Дружба – без вигоди
Усі храми – для Бога 
Усі шрами – дорога 
відсьогодні (без сну)
у прекрасну Bесну

Марення

я безтямно ходив
коло твого маленького дому
ніц не чуючи ніг
ігноруючи втому
топтав сотні доріг
і століття потому
тебе, мила, беріг
ну ж, пусти на поріг
загубився
чи
запізнився (?)

не забудь же мій сміх
я від твого знеміг
вже ніколи нічого й нікому
замолив я твій гріх
а жаринку зберіг:
повертайся  скоріше  додому

Єршалаїм 
(з євр. – Єрусалим).

людям дарма шукати свого ката
бо він завжди працює на сумісності
чекаючи з‘явитися на страту 
розкрити чистосвятість гріходійсності
за першим свистом Понтія Пілата

людям дарма шукати свого ката
бо він з народження прислуга свого 

пана
та було б добре все ж когось спитати
для кого нині точиться катана          
така для тебе пане буде плата

за твій скоєний злочин
навіть сповіддю не врятуватись
та народ не захоче

тебе чути 
            чи
             руку подати

усвідомивши все
(хто б там що не базікав)
геть самотнім лежав
у холодній печері на вогкій землі

ІУДА ТЕЖ ПЛАКАВ! 
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ОВЕН
Захочете щось змі-

нити у своєму житті. 
Зірки радять знайти 

спосіб і заявити про себе світу. 
Також вдалим буде навчання 
новому. 

ТЕЛЕЦЬ 
Сім`я цього тижня 

має бути на першому 
місці. Намагайтеся звести до нуля 
контакти – може виникнути сварка 
або ж скандал.

БЛИЗНЮКИ 
Конкуренти не сплять 

– будьте уважними. Може, 
досить гостро сприймати 

спроби критикувати вас і порушу-
вати особистий простір.

РАК
У професійному плані 

може скластися нервова 
обстановка, а от особисте 

життя буде тішити – досить ро-
мантичний період. 

ЛЕВ 
Ваше вміння мислити 

нестандартно і не зважа-
ти на думку людей може оберну-
тися проти вас же. Враховуйте 
інтереси інших. 

ДІВА
Удача на вашому боці 

– впораєтеся з будь-якою 
перешкодою на своєму 

шляху. Переосмислите багато 
подій навколо вас.

ТЕРЕЗИ 
Відсіюйте усі три-

в о г и ,  з н а й д і т ь  ч а с 
зосередитися на вну-

трішньому світі. Якісь невидимі 
сили оберігатимуть вас від злого 
впливу. 

СКОРПІОН
Недосконалість на-

вколо приведе вас у дію 
– захочете допомогти 

нужденним і покращити цей світ. 
Вдалий час для творчості. 

СТРІЛЕЦЬ 
Хто не ризикує, той 

не п`є шампанського – 
ваш девіз на цей тиж-

день. Складіть стратегію і впевнено 
рухайтеся до її реалізації. 

КОЗЕРІГ 
Завдання на цей день 

– знайти вектор руху. 
Ви не можете поки що 

зрозуміти, як можна використати 
обставини, що склалися. 

ВОДОЛІЙ
Вдалий період для 

професійного росту, роз-
міщення пріоритетів і 

життєвих цінностей. Ідеальний 
період зустріти супутника життя. 

РИБИ 
Ваша привабли -

вість буде помічена 
протилежною статтю 

– отримаєте масу компліментів. 
Не поспішайте відмовлятися від 
пропозицій. 
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Гороскоп на тиждень 1 грудня - 7 грудня Куточок ГОРОДНИКА

1
грудня
середа

2
грудня
четвер

3
грудня

п’ятниця

4
грудня
субота

5
грудня
неділя

6
грудня

понеділок

7
грудня
вівторок

- 1°
+ 2°

+ 3°
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+ 3°

- 4°
- 1°

- 5°
- 3°

- 7°
- 4°

- 8°
- 5°

731 728 731 737 732 725 740
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Смачного!

Основні причини, 
через які гинуть 
кімнатні рослини

Без кімнатних рослин дуже складно створити в будинку 
по-справжньому затишну атмосферу, завжди буде здаватися, 
що чогось не вистачає. Але буває, що кімнатні рослини почи-
нають чахнути і в'януть прямо на очах. Потрібно розібратися, 
хто ж у цьому винен і що робити, щоб таких прикрих епізодів 
було як можна менше, інформує Ukr.Media.

Помилковий вибір рос-
лини в магазині
Найчастіша причина перед-

часного в'янення рослини – по-
милковий вибір при покупці. Як 
правило, в магазинах рослини 
мають настільки привабливий ви-
гляд, що недосвідчений покупець 
готовий купити все й одразу. Але 
не всі знають, що блискуче листя, 
наприклад, – не завжди показник 
здоров'я рослини. Можливо, його 
просто обробили спеціальним 
спреєм з ефектом поліролі. А 
бурхливе цвітіння легко може 
бути викликане використанням 
поживного субстрату, який при-
скорює зростання, а також спеці-
альних гормонів.

Щоб уникнути помилки, ви-
рушаючи у квітковий магазин, 
зберіть якомога більше інфор-
мації про рослину, яку хочете 
придбати. З'ясуйте, який вигляд 
вона повинна мати в нормі, коли 
зазвичай цвіте, в яких умовах її 
краще вирощувати.

Через кілька тижнів після по-
купки слід пересадити рослину. 
Виберіть якісний субстрат і більш 
просторий горщик, створіть 
вашому новому зеленому улю-
бленцю максимально комфортні 
умови.

Неправильне розміщення 
в кімнаті
Ще однією причиною пога-

ного стану кімнатних квітів може 
бути їхнє неправильне розміщен-
ня в кімнаті. Можливо, ви поста-
вили рослину, що любить тінь, 
на освітлене місце. Або, навпаки, 
засунули горщик із світлолюбним 
мешканцем на верхню полицю, 
де світло буває рідко.

Однаковий полив для 
всіх рослин
Ще одна «хвора» тема – це 

полив. Очевидно, що різні рос-
лини мають різні потреби у воді. 
Велика помилка забезпечувати 
однаковою кількістю вологи всі 
рослини без розбору. На особли-
вості поливу впливає вологість 
і температура у приміщенні, 
матеріал, з якого виготовлений 
горщик. Так, горщики з глини 
майже не перешкоджають втраті 
вологи, а керамічні та пластикові 
здатні утримувати її тривалий 
час.

Велике значення має і якість 
води. Поливати зелень можна 
тільки сирою водою, очищена 
і фільтрована може погубити 
квіти.

Оптимальною періодичністю 
поливу вважається та, при якій 
верхній шар землі встигає як слід 
висохнути.

Пересадка рослини у 
великий горщик
Якщо рослина вперто не ба-

жає радувати вас своїм зовнішнім 
виглядом, проблема може бути в 
неправильно вибраному розмірі 
горщика. Ключове слово – по-
ступовість. Наприклад, не варто 
висаджувати маленьку пальму 
відразу ж у великий горщик, 
припускаючи, що з неї повинне 
вирости могутнє дерево. Дійте 
поетапно, щороку збільшуючи 
діаметр горщика не більше, ніж 
на пару сантиметрів.

Невідповідна вологість 
повітря
Для рослин, батьківщиною 

яких є тропічні країни, великою 
проблемою можуть стати наші 
зими, протягом яких у будинках 
працює центральне опалення. 
Сухе повітря більшості кімнат-
них рослин протипоказане, тому 
краще якомога швидше придбати 
зволожувач повітря. 

Дефіцит або надлишок 
підживлень
Подбайте про збалансоване 

харчування вашого зеленого 
кімнатного жителя. Нестача або 
надлишок заліза, калію, магнію, 
азоту, сірки та фосфору можуть 
послабити імунітет квітки і ви-
кликати низку проблем. Уважно 
стежте за забарвленням і станом 
листя, саме на його зовнішньому 
вигляді насамперед позначаються 
всі недоліки в раціоні.

Рослині не забезпечений 
період спокою
Кожній рослині для благопо-

лучного життя необхідний період 
спокою. У цей період потрібно 
повністю виключити підживлен-
ня, знизити температуру повітря, 
збільшити вологість і скоротити 
полив. Позбавивши рослину пері-
оду зимового спокою, ви зробите 
її слабкою і схильною до хвороб.

Вражають хвороби та 
шкідники
Рослини можуть захворіти або 

піддатися атаці шкідників – гриб-
ка, попелиці, кліщів, черв'яків. 
Джерелом проблем для ваших 
постійних «жителів» можуть 
стати нещодавно придбані «ново-
сели». За відсутності своєчасного 
лікування рослина гине.

Запобігти цей сценарій мож-
на, дотримуючись необхідного 
карантину і регулярно проводя-
чи огляд стовбура і листя. При 
виявленні будь-яких тривожних 
симптомів – нальоту, плям, ді-
рок або павутини – потрібно 
обробити «пацієнта» будь-яким 
біологічним інсектицидом.

Джерело: Ukr.Media

Ідеальний розсольник на ребрах  
із маринованими огірками
Інгредієнти: 400-500 г яловичих кісток або ребер, 

1 цибуля, ½ склянки перловки, 1 невелика морква, 3 
картоплини, 3 маринованих огірки, 100-150 мл розсо-
лу, 100 г кореня селери, 2 лаврові листи, 1 ст. л. білого 
хрону, 2 дрібки хмелі-сунелі, 2 ст. л. соняшникової олії, 
петрушка (за бажанням), сметана (за бажанням), сіль 
до смаку.

• Візьміть 1/2 склянки перлової крупи, промийте до 
чистої води та замочіть у воді приблизно на 1 годину.

• У каструлю додайте 2 ст. л. соняшникової олії та 
перекладіть туди 400-500 г яловичих кісток чи ребер.

• Візьміть 100 г кореня селери, 1 цибулю та 1 морк-
ву. Овочі очистіть і наріжте великими шматочками.

• Додайте нарізані овочі в каструлю до м'яса. Об-
смажте на середньому вогні до потемніння м'яса.

• Потім додайте 2 лаврові листи і залийте водою, 
щоб вона покривала овочі приблизно на 2 пальці. 
Якщо хочете більш рідкий суп, додайте більше води. 
Після закипання води варіть бульйон 20 хвилин на 
маленькому вогні. Потім витягніть із бульйону кілька 
шматків м'яса, щоб звільнити місце у каструлі іншим 
інгредієнтам. Візьміть 3 картоплини, очистіть та наріж-
те середніми кубиками. Додайте картоплю в каструлю.

• Додайте в каструлю перловку, а 3 маринованих 
огірки поріжте середнім кубиком, але поки не дода-

вайте в суп. Обов'язково спробуйте їх і переконайтеся, 
що вони мають приємний смак і не зіпсують страву.

• Приблизно через 15 хвилин, коли картопля та 
перловка будуть майже готові, додайте огірки.

• Через 2-3 хвилини додайте до каструлі 100-150 мл 
розсолу. Додайте 2 дрібки хмелі-сунелі. Посоліть до 
смаку, але врахуйте, що сіль була в огірках і розсолі, 
тому не перестарайтеся. Дайте розсольнику 5 хвилин 
настоятися. При подачі додайте трохи білого хрону в 
кожну тарілку, листя петрушки та сметану.

Гуакамоле

Інгредієнтки: 1 шт. авокадо, 1 шт. червоної цибулі, 
1 шт. перцю чилі, 1 зубчик часнику, лимонний сік (по-

ловини великого лимона), 1 ст. л. соняшникової олії, 1 
гілочка кинзи, 1 дрібка солі. 

• Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку і 
очистіть від шкірки. Обирайте тільки м'який авокадо, 
інакше не вийде потрібна структура соусу. Наріжте 
авокадо великим кубиком і перекладіть в ступку.

• Червону цибулю очистіть і наріжте дуже дрібни-
ми шматочками. Зубчики часнику і перець чилі теж 
дрібно порубіть. Додайте все це в ступку з авокадо. 
Вичавіть в ступку сік половини великого лимона.

• Додайте в ступку соняшникову олію і посоліть за 
смаком. Відокремте листочки кінзи від стебла і дрібно 
порубіть, додайте до соусу. За бажанням можете ви-
користовувати петрушку. Тепер акуратно перемішайте 
все в ступці товкачиком, поки всі шматочки авокадо 
не розм’якшаться і соус не стане однорідним.

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

08.05 Т/с "Краща полови�
на"

09.50 День Збройних сил
України

11.00 Спецпроєкт "Спадок"
11.35,18.20 "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикуни
13.10 Прозоро
14.00 UA:Фольк
15.10,21.35, 00.30, Спорт
15.20 Концерт
16.05 Міста та містечка
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00 Прозоро
19.10 Чемпіонат світу зі

стрибків в воду
21.45  "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.45 Перша Вітчизняна

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, 21.10 Х/ф "Різниця у

віці" (12+)
21.45 Т/с "Свати"
22.45 "Твій вечір"
23.45 "ТСН
23.55 Х/ф "Три горішки

для Попелюшки"

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 19.00, 04.15
"Стосується кожного"

12.25 Х/ф "Корсиканець"
14.20 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00,03.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдо
23.45 Х/ф "Круті стволи"

ÑÒÁ

08.05,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вікна�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 "Швабра"
23.05 Т/с "Ніконов і Ко"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні

новини
11.10, 13.15 Х/ф "Вуличний

боєць" 16+
12.45,15.45, 18.45 Факти.
13.50, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.40 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
20.20 Хто хоче стати

мільйонером?
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес�6" 16+
22.45 Свобода слова
00.00 Х/ф "Шість куль" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.55 "Орел і решка"
10.05 Т/с "Надприродне"
12.45 Х/ф "Крок уперед"
16.50 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Пекельна кухня"
20.55 Х/ф "Робот Чаппі"
23.30 Х/ф "Готель Артемі�

да" 16+
ÍÒÍ

07.50 Х/ф "Тегеран�43"
10.50, 21.15 Т/с "Мен�

таліст" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 03.00

"Свідок"
13.00, 19.30 Т/с "CSI:

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

читає думки" (16+)
17.00,03.30, 04.05 "Випад�

ковий свідок"
18.20,03.35 "Свідок. Аген�

ти"
00.45 Х/ф "Ведмежатник"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Мисливці за дивами
10.00 Агенти справедли�

вості 12+
14.10, 15.30 Т/с "Відважні"
17.00 Т/с "Дитячий охоро�

нець" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Я заберу твою

сім'ю" 16+
23.10 Т/с "Віддай мою

мрію" 12+
01.55 Гучна справа

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 Т/с "Краща полови�
на"

09.40 Т/с "Серцебиття" 12+
10.35 Т/с "Любов та по�

мста" 16+
11.35,18.20  "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикуни"
13.10,01.25 Прозоро
14.00 UA:Фольк
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт
16.25 Буковинські загадки
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00 Прозоро
19.10 Чемпіонат світу зі

стрибків в воду
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
00.25 Т/с "Округ Дюрем"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

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

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.10 Х/ф "Різниця у

віці" (12+)
21.45 Т/с "Свати"
22.45 "Твій вечір"
23.45 "ТСН
23.55 Х/ф "Той, що біжить

лабіринтом" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Операція "Ту�

шонка" 16+
14.40,15.40 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.45 Х/ф "Вбити послан�

ця" 16+

ÑÒÁ

07.55,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вікна�Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Швабра"
23.05 Т/с "Ніконов і Ко" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
11.00, 13.25 Х/ф "Міцний

захист" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Пес�6" 16+
22.30 Т/с "Пес�2" 16+
23.35 Т/с "Схованки" 16+
02.30 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.55 "Орел і решка"
10.00 Т/с "Надприродне"
12.40 "Суперінтуїція"
14.50 Х/ф "Крок уперед 3"
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Екси" 16+
20.55 Х/ф "Перевага" 16+
23.30 Х/ф "Репродукція"
01.35 "Вар'яти" 12+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.30 "Свідок"

09.00 Х/ф "Товариш гене�
рал"

10.50, 21.15 Т/с "Мен�
таліст" (16+)

13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

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

18.20 "Будьте здоровi"
00.45 "Легенди карного

розшуку"
04.45 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Мисливці за дивами
10.00 Агенти справедли�

вості 12+
14.10, 15.30, 17.00 Т/с "Ди�

тячий охоронець"
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Я заберу твою

сім'ю" 16+
23.10 Т/с "Віддай мою

мрію" 12+
01.55 Гучна справа
02.50 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 Т/с "Краща полови�
на"

09.40 Т/с "Любов та по�
мста" 16+

11.35,18.20  "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикуни"
13.10,01.25 Прозоро
14.00 UA:Фольк
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Світ  природи"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Чемпіонат світу зі

стрибків в воду
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта
00.25 Т/с "Округ Дюрем"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

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

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.10 Х/ф "Різниця у

віці" (12+)
21.45 Т/с "Свати"
22.45 "Твій вечір"
23.45 "ТСН: 10 вражаючих

подій дня"
23.55 Х/ф "Той, що біжить

лабіринтом 2" (16+)
02.50 Х/ф "Щелепи � 3"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Лашкаво про�

шимо"
14.40,15.40 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдо
23.50 Х/ф "Серед білого

дня" 16+

ÑÒÁ

08.50,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вікна�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 "Швабра"
23.05 Т/с "Ніконов і Ко" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
11.20, 13.25 Х/ф "Таємний

агент" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Хто хоче стати

мільйонером?
21.20 Т/с "Пес�6" 16+
23.40 Т/с "Схованки" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 "Орел і решка"
09.25 Т/с "Надприродне"
13.00 "Суперінтуїція"
15.00 Х/ф "Крок уперед
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Діти проти зірок"
20.45 Х/ф "Не такі" 16+
22.50 Х/ф "Знаки" 16+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.35 "Свідок"

09.00 Х/ф "Версія полков�
ника Зоріна"

10.45, 21.15 Т/с "Менталіст"
(16+)

13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі"
(16+)

14.50, 23.00 Т/с "Той, що
читає думки" (16+)

18.20,03.15 "Вартість життя"
00.45 "Легенди карного

розшуку"
04.45 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Мисливці за дивами
10.00 Агенти справедли�

вості 12+
14.10, 15.30, 17.00 Т/с "Ди�

тячий охоронець" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Я заберу твою

сім'ю" 16+
23.10 Т/с "Віддай мою

мрію" 12+
01.55 Гучна справа
02.25 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 Т/с "Краща полови�
на"

09.40 Т/с "Любов та по�
мста" 16+

11.35,18.20  "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикуни"
13.10,01.25 Прозоро
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Світ  природи"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Чемпіонат світу зі

стрибків в воду
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупція в де�

талях
00.25 Т/с "Округ Дюрем"

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"
20.33 "Чистоnews 2021"
20.38 "Проспорт"
20.40, 21.05 Х/ф "Різниця у

віці" (12+)
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 "ТСН: 10 вражаючих

подій дня"
00.55 Х/ф "Екс Махіна"
03.00 Х/ф "Щелепи � 4"

²ÍÒÅÐ

10.00, "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Клуб холос�

тяків" 16+
14.35,15.35 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.35 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Х/ф "Афера по�аме�

риканськи" 16+

ÑÒÁ

08.55,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вікна�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 "Швабра"
23.05 Т/с "Ніконов і Ко" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
11.40, 13.25 Х/ф "Людина

пітьми" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.05, 16.25 Т/с "Пес" 16+
16.50 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.20 Т/с "Пес�6" 16+
23.45 Т/с "Схованки" 16+
01.50 Х/ф "Таємний агент"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 "Орел і решка"
09.20 Т/с "Надприродне"
12.45 "Суперінтуїція"
14.45 Х/ф "Крок уперед
17.00,19.00 "Хто зверху?"
21.00 Х/ф "Фантом" 16+
22.50 Х/ф "Колір з інших

світів" 18+
01.00 "Вар'яти" 12+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.35 "Свідок"

09.00 Х/ф "Хазяїн тайги"
10.45, 21.15 Т/с "Менталіст"

(16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Той, що

читає думки" (16+)
18.20,03.15 "Правда життя"
00.50 "Легенди карного

розшуку"
04.45 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Мисливці за дивами
10.00 Агенти справедли�

вості 12+
14.10, 15.30, 17.00 Т/с "Ди�

тячий охоронець" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Я заберу твою

сім'ю" 16+
23.10 Слідами президен�

тської медіаімперії
23.50, 02.15 Т/с "Віддай

мою мрію" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 Т/с "Краща полови�
на"

09.45 Д/с "Дикуни"
10.15 Т/с "Любов та по�

мста" 16+
11.15,18.20 "По�людськи"
12.15 Біатлон.
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Біатлон
16.40 Д/с "Світ  природи"
17.00,01.05 Прозоро
19.10 Д/с "Особливий загін
20.00 Д/ц "Дика природа
21.45,00.05, 02.35 Спорт
22.00 Д/ц "НЛО
22.55 Д/с "Боротьба за ви�

живання"
00.20 Прозоро

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.15,12.20, 14.15 "Твій
день"

14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 Х/ф "1+1"
22.35 "Вечірній квартал

2021"
00.45 Х/ф "Хочу, як ти"

(16+)
03.05 Х/ф "Різники" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.15,23.00 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Без комплексів"
14.30,15.30, 00.50 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Законослухня�

ний громадянин" 16+
03.25 Д/п "Хроніка пограбу�

вань"
ÑÒÁ

06.45,19.00, 22.50 "Холос�
тячка Злата Огнєвіч"
12+

10.30, 11.50, 14.50, 18.05 Т/
с "Сліпа" 12+

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

23.35 "Битва екстрасенсів"
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10,20.05, 21.30 Дизель�

шоу 12+
11.40,13.15, 17.40, 23.00,

01.40 Скетч�шоу "На
трьох" 16+

12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти. Вечір
03.10 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.30 "Орел і решка"
09.30 "Пекельна кухня"
11.35 "Екси" 16+
13.35 "Діти проти зірок"
15.10 Х/ф "Репродукція"
17.20 Х/ф "Бладшот" 16+
19.30 Х/ф "Зоряний де�

сант"
22.00 Х/ф "Дум" 18+
00.00 Х/ф "Фантом" 16+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.35 "Свідок"

09.00 Х/ф "Зникнення
свідка"

10.45, 21.15 Т/с "Менталіст"
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі"
14.50, 23.00 Т/с "Той, що

читає думки" (16+)
18.20,03.15 "Таємниці світу"
00.50 "Легенди карного

розшуку"
04.45 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.20, 04.30 Т/с "Наша

лікарка" 12+
14.20, 15.30 Т/с "Хіба мож�

на мріяти про більше"
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.00 Т/с "Віддай

мою мрію" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.25 Відтінки України
09.40,14.30 #ВУКРАЇНІ
10.10 Х/ф "Обручка до вес�

ни" 12+
11.45 Д/ф "Якого любили

всі"
13.10 Біатлон
14.15 Міста та містечка
15.10 Біатлон
16.35 Країна пісень
17.00 Концерт. ВІА "Кобза"
18.15,21.25 Д/с "Боротьба

за виживання"
18.50 Т/с "Пуаро Агати

Крісті"
22.00 Д/ц "Дика природа
23.00 Д/ц "НЛО
00.25 Х/ф "Сватання на

Гончарівці"

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Вечірній квартал"
22.15 "Жіночий квартал"
23.35 "Світське життя.

2021"
00.45 Х/ф "Не впіймали � не

злодій" (16+)
03.15 Х/ф "Хочу, як ти"

(16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Все для тебе"
11.00 "Корисна програма"
12.00 Х/ф "Висота"
13.50 Х/ф "Дівчина без ад�

реси"
15.35 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці"
17.30, 20.30 Т/с "Два серця"
20.00 "Подробиці"
22.20 "Концерт
00.35 Д/п "Таїсія Повалій

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.30 Х/ф "Клуб перших

дружин" 16+
07.50 "Неймовірна правда

про зірок"
10.55 Т/с "Швабра" 16+
19.00 "Україна має талант"
22.00 "МастерШеф" 12+

ICTV

06.20 Т/с "Юрчишини" 16+
09.15 Х/ф "Смертельна

зброя"
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Смертельна

зброя�
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Термінатор
23.50 Х/ф "Ганна. Доскона�

ла зброя" 16+
01.55 Прихована небезпека
02.50 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.50 Х/ф "Готель для со�
бак"

10.05 "Орел і решк
13.00 "Хто зверху?" 12+
15.00 М/ф "Кіт у чоботях"
16.50 М/ф "Ваяна"
18.50 Х/ф "Аліта
21.15 Х/ф "Валеріан і місто

тисячі планет" 12+
00.05 Х/ф "Одного разу в

Голлiвудi" 16+
ÍÒÍ

13.45 "Випадковий свідок.
Навколо світу"

14.55 Т/с "Смерть у раю"
19.00,02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Ти � мені, я �

тобі"
21.15 Х/ф "Невиправний

брехун"
22.45 Х/ф "Вуличний

боєць" (16+)
00.30 "Втеча

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Т/с "Наша лікарка"
08.30 Зірковий шлях
10.20 Т/с "Ніколи не буває

пізно" 12+
14.25, 15.20 Т/с "Авантюра"
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска � 2
23.30,02.00 Музична плат�

форма
03.15 Т/с "Дитячий охоро�

нець" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.20 Д/с "Дикі тварини"
09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Біатлон
16.30 "Дорога до Пекіна"
17.05 Концерт
18.15 Д/ф "За вашу і нашу

свободу"
19.15 Д/с "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/с "Тваринна зброя"
21.00,00.25, 05.10 Тиждень

на Суспільному
22.00 Т/с "Пуаро Агати

Крісті"
23.55 Розважальна програ�

ма
01.15 Д/с "Дика планета"

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,03.40 "Світ навиворіт"
16.30,17.30 "Мандруй Украї�

ною з Д.Комаровим"
18.30 "Світське життя.

2021"
19.30,04.50 "ТСН�Тиждень"
21.00 Х/ф "Роман з каме�

нем" (16+)
23.10 Х/ф "Перлина Нілу"

(16+)
01.15 Х/ф "Війна подружжя

Роузів" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.05 Х/ф "Весна на
Зарічній вулиці"

07.00 Х/ф "Четверо проти
кардинала"

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
13.35 "Вещдок. Большое

дело"
18.00 Х/ф "Законослухня�

ний громадянин" 16+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Вітряна ріка"
00.05 Х/ф "Вирок" 12+

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Було у батька
два сини"

09.25 "МастерШеф" 12+
13.45 "СуперМама" 12+
18.40 "Битва екстрасенсів"
21.00 "Один за всіх" 16+
22.10 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

08.00 Анти�зомбі
09.00 Громадянська оборо�

на
10.00,10.55 Хто хоче стати

мільйонером?
11.55, 13.00 Х/ф "Ганна.

Досконала зброя"
12.45 Факти. День
14.20 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
20.40 Х/ф "Термінатор
01.30 Х/ф "Людина пітьми"
03.10 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.50,09.45 "Kids time"
07.55 М/ф "Татко гусак"
09.50 Х/ф "Бригада "М"
11.40 М/ф "Ваяна"
13.40 Х/ф "Аліта
16.05 Х/ф "Валеріан і місто

тисячі планет" 12+
19.00 Х/ф "Відьмина гора"
21.00 Х/ф "Першому грав�

цю приготуватися"

ÍÒÍ

07.05 "Слово Предстоятеля"
07.15 "Випадковий свідок
09.50 Т/с "Смерть у раю"
14.05 Х/ф "Ти � мені, я �

тобі"
15.45 Х/ф "Невиправний

брехун"
17.15 Х/ф "Чорна стріла"
19.00 Х/ф "Особливо важ�

ливе завдання"
21.35 Х/ф "Ескобар" (16+)
23.45 Х/ф "Вуличний

боєць" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.00 Сьогодні
06.55,04.30 Реальна місти�

ка
08.25 Т/с "Я заберу твою

сім'ю" 16+
17.00, 21.00 Т/с "Я не вірю"

16+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.25, 02.00 Т/с "Ворожка"
04.00 Гучна справа
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ОГОЛОШЕННЯВітаємо!

Покрівельні роботи будь-
якої складності. Заміри, 

монтаж, демонтаж, ремонт, 
заміна даху. 15 років  

досвіду! 068-861-92-42

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

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

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

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будь-
яких марок у будь-якому 

стані. ДОРОГО, 067-971-95-76, 
063-791-92-89.

Вакуумна чистка коминів, ди-
марів, лежаків, грубки, газо-

вих котлів. Тел.:097-87-32-381

Продам дрова колоті, порід 
дуб, граб, вільха, береза. 

Моя доставка. 067-84-95-140 
Віталій

Вітаємо  
з 55-річчям 

Катерину  
Вікторівну 
Мирончук!

Дозвольте з ювілеєм привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають.
Бажаєм успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день.

Нове меню у школах. Як просуваються зміни?
В Україні триває  

реформа шкільного 
харчування.

З 1 вересня багато шкіл вже 
почали готувати за новим меню, 
а повний перехід на нові вимоги 
має відбутися у січні наступного 
року. На разі у навчальних закла-
дах впроваджують нові санітарні 
норми, переоснащують харчобло-
ки, змінюють підхід до закупівель. 
Про успіхи і складнощі реформу-
вання дізнавались експерти Цен-
тру громадського моніторингу та 
контролю.

Поступовий перехід на нове 
меню

У жовтні Міністерство охорони 
здоров'я (МОЗ) опублікувало на 
своєму сайті технологічні карти 
для нового шкільного меню. У них 
є інформація про енергетичну цін-
ність страв, наявні алергени, про-
цеси приготування та температур-
ні режими. Є окремі картки для 
безглютенових страв та інструкції, 
як таку їжу готувати. Над цими 
документами працювала команда 
шеф-кухаря Євгена Клопотенка, 
експерти МОЗ, дієтологи і техно-
логи харчування. 

Тепер будь-яка школа може 
взяти розроблене експертами 
меню або використовувати окре-
мі рецепти з нього. Головне, щоб 
шкільна їдальня дотримувала-
ся норм харчування. У стравах 
школярів повинна бути обмеже-
на кількість солі, цукру, жирів. 
У раціоні має бути більше м’яса, 
молочних продуктів, фруктів, го-
ріхів, ягід. Калорійність сніданку 
повинна складати не менше 25-
30% від добової потреби, а обіду 
– 30-45%.

Готові шкільні меню затвер-
джує Держпродспоживслужба 
(ДПСС). За її даними, більшість 
шкіл України досить непогано 
справляються із переходом на 
нові стандарти. Станом на по-
чаток листопада, Держпродспо-
живслужба розглянула 17 550 
шкільних меню і затвердила 14 
208 з них. За словами фахівців 
служби, у регіональному розрізі 
тільки 20% від всіх поданих меню 
повертають на доопрацювання. На 
разі найбільший показник затвер-
джених меню у Тернопільській, 
Івано-Франківській, Київській та 
Хмельницькій областях. 

«Держпродспоживслужба по-
вертає на доопрацювання незна-
чну кількість меню, що надходять 
нам на затвердження. Помилок, 
звісно, припускаються, однак ми 
їх виявляємо й завдяки систем-
ній спільній роботі на результат 
нам вдається вирішити проблеми. 
Це свідчить про те, що реформа 
шкільного харчування, ініційована 
першою леді України Оленою Зе-
ленською, просувається у вірному 
напрямі», – зазначає голова ДПСС 
Владислава Магалецька.

У ДПСС зауважують, що 
серед найпоширеніших поми-
лок, яких припускаються при 

складанні меню, – невиконання 
норм харчування, нераціональне 
співвідношення білків / жирів / 
вуглеводів, недостатня або зави-
щена енергетична цінність страв, 
одноманітність страв та нераці-
ональність їхнього чергування.

Виклики наступного року 
Ініціаторка реформи перша 

леді Олена Зеленська каже, що 
деяким школам дуже непросто 
оновлювати систему харчування. 
У багатьох є проблеми не тільки з 
меню, а й з холодильниками, по-
судом, навіть проточною водою. 
Зробити ремонт або закупити 

нове обладнання є непідйомним 
завданням для місцевих бюджетів.

«Але ми таким школам допома-
гаємо і будемо продовжувати допо-
магати оновлюватися, допомагати 
навчатися новому», – наголошує 
перша леді.

Так, у 2021 році на модерніза-
цію харчоблоків у школах було 
виділено 240 млн грн, з яких 150 
млн  – з державного бюджету, 90 
млн грн – із місцевих бюджетів. На 
ці гроші було модернізовано 1298 
харчоблоків у навчальних закла-
дах. Наступного року на реформу 
системи шкільного харчування 
планують виділити ще 1,5 млрд 
грн.

Експерти кажуть, що успіх 
реформи залежить не тільки від 
фінансування, а й дуже багатьох 
людей із різних сфер: освітян, 
батьків, місцевих чиновників та 
бізнесу. Тому дуже важливо долу-
чатись до контролю над змінами. 

«Прослідкуйте у своїх школах, 
щоб обслуговуючий персонал, який 
готує їжу, відповідально ставився до 
санітарного законодавства. Держава 
може вкласти багато коштів, по-
будувати технологічні харчові блоки 
із сучасним обладнанням, але якщо 
кухар не помиє руки чи неналежно 
пройде медогляд, то це може призвес-
ти до подальшого епідеміологічного 
спалаху у школах», – наголошує 
Владислава Магалецька. 

Уже з 1 січня 2022 року 
нов і  меню с тану ть 
обов’язковими для усіх 
шкіл країни. За пору-
шення норм харчування 
школи будуть притягу-
вати до відповідальності. 
Тож експерти радять не 
затягувати і впроваджу-
вати зміни вже сьогодні. 

Вітаємо Вас з прекрасною ювілейною датою! Бажаємо гармонії, 
життєвої мудрості, благополуччя, міцного здоров'я, любові і турбо-
ти з боку близьких. Нехай кожен день Вашого життя буде яскравим 
і насиченим, нехай щастя знаходиться Вами у будь-яких дрібницях.

Романівська селищна рада і її голова Володимир Савченко 


