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Завершальна, 
бюджетна, трохи 
драматична і, все ж 
– передсвяткова…

Віктор Першко

Сесія Романівської се-
лищної ради, яка відбулася у 
п’ятницю, 24 грудня 2021 року, 
була напрочуд продуктивною 
і калейдоскопічно багатою 
на події, на виступи і заяви. 
Чи не вперше у 2021-му році 
сесійний зал побачив велику 
кількість громадських акти-
вістів.

Окрім того, що депутати мали ухвалити 
своїм рішенням бюджет, як головний до-
кумент Романівської громади на 2022-й рік, 

до порядку денного 19-ї сесії було внесено 
чимало важливих питань. Адже якраз 24-
го грудня мала завершитися масштабна 
і клопітка робота із оптимізації та впо-
рядкування нових обрисів старостинських 
округів, кількість яких поменшала із 15-ти 
до 11-ти. Як завжди, під час сесії депутати 
ухвалюють рішення, що стосуються зе-
мельних питань і стосунків.
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Початок на стор. 1.

Якраз «із землі» все і 
розпочалося

Депутати лише зайняли свої 
місця у сесійному залі, а голова Ро-
манівської селищної ради Володи-
мир Савченко ще не встиг провести 
церемонію офіційного відкриття 
сесії, як біля трибуни з̀явився голо-
ва громадської організації «АТО 
– Схід» Анатолій Томчевський. 
Він попросив слова і зауважив, що 
має підготовлену заяву, яку хоче 
озвучити привселюдно у повному 
обсязі і – негайно! Звісно ж, згідно 
процедури та Регламенту робо-
ти Романівської селищної ради, 
запис на виступ під час сесії від 
імені громадськості проводиться 
напередодні сесійного дня. Тобто, 
громадські активісти у Романові 
(так, як і активісти у інших грома-
дах Житомирщини) мають знати 
головні процедурні вимоги сто-
совно своєї участі у сесії. Причому 
важливо знати і пам`ятати, що ті 
законодавчі вимоги та процедури, 
про які розповів депутатам, чи-
новникам та активістам секретар 
Романівської селищної ради Юрій 
Чумаченко, це – не чиясь примха 
чи забаганка, а вимога закону. До 
речі, цей висновок мали б взяти «на 
озброєння» усі керівники громад-
ських організацій, об`єднань, які 
зареєстровані та періодично нага-
дують про себе жителям Романова 
та мешканцям всієї Романівської 
селищної ради. Адже жити «по 
закону» і виконувати елементарні 
вимоги законодавства – зовсім не 
важко. Але, якщо по правді, то спо-
чатку варто ці вимоги знати. 

Однак повернімося до сесійної 
зали. Присутній у залі депутат 
Житомирської обласної ради і 
генеральний директор ТОВ «ВІ-
ВАД 09» Ігор Ходак запропонував 
не влаштовувати довготривалої 
дискусії із приводу того, нада-
вати чи не надавати слово голо-
ві громадської організації «АТО 
«СХІД». Ігор Ходак запропонував 
надати можливість громадським 
активістам виступити із трибуни 
сесії. Хоча б тому, що вони не так 
часто бувають у сесійному залі, 
а слова для виступу просять ще 
рідше. Таким чином, Анатолій 
Томчевський вже на початку 19-ї 
сесії отримав право на виступ і 
упродовж майже 12-и хвилин за-
читував заяву із матеріалами, які 
підготувала «група юристів», що 
аналізували ситуацію із ухвален-
ня рішень із земельних питань на 
сесіях Романівської селищної ради 
у 2021-му році. Слід зауважити, 
що заява містить у собі суміш ве-
личезної кількості прізвищ, назв 

фірм і організацій, що ведуть чи 
здійснюють на території Романів-
ської селищної ради господарську 
діяльність. Якщо врахувати, що 
текст заяви узгоджувався на збо-
рах громадськості селища Рома-
нів ще 14 грудня (тобто, за 10 днів 
до  початку сесії), то найбільшу 
цікавість викликає рішення цих 
зборів. Зрештою, у рішенні нічо-
го особливого немає, хіба лише 
висловлено стурбованість станом 
справ під час ухвалення Романів-
ською селищною радою рішень із 
земельних питань у 2021-му році.

Після того, як Анатолій Том-
чевський озвучив заяву із трибуни 
сесійного залу, заговорила пре-
зидія сесії. Голова селищної ради 
Володимир Савченко почувався 
схвильовано і зрештою зауважив, 
що чимало із того, що було сказано 
у заяві, немає нічого спільного із 
реальністю. Більш переконливо із 
цього приводу висловився секре-
тар Романівської селищної ради 
Юрій Чумаченко. Він зауважив, 
що ті юристи, які готували текст 
заяви, озвученої А. Томчевським, 
допустилися багатьох помилок. 
Слід зауважити, що насправді у 
виступі Анатолія Томчевського 
було дуже багато зауважень, на-
звано ще більше прізвищ знаних 
(і не знаних) у Романові людей, 
проте переконливості текст заяви 
не мав. Тому зауваження, яке ви-
словив Юрій Чумаченко, має дуже 
слушну і змістовну перспективу. 
Секретар Романівської селищної 
ради чітко оприлюднив інформа-
цію про те, що більшість фактів, 
положень, порівнянь та цифрових 
показників, наведених у виступі-
заяві п. Томчевського, не відповіда-
ють дійсності. Вже найближчим 
часом (очевидно, вже після свят) 
селищна рада готується надати де-
тальний звіт і провести всебічний 
аналіз кожного факту, наведеного 
у виступі голови ГО «Схід». Звісно, 
звіт і аналіз буде оприлюднено. До 
речі, саме тоді, коли «друга сторо-
на» (тобто Романівська селищна 
рада) дасть відповідь на ті факти, 
цифрові показники та прізвища, 
які пролунали у заяві А. Томчев-
ського, ми обов̀ язково порівняємо, 
узагальнимо і запропонуємо на-
шим читачам самостійно виріши-
ти, а хто ж все таки правий? Тобто, 
шановні наші читачі, вже у січні 
2022-го року ми з вами отримаємо 
дуже цікаву, актуальну і потрібну 
для громади інформацію. Бо ж і 
справді важливо – а хто ж, все ж 
таки, нас дурить?

Пропозиція Ходака – логічна 
і слушна, а оцінка – висока

Депутат Житомирської облас-
ної ради Ігор Ходак попросив слова 
на початку сесії. Він також слухав 
виступ А. Томчевського і тут же, 
отримавши можливість для ви-
ступу, зауважив, що «люди мають 
висловлювати своє ставлення до 
того, що роблять депутати, як пра-
цює чиновницький апарат місцевої 
ради». Але тут  же, генеральний 
директор «ВІВАД 09»сказав про 
те, як чинять із зловживаннями 
у цивілізованому світі. Адже у 
них, «за бугром», ніхто у заяви не 
грається. Там, як тільки виникає 
підозра щодо неправочинних дій 
влади, звертаються до суду. Теж 
саме, на думку Ігоря Ходака, має 
бути і у нас.

Далі І.Є. Ходак говорив про 
підсумки першого року життя 
Романівської селищної ради. Він 
наголосив, що перший рік своєї 
«автономної» діяльності Романів-
ська селищна рада провела у доволі 
складній ситуації. Ті, громади, які 
утворилися (об’ єдналися) на півто-
ра – два роки раніше, мали очевид-
ні переваги. У Романові упродовж 
2021-го року тривав процес станов-
лення і адаптації до умов, коли до-
водиться розраховувати лише на 
власні сили. Ігор Ходак зазначив, 
що селищна рада і її депутатський 
склад працювали добросовісно і 
заслуговують на оцінку «8» (за де-
сятибальною шкалою). У сесійному 
залі така фраза із оцінкою від депу-
тата Житомирської облради була 
зустрінута схвально і депутатами, і 
чиновниками, і старостами округів. 
Адже у Романові всі знають, що 
заслужити високу оцінку у Ігоря 

Ходака завжди важко, а «вісімка» із 
вуст гендиректора ТОВ «ВІВАД 09» 
сьогодні насправді важить багато.

Реформу старостинських 
округів нарешті завершено

Одним із найважливіших рі-
шень 19-ї сесії Романівської селищ-
ної ради від 24 грудня 2021 року 
стало затвердження списку голів 
старостинських округів, які із 1 
січня 2022 року будуть працюва-
ти в нових умовах. Із питання про 
остаточне затвердження персональ-
ного списку голів старостинських 
округів виступав на сесії депутат 
Романівської селищної ради Василь 
Ходюк. Одна із найважливіших тез 
виступу В.І. Ходюка стосувалася 
майбутньої діяльності новопризна-
чених голів старостинських округів. 
Під час  проведення  громадських 
слухань (обговорень)та вивчення 
громадської думки шляхом опи-
тування мешканців сіл і селищ, 
пролунало чимало зауважень та 
пропозицій стосовно змісту що-
денної діяльності новопризначених 
старост. Василь Ходюк, привітавши 
новопризначених старост Романів-
ської селищної ради, наголосив  на 
тому, щоб усі висловлені пропози-
ції, зауваження були взяті до відома 
і враховані у майбутній діяльності. 

Ну, а щодо персоналій ново-
призначених голів старостин-
ських округів, то вони вигля-
дають так:

1. Биківський старостинський  
округ – Романчук Олександр 
Анатолійович;

2. Вільшанський старостинський 
округ – Колотюк Петро Якович;

3. Врублівський старостинський 
округ – Якимчук Тетяна Воло-
димирівна;

4. Годиський старостинський 
округ – Фещенко Анатолій 
Іванович;

5. Гордіївський старостинський  
округ – Войцехівська Олена 
Володимирівна;

6. Камінський старостинський  
округ – Гринчук Любов Ана-
толіївна;

7. Ольшанський старостинський 
округ – Голумбйовський Вадим 
Павлович;

8. Прутівський старостинський 
округ – Гирук Олег Михайлович;

9. Романівський старостинський 
округ – Жовтун Олександр Ле-
онідович;

10. Соболівський старостинський 
округ – Моравська Ірина Еду-
ардівна;

11. Ясногорський старостинський 
округ – Свиридюк Лариса Алі-
мівна. 

Бюджет-2022: складний, але 
вже оптимістичний

Про бюджет 2022-го року, згідно 
якого збирається жити і працю-
вати Романівська селищна рада, 
розповідала начальник управління 
фінансів Наталія Горобець. 

Йдеться про низку показни-
ків, порівнянь, оцінок і прогнозів. 
Наталія Аркадіївна доволі лако-
нічно, але чітко й зрозуміло роз-
повіла про можливості бюджету 
Романівської громади у новому 
році. Головне, до чого має праг-
нути Романівська селищна рада 
– працювати так, аби отримати 
можливість  витрачати певні ко-
шти у розвиток громади. Поки що 
йдеться про абсолютно скромні 
показники, що вимірюються лише 
двома мільйонами гривень. Але й 
цей «потенціал розвитку» треба  
ще заробити і здобути. Детальні-
ше про особливості та можливості 
бюджету 2022-го року ми розповімо 
у першому виході нашої газети у 
новому році. Сподіваємося, після 
свят наші читачі по новому і з осо-
бливою цікавістю прочитають про 
те, як житиме Романівська селищна 
рада у  новому році.

Наостанок можемо зауважити, 
що вже на початку 2022-го року про 
свій перший рік роботи на посаді 
голови Романівської селищної ради 
прозвітує Володимир Савченко. А 
в лютому 2022-го року депутати (за 
присутності  громадських активіс-
тів) розглянуть дуже важливий до-
кумент – Генеральний план селища 
Романів.
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Закон про медіацію 
відкриває нові 
можливості клієнтам 
системи БПД

Надання допомоги у забез-
печенні доступу до медіації є 
однією із безоплатних правових 
послуг, право на яку мають усі 
без винятку громадяни України 
та особи, які підпадають під 
її юрисдикцію. З ухваленням 
Закону України «Про медіацію» 
система безоплатної правової 
допомоги планує розширити 
сервіс надання допомоги в до-
ступі до медіації як одного з 
ефективних способів альтер-
нативного врегулювання спо-
рів. Інститут медіації широко 
застосовується у світовій та 
європейській практиці та дає 
змогу сторонам конфлікту мир-
но врегулювати спір, при цьому 
не позбавляючи їх можливості 
звертатися до суду для реаліза-
ції права на правосуддя.

Що таке медіація
Медіація – це один із видів 

альтернативного врегулювання 
спорів. За допомогою цієї проце-
дури можна владнати конфлікт без 
звернення до формальної системи 
судочинства. Налагодити комуні-
кацію між сторонами конфлікту 
та досягти згоди допомагає ней-
тральний посередник – медіатор.

Медіація – позасудова добро-
вільна, конфіденційна, структу-
рована процедура, під час якої 
сторони за допомогою медіатора 
(медіаторів) намагаються запобіг-
ти виникненню або врегулювати 
конфлікт (спір) за допомогою пе-
реговорів.

Профільний закон про 
медіацію
15 грудня 2021 року набув чин-

ності Закон України «Про медіа-
цію». Закон визначає правові заса-
ди та порядок проведення медіації 
як позасудової процедури врегулю-
вання конфлікту, принципи меді-
ації, статус медіатора, вимоги до 
його підготовки та інші питання, 
пов’язані з цією процедурою.

Передбачена законом процеду-
ра медіації може застосовуватися, 
зокрема, у цивільних, сімейних, 
трудових, господарських, адміні-
стративних справах, а також при 
адміністративних правопорушення 
та у кримінальних провадженнях 
з метою примирення потерпілого 
з підозрюваним (обвинуваченим).

Медіація може бути проведена 
як до звернення до суду, так і на 
будь-якій стадії судового процесу. 
Водночас процедура не проводить-
ся, якщо конфлікт впливає чи може 
вплинути на інтереси третіх осіб, 
які не є учасниками цієї медіації.

Медіація проводиться за вза-
ємною згодою сторін з урахуван-
ням принципів добровільності, 
конфіденційності, нейтральності, 
незалежності та неупередженості 
медіатора, самовизначення та рів-
ності прав сторін медіації.

Iгор Ходак: «Iз поставленими 
завданнями успішно справились.  
Далі – тільки вдосконалення!»

Про підсумки та осо-
бливості 2021-го року ми 
говорили із генеральним 
директором найбільшо-
го у Романові підпри-
ємства ТОВ «ВІВАД 09» 
Ігорем Ходаком. Розпо-
чали розмову з підсумків 
роботи очолюваного 
ним підприємства..

Слід зауважити, що рік, який 
ми збираємося проводжати, під-
приємство «ВІВАД 09» завершує 
гарними підсумками та вагомими 
результатами, – каже Ігор Ходак. – 
Наша продукція здобула значного і 
все зростаючого попиту, і у 2021-му 
році ми невпинно йшли вперед. 

Майже всі проєкти, плани та за-
вдання, намічені нами до виконан-
ня у поточному році, сьогодні або 
вже виконані, або ж перебувають 
на етапі свого завершення. Наголо-
шую, що ми домоглися найбільше 
зрушень у напрямах модернізації 
виробництва, його автоматизації 
та у ході переобладнання низки 
технологічних процесів. Саме тому 
ми сміливо дивимося вперед і 
маємо детально проаналізовані 
завдання вже у новому році. Пе-
редовсім це подальше розширен-
ня виробництва, що вимагатиме 
створення нових робочих місць. 
Звісно ж, це позначиться на збіль-
шенні наших податкових внесків 
до місцевих бюджетів. Знову ж 
таки зауважу, що у 2022-му році 
податок на доходи фізичних осіб 
(ПДФО), який становить левову 
частку податкових надходжень до 
бюджету місцевих громад, наше 
підприємство сплачуватиме не 
лише до бюджету Романівської 
селищної ради, але частково і до 
бюджетів Чуднівської міської та 
Любарської селищної рад. Так 
буде чесно стосовно громад тих 
територій, жителі яких працю-
ють на підприємстві «ВІВАД 09». 
Водночас, я не заперечую, що най-
більший податковий внесок на-
шого підприємства у податковий 
кошик Романівської селищної ради 
буде відчутно зростати і у 2022-му 
році. Адже обсяги нашого вироб-

ництва лише зростатимуть, і не 
лише новостворені робочі місця, 
але й підвищення зарплати наших 
працівників відчутно вплине на 
зростання обсягів надходження 
ПДФО.

– Ігоре Євгеновичу, як депу-
тат Житомирської обласної 
ради від політичної партії “Наш 
край” чи бачите ви шляхи підси-
лення розвитку Житомирщини 
у новому  році?

Рік, що завершується, по-
тужних результатів у розвиток 
Житомирщини не приніс. Якщо 
говорити мовою господарника 
чи фінансиста, то слід відверто 

зауважити, що у 2021-му році 
про розвиток ми не думали. Не 
було грошей, ситуація в економіці 
держави лише ускладнювалася. 
Які прогнози на рік 2022-й? Знову 
ж таки слід зосередити увагу на 
тому, щоб максимально ефек-
тивно працювали комунальні 
підприємства, установи та орга-
нізації, які є у підпорядкуванні 
Житомирської обласної ради. 
Тут резерви є, але для того, щоб їх 
направити у розвиток, слід збіль-
шити будь-які надходження, яки-
ми може поповнюватися обласний  
бюджет. Це дуже скрупульозна і 
системна  наполеглива робота. 

– Ігоре Євгеновичу, на фініші 
року, як правило, запитують і 
про особисте. Отже, що нового 
у вашому особистому житті 
з’явилося у 2021-му році?

Чогось кардинально нового 
назвати не можу. Підприємство, 
яке стало справою мого життя, 
щодня забирає як мінімум десять 
годин часу на клопоти і господар-
сько-управлінські турботи. Звісно, 
працювати у такому ритмі дуже  
нелегко, а тому й часу для відпо-
чинку у мене обмаль.Єдине, що 
можу собі дозволити – перегля-
нути вдома новий або ж улюбле-
ний кінофільм. Дуже допомагає 
відновлювати сили плавання. Пів 
години у басейні – це вже своєрід-
ний релакс!

Можу зауважити, що якраз у 
поточному році працювати на під-
приємство «ВІВАД 09» прийшла 
моя дочка Олена після закінчення 
навчання у столиці. Приємним 
для мене є не лише сам факт при-
хильності доньки до справи, яку 
започаткував батько. Відрадно, 
що ті проєкти, які контролює і 
супроводжує на підприємстві «ВІ-
ВАД 09» Олена Ходак, мають чіткі 
ознаки економічої ефективності. 
А це вже – успіх. Мене він радує 
особливо, і я вдячний 2021-му року 
за ось таку подію, яка стосується і 
мене, і підприємства «ВІВАД 09», 
і моєї сім’ї.

На Житомирщині – 26,  
а найновіший – у Тетерівці

Наталія Демчук

У Тетерівці 21 грудня 
2021 року відбулася до-
волі значима і важлива 
подія. 

У Тетерівській сільській раді 
цього дня відзначив новосілля 
дитячий будинок сімейного типу. 
Борис і Світлана Клімачови 
разом зі своїми шістьма дітка-
ми отримали новий будинок, 
який придбала Тетерівська 
територіальна громада за-
вдяки субвенції із державно-

го бюджету. Будинок площею 
майже 330 квадратних метрів 
оснащений сучасними система-
ми тепло- та водозабезпечення. 
Відтепер у дітей, які виховуються 
у сім‘ї Клімачових, є гарне і су-
часне житло, яке має усі шанси 
стати для дітвори справжньою 
домашньою оселею і прихистком. 
За словами голови Тетерівської 
сільської ради В. Ф. Ільницької, 
вже невдовзі сім’ю Клімачових 
поповнить ще трійко дітей, на 
появу яких тут всі чекають і для 
яких також передбачені відмінні 
житлові умови (спальні, вітальня, 
ігрові кімнати). 

Входини до нового житла сім̀ ї 
Клімачових були організовані 

Тетерівською сільрадою. У гості 
до новоселів прибув голова 
Житомирської ОДА Віталій 
Бунечко, а також депутат 
Житомирської обласної ради 
(фракція «Наш край») Ігор Хо-
дак. Ігор Євгенович, як завжди, 
привіз із собою гарний подару-
нок – телевізор для домашнього 
кінотеатру. Загалом у межах Тете-
рівської територіальної громади 
відтепер діятимуть два будинки 
сімейного типу. Перший такий 
заклад було відкрито у селі Буки 
три роки тому. А загалом на Жи-
томирщині вже сьогодні функ-
ціонують 26 дитячих будинків 
сімейного типу.



4 Середа, 29 грудня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Звіт депутата



5 Середа, 29 грудня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA

Фракційний звіт «Нашого краю» 
Романівської селищної ради

Депутати фракції 
«Наш край» у Романів-
ській селищній раді 
звітують за рік продук-
тивної роботи команди. 

Багато зроблено для людей 
та ще більше треба зробити. Де-
путати плідно працювали цілий 
рік на благо громади. Фракція 
складається з семи депутатів по-
літичної партії «Наш край»: голо-
ва фракції, член комісії з питань 
бюджету та комунальної власності 
Василь Флуд, заступник селищного 
голови Василь Ходюк, секретар 
селищної ради Юрій Чумачен-
ко, голова комісії з гуманітарних 
питань Ірина Серт, член комісії 
з питань законності, регламенту 
та депутатської етики Віталій 
Багінський, член комісії з питань 
земельних відносин, будівництва 
та архітектури Євген Чернецький, 
член комісії з гуманітарних питань 
Рита Темченко. 

Це потужна команда про-
фесіоналів, які впродовж року 
активно втілювали передвибор-
чі обіцянки у життя громади з 
різних напрямів.

Освіта
Депутати «Нашого краю» здій-

снювали контроль щодо організації 
та якості харчування учнів у на-
вчальних закладах Романівської 
громади. Активно допомагали та 
перевіряли заклади освіти. Також 
сприяли правильній організації 
підвезення школярів з віддалених 
сіл громади. 

Сесійними рішеннями депу-
тати формували мережу освітніх 
закладів у громаді.

За сприяння фракції «Наш 
край» ефективно використовува-
лися освітні субвенції. Конструк-
тивними та результативними рі-
шеннями підтримували діяльність 
закладів дошкільної та позашкіль-
ної освіти (ДНЗ, Школа мистецтв, 
Будинок дитячої творчості).

Медицина
У структурі охорони здоров’я 

завдяки фракції «Наш край» збе-
реглась мережа закладів первинної 
медичної допомоги.

Ірина Серт, депутатка Романів-
ської селищної ради від «Нашого 
краю», директорка КНП «Рома-
нівська лікарня», запропонувала 
страхувати медичних працівників, 
які опинилися на передовій у пе-
ріод пандемії. Питання вирішили 
за кошти Ігоря Ходака, депутата 
Житомирської обласної ради від 
«Нашого краю», за такий захист 
медики вдячні меценату. 

Василь Флуд, голова фрак-
ції «Наш край» у Романівській 
селищній раді, член бюджетної 
комісії, сприяв виділенню коштів 
на утримання медичних закладів 
у громаді. 

Житлово-комунальне 
господарство

Важливим напрямом є жит-
лово-комунальне господарство, 
саме тут фракція «Нашого краю» 
ініціювала та підтримала проєк-
ти з водозабезпечення населення 
та освітлення населених пунктів. 
Також депутати сприяли форму-
ванню економічно обґрунтованих 
тарифів. 

«Наш край» одразу реагує на 
звернення громадян щодо ремон-
ту та утримання доріг місцевого 
значення, а також дбає про благо-
устрій у громаді. 

Соцзахист
У сфері соціального захисту 

«Наш край» допомагає жителям 
в оформленні субсидій. Виділяє 
матеріальну допомогу малозабез-
печеним жителям громади. 

Фракція «Нашого краю» на се-
сії ініціювала звернення до органів 
влади вищого рівня щодо тарифів, 
цін на електроносії. 

На засіданні XV сесії восьмого 
скликання Романівської селищної 
ради підтримали питання «Про 
звернення депутатів Романівської 
селищної ради VIII скликання 
до Кабінету Міністрів України 
та Верховної Ради України щодо 
соціально-економічного захисту 
громадян», яке ініціював депутат 
від політичної партії «Наш край» 
Василь Флуд. 

Налагоджена плідна співп-
раця з іншими депутатськими 
фракціями та громадськими 
об’єднаннями. 

Бюджет
У питаннях бюджету громади 

фракція «Нашого краю» сприяла 
наповненості та ефективності ви-
користання усіх бюджетних ко-
штів Романівської громади.

Земельні питання 
У постійних депутатських ко-

місіях опрацьовували та винесли 
на сесію важливе питання інвента-
ризації земель комунальної влас-
ності, укладання договорів та над-
ходження орендної плати. «Наш 
край» виступає за захист прав 
громадян та виділення земельних 
ділянок жителям громади.

Ініціювали звернення до КМУ 
та ВР щодо недопущення втрат 
місцевих бюджетів. 

Культура
У напрямі культури депутати 

«Нашого краю» розпочали процес 
реорганізації закладів культури у 
сільській місцевості. Вдосконалю-
ється робота бібліотечних закладів 
та підтримується діяльність на-
родних колективів.

«Фракція "Нашого 
краю" активно та плід-
но працювала на бла-
го громади, у планах 
– підтримка та розви-
ток усіх сфер. Ми реа-
лізуємо свої обіцянки, 
хочемо бачити нашу 
громаду успішною, а 
людей – щасливими. 
Ми творимо комфорт-
ну громаду, в якій зали-
шаються працювати та 
жити люди», – зазначив 
Василь Флуд, голова 
фракції «Наш край» у 
Романівській громаді. 

Не словом, а ділом
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Про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Мінерал 2013», код згідно з ЄДРПОУ: 38613237, 
інформує    про намір провадити плановану 
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Мінерал 2013», 13030, Житомирська область, 
Романівський р-н (після прийняття Постано-
ви Верховної Ради України від 17.07.2020 р. № 
807-IX – Житомирський район), смт Миропіль, 
вул. Поліська, 76, тел.: +380978777733, директор 
– Кондратюк Віктор Андрійович.

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика
Планована діяльність полягає у встановленні 

та подальшій експлуатації біоенергетичного 
утилізаційного газогенераторного комплексу 
з можливістю отримання синтез-газу 2200 м3/
год та потужністю вироблення електроенергії - 1 
МВт. Зазначений комплекс спроектований для 
отримання синтез-газу з пластикової вторинної 
сировини та відходів  деревообробної промис-
ловості (тирса, обзел, щепа тощо) .

Планована діяльність здійснюватиметься 
на території Миропільської територіальної  
громади. 

Основною метою та завданням планованої 
діяльності є зменшення обсягу пластикових 
відходів, що надходять на звалища на захоро-
нення, шляхом їх відсортовування мобільною 
сортувальною установкою та подальшого ви-
користання, як вторинного матеріалу.

Технічна альтернатива 1
Планованою діяльністю передбачається 

встановлення біоенергетичного утилізаційного 
газогенераторного комплексу з можливістю 
отримання синтез-газу 2200 м3/год та по-
тужністю вироблення електроенергії - 1 МВт. 
Сировиною для роботи біоенергетичного 
утилізаційного газогенераторного комплексу 
є пластикова вторинна сировина та відходи 
деревообробної промисловості (тирса, щепа, 
обзел садово-паркові обрізки, швидкоростуча 
лоза тощо). 

Біогаз з біоенергетичного утилізаційного 
газогенераторного комплексу буде використову-
ватись для виробництва електроенергії. Теплова 
енергія, яка вироблятиметься, направлятиметь-
ся на обігрів власного тепличного комплексу. 

Окрім виробництва електроенергії, підпри-
ємство вироблятиме полімерпіщані вироби. В 
якості сировини використовується гранітний 
відсів, гранітна пульпа, пісок, дроблене скло та 
вторинні  полімери. Для цього на території під-
приємства буде використовуватись дробильна 
установка для підготовки полімерів.

Технічна альтернатива 2
У якості технічної альтернативи № 2 роз-

глядається використання як сировини для 
виробництва синтез-газу відходів сільського 
господарства (курячий послід, силос кукурудзи 
тощо). Проте оскільки в регіоні розміщення під-
приємства недостатньо такого виду виробництв, 
та відповідно сировини - технічна альтернатива 
№2 не застосовуватиметься.

3. Місце провадження планованої діяль-
ності

Територіальна альтернатива 1:
Планована діяльність здійснюватиметься 

на території Миропільської селищної ради за 
адресою: 13030, Житомирська область, Жито-
мирський р-н, смт Миропіль, вул. Поліська, 76. 
Планована діяльність здійснюватиметься на 
земельних ділянках: площею 2,9329 га - кадастро-
вий номер 1821455600:01:000:0437; площею 4,1325 
га - кадастровий номер 1821455600:01:001:0281, 
площею 0,4557 га – кадастровий номер - 
1821455600:01:001:0280.

Територіальна альтернатива 2:
У зв’язку з тим, що вибір територіальної 

альтернативи №1 дозволяє дотримуватися всіх 
планувальних обмежень у тому числі вимоги 
щодо санітарно-захисної зони, тому територі-
альна альтернатива № 2 не розглядалась.

4. Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

Провадження планової діяльності спри-
ятиме:

- зменшенню кількості відходів, які надхо-
дять на звалища для захоронення;

- зменшенню рівня негативного впливу по-
бутових відходів на довкілля;

- збільшенню обсягів використання цінних 
компонентів побутових відходів у якості вто-
ринної сировини;

- отримання синтез-газу для виробництва 
електроенергії;

- підвищенню рентабельності сфери по-
водження з твердими побутовими відходами;

- створенню нових робочих місць;
- отриманню додаткового прибутку та збіль-

шенню надходжень до бюджету.
5. Загальні технічні характеристики, у 

тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Планована діяльність полягає у встановленні 
та подальшій експлуатації біоенергетичного 
утилізаційного газогенераторного комплексу з 
можливістю отримання синтез-газу, що викорис-
товуватиметься для виробництва електроенергії.

Сировиною для виробництва біогазу є 
пластикова вторинна сировина, що отриму-
ватиметься в результаті сортування відходів на 
існуючих полігонах ТПВ, та доставлятиметься 
на територію проммайданчика у готовому (пре-
сованому) вигляді. 

Пластикова вторинна сировина після достав-
ляння на територію підприємства – складується 
та зберігається в закритому приміщенні з об-
лаштованою бетонованою основою.

Для виробництва синтез-газу біомаса (тирса, 
щепа, обзел садово-паркові обрізки, швидко-
ростуча лоза тощо) проходить попередню під-
готовку – подрібнюється та просушується до 
25% вологості.

В газогенератор полімери та біомаса по-
даються спеціальними технічними засобами, 
після чого вмикається вся система автоматизації 
установки. В подальшому запускається процес 
високотемпературного піролізу та виробництва 
синтез-газу, який подається на виробництво 
електричної енергії, а теплова енергія подається 
на тепличний комплекс та підготовку (просуш-
ку) сировини для газогенераторного комплексу.  

Після запуску процесу газифікації налашто-
вується автоматична робота. Робота реактора, 
завантаження сировини, виробництво газу та 
електроенергії відбувається в автоматичному 
режимі. 

При експлуатації газогенераторного комп-
лексу за попередніми розрахунками планується 
отримання 2200 м3/год синтез-газу та 1 МВт 
електроенергії.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1 
Екологічні обмеження планованої діяльності 

встановлюються згідно діючого законодавства 
України та інших нормативних документів у 
сфері охорони навколишнього природного 
середовища:

− дотримання нормативів ГДВ, санітарно-
гігієнічних вимог ГДК та ОБРВ;

− дотримання нормативної СЗЗ згідно вимог 
ДСП 173-96;

− дотримання нормативних рівнів шуму на 
межі СЗЗ та житлової забудови згідно вимог 
ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків 
і споруд від шуму»;

− дотримання вимог у сфері поводження з 
відходами згідно до закону України «Про від-
ходи»;

− дотримання вимог Водного кодексу Укра-
їни щодо охорони вод;

− дотримання вимог Земельного кодексу.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготов-

ка і захист території за альтернативами
Щодо технічної альтернативи 1
В цілому промисловий майданчик для здій-

снення планованої діяльності забезпечений 
необхідними комунікаціями, під’їзною дорогою, 
спорудами та інженерними мережами, оскільки 
територія його розміщення раніше використову-
валась при функціонуванні силікатного заводу. 

Встановлення обладнання передбачає 
часткову розчистку території від чагарникової 
рослинності. 

В додатковому еколого-інженерному захисті 
немає потреби.

Щодо технічної альтернативи 2
Додатково необхідно облаштування спеці-

ального майданчика для компостування.
Щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи 1
Щодо територіальної альтернативи 2
Не передбачається
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля
Щодо технічної альтернативи 1 
При встановленні та подальшій експлуатації 

біоенергетичного утилізаційного газогенератор-
ного комплексу в смт Миропіль Житомирського 
р-ну Житомирської області можливі впливи на 
довкілля включають:

Грунт – допустимий. Об’єкт знаходиться на 
території, що вже зазнала впливу господарської 
діяльності – рослинний шар ґрунту відсутній, 
складування твердих побутових відходів буде 
проводитись на облаштованій бетонованій осно-
ві, що сприятиме запобіганню забруднення 
ґрунтів.

Вплив на водні ресурси.
Водозабір на питні потреби не здійснюва-

тиметься. Вода на санітарно-гігієнічні потреби 
доставлятиметься підрядними організаціями 
відповідно до укладених договорів. Для гос-
подарсько-побутових потреб використовува-
тиметься наявна на території артсверловина 

та шахтний колодязь. Комунально-побутові 
стоки відводитимуться у вигріб з подальшим 
вивезенням комунальним підприємством від-
повідно до укладених договорів з відповідними 
організаціями.

Скиди у водний об’єкт виключаються. Не-
гативний вплив на водні ресурси не передба-
чається.

Вплив на атмосферне повітря
Очікується незначний вплив на атмосферне 

повітря при роботі біоенергетичного утиліза-
ційного газогенераторного комплексу та авто-
транспорту. 

Розміщення споруд об’єкту планованої ді-
яльності буде проведено з урахуванням рози 
вітрів даного регіону, розміщення найближчої 
житлової забудови.

Також відбуватиметься шумове наванта-
ження.

Вплив на мікроклімат
Негативний вплив на мікроклімат не перед-

бачається.
Вплив на флору та фауну.
Негативний вплив на фауну не передбача-

ється. Флора та фауна на території де планується 
провадження планованої діяльності вже зазнали 
впливу господарської діяльності. 

Вплив на території та об'єкти природно-за-
повідного фонду України (ПЗФ) .

Територія, на якій планується проводити 
плановану діяльність, не розміщується у межах 
територій та охоронних зон об’єктів ПЗФ. Об’єкт, 
не розміщується на території перспективній 
для заповідання (офіційно зарезервованій для 
цієї мети).

Навколишнє соціальне середовище (населен-
ня). Провадження планової діяльності пере-
шкоджатиме утворенню стихійних звалищ та 
забезпечить отримання вторинної сировини 
з відходів, а також сприятиме створенню до-
даткових робочих місць.

Вплив на техногенне середовище.
Негативний вплив на техногенне середовище 

допустимий. Під час здійснення планованої 
діяльності можливе збільшення кількості ав-
тотранспорту, задіяного у виробництві, що 
збільшить навантаження на існуючу мережу 
транспортування.

Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається, оскільки прийнято рі-

шення щодо відмови від даної альтернативи 
через неможливість забезпечення підприємства 
сировиною в необхідній кількості та, відповідно, 
через їх економічну недоцільність. 

Щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи 1
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до 

першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

Згідно п. 11, ч.3, ст.3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 
травня 2017 року планована діяльність відносять-
ся до другої категорії видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкілля 
(в тому числі наявність значного негативно-
го транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля який може зазна-
ти значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля визнача-
ється згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 
2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськос-
ті

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно до Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає:

-підготовку суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля;

-проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

-аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здій-
снення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

-надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

-врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період, про що 
зазначається в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-
жіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 
персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на до-
вкілля зобов’язаний врахувати повністю, вра-
хувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами, що видається Управлінням екології 
та природних ресурсів Житомирської ОДА та 
інших дозвільних документів, які видаються 
органами державної влади та місцевого само-
врядування відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміністрації. 
Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014, 
тел./ факс (0412) 47-25-36;

e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua.
Контактна особа: Семенюк М.М.
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05,02.25 #ВУКРАЇНІ
09.40 Х/ф "Подвійне свя�

то"
11.25 Н. Фаліон та "Ліса�

петний батальйон"
15.20 Концерт
18.30,23.20 Д/с "Особливий

загін. Суперчуття"
19.20 Х/ф "Троянда на

Різдво"
21.25 Т/с "Готель "Адлон".

Сімейна сага" 16+
00.45 Д/ф "Гідра" 16+
03.45 Х/ф "Ярослав Муд�

рий" 1с.

1+1

09.20,10.20, 11.20 "Життя
відомих людей"

12.20,01.55 "Ліпсінк батл"
14.05 Х/ф "Скажене весіл�

ля" (16+)
16.00, 17.05, 18.20 Т/с "Сва�

ти � 7" (12+)
20.35 М/ф "Льодовиковий

період"
22.10 Х/ф "Скажене весіл�

ля 3" (16+)
00.10 Х/ф "Свінгери" (16+)

²ÍÒÅÐ

08.45,18.10, 03.15 Ток�шоу
"Стосується кожного"

09.35 "Корисна програма"
11.30 Х/ф "Кохання з пер�

шого погляду в Лап�
ландії"

13.20 Х/ф "Ой, мамоньки!"
15.00 Х/ф "Сімейне погра�

бування" 12+
20.00,02.30 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Анжеліка � мар�

кіза янголів"
23.10 Х/ф "Дуже погані

матусі" 16+
ÑÒÁ

04.55 Т/с "Коли ми вдома"
10.05 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
12.05 Т/с "Продається бу�

динок із собакою"
15.50, 17.50 Т/с "Спіймати

Кайдаша" 16+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
19.55,22.15 "Хата на тата"

12+
22.25 "Україна має талант"

ICTV

08.50 Х/ф "Шоу починаєть�
ся"

10.25 Х/ф "Стій! Бо моя
мама стрілятиме"

12.00 Х/ф "Діамантовий
поліцейський" 16+

13.40 Новорічний Дизель�
шоу 12+

18.45 Факти. Вечір
19.10, 20.55 Х/ф "Крокодил

Данді" 16+
22.55 Х/ф "Конго" 16+
00.45 Дизель�шоу 12+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.15 "Хто зверху?" 12+
12.00 М/ф "Монстри на ка�

нікулах"
17.00 М/ф "Рататуй"
19.00 Х/ф "Дамбо"
21.10 М/ф "Король Лев"
23.30 Х/ф "Золоте дитя"

ÍÒÍ

07.40,17.15, 01.15, 03.35
"Випадковий свідок"

10.05 Х/ф "Сто грамів" для
хоробрості..."

11.30 Х/ф "Без року тиж�
день"

12.55 Х/ф "Суперпограбу�
вання в Мілані" (16+)

14.55 Х/ф "Нові амазонки"
19.00,03.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Жандарм із

Сен�Тропе"
21.25 Х/ф "Близнюки"
23.30 Х/ф "Круїз, або Роз�

лучна подорож"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 М/ф "Кунг�фу панда
10.50 Х/ф "Мумія" 16+
13.10, 15.30 Х/ф "Мумія 2:

Повернення" 16+
16.10 Х/ф "Мумія 3: Гроб�

ниця Імператора
Драконів" 16+

18.15, 20.00 Х/ф "Світ
Юрського періоду 2"

22.00 Х/ф "Хмарочос" 12+
23.50,02.00 Т/с "Ялинка на

мільйон"

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05,00.45 Т/с "Шетланд"
09.05 Т/с "Преса"
10.10 Д/с "Особливий загін
11.00 Прозоро
12.00,18.20 "По�людськи"
13.10,01.45 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.40, 00.35 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Дикі тварини"
17.00 Прозоро
19.10 Д/с "Світприроди"
19.55 Д/ц "Рік у дикій при�

роді"
21.50 Х/ф "Святий Авгус�

тин" 1с.
03.15 Енеїда

1+1

09.15,10.15, 11.15 "Життя
відомих людей"

12.15,13.50, 02.35, 03.50
"Ліпсінк батл"

15.10 "Вечір прем'єр з Ка�
териною Осадчою"

17.10, 18.25 Т/с "Свати � 7"
20.35 М/ф "Льодовиковий

період
00.55 Х/ф "Свінгери 2"

²ÍÒÅÐ

08.50,18.10, 03.05 Ток�шоу
"Стосується кожного"

09.40 "Корисна програма"
11.40 Х/ф "Кохання з пер�

шого погляду в
Відні"

13.30 Х/ф "Весільний пере�
полох"

17.05 "Вещдок
20.00,02.20 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Прекрасна Ан�

желіка"
22.55 Х/ф "Дуже погані

матусі 2" 16+
ÑÒÁ

04.55 Т/с "Коли ми вдома"
10.10 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
12.05 Т/с "Знайду пару ко�

ханому" 12+
15.55, 17.50 Т/с "Спіймати

Кайдаша" 16+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
19.55,22.15 "Хата на тата"

12+
22.25 "Україна має талант"

ICTV

09.05 Х/ф "Конго" 16+
11.00, 12.45 Х/ф "Крокодил

Данді" 16+
14.45,23.50 Дизель�шоу
17.00 Т/с "Новорічний Пес"

16+ 05.30
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Маска Зорро"
21.35 Х/ф "Легенда Зорро"
02.05 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 "Хто зверху?" 12+
12.55 Х/ф "Щоденники

принцеси"
17.10 М/ф "Заплутана істо�

рія"
19.00 Х/ф "Пен"
21.05 Х/ф "Аліса в країні

чудес"
23.10 Х/ф "Аліса в Задзер�

каллі"
ÍÒÍ

08.05,17.10, 01.15, 03.35
"Випадковий свідок"

10.30 Х/ф "Веселі Жабок�
ричі"

11.45 Х/ф "Біля тихої при�
стані"

13.10 Х/ф "Жандарм із
Сен�Тропе"

15.05 Х/ф "Близнюки"
19.00,03.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Жандарм у

Нью�Йорку"
21.30 Х/ф "Близнюки � 2"
23.30 Х/ф "Їсти подано, або

Обережно, кохання!"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 М/ф "Як приборкати
дракона 2"

11.00 Х/ф "Мумія 3: Гроб�
ниця

13.00, 15.30 Х/ф "Світ
Юрського періоду 2"

16.10 Концерт.
20.00 Т/с "Жіночі секрети"
00.15, 02.00 Т/с "Ялинка на

мільйон"
02.50 Гучна справа
05.00  Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05, 00.50 Т/с "Шетланд"
09.05 Т/с "Преса"
10.10 Д/с "Особливий загін
11.00 Прозоро
12.00,18.20 "По�людськи"
13.10,01.50 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.40, 00.40 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с "Світ природи"
19.55 Д/ц "Рік у дикій при�

роді"
21.50 Х/ф "Святий Авгус�

тин" 2с.

1+1

09.05,10.05, 11.05 "Життя
відомих людей"

12.05,13.40 "Ліпсінк батл"
15.10 "Вечір прем'єр з Кате�

риною Осадчою"
17.10 Т/с "Свати � 7" (12+)
20.35 М/ф "Льодовиковий

період
22.20, 04.15 Х/ф "Брехун,

брехун" (12+)
00.05 Х/ф "Свінгери" (16+)

²ÍÒÅÐ

08.50,18.10, 02.50 Ток�шоу
"Стосується кожного"

09.40 "Корисна програма"
11.40 Х/ф "Кохання з пер�

шого погляду в Індії"
13.35 Х/ф "У них все добре"
17.05 "Вещдок. Особый слу�

чай"
20.00,02.15 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Анжеліка і ко�

роль"
23.00 Х/ф "Дівчина мого

найкращого друга"

ÑÒÁ

05.05 Т/с "Коли ми вдома"
10.10 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
12.05 Т/с "Дівчата" 12+
15.55, 17.50 Т/с "Спіймати

Кайдаша" 16+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
19.55,22.15 "Хата на тата"

12+
22.25 "Україна має талант"

ICTV

07.45 Х/ф "Маска Зорро"
10.05 Х/ф "Легенда Зорро"
12.20 Х/ф "Перший лицар"

12+
14.50 Т/с "Перший парубок

на селі" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "День бабака"
21.00 Х/ф "Гудзонський яс�

труб" 16+
22.45 Х/ф "Побачення на�

осліп"
00.30 Дизель�шоу 12+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,01.45 "Вар'яти" 12+
07.30 "Хто зверху?" 12+
13.00 М/ф "Заплутана істо�

рія"
14.50 Х/ф "Аліса в країні

чудес"
16.55 Х/ф "Аліса в Задзер�

каллі"
19.00 Х/ф "Красуня та чу�

довисько"
21.35 Х/ф "Попелюшка"
23.40 Х/ф "Дамбо"

ÍÒÍ

10.00 Х/ф "Їсти подано, або
Обережно, кохання!"

11.45 Х/ф "Добре сидимо!"
13.10 Х/ф "Жандарм у

Нью�Йорку"
15.05 Х/ф "Близнюки � 2"
19.00,03.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Жандарм одру�

жується"
21.15 Х/ф "Близнюки�дра�

кони" (16+)
23.15 Х/ф "Жіноча інтуїція"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 М/ф "Мадагаскар"
10.45 М/ф "Пінгвіни Мада�

гаскар"
12.25 Х/ф "Таємниця бу�

динку з годинником"
14.50,15.30 Концерт
20.00 Т/с "Жіночі секрети"
00.10, 02.00 Т/с "Сім'я на

рік" 12+
01.30 Телемагазин
02.50 Гучна справа
05.00 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05, 01.20 Т/с "Шетланд"
09.05 Т/с "Преса"
10.10 Д/с "Особливий загін
11.00 Прозоро
12.00,21.50 "По�людськи"
13.10 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.05 Біатлон
16.45 Навечір'я Різдва
21.40,01.10, 05.50 Спорт
22.50 Х/ф "Троянда на

Різдво"
02.20 Д/с "Дикі тварини"
04.15 Енеїда
04.50 Невідомі Карпати

1+1

09.00,10.00, 11.00 "Життя
відомих людей"

12.00,13.35 "Ліпсінк батл"
15.00 Концерт
17.15, 18.25 Т/с "Свати � 7"
20.35 М/ф "Льодовиковий

період 4: Континен�
тальний дрейф"

22.20 Х/ф "Аліта: Бойовий
ангел" (16+)

00.40 "Різдвяна історія з
Тіною Кароль"

²ÍÒÅÐ

08.50 "Стосується кожного"
09.40 "Корисна програма"
11.40 Х/ф "Кохання з пер�

шого погляду на
Бора�Бора" 12+

13.30 Х/ф "Зустрінемось
онлайн" 16+

15.40 Х/ф "Різдво на льо�
ду"

17.30 "Пряма трансляція
21.00 Х/ф "Неприборкана

Анжеліка"
22.30 Мюзикл
00.25 Х/ф "Бебі�бум" 16+

ÑÒÁ

05.00 Т/с "Коли ми вдома"
10.00 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
11.55 Т/с "Сонячні дні" 12+
15.40, 17.50 Т/с "Спіймати

Кайдаша" 16+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
19.55,22.15 "Хата на тата"

12+
22.25 "Україна має талант"

ICTV

09.15 М/ф "Іван Княженко
12.05 М/ф "Три богатирі
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Помінятися

місцями"
21.15 Х/ф "Тупий та ще ту�

піший" 16+
23.05 Х/ф "Довгий поцілу�

нок надобраніч" 16+
01.20 Дизель�шоу 12+
02.40 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,01.00 "Вар'яти" 12+
06.30 "Хто зверху?" 12+
12.05 Х/ф "Проблемне

дитя"
13.40 Х/ф "Проблемне дитя

2"
15.20 Х/ф "Син Маски"
17.00 Х/ф "Маска" 16+
19.00 М/ф "Крижане серце"
20.55 М/ф "Крижане серце

2" 12+
22.50 М/ф "Король Лев"

ÍÒÍ

07.20,17.15 "Випадковий
свідок"

09.35 Х/ф "Жіноча інтуїція"
12.00 Х/ф "Сім старих і

одна дівчина"
13.30 Х/ф "Жандарм одру�

жується"
15.15 Х/ф "Близнюки�дра�

кони" (16+)
19.00,01.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Жандарм на

відпочинку"
21.30 Х/ф "Міф"
23.55 Х/ф "За два кіломет�

ри від Нового року"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 М/ф "Шрек"
10.50 М/ф "Шрек 2"
12.40 Х/ф "Король Ральф"
14.50,15.30  Маска
20.00 Т/с "Жіночі секрети"

16+
00.10, 02.00 Т/с "Сім'я на

рік" 12+
01.30 Телемагазин
02.50 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Різдво Христове ПЦУ
12.00 Х/ф "Ласкаво проси�

мо на Різдво"
13.40 Древо. Різдво сонця
13.55 Країна пісень
15.05 Біатлон
16.40 Н. Фаліон та "Лісапет�

ний батальйон".
21.00,23.25, 02.00, 04.00,

05.35 Новини
21.25 Х/ф "Пуччіні" 1с. 12+
00.00 Х/ф "Прелюдія долі"
01.35,02.25 #ВУКРАЇНІ
02.55 Поки Бог не бачить
03.45, Невідомі Карпати

1+1

06.20 "Життя відомих лю�
дей"

12.20 М/ф "Льодовиковий
період"

22.00 М/ф "Співай"
00.00,01.55 "Вечір прем'єр з

Катериною Осадчою"
03.30 Концерт "Світське

життя. 15 років"
²ÍÒÅÐ

05.10 "Вещдок. Новый год"
06.25 Д/п "Від Різдва до

Хрещення"
07.20 Х/ф "Різдво на льо�

ду"
09.00 "Пряма трансляція

Різдвяної літургії"
11.00 "Корисна програма"
12.00 Х/ф "Поза трасою"

12+
13.50 Х/ф "Помста пухнас�

тих"
15.30,16.10, 00.35 "Вещдок"
17.05 "Вещдок. Особый слу�

чай"
18.05 Ток�шоу "Стосується

кожного"
20.00,02.25 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Анжеліка і сул�

тан"
22.50 Х/ф "Дівчата"
03.10 "Орел і Решка

ÑÒÁ

04.50 Т/с "Коли ми вдома"
06.00 Х/ф "Реальна Лю�

бов" 16+
08.40 Х/ф "Відпочинок за

обміном" 16+
11.10, 17.50 Т/с "Сліпа" 12+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
19.45 "Мій секрет
00.30 "Україна має талант"

ICTV

08.10 Х/ф "Перший лицар"
10.35 Х/ф "Гобіт
18.45 Факти. Вечір
19.10 Дизель�шоу 12+
02.05 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,01.35 "Вар'яти" 12+
06.35 "Хто зверху?" 12+
10.05 М/ф "Аладдін"
11.50 М/ф "Рататуй"
13.55 Х/ф "Фантастичні

звірі і де їх шукати"
12+

16.25 Х/ф "Фантастичні
звірі: Злочини
Ґріндельвальда" 12+

19.00 Х/ф "Аладдін"
21.35 Х/ф "Білосніжка: По�

мста гномів"
23.35 Х/ф "Зачарована"

ÍÒÍ

09.10 Х/ф "За два кіломет�
ри від Нового року"

11.05 Х/ф "Ділові люди"
12.45 Х/ф "Жандарм на

відпочинку"
14.45 Х/ф "Міф"
18.15 Х/ф "Жандарм та

інопланетяни"
20.05 Х/ф "Жандарм і жан�

дарметки"
22.00 Мюзикл "Сорочинсь�

кий ярмарок на НТН"
23.50 "Дискотека 80�х"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Х/ф "Король Ральф"
11.00, 15.30 Т/с "Дорога до�

дому" 12+
20.00 Х/ф "Родина на про�

кат"
22.00,02.00 Т/с "Вірна под�

руга" 12+
02.20 Х/ф "Таємниця бу�

динку з годинником"
12+

04.10 Гучна справа
04.40 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Собор Пресвятої Бо�
городиці ПЦУ

11.30,23.25 Д/ц "Карпатські
хижаки"

12.25 #ВУКРАЇНІ
13.05 Біатлон
14.35,15.10 Міста та

місткечка
15.35 Біатлон
16.55 Концерт.
18.15 Д/с "Тваринна зброя"
19.10 Х/с "Паризькі таєм�

ниці"16+
21.25 Х/ф "Пуччіні" 2с. 12+
00.45 Х/ф "Богдан � Зи�

новій Хмельницький"

1+1

06.10,19.30 ТСН
07.00 "Життя відомих лю�

дей"
10.00 "Світ навиворіт"
20.15,02.45 "Новорічний

Вечірній Квартал
2020/2021"

01.00 Х/ф "Свінгери 2"

²ÍÒÅÐ

07.25 Х/ф "Помста пухнас�
тих"

09.00 "Готуємо разом. До�
машня кухня"

10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Сім няньок"
12.25 Х/ф "Приборкувачка

тигрів"
14.20 Х/ф "Три плюс два"
16.00 Х/ф "Дівчата"
17.50 Х/ф "Анжеліка � мар�

кіза янголів"
20.00,03.05 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Прекрасна Ан�

желіка"
22.35 "Місце зустрічі. Новий

рік"
03.35 "Орел і Решка. Дива

світу"
04.20 Х/ф "Казка про жінку

та чоловіка"

ÑÒÁ

04.55 Т/с "Коли ми вдома"
05.40,16.40 "Хата на тата"

12+
23.05 "Україна має талант"

ICTV

08.55 Х/ф "Володар
перснів

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Півтора шпигу�

на" 16+
21.00 Х/ф "Каліфорнійсь�

кий дорожній пат�
руль" 12+

22.50 Х/ф "Діамантовий
поліцейський" 16+

00.30 Особливості націо�
нальної роботи

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,01.45 "Вар'яти" 12+
07.00 "Хто зверху?" 12+
12.50 М/ф "Крижане серце"
14.40 М/ф "Крижане серце

2" 12+
16.35 Х/ф "Аладдін"
19.00 Х/ф "Чаклунка" 16+
20.55 Х/ф "Чаклунка: Пове�

лителька темряви"
12+

23.10 Х/ф "Красуня та чу�
довисько"

ÍÒÍ

07.25 Х/ф "Капітан Немо"
11.30 Х/ф "Чорна стріла"
13.10,01.35, 03.15 "Випад�

ковий свідок"
14.50 Т/с "Смерть у раю"
19.00,02.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Білі роси"
21.15 Х/ф "Синьйор Робін�

зон"
23.20 Мюзикл "Дуже

новорiчне кiно, або
Ніч у музеї"

04.45 "Top Shop"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,05.20 Реальна місти�

ка
09.30, 15.20 Т/с "Специ" 16+
20.00 Х/ф "Хроніки хижих

міст" 12+
22.30 Х/ф "Мумія" 16+
01.00, 02.00 Т/с "Дорога до�

дому" 12+
01.30 Телемагазин
04.50 Гучна справа

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.25 Біатлон
14.30,15.10 Міста та

місткечка
15.35 Біатлон
16.45 "Дорога до Пекіна"
17.20 Країна пісень
18.15 Д/с "Тваринна зброя"
19.10 Х/с "Паризькі таєм�

ниці" 16+
21.00,00.00, 05.05 Тиждень
22.00 Д/ц "Рік у дикій при�

роді"
00.55 Х/ф "Іван Франко"
02.30 Х/ф "Лісова пісня"

1+1

10.00,03.20 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. Дай�

джест"
19.30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20.15 Х/ф "Аутсайдери"
23.10 Х/ф "Еверест" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.40 Х/ф "Поза трасою"
12+

07.25 Х/ф "Зимовий замок"
09.00 "Готовим вместе"
10.00,11.00 "Інше життя"
12.00 "Вещдок. Опережая

время"
16.20 Х/ф "Анжеліка і ко�

роль"
18.20 Х/ф "Неприборкана

Анжеліка"
20.00,02.05 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Анжеліка і сул�

тан"
22.30 Х/ф "Три плюс два"
00.10 Х/ф "Приборкувачка

тигрів"
02.35 "Вещдок"

ÑÒÁ

05.00 Т/с "Коли ми вдома"
06.05 Х/ф "Маленька Іта�

лія" 12+
08.10 Х/ф "Інтуїція"
09.55 "СуперМама" 12+
19.00 "Хата на тата" 12+
22.50 "Україна має талант.

Фінал"
ICTV

07.30 Х/ф "День бабака"
09.15 Х/ф "Помінятися

місцями"
11.20 Т/с "Перший парубок

на селі" 16+
15.15 Т/с "Пес.
17.00 Т/с "ДВРЗ
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Васабі"
20.50 Х/ф "Нереальний КО�

Пець" 16+
22.55 Х/ф "Стій! Бо моя

мама стрілятиме"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.45 М/ф "Монстри на ка�
нікулах"

14.50 Х/ф "Чаклунка" 16+
16.45 Х/ф "Чаклунка: Пове�

лителька темряви"
19.00 Х/ф "Білосніжка і

мисливець" 16+
21.35 Х/ф "Мисливець і

Снігова королева"
23.45 Х/ф "Казка казок"

ÍÒÍ

07.30 "Випадковий свідок
09.15 Т/с "Смерть у раю"
13.20 Х/ф "Синьйор Робін�

зон"
15.25 Х/ф "Білі роси"
17.05 Х/ф "Вірні друзі"
19.00 Х/ф "Кубанські коза�

ки"
21.10 Х/ф "Небезпечно для

життя!"
23.00 Х/ф "Принц" (16+)
00.45 Х/ф "11.6" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

05.50,19.00 Сьогодні
06.50,04.40 Реальна місти�

ка
10.10 Т/с "Специ" 16+
20.00 Х/ф "Тихоокеанський

рібуж: Повстання"
12+

22.10 Х/ф "Хроніки хижих
міст" 12+

00.50, 02.00 Т/с "Дорога до�
дому" 12+

01.30 Телемагазин
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ОГОЛОШЕННЯ
Покрівельні роботи  

будь-якої складності.  
Заміри, монтаж, демонтаж, 

ремонт, заміна даху.  
15 років досвіду!  

068-861-92-42

Робота ОХОРОННИК.  
Вахтовий метод 14/14 діб. 

Заробітна плата ВИСОКА. Ро-
бота 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.

Водії кат. Д потрібні для ро-
боти на маршрутах м.Києва. 

1500 грн на день. Житло 
надаємо. 066-521-53-97, 067-

600-01-61

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

Моя доставка. 067-84-95-140 
Віталій

СПІЛЬНО втілимо 
казку в життя!

19 грудня уся Україна святкує 
День святого Миколая, день, 
коли в диво вірять і дорослі, 
і діти. Тож наша громадська 
організація «СПІЛЬНО ТЕАМ» 
вирішила здійснити маленькі 
мрії дорослих та малих жителів 
нашої громади: створити свято, 
від якого кожен отримає що-
найменше позитивні емоції. 

Наше свято розпочалось з відкриття рези-
денції святого Миколая, фотозони, де кожен 
охочий міг сфотографуватися та залишити в 
пам’яті приємні миті. До нас на свято завітав 
святий Миколай, казкові ельфи, помічники 
святого та принцеса Ельза. Казкові герої роз-
важали малюків, грали у різноманітні ігри. 
Радіоведуча Анастасія Галицька проводила 
з дітками конкурси, принцеса Ельза наду-
вала повітряні кульки, з яких створювала 
різні фігурки для діток. Жодна дитина не 
залишалася осторонь! 

Згодом розпочалося шоу фокусів! Фо-
кусниця залучала діток, аби ті спробували 
створити диво спільно з нею.

А резиденція святого Миколая радо че-
кала малюків. Дітки приготували віршики, і 
біля резиденції утворилась неймовірна черга, 
адже кожен хотів побачити святого Миколая 
і розказати свого віршика. Уважно слухав 
Миколай маляток, кожному дарував солод-
кий подарунок, який підготувала команда 
«СПІЛЬНО ТЕАМ», та охоче позував для фото. 

Родзинкою нашого свята став білий три-
метровий ведмідь, який радо фотографував-
ся з дітками та дорослими і своєю появою на 

нашому святі подарував усім без виключення 
неймовірні позитивні враження!

Наша команда доклала чималих зусиль, 
аби кожен провів цей час з родиною, насо-
лодився спілкуванням, отримав неймовірні 
враження! Маємо надію, що наші бажання 
вдалося втілити в життя! 

Щиро вдячні Анастасії Галицькій та JAM 
Studio – event агентству за професійне про-
ведення свята та врахування усіх наших по-
бажань! Дякуємо Фотозоні Романів Полонне 
за неймовірно красиву фотозону. 

А особливо ДЯКУЄМО кожному з вас, хто 
прийшов та розділив з нами радість свята!

Шановні читачі! 
Редакція газети  

«20 хвилин Романів» вітає 
вас з прийдешнім Новим 

роком і Різдвом Христовим!

Просто, але зі смаком: що 
приготувати на Новий 2022-й рік

Розповідаємо, що по-
ставити на стіл, щоби 
здобути прихильність 
Водяного Тигра.

Тигр полюбляє гарно та 
смачно поїсти. І хоч він – хи-
жак, але на новорічному столі 
має бути не тільки м'ясо.

Господарю прийдеш-
нього року до смаку різно-
манітність, адже в природі 
тигри не лише полюють, але 
й залюбки ласують ягодами, 
горіхами та фруктами. А ще 
Тигру до вподоби у їжі яскра-
ві барви та апетитні аромати, 
тож використовуйте нату-
ральні приправи та красиво 
сервіруйте стіл.

Закуски
Розпочати частування 

можна із салатиків та різно-
манітних канапок. Котячі, як 
домашні, так і дикі, частень-
ко їдять траву, тож салати із 
овочами та зеленню будуть 
хижакові до смаку.

Гарячі страви
Отут є де розвернутися: 

різноманітні м'ясні страви 
та гарніри стануть основною 
частиною меню. Готуйте кур-
ку, індичку, качку чи гуску, за-
пійкате свинину, а на гарнір 
подайте печеню з картоплі 
чи овочів. А от зернові Ти-

грові не дуже до смаку. І не 
забувайте про спеції: імбир 
додасть сили та здоров'я в 
прийдешному році, кориця 
привабить добробут, а мус-
катний горіх принесе удачу.

Тигр, як відомо, не дуже 
полюбляє рибу та морепро-
дукти. А чому б нам його не 
здивувати?! Приготуйте свою 
улюблену страву з риби і цим 
його здивуйте. Рекоменду-
ється готувати рибу цілком. 
Прикрашати великою кіль-
кістю зелені, при цьому ви-
користовувати різноманітні 
прянощі та спеції.

Десерти
Як не дивно, але хижак 

із задоволенням поласує со-
лоденьким. Тож дайте волю 
своїй кулінарній фантазії: 
торти та тістечка, муси та 
збиті вершки з ягодами, 
шоколад та цукерки, бажа-
но натуральні й корисні, на 
кшталт фруктів у шоколаді 
– усе буде доречним. Ідеально 
підійдуть мандарини, апель-
сини, хурма. Тигр – любитель 
смачної їжі, вона може бути 
простою, але обов'язково 
якісною.

Напої
Обережніше з газованою 

водою та шампанським! 
Чому, адже ми звикли вва-
жати ці напої символом свят? 
Все просто: шипучі напої 
видають той звук, котрий у 
хижаків вважається загроз-
ливим. Тож не дратуймо 
тигра, краще поставимо на 
стіл натуральні соки, ягідні 
морси, домашні компоти. І, 
звісно, чай та ароматну каву 
до солодкого столу.

Як прикрасити 
новорічний стіл 2022

Якщо є можливість змі-
нювати положення столу у 
приміщенні, варто розташу-
вати його в центрі кімнати. 
Для прикраси краще вибрати 
декор (скатертина, серветки) 
у поєднанні білих і золотих 
відтінків. До них ідеально 
підійдуть ялинові гілочки, 
червоні бантики, кульки та 
інші прикраси. Подбайте про 
те, щоб на столі була фігурка 
символу нового року. Тигр 
оцінить натуральні матері-
али та гармонійність декору. 
Не варто впадати в аскетич-
ний мінімалізм, але й строка-
ті прикраси варто залишити 
для наступного разу.

Гарною ідеєю буде деко-
рувати святковий стіл свіч-
ками. Тепле світло додасть 
затишку та відчуття гармонії. 
До того ж у продажу можна 
знайти свічки в смужку, які 
символізуватимуть покрови-
теля року, що приходить. На 
столі також варто розставити 
ялинові шишки, можна до-
датково посипати золотими 
або срібними блискітками.

Як прикрасити оселю
У декоруванні будинку 

необхідно використовувати 
теплі натуральні кольори, 
особливо оранжеві, жовті, зо-
лоті. Варто подбати про наяв-
ність у будинку м'яких пледів, 
подушок, свічок – всього, що 
створює відчуття затишку. 
Також у будинку мають бути 
живі рослини – наприклад 
у горщиках. Символ нового 
року живе у густих зелених 
чагарниках і з повагою ста-
виться до природи.

Нехай у ваших оселях лунає дзвінкий сміх, панує тільки гарний 
настрій, серця переповнює щастя. 

Бажаємо, щоб попереду на вас чекали тільки чудові та радісні 
події. Миру, злагоди, здоров’я, процвітання, кохання, везіння, жит-
тєвого комфорту та казкового настрою. І нехай Новий рік буде 
багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей.

П. С. Редакція газети «20 хвилин Романів» йде на новорічно-
різдвяні канікули. Наступний номер газети вийде 19 січня.


