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Відтепер центром 
дорожнього ремонту 
стане село Товща

Наталія Гонтар

Останній зимо-
вий місяць 2022 
року дійшов до 
свого екватору, а 
ще  через два, мак-
симум – три тижні 
розпочинається 
сезон будівництва 
та реконструкції 
доріг у дорожників. 

Раніше на сторінках 
нашої газети ми писали 
про те, що кошти для ви-
конання робіт із поточного 
середнього ремонту авто-
магістралі Висока Піч – 
Баранівка Кабмін України 
вже виділив і відтепер (у 
березні 2022 року) голо-
вний  підрядник проєкту 
– ПрАТ «Хмельницьке ШБУ 
№ 56», приступає до безпо-
середньої роботи. На по-
чатку лютого 2022 року 
представники хмель-
ницької фірми побували 
у Романові, де зустрілися 
із головою Романівської 
селищної ради Володи-
миром Савченком. Під 
час зустрічі було виріше-
не головне питання, яке 
стосувалося вибору місця 
виробничої бази Хмель-
ницького ШБУ № 56 на 
час виконання ремонтних 
робіт на автодорозі Т-0601 
Висока Піч – Баранівка. 
Серед пропозицій, які 
керівництво Романівської 
селищної ради змогло за-
пропонувати хмельнича-
нам, дорожники обрали 
приміщення школи у селі 
Товща. Є домовленість, 
що саме тут упродовж 
2022–2023 року і буде роз-
міщуватися тимчасова база 
хмельницької фірми. 

Нагадаємо, що згідно з 
умовами тендеру, де пере-
могла фірма із Хмельниць-
кого, упродовж 2022–2023 
років (аж до 31 грудня 2023 
року) дорога протяжністю 
майже 45 кілометрів має 
докорінним чином змі-
нити свій вигляд. Додамо, 
що упродовж майже двох 
років село Товща буде 
такою собі столицею до-
волі масштабного дорож-
нього проєкту, оскільки 

вся техніка для робіт на 
автомагістралі і бригади 
хмельницького ШБУ № 56, 
які будуть задіяні під час 
виконання ремонту та ре-
конструкції автомагістралі, 
будуть розміщуватись не-
подалік (за 6 кілометрів) від 
дороги В. Піч – Баранівка. 
Ну а за підсумками дворіч-
них робіт із облаштування 
автомагістралі Т-0601 саме 
дорога Висока Піч – Бара-
нівка матиме неабиякий 
вплив на інвестиційну при-
вабливість усього регіону, 
який тяжіє до цієї автома-
гістралі. Згідно з розрахун-
ками економістів з питань 
інвестицій, витрачені на 
ремонт та облаштування 
автомагістралі Висока Піч 
– Баранівка 1 мільярд і 12 
мільйонів гривень (повна  
вартість ремонту одного 
кілометра дороги сягає на 
даний момент трішки біль-
ше 24-х мільйонів гривень), 
мають сприяти упродовж 
наступних трьох – п‘яти 
років залученню інвести-
цій щонайменше на таку 

ж суму коштів. Але це вже 
будуть клопоти не стільки 
дорожніх будівельників, 
скільки турботи місцевої 
влади.

У кого зросте пенсія  
з 1 березня і на скільки

З 1 березня проведуть пла-
нову індексацію пенсій. Хто 
з пенсіонерів отримає підви-
щення, розповіли у Мінсоц-
політики.

Як зазначили у пресслужбі Мін-
соцполітики, на 14% планується про-
індексувати:

• страхові пенсії, призначені до 2019 
року (при цьому сума підвищення буде 
не менше 100 грн, а середній розмір під-
вищення складатиме близько 500 грн);

• пенсії військовим (середній розмір 
підвищення складатиме 700 грн);

• мінімальні розміри пенсій по інва-
лідності внаслідок аварії на ЧАЕС (серед-
ній розмір підвищення складатиме 400 
грн) та інші пенсії особам з інвалідністю 
з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Крім цього, планується:
• встановити доплату особам, на яких 

не поширюється порядок індексації пен-
сій, у сумі 135 грн на місяць.

• пропонується підвищити мінімаль-
ну пенсійну виплату особам з інвалідніс-
тю І групи та особам з повним страховим 
стажем (30 / 35 років) з 2 200 до 2 300 грн, 
а для непрацюючих пенсіонерів з числа 
одержувачів мінімальних пенсій, які не 
мають повного стажу, збільшити на 166 
грн до 2 100 грн.

Кому збільшать розмір державної 
допомоги: 

- на 400 грн (з 1 700 грн до 2 100 грн) для 
одержувачів допомоги на кожну дитину, 
яка виховується у багатодітній сім’ї;

- на 166 грн (з 1934 грн до 2 100 грн) для 
одержувачів державної соціальної допо-
моги особам з інвалідністю з дитинства 
і дітям з інвалідністю, а також особам, 
які не мають права на пенсію, та особам 
з інвалідністю, які одержують державну 
соціальну допомогу.

Пропонується визначити індек-
сацію на 14% розмірів щомісячних 
компенсаційних виплат до пенсії літ-
ніх людей. Після індексації виплати 
складуть для:

- осіб віком 75 – 80 років – 456 грн;
- осіб віком 80 + 570 грн.
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Тут нас готові побачити,  
а ось тут – зовсім  
не пускають!

Наталка Гонтар

Сьогодні одним із 
найважливіших питань 
життя Романівської 
селищної ради є про-
блема наповнення 
бюджету. 

Проблему слід і можна ви-
рішувати кількома шляхами. 
Наприклад, залучати інвесторів, 
які відкриватимуть на території 
Романівської громади підприєм-
ства, фірми, господарства і т. п. 
Звісно, створюватимуть нові робо-
чі місця, де люди отримуватимуть 
зарплату, а до бюджету громади 
надходитиме від такої діяльності 
все більше податків.

Але з інвесторами не все так 
просто. Сьогодні в Україні не вель-
ми охоче інвестують в економіку, 
тому знайти бажаючих відкрити 
власну справу важко. Однак пи-
тання про резерви для збільшення 
податкових надходжень до бюдже-
ту Романівської селищної ради не 
знімається. І саме із цією метою 
при Романівській селищній 
раді було створено робочу 
групу зі сприяння легалізації 
тіньової зайнятості населення 
та отримання працівниками 
так званої тіньової заробітної 
плати. Не так давно, 9 лютого 
2022 року, новостворена робоча 
група розпочала свою діяльність 
щодо проведення обстежень до-
тримання вимог законодавства 
та здійснення профілактично-
роз’яснювальної роботи серед 
суб’єктів підприємницької ді-
яльності, які здійснюють госпо-
дарську діяльність на території 
Романівської селищної ради.

Загалом робота групи перед-
бачає відвідування приватних під-
приємств, установ, організацій, 
фірм, фермерських господарств та 
інших суб’єктів підприємницької 
діяльності. Згідно з графіком 9 лю-
того 2022 року члени робочої гру-
пи відвідали підприємства ФОП В. 
В. Куницький, ФОП О. В. Кіндрук, 
ФОП О. Д. Іванюк. Вказані підпри-
ємці із розумінням поставилися 
до візиту представників місцевої  

влади, які тут же отримали для 
ознайомлення відповідну доку-
ментацію щодо штатної чисель-
ності робітників, які працювали 
на момент вчиненої перевірки. 
Звісно ж, члени робочої групи 
повинні були оглянути вироб-
ничі площі та приміщення, аби 
співставити і порівняти кількість 
реально присутніх працівників 
із тими відомостями, які надали 
власники – роботодавці.

Слід зауважити, що не всі 
суб’єкти господарювання, до яких 
навідалися члени робочої групи 
Романівської селищної ради, із ро-
зумінням поставились до цілком 
нормальної ініціативи місцевої 
влади, яка, до речі, проводилась із 
дотриманням усіх вимог чинного 
законодавства. Зокрема на під-
приємстві «Романівліс» (директор 
Аудрюс Рашкаускас) дещо неадек-
ватно поставились до візиту пред-
ставників місцевої влади. Членам 
робочої групи тут не дозволили 
зайти на територію підприємства, 
обмежившись лише інформацією 
про чисельність працівників. Але 
оглянути виробництво, звірити чи 
хоча б порівняти надані відомості 
із реальною кількістю працівників 
на момент візиту члени робочої 
групи Романівської селищної ради 
так і не змогли. Звісно ж, перший 
висновок або ж припущення, яке 
представники влади можуть чи 
повинні зробити, наштовхує на 
те, що на «закритому» підпри-
ємстві можливі факти тіньового 
використання робочої сили та 
приховування справжньої чи-
сельності офіційно влаштованих 
працівників. 

Водночас члени робочої гру-
пи Романівської селищної ради 
10 лютого 2022-го року відвідали 
виробничий підрозділ ТОВ «ВІ-
ВАД 09» – найпотужнішого під-
приємства, що діє на території 
Романівської громади. Звісно ж, 
саме «ВІВАД 09» є найбільшим 
роботодавцем та найбільшим 
платником податків до бюджету 
Романівської селищної ради. Так 
от, робочій  групі, яка завітала 
на територію ТОВ «ВІВАПД 09», 
без зволікань, згідно з відповід-
ними процедурами, було надано 
усю необхідну документацію та 
дозволено оглянути виробничі 
приміщення.

Варто обов’язково зауважити 
та підкреслити, що вищеозна-
чені візити робочої групи 
Романівської селищної ради 
до підприємств та підприєм-
ців не є перевірками з метою 
притягнення певних осіб до 
передбаченої законом відпо-
відальності. 

Слід наголосити, що подібна 
діяльність представників влади 
покликана сприяти легалізації 
тіньової зайнятості населення та 
зменшення обсягів тіньової зарп-
лати. Але головна мета залиша-
ється незмінною – збільшення 
обсягів податкових надходжень 
до бюджету селищної ради. Саме 
від величини таких надходжень 
залежить чистота і порядок, саме 
від можливостей місцевого бю-
джету залежить не лише сучасний 
стан Романова та сіл Романівської 
громади, але й перспективи вже 
завтрашнього дня. А це – вкрай 
важливо!

Заява СБУ щодо проявів гібридної війни  
в інформаційному просторі

Сьогодні вітчизняний 
інформаційний простір за-
знає безпрецедентного впливу. 
Україна зіткнулася зі спробами 
системного нагнітання па-
ніки, поширенням фейкової 
інформації та викривленням 
реального стану речей. Усе це 
в комплексі – ніщо інше, як 
чергова потужна хвиля гібрид-
ної війни.

Служба безпеки у межах своєї компе-
тенції постійно аналізує різні сценарії роз-
витку подій – є чіткий план дій на кожен 
із них. Разом із керівництвом держави, 
представниками виконавчої та законодав-

чої влади, іншими правоохоронними та 
безпековими органами влади ми готові 
реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли 

виникне така необхідність, а заздалегідь. І 
вже робимо це.

Водночас ми чудово розуміємо мотиви 
нинішнього інформаційного нагнітання 
– посіяти тривогу в українському суспіль-
стві, підірвати віру у здатність держави 
захистити своїх громадян, розхитати нашу 
єдність.

СБУ фіксує такі прояви гібридної війни 
у соціальних мережах, окремих ЗМІ, у по-
ширенні деякими політиками наративів 
країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а 
активно їм протидіє. Це відображається у 
рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих 
кібератак, ліквідації численних ботоферм, 
викритті агентурних мереж іноземних 
спецслужб та недопущенні диверсій і 
терактів. 

Співробітники СБУ працюють в усіх 
регіонах країни у посиленому режимі. Ми 
готові захищати Україну.

Проте зараз стабільність і 
спокій у нашій країні залежать 
не лише від влади, а й від зва-
жених дій кожного українця. 
Всім нам варто зберігати спокій 
та холодний розум, не підда-
ватися на провокації. Паніка й 
дестабілізація грають на користь 
тільки ворогам, а не Україні.

Ми всі повинні мислити критично і 
перевіряти будь-яку інформацію; керу-
ватись даними офіційних джерел, а не 
анонімних; навчитися відрізняти правду 
від фейків.

І не забувати: сила України не лише в 
потужній армії, а в єдності кожного з нас. 
Разом ми здатні захистити Україну. Нашу 
свободу, незалежність та гідність.

Антоніну Поліщук 
привітали із ювілеєм!

Жителька села Гвіздярня Антоніна Поліщук 
9 лютого 2022-го року відзначила свій славний 
70-річний ювілей. 

Антоніна Никифорівна віддала 46 років культосвітній та мис-
тецькій роботи. Не лише у селі Гвіздярні, але й у інших селах 
Романівської селищної ради її знають як сумлінну працівницю, 
дивовижно оптимістичну жінку, яка сповна віддавала свої душевні 
сили та устремління громаді односельчан. 

З нагоди славного ювілею до оселі Антоніни Поліщук завітали 
представники партії «Наш край» у Романівській громаді, які приві-
тали ювілярку гарними словами і чудовим казково-подарунковим 
букетом. До привітань на адресу А. Н. Поліщук долучився і депутат 
Житомирської обласної ради Ігор Ходак.
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• СБУ не допустила ввезення в Україну рекордної за останні 
декілька років партії контрафактного товару через митний 
кордон. Зловмисники намагались ввезти партію електронних 
цигарок без марок акцизного податку України на більш 
ніж 16 мільйонів гривень.

• Сенатори США розглядають можливість введення нищівних 
санкцій проти Росії, передбачених на випадок повномасш-
табного вторгнення, у разі нової кібератаки ФСБ проти 
України.

• Відомий голлівудський актор Алек Болдуін повернувся до 
роботи в кіно вперше після загибелі операторки-українки 
Галини Гатчинс на зйомках фільму «Іржа».

• Чоловік, що загубився в шотландському високогір'ї, до-
поміг рятувальникам знайти себе завдяки слідам на снігу. 
Зниклий чоловік був досить розумний, щоб здогадатися 
залишити повідомлення на снігу. Він витоптав в снігу не 
тільки своє ім'я, але і стрілки, що вказують напрямок, в 
якому він йшов.

• Десятий літак з військовою допомогою від США прибув в 
Україну: на борту понад 80 тонн боєприпасів для української 
армії.

• З початку російської агресії щодо України спостерігається 
збільшення відтоку капіталу з Росії: ЗМІ повідомляють, що 
за місяць агресії проти України Росія втратила майже $13 
мільярдів.

• У Міністерстві охорони здоров’я не розглядають можливість 
зробити обов’язковою бустерну дозу вакцини від корона-
вірусу в Україні.

• В ОАЕ назвали причину загибелі верблюдів і черепах: до-
слідження встановили, що половина верблюдів задихається 
після того, як проковтує пластикові пакети.

• Суд Греції звільнив ветерана АТО Олександра Радкевича, 
якого хотіли передати Литві.

Актуально

Коротко про головне

МОЗ передало  
на Житомирщину  
2 899 курсів препарату 
для лікування COVID-19

Марія Кравчук

Міністерство охо-
рони здоров’я України 
розподілило у регіони 
60 тис. курсів «Мол-
нупіравіру» –  пре-
парату для лікування 
COVID-19. 

«Молнупіравір» – це пре-
парат прямої дії, який блокує 
фермент, потрібний вірусу для 
відтворення генетичного коду. 
Так він запобігає розмноженню 
вірусу та знижує ризик важкого 
перебігу хвороби. 

Найближчим часом логісти 
почнуть доставляти препарат 
до закладів охорони здоров’я, 
у тому числі 2 899 курсів пре-
парату – на Житомирщину.

Згодом надійдуть ще 240 
тис. курсів, 75 тис. із яких 
прибудуть в Україну до кін-
ця цього тижня.

Препарат випускається у 
формі пігулок, не має особли-
вих вимог зберігання, і його 
зручно приймати.

«Сімейні лікарі першочергово 
призначатимуть молнупіравір 
пацієнтам із груп ризику, щоб 
убезпечити хворих від переходу 
із легкого ступеня тяжкості 
захворювання до середнього та 
важкого», – йдеться у повідо-
мленні пресслужби Міністер-
ства охорони здоров'я.

У сусідній, Хмель-
ницькій, області розго-
рівся скандал – в апте-
ках у вільному продажі 
з’явився молнупіравір.  
У МОЗ попередили 
про можливу підробку, 
ймовірно, зловмисники 
продають фальсифікат. 
Наголошуємо на тому, що 
препарат «Молнупіравір» 
надають пацієнтам без-
коштовно і тільки за при-
значенням лікаря.

«Житомирщина в боротьбі»: 
варто знайти, варто 
прочитати і пам’ятати!

Віктор Радчук

У четвер, 17 лютого 2022 року, до 
Житомира для презентації книжки 
«Житомирщина у боротьбі» при-
їздить відомий український історик, 
засновник і незмінний президент 
історичного клубу «Холодний Яр» 
Роман Коваль. 

У приміщенні «Гнатюк Арт Центру», що на вули-
ці Великій Бердичівській, 20, відбудеться зустріч із 
читачами, громадськими активістами, вченими-іс-
ториками, викладачами шкіл і вузів Житомирщини. 
Книга, яка вийшла друком ще наприкінці 2020-го 
року, вмістила у собі близько сотні новел, нарисів, 
спогадів учасників Української національної револю-
ції 1917–1921 років. Житомирщина у цей період була 
вкрай важливою, часто стратегічно визначальною 

територією, де відбувалися події, які вирішували 
долю Української Народної Республіки – фактично 
першої, героїчної і водночас трагічної спроби ство-
рення держави українського народу.

«Житомирщина у боротьбі» вміщує матеріали 
та історичні розвідки стосовно багатьох історичних 
персонажів, які жили та діяли на території різних 
регіонів нашої області. Звісно ж, чимало сторінок 
книжки присвячені подіям у Житомирі, де зупи-
нялась Центральна Рада, де діяла перша школа 
командирів (старшин) армії УНР під керівництвом 
легендарного генерала Всеволода Петріва. Звісно 
ж, є новели та розповіді про легендарно-славетну 
сім’ю отаманів Соколовських із села Горбулів (нині 
у Черняхівській громаді). Чимало місця автори 
та упорядники видання приділили темі Другого 
зимового походу та трагедії під Базаром у листопаді 
1921 року.

Звісно ж, не обминули події того буремного часу 
і території нинішніх Романівської, Миропільської, 
Любарської громади. Романівські ліси, хутори Го-
лубне, села Ульха (Вільха), печально знаменитий 
трикутник відчайдушних боїв армії УНР «Любар 
– Чортория – Миропіль»! Так вийшло, що якраз 
напередодні візиту до Житомира 17 лютого 2022-го 
року у газеті «Незборима нація» її редактор (той 
же Роман Коваль) опублікував напрочуд цікавий і 
досі невідомий нарис про повстанського отамана 
Йосипа Соломінського – уродженця села Горо-
паї Любарського повіту. У часи розгортання усім 
відомого Другого зимового походу армії УНР загін 
Йосипа Соломінського діяв у складі Подільської 
групи підполковника Палія-Сидорянського. Під 
селом Коваленки 2 листопада 1921 року частини По-
дільської групи зустрілися у бою із полком червоної 
кінноти і зазнали  значних втрат. Але загін Й. Ф. 
Соломінського діяв на Волині (і зокрема у Любарі, 
Романові, Мирополі) ще у січні – березні 1922 року. 
Зрештою отаман-повстанець був підступно вбитий 
зрадником-чекістом поблизу села Стовпів 20 березня 
1922 року.

Загалом книжка Романа Коваля «Житомирщина 
в боротьбі» не залишить байдужим кожного, хто 
цікавиться минулим нашого краю, хто прагне зро-
зуміти, в яких драматичних умовах зароджувалась, 
зраджувалась і нищилась українська державність. 
Цілий пантеон знаних і менш відомих історичних 
персонажів, які народилися, жили і боролися за 
незалежність, волю та свободу рідного краю, ви-
кликає не лише інтерес, але й повагу і шану до 
історичного і героїчного минулого Волині-Жито-
мирщини, де сто років тому вирішувалась доля 
нашої державності.

Паперові лікарняні 2022:  
в яких випадках можна отримати

МОЗ дозволить вида-
вати паперові лікарняні 
в окремих випадках до  
1 травня 2022 року

Міністерство розробило про-
єкт наказу «Про внесення змін 
до деяких наказів МОЗ» стосовно 
МВТН та електронних лікарняних. 
Отже, паперові листки непрацез-
датності у чотирьох виключних 
випадках продовжать видавати до 
1 травня 2022 року. Про це повідо-
мляє пресслужба МОЗ України. 

Лікарі зможуть виписувати 
паперові лікарняні, якщо: 

• потрібно продовжити чи за-
крити листок непрацездатності, 
який було видано в паперовій 
формі до 1 жовтня 2021 р.;

• сплив термін (сім днів), про-
тягом якого лікар може внести 
зміни до медичного висновку про 
тимчасову непрацездатність в Ре-
єстрі медичних висновків в елек-
тронній системі охорони здоров'я. 
У такому разі рішення про видачу 
листка непрацездатності приймає 
лікарсько-консультативна комісія 

закладу охорони здоров'я, а за 
її відсутності – головний лікар 
закладу; 

• відбувається усиновлення 
дитини протягом двох місяців з 
дати її народження, зазначеної у 
свідоцтві про народження. Листок 
непрацездатності видається на 
підставі рішення суду про уси-
новлення та свідоцтва про на-
родження; 

• виникли технічні проблеми з 
передачею даних, що призводить 
до неможливості формування 
електронного листка непрацез-
датності протягом семи днів з 

дати створення медичного висно-
вку про тимчасову непрацездат-
ність до усунення таких проблем.

«Водночас факт непідключення 
закладу охорони здоров’я до елек-
тронної системи охорони здоров’я 
не є підставою для видачі паперових 
лікарняних. Нагадаємо, з 1 жовтня 
2021 року в Україні розпочалась ре-
форма електронних лікарняних. 
Станом на середину січня цього 
року від початку реформи електро-
нних листків непрацездатності 
українці понад 4,5 млн разів скорис-
талися новою послугою», – додали 
у МОЗ.
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Віктор Першко

Минулого тижня у 
Чуднові відкрито нове 
приміщення офісу міс-
цевої партійної органі-
зації політичної партії 
«Наш край». Якщо 
точно і конкретно – у 
приміщенні колишньо-
го магазину зроблено до-
корінну реконструкцію, 
і відтепер партійці «На-
шого краю» мають чу-
дові умови для зібрань, 
проведення  нарад чи 
зустрічей із виборцями. 

Місце для партійного офісу 
зручне як для усіх чуднівчан, так і 
для жителів більшості прилеглих 
сіл, що входять до складу Чуднів-
ської міської ради, а також – для 
жителів сіл Вільшанської сільської 
ради. Ініціатором і головним  дви-
гуном у процесі облаштування 
нового офісу партійної організа-
ції «Нашого краю» став перший 
заступник голови обласної партій-
ної організації партії «Наш край» 
і депутат Житомирської обласної 
ради Ігор Ходак. Варто додати, що і 
реконструкція приміщення, і обла-
штування у ньому партійного офі-
су відбувалося за безпосереднього 
сприяння та конкретної участі І. Є. 

Ходака. Звісно ж, левову частину 
усіх ремонтно-будівельних робіт 
тут виконував будівельний підроз-
діл очолюваного Ігорем Ходаком 
підприємства «ВІВАД 09». 

11 лютого 2022 року у ново-
му приміщенні офісу партійної 
організації партії «Наш край» 
відбулися збори партійних акти-
вістів, депутатів Чуднівської міської 
та Вільшанської сільської рад. У 
роботі зборів взяли участь голо-
ви Чуднівської та Вільшанської 
громад – Віталій Войтко та Сергій 
Мельник. На гостину до партійних 
побратимів завітали партійці «На-
шого краю» із Романова.

Депутат Житомирської облра-
ди Ігор Ходак привітав своїх колег-
партійців із приємною і знаковою 
подією, адже такі умови праці, які 
створені у приміщенні партійного 
офісу у місті Чуднові, є далеко не 
скрізь. 

«Сьогодні у Чуднівській місь-
кій раді, у розташованій неподалік 
Вільшанській сільській раді пра-

цюють потужні команди наших 
однопартійців, а новий офіс має 
стати центром гуртування і кому-
нікації наших однопартійців та 
симпатиків нашої партії, – зазначив 
Ігор Євгенович. – І загалом – це пре-
красна, приємна і знакова подія, 
коли спільнота, коли товариство, 
об’єднане спільною метою, отри-
мують гарний і затишний дім».

Звісно ж, під час церемонії із 
нагоди відкриття нового примі-
щення партійного офісу із віталь-
ним словом звернулася до своїх 
колег-однопартійців голова Чуд-
нівської міської організації партії 
«Наш край» і депутат Чуднівської 
міськради Анастасія Кравчук. Слід 
зауважити, що доробок партійців 
«Нашого краю» у Чуднові, Віль-
шанці та інших селах, що входять 
до складу вищеназваних громад, 
лише за минулий рік має напро-
чуд солідний вигляд. Звісно ж, 
вирішальна і визначальна роль у 
процесі об’єднання та консолідації 
усіх зусиль партійних організацій 
«Нашого краю» у Чуднівській та 
Вільшанській громадах належить 
знову ж таки депутату Житомир-
ської обласної ради Ігорю Ходаку, 
але ж і місцеві партійці-активісти 
намагаються бути схожими і ні 
в чому не підвести свого лідера 
і незмінного мецената багатьох 
проєктів. Адже весь Чуднів, ко-
жен пацієнт Чуднівської лікарні 
добре знає і пам’ятає весну 2021-го 
року, коли завдяки півмільйонно-
му внеску депутата І. Є. Ходака у 
лікарні з’явилася станція генерації 
кисню для апаратів ШВЛ та кисне-
вих концентраторів. У тому ж році 
Ігор Ходак подарував Чуднівській 
лікарні комплект меблів, а вже на 
початку 2022-го року Чуднівська 

лікарня (знову ж таки, за ініціа-
тиви депутатів від партії «Наш 
край» і за підтримки Ігоря Ходака) 
отримала у хірургічне відділення 
найсучасніший  апарат для здій-
снення найскладніших перев’язок 
за допомогою ВАК-технології. За 
словами Анастасії Кравчук, партій-
ці та депутати від «Нашого краю» 
допомагали  не лише лікарні, але 
й установам та організаціям ко-
мунальної сфери. Котел для села 
Бабушки, пішохідний місточок 
на окраїні Чуднова, автомобільна 
зупинка у селі Рижів, початок впо-
рядкування парку Слави у Чуднові, 
святкові дискотеки до Дня молоді і 
свята Незалежності України – ось 
далеко не повний, але ж перекон-
ливо відчутний для громади внесок 
партійців та депутатів партії «Наш 
край» і депутата Житомирської 
обласної ради Ігоря Ходака.

До речі, Ігор Ходак вже під час 
свого вітального слова у новому 

партійному офісі зауважив, що 
його громадська приймальна (як 
депутата Житомирської обласної 
ради) залишається на звичному 
для чуднівчан місці і продовжує 
працювати у приміщенні по ву-
лиці Героїв Майдану. Нове при-
міщення партійного офісу, за 
словами І. Є. Ходака, і надалі буде 
лише вдосконалюватися. Окрім 
масштабних заходів із озеленен-
ня та зразкового впорядкування 
прилеглої території, у недалекому 
майбутньому в офісі передбача-
ється поява конференц-залу для 
проведення партійних заходів за 
участі широкого загалу. Звісно ж, 
підсумкові успіхи будь-якої партії, 
установи чи організації досягають-
ся щонайперше увагою до проблем 
і потреб людей, громади. Але гарна 
і затишна домівка для будь-якого 
товариства лише додає сил та на-
снаги і традиційно спонукає до 
успіхів та перемог.

Акцент тижня

Коли сім’я отримує гарний дім, 
то це – подія!

Зустріч у форматі конструктивного обговорення
«Відкритий діалог – 

це завжди вдала форма 
вирішення нагальних 
проблем жителів гро-
мади», – зазначив де-
путат Житомирської 
обласної ради Ігор 
Ходак під час поїздки 
у село Червоні Хатки 
Романівської громади. 

Ігор Євгенович поспілкувався 
з жителями села про актуальні 
питання утримання та функціо-
нування об’єктів соціальної сфери. 
На зустрічі були присутні депута-
ти Романівської селищної ради 
Василь Флуд, заступник голови 
громади Василь Ходюк та секретар 
селищної ради Юрій Чумаченко.

Уваги від депутатів «Нашого 
краю» вимагала ситуація, що 
склалась у навчальному закла-
ді села. Нині Червонохатківську 
філію Романівського ліцею № 1 
відвідує всього 20 учнів, і більша  

частина з них добирається з навко-
лишніх сіл шкільним автобусом. 
Батьки звернулись до Ігоря Ходака 
з проханням відновити навчаль-
ний процес у закладі. Під час 
сильних поривів вітру пошкодило 

дах на будівлі. Звісно, перебувати 
у такому приміщені діти не могли, 
тому керівництво ліцею одразу 
організувало підвіз в інші корпуси 
ліцею у Романові. Спільними зу-
силлями батьків були проведенні 
необхідні ремонтні роботи, пола-
годжено покрівлю, проте діти так 
і не повернулись за шкільні парти. 

Ігор Ходак спільно з депута-
тами від «Нашого краю» вивчили 
питання Червонохатківської філії 

Романівського ліцею, втрутилися 
у ситуацію, і навчання було від-
новлено. Після закінчення на-
вчального року у роботі закладу 
плануються суттєві зміни, які є 
вкрай необхідними для подальшої 
якісної освіти дітей. Нині питання 
функціонування Червонохатків-
ської філії продовжують вивчати і 
повернутись до обговорення про-
блем закладу після сформованих 
напрацювань. 
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5 причин зробити бустер
Понад 15,5 мільйона 

українців щепилися 
проти коронавірусу. 
Близько 14,8 мільйона 
повністю імунізували-
ся, отримавши дві дози 
вакцини.

Але з часом ефективність будь-
яких препаратів зменшується, осо-
бливо проти нових штамів корона-
вірусу. І щоб успішно захиститися 
від інфекції, необхідно отримати 
третю дозу вакцини. Центр гро-
мадського моніторингу та контр-
олю зібрав п’ять основних причин 
на користь бустерного щеплення. 

Довший захист від COVID-19
Наприкінці 2021 року Євро-

пейське бюро Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВООЗ) 
закликало країни розпочати 
повномасштабну бустерну вак-
цинацію. Тож на початку січня 
Міністерство охорони здоров’я до-
зволило отримати третю дозу всім 
українцям, які пройшли повний 
курс вакцинації від коронавірусу. 
За словами медиків, вона необ-
хідна, щоб продовжити захист 
організму. Адже через деякий 
час ефективність введених вакцин 
слабшає. Бустерну вакцинацію 
роблять через 6-9 місяців після 
другої дози.

Згідно з дослідженнями на-
уковців, третя доза запобігає 
госпіталізації та летальності від 

COVID-19. Крім того, вона поси-
лює ефективність щеплень проти 
нових штамів коронавірусу. 

«Ми отримуємо все більше да-
них щодо реальної ефективності 
бустеру особливо під час доміну-
вання "Омікрону". Ті, хто отримав 
бустерну дозу, на 90% захищені від 
госпіталізації. Тож бустер відіграє 
важливу роль у попереджені тяжко-
го перебігу захворювання, зумовле-
ного цим штамом», – наголосив 
голова Національної технічної 
групи експертів з питань імуно-
профілактики Федір Лапій.

Можливість обрати іншу 
вакцину

Лікарі радять використову-
вати для бустерного щеплення 
мРНК-вакцини, тобто Pfizer або 
Moderna. Однак за відсутності цих 
препаратів МОЗ дозволяє робити 
третє щеплення іншою вакциною. 
Це важлива перевага для людей, 
які мають упереджене ставлення 
до вакцин певних виробників. Для 
прикладу, хтось надає перевагу 
лише Moderna, а хтось – Pfizer. 
Бустерна доза дозволяє в цьому 
разі певну варіативність. 

Нині МОЗ затвердив таку 
схему вакцинації третьою дозою: 
якщо перші дві дози отримані 
препаратом Moderna або Pfizer, 
то бустер – Moderna або Pfizer; 
якщо перші дві дози AstraZeneca 
(Covishield, SKBio), то бустер – 
Moderna або Pfizer; якщо перші 
дві дози CoronaVac, то бустер 

– Pfizer; якщо перші дві дози за 
змішаною схемою, тоді бустер – 
Moderna або Pfizer.

Додаткова винагорода за 
вакцинацію

Кожен, хто отримав бустер, 
може завантажити новий COVID-
сертифікат у «Дії». Для цього по-
трібно надіслати запит на порталі 
чи в додатку «Дія».  Це можна 
зробити одразу в день третього 
щеплення після того, як вакци-
нальна бригада введе дані в елек-
тронну систему. Сертифікат буде 
чинний 270 днів. А з 14 березня 
власники бустерних сертифікатів 
зможуть отримати додаткові 500 
грн «єПідтримки».

«Як і обіцяли, всі, хто отри-
мав бустерну дозу щеплення від 
COVID-19 – можуть завантажити 
новий COVID-сертифікат, – заявив 
міністр охорони здоров’я Віктор 
Ляшко. – Збільшення відсотка вак-
цинованих українців дозволить нам 
з більшою впевненістю дивитися у 
майбутнє».

Можливість подорожувати
За новими правилами, термін 

дії «зеленого» сертифікату скоро-
чений із 365 до 270 днів. Тож якщо 
людина вакцинувалася у травні, 
то у березні її COVID-сертифікат 
уже не діятиме. І кордони біль-
шості країн будуть закритими. 
Крім того, деякі країни вже ви-
магають для в’їзду не дві, а три 

дози вакцини від коронавірусу. 
Тож бустерна вакцинація не лише 
захищає здоров’я, а й дозволяє по-
дорожувати. 

Варто зауважити, що за кор-
доном COVID-сертифікат після 
бустерної дози буде чинним з 14 
дня від дати щеплення. Українці 
можуть оформити як електро-
нний сертифікат у «Дії», так і 
паперове міжнародне свідоцтво 
про вакцинацію. 

Без черг і метушні
На разі про обов’язкову бустер-

ну вакцинацію проти коронавіру-
су в Україні не йдеться. 

«Зараз ми не розглядаємо 
обов'язковість бустера. Його сенс 
полягає в персональному захисті. Та 
особа, яка зробила третє щеплення, 
захищена від «Омікрону» і важкого 
перебігу хвороби», – заявив голо-
вний санітарний лікар Ігор Кузін.

Але зважаючи на глобальні 
тенденції, третя доза може стати 
цілком реальною вимогою у май-
бутньому. І довкола вакцинації 
знову виникне ажіотаж, як це було 
восени, коли COVID-сертифікати 
стали пропуском у транспорт і 
публічні місця.

Зараз бустерна вакцинація – 
це більше внутрішній обов’язок, 
а не зовнішній примус. Той, хто 
свідомо зробив перше і друге 
щеплення, має подбати і про 
подальший захист, отримавши 
третю дозу вакцини. І нині це 
можна зробити швидко, без черг 
і метушні.

Секретів маестро не видає. Каже, що їх немає
Віктор Першко

Років так тридцять 
чи сорок тому створені 
і діючі у сільському 
Будинку культури або 
ж навіть у сільських 
школах духові оркестри 
не викликали подиву 
і не вважались чимось 
унікальним.

Але то було колись! Сьогодні 
картина кардинально змінилася. 
Навіть у великих містах  духових 
оркестрів залишилися одиниці. 
Ну а стосовно сільської території, 
то духовий оркестр тут сьогодні 
справді – унікальне явище. Існу-
ють, працюють і живуть такі ду-
хові оркестри виключно завдяки 
ентузіастам, фанатично відданим 
мистецтву людям. Про одного із 
таких музикантів ми сьогодні й 
розповімо. 

Йдеться про Івана Сте-
пановича Сологуба – ке-
рівника духового оркестру 
Панасівського сільського 
клубу Любарської грома-
ди. Десять днів тому жителі 
села Коваленки, де працює 
вчителем музичного мис-
тецтва Іван Сологуб, від-
значали його 65-річний  
ювілей. 

Так вийшло, що ювілей вчите-
ля співпав із круглою датою у жит-
ті духового оркестру, яким Іван 
Степанович керує вже 40 років. 
До Коваленківської ЗОШ І-ІІ сту-
пеня (дев̀ятирічки) прибуло багато 
гостей, адже С. І. Сологуб зі своїм  
оркестром – знаний на території 
усієї Житомирщини педагог-му-

зикант. Директор Житомирського 
фахового коледжу культури та 
мистецтв Микола Покропивний 
також прибув на ювілей визна-
чного музиканта і шанованого 
на Житомирщині педагога. За 
словами Миколи Петровича, Со-
логубів рід увесь музичний, а тому 
багатьом здається, що у кожному 
із найкращих та найвідоміших 
оркестрів Житомирщини є хтось 
із Сологубів. Свого часу одним із 
найкращих баритоністів чудового 
духового оркестру Житомирсько-
го військового училища вважав-
ся Михайло Сологуб. Сьогодні 
у складі духового оркестру 10-го 
територіального вузла урядового 
спецзв̀ язку, що базується на око-
лицях селища Мирополя, грає 
наймолодший Сологуб – Віктор.

Але Іван Степанович, за всіма 
мірками та критеріями оціню-
вання музичних та мистецьких 
доблестей, постає як унікальний 
і безмірно талановитий педагог. 
Хоча вже у перші хвилини роз-
мови із ним, коли незнайомі люди 

намагаються розгадати, зрозуміти 
секрети його багаторічних успіхів, 
здобутків та перемог, Іван Сологуб 
відповідає дуже просто: «Секре-
тів не видаю, бо їх фактично й  
немає. Є праця, ще раз праця і 
любов до справи!».

Воно насправді так, бо уявіть 
собі, що всього у коваленківській 
школі навчається трохи більше як 
пів сотні дітей. І з першого класу 
дитину, яка б змогла грати у духо-
вому оркестрі, не візьмешся навча-
ти. А старшокласників, які бажа-

ють навчатися музиці і водночас 
мають певні музичні здібності, не 
так вже й багато. Можливо, тому у 
оркестрі Івана Сологуба з-поміж 
двох десятків музикантів – аж вісім 
дівчаток. А ще у  школі під орудою 
Івана Степановича Сологуба діє 
ансамбль сопілкарів. Із них, із со-
пілкарів, які фактично одразу ж 
освоюють ще й блок-флейту, до 
духового оркестру завжди можна 
отримати гарне підкріплення.

Втім, питання не лише про 
оркестр. Сьогодні стоїть питання 
про збереження коваленківської  
школи, яку, згідно із сучасними 
нормами та розрахунками, вже 
влітку 2022-го року можуть опти-
мізувати. А це означає, що оркестр 
Івана Сологуба ледь не одразу на-
ражається на безліч нині ще поки 
не звіданих труднощів. Під час 
ювілейних урочистостей з нагоди 
подвійного ювілею (65-річчя І. С. 
Сологуба та 40-ліття його дітища 
– духового оркестру) визначного і 
унікального за нинішніми мірка-
ми педагога-музиканта привітало 
чимало людей. Директор Жито-
мирського коледжу культури та 
мистецтв, де свого часу здобував 
музичну освіту ювіляр, привітав 
Івана Степановича від імені усієї 
музичної спільноти Житомир-
щини, помічники депутата Жи-
томирської обласної ради Ігоря 
Ходака вручили для  колективу 
духового оркестру подарунковий 
грошовий сертифікат, а ювіляр 
отримав від депутата І. Є. Ходака 
окрему винагороду. 

У музиканта, якого знає вся му-
зична спільнота Житомирщини, 
є чудове заняття, яке навдиво-
виж гармонійно поєднується із 
його пристрастю до музики. Це 
– бджоли. У такому поєднанні є 
речі глибоко символічні. Як казав 
Іван Сологуб, праця, праця і лю-
бов до справи.
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Гороскоп на тиждень 16 лютого - 22 лютого Куточок ГОРОДНИКА
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ОВЕН
Зосередьтеся на ро-

боті і отримаєте чудовий 
шанс на підвищення 

кар̀ єрними сходинками. Зміни 
відбудуться і в особистому житті. 

ТЕЛЕЦЬ 
Час виходити із зони 

комфорту: займіться 
спортом, змініть імідж, присвятіть 
час саморозвитку. На вихідних 
поїдьте у подорож. 

БЛИЗНЮКИ 
На вас чекає непе-

редбачуваний тиждень. 
Можливі проблеми і у роботі, і 
в особистому житті. Астрологи 
радять змінити обстановку. 

РАК
Потурбуйтеся про 

майбутнє вже зараз. Пе-
рейдіть від планування 

до рішучих дій. Вийдіть із зону 
комфорту, заведіть нові корисні 
знайомства. 

ЛЕВ 
Не потрібно падати 

духом, які б складнощі 
не чекали вас. Ви з усім упораєте-
ся. У вашому оточенні є заздріс-
ники – уникайте їх. 

ДІВА
Готові змінити обста-

новку? А зорі кажуть, що 
треба. Приготуйтеся, адже зовсім 
скоро на вас чекає новий цікавий 
період у житті. 

ТЕРЕЗИ 
Ваші старання помі-

тять на роботі, що значно 
підніме самооцінку. Але 

не забувайте приділяти час рід-
ним – ви їм потрібні зараз. 

СКОРПІОН
Зробіть акцент на 

здоров̀ ї – є великий ри-
зик підчепити вірус. Час 

підвищувати імунітет – зверніть 
увагу на харчування і займіться 
спортом

СТРІЛЕЦЬ 
Представники цьо-

го знаку цілком мож-
ливо можуть зустріти 

кохання всього життя. Середа і 
четвер – сприятливі для ділових 
зустрічей. 

КОЗЕРІГ 
На вас чекає дуже ак-

тивний тиждень, навіть 
можете розраховувати на премію. 
Вдома обговоріть усі наболілі пи-
тання – досить відкладати. 

ВОДОЛІЙ
Пригот уйтес я до 

перманентного настрою: 
зранку ви повні сил і 

енергії, а увечері – вижаті, як ли-
мон. Подумайте про відпочинок. 

РИБИ 
Усе, за що б не бра-

лися, буде вдаватися. 
Женіть депресивні думки геть. 
Прислухайтеся до інтуїції – вона 
вас точно не підведе. 

Способи підвищення 
врожайності 
грунту

Кожен городник вживає своїх заходів для 
отримання якісного, багатого врожаю. Для 
вилучення з ділянки землі максимуму користі 
і прибутку необхідно задуматися про підви-
щення якості грунту, на якому ростуть зернові 
культури, овочі, дерева і чагарники.

У цій статті ми розповімо 
вам про те, що потрібно зро-
бити, щоб поліпшити родючі 
властивості ґрунту і захистити 
його від виснаження. 

7 способів підвищення 
врожайності

Щоб грунт з часом 
не втрачав свої родючі 
властивості, необхідно 
дотримуватися наступ-
них умов:
• Вносити органічні і міне-
ральні добрива.

• Обробляти верхній шар 
грунту, щоб уникнути 
ерозії.

• Меліорація. Це комплекс, 
що складається з правиль-
ного зрошення грунту, осу-
шення, вапнування.

• Дотримуватися сівозміни 
культур.

• Використовувати препа-
рати для захисту врожаю 
від грибкових інфекцій і 
шкідників.

• Вибирати тільки якісне 
насіння.

• Враховувати погодні 
фактори перед початком 
посіву культур.

Зупинимося на цих пунктах 
докладніше.

Правила вирощування 
культур. Сівозміна

Щоб родючість грунту не 
погіршувалася з часом, дотри-
муйтесь черговості посадок і ви-
бирайте хороших попередників 
культурам.

Якщо не чергувати культури і 
висаджувати одні й ті ж рослини 
– грунт на грядках «втомиться», 
що спричинить більш тривалі 
терміни зростання і скорочення 
обсягів врожаю.

Основні правила вибору 
культур для посадки:

Не садіть культури для ран-
ніх посадок після тих, що піз-
но збирали. Приклад: не варто 
вирощувати на початку весни 
ранні овочі та зелень (зелений 

лук, редис) після культур, які 
росли на цьому ж місці до са-
мих морозів (морква, капуста 
тощо).

Якщо овочі або інші культу-
ри належать одному сімейству 
– не садіть їх на тому ж місці. 
Приклад: картоплю не можна 
садити після помідорів і навпа-
ки. Це сімейство пасльонових, 
тому для них характерні одні 
й ті ж захворювання і типи 
шкідників.

Садіть поруч рослини-по-
мічники, щоб краще проти-
стояти інфекціям і шкідливим 
комахам. Яскравий приклад: 
сусідство ріпчастої цибулі і 
моркви. Цибуля страждає від 
цибулевої мухи, а морква – від 
морквяної мухи. Але принад-
ність сусідства культур в тому, 
що морквяна не переносить 
запах цибулі, а цибулева не ви-
носить моркви поруч.

Дотримуйтесь агротехніки 
між рослинами. Якщо росли-
ни розрізняються за умовами 
зростання і принципами догля-
ду – утримайтеся від посадок. 
Приклад: помідори і огірки не 
переносять один одного. Якщо 
для томатів потрібно більш сухе 
повітря при рясному поливі, то 
огіркам краща вогкість повітря 
і обмежений полив. Навіть до-
брива для них потрібні абсо-
лютно різні: якщо гній у свіжо-
му вигляді прекрасно підходить 
огіркам, то для помідорів така 
органіка – згубна.

Змінюйте, чергуйте місце 
посадок

Приклад: огірки, капусту, по-
мідори, моркву, перець і буряк 
можете садити на те саме місце 
через 3-4 роки, а спаржу тільки 
через 10 років.

Висівайте сидератні культу-
ри. Посів гірчиці, жита, вівса, 
соняшника після збору врожаю 
до початку вересня допоможе 
значно поліпшити родючість 
землі на наступний сезон. Ви-
кошуйте їх, як тільки почнуть 
цвісти, щоб залишалися на землі 
до настання зими.

Джерело: sad-ogorod.in.uaТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ

Овочевий суп із сухариками на курячому бульйоні
Інгредієнти: 1 шт. цибулі-порей (стебло), 2 шт. 

моркви (невелика), 2 шт. селери (стебло), 200 г куку-
рудзи (заморожені зерна), 1/2 шт. цукіні, 100 г квасолі 
стручкової (свіжа або заморожена), 1 пучок петрушки 
(невеликий), 1 л курячого бульйону (легкий), сухарики 
(крупні з білого хліба), до смаку сіль та перець, 2-3 ст. 
л. оливкової олії. 

• У каструлю з товстим дном налийте оливкову 
олію і обсмажте на ній подрібнені порей, моркву 
і стебло селери. Додайте дрібку солі, перець і об-
смажуйте протягом 3 хвилин на середньому вогні, 
поки цибуля не стане м'якою.

• Додайте курячий бульйон, доведіть до кипіння, 
накрийте кришкою і варіть на маленькому вогні 
протягом 20 хвилин.

• Додайте зерна кукурудзи, стручкову квасолю 
і цукіні, порізаний кубиками. Варіть ще 7 хвилин. 

Зніміть з вогню і додайте подрібнену петрушку. 
Подавайте з сухариками.

Неймовірно ароматний рецепт  
лимонного кексу на сметані
Інгредієнти: 250 г борошна (+ для французької со-

рочки), 1 ч. л. розпушувача, 2 лимони (цедра 2 лимонів, 
сік половини лимона), ½ ч. л. солі, 100 г вершкового 
масла 82,5 % (+20 г для змащування форми), 150 г цукру, 
2 яйця, 1 ч. л. ванільного цукру, 125 г сметани 20%.

• Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. 
Вершкове масло дістаньте з холодильника, воно має 
розм'якнути. Натріть на дрібній тертці цедру двох 
лимонів.

• У миску або чашу кухонної машини викладіть 
100 г вершкового масла 82,5%, додайте 150 г цукру, 
цедру двох лимонів і ½ ч. л. солі для балансу смаку. 
Збийте міксером до стану крему.

• До інгредієнтів додайте 2 яйця та 125 г сметани 
20% і продовжуйте збивати. Чим жирніша сметана, 
тим смачнішим буде кекс.

• Влийте сік половини лимона і продовжуйте 
збивати.

• Додайте 250 г борошна, 1 ч. л. ванільного цукру 
та 1 ч. л. розпушувача. Продовжуйте збивати до 
однорідної маси на середніх оборотах.

• Візьміть форму для кексу. Ви можете викорис-
товувати порційні кексові форми, але заповнюйте їх 
так, щоб від верху залишався 1 см. У нас діаметром 

22 см. Зробіть «французьку сорочку»: змастіть дно 
та боки форми 20 г вершкового масла та притрусіть 
борошном. Залишки висипте.

• Викладіть тісто у форму і ставте випікатися 45 
хвилин за температури 180 градусів. Дверцята духо-
вки перші 30 хвилин не відкривайте, через перепад 
температур тісто може осісти. Перевіряйте готовність 
дерев'яною шпажкою: вставте в кекс і витягніть, якщо 
немає слідів тіста, випічка готова. Кекс повинен по-
вністю охолонути у формі.

Джерело: klopotenko.com
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.10, 03.35 Т/с "Потрійний
захист"

11.00 Прозоро
12.00,18.20 "По�людськи"
13.10,01.35 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.35, 00.30 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Боротьба за ви�

живання"
17.00 Прозоро
19.10 Д/с "Світ природи"
20.00 Д/ц "Африка
21.45  "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.40 Т/с "Історії Шерлока

Холмса"

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.45 "Проспорт"
20.47, 21.50 Т/с "Папік � 2"
22.35 "Тсн
22.45 "Твій вечір 2022"
23.30 Т/с "Дім Добринсь�

ких" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.15,22.05 "Слідство
вели...

10.05,18.00, 19.00 "Сто�
сується кожного"

12.25 Х/ф "Весільна вечір�
ка"

14.15 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00,03.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Х/ф "Ведмежатник"

ÑÒÁ

06.00 Т/с "Комісар Рекс"
08.00,11.50 "Битва екстра�

сенсів" 16+
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вікна�Новини"
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.35, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05,01.25 "Супербабуся"
20.15, 22.50 Т/с "Наперекір

долі"
23.15 Т/с "Щаслива попри

все" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні

новини
10.20 Х/ф "Саллі" 12+
12.10, 13.15, 16.25 Т/с "Пер�

ший парубок на селі"
12.45,15.45, 18.45 Факти
17.50, 21.30 Т/с "Морська

поліція
20.20 Прихована небезпе�

ка
21.05 Факти. Вечір
22.40 Свобода слова
23.55 Х/ф "Той, хто біжить

по лезу 2049" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.50 "Орел і решка"
10.00 Т/с "Сирена" 16+
11.50 Х/ф "Шалений пат�

руль" 16+
16.00 "Хто зверху?" 12+
18.00, 19.00 Т/с "Будиночок

на щастя"
20.00 "Ревізори на порозі"
22.00 Х/ф "Завжди кажи

"Так" 16+
00.05 Х/ф "Тупий та ще ту�

піший 2" 16+
ÍÒÍ

07.45 Х/ф "За два кроки
від "Раю"

09.20 Х/ф "Загін особли�
вого призначення"

10.45 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 03.10

"Свідок"
14.10, 21.15 Т/с "Мен�

таліст" (16+)
15.55, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:
23.00 Т/с "Віртуози" (16+)
01.15 Х/ф "Поза законом"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.20 Т/с "Серце слідчого"
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Вод�

на поліція" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ти мене ніколи

не забудеш"
23.10, 02.00 Т/с "У полоні

минулого" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.10, 03.35 Т/с "Потрійний
захист"

11.00 Прозоро
12.00,18.20 "По�людськи"
13.10,01.05 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.40, 00.00 Спорт
15.20 Концерт. Іво Бобул
16.30 Д/с "Боротьба за ви�

живання"
17.00 Прозоро
19.10 Д/с "Світ природи"
20.00 Д/ц "Африка. Звір на

звіра"
21.50 Полюси
22.50 Бігус Інфо
03.05 Невідомі Карпати

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.53 "Проспорт"
20.55,21.40 Т/с "Папік � 2"
22.35 "Тсн
22.45 "Твій вечір 2022"
23.30 Т/с "Дім Добринсь�

ких" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.25,22.05 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Сабріна"
15.00,15.40 "Вещдок"
18.0 "Стосується кожного"
20.00,03.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Х/ф "Лінкольн для

адвоката" 16+
ÑÒÁ

06.05 Т/с "Комісар Рекс"
09.00,11.50 "Битва екстра�

сенсів" 16+
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вікна�Новини"
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.35, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05,01.25 "Супербабуся"
20.15, 22.50 Т/с "Наперекір

долі"
23.15 Т/с "Щаслива попри

все" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Прихована небезпека
10.45, 13.25 Х/ф "Зелена

книга" 12+
12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.45,  21.25 Т/с "Морська

поліція
18.45,21.05 Факти. Вечір
22.20 Т/с "Розтин покаже
23.15 Х/ф "Джанго

вільний" 18+
03.50 Скарб нації

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.45 "Орел і решка"
09.50 Т/с "Сирена" 16+
11.40 "Діти проти зірок"
13.10 Х/ф "Ворог держави"
15.55 "Хто зверху?" 12+
18.00, 19.00 Т/с "Будиночок

на щастя"
20.00 "Пара на мільйон" 12+
22.15 Х/ф "Мисливці на

привидів" 12+
00.35 Х/ф "Хоробрі пер�

цем" 18+
ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
03.00 "Свідок"

09.00 Х/ф "Убити "Шакала"
(16+)

10.40 Т/с "Коломбо" (16+)
14.10, 21.15 Т/с "Мен�

таліст" (16+)
15.55, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Віртуози" (16+)
01.10 "Легенди карного

розшуку"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
11.20 Історія злочину 16+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Вод�

на поліція" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ти мене ніколи

не забудеш"
23.10, 02.00 Т/с "У полоні

минулого" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.10 Д/ц "Девід Рокко
09.10, 03.35 Т/с "Потрійний

захист"
11.00 Прозоро
12.00,18.20 "По�людськи"
13.10,01.05 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.40, 00.00 Спорт
15.20 Концерт
16.00 Д/с "Особливий загін
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с "Світ природи"
20.00 Д/ц "Африка
21.50 Полюси
22.50 Перша шпальта
00.15 Т/с "Спогади Шерло�

ка Холмса"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.45 "Проспорт"
20.45, 21.35 Т/с "Папік � 2"
22.35 "Тсн
22.45 "Твій вечір 2022"
23.30 Т/с "Дім Добринсь�

ких" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.30,22.10 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Наречена�

втікачка" 16+
14.50,15.35 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.25 "Подробиці"
21.00 "Вещдок.
23.50 Х/ф "Серед білого

дня" 16+

ÑÒÁ

07.50,11.50 "Битва екстра�
сенсів" 16+

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

13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05,01.25 "Супербабуся"
20.15, 22.50 Т/с "Наперекір

долі"
23.15 Т/с "Щаслива попри

все" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.30, 13.25 Х/ф "Капітан

Філліпс" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.50, 21.25 Т/с "Морська

поліція
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 Т/с "Розтин покаже
23.15 Х/ф "Мерзенна

вісімка" 18+
03.40 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.25 "Орел і решка"
09.25 Т/с "Сирена" 16+
12.10 "Діти проти зірок"
13.55 Х/ф "Книга джунглів"
15.55,20.00 "Хто зверху?"
18.00, 19.00 Т/с "Будиночок

на щастя"
22.10 Х/ф "Сусіди на

стрьомі" 16+
00.25 Х/ф "Загублений

світ" 16+
02.25 "Зона ночі"

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.55 "Свідок"

09.00 Х/ф "Постріл у спину"
10.50 Т/с "Коломбо" (16+)
14.10, 21.15 Т/с "Менталіст"

(16+)
15.55, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
23.00 Х/ф "Братство по

крові" (16+)
01.05 "Легенди карного

розшуку"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
11.20 Історія злочину 16+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Вод�

на поліція" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ти мене ніколи

не забудеш"
23.10, 02.00 Т/с "У полоні

минулого" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.10 Д/ц "Девід Рокко
09.10, 03.35 Т/с "Потрійний

захист"
11.00 Прозоро
12.00,18.20 "По�людськи"
13.10,01.05 Прозоро
14.00 UA:Фольк
15.10,21.40, 00.00 Спорт
15.20 Концерт
16.15 Д/с "Особливий загін
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с "Світ природи"
20.05 Д/ц "Обрії Африки"
21.50 Полюси
22.50 Схеми. Корупція в де�

талях
03.05 Невідомі Карпати

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.46 "Проспорт"
20.48 "Чистоnews 2022"
20.55 Т/с "Папік � 2" (16+)
21.45 "Право на владу 2022"
00.55 "Тсн
01.05 Х/ф "Знайомтеся,

Джо Блек" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.30,22.05 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Французький

поцілунок" 16+
14.40,15.35 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.35 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Х/ф "Круті стволи"

ÑÒÁ

07.55,11.50 "Битва екстра�
сенсів" 16+

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

13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05,01.25 "Супербабуся"
20.15, 22.50 Т/с "Наперекір

долі"
23.15 Т/с "Щаслива попри

все" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.20, 13.25 Х/ф "Втеча з

Шоушенка" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.50,  21.25 Т/с "Морська

поліція
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,02.40 Анти�зомбі
22.20 Т/с "Розтин покаже
23.15 ОСКАР�20 Х/ф "Од�

ного разу... у Голі�
вуді" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.05 "Мультфільм"
06.20 М/с "Том і Джеррі"
07.30 "Орел і решка"
08.30 Т/с "Сирена" 16+
11.15 "Суперінтуїція"
13.25 Х/ф "Тарзан
15.50,20.00 "Хто зверху?"
18.00, 19.00 Т/с "Будиночок

на щастя"
22.00 Х/ф "Страшилки" 16+
00.00 Х/ф "Страшилки 2:

Привиди Гелловіна"
ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.55 "Свідок"

09.00 Х/ф "Кур'єр на схід"
10.50 Т/с "Коломбо" (16+)
14.10, 21.15 Т/с "Менталіст"
15.50, 17.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
18.00 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
23.00 Х/ф "Мул" (16+)
01.00 "Легенди розшуку"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
11.20 Історія злочину 16+
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Вод�

на поліція" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ти мене ніколи

не забудеш"
23.10 Слідами
23.50, 02.00 Т/с "У полоні

минулого" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.10 Д/ц "Девід Рокко.
09.10 Т/с "Потрійний за�

хист"
11.00 Прозоро
12.00,18.20  "По�людськи"
13.10,00.05 Прозоро
14.00 UA:Фольк
15.10,21.40, 23.50 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Боротьба за ви�

живання"
17.00,00.45 Прозоро
19.10 Д/с "Світ природи"
20.05 Д/ц "Обрії Африки"
21.50 Д/ц "НЛО
22.40 Д/с "Дикі тварини"
02.30 "Зворотний відлік"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2022"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Крила кохання"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2022"
20.20 Х/ф "Марсіанин"
23.15 Х/ф "Президент

Лінкольн
01.20 Х/ф "Білосніжка. Каз�

ка жахів" (16+)

²ÍÒÅÐ

05.20,23.45 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.00 "Інше життя"
12.25 Х/ф "Кохання чаклун�

ки"
14.35,15.30, 01.30 "Вещдок"
18.00
20.00,03.05 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Координа�

ти "Скайфолл" 16+

ÑÒÁ

05.55 Т/с "Коли ми вдома"
06.50 Т/с "Снайперка" 16+
10.45, 11.50, 14.50, 18.05 Т/

с "Сліпа" 12+
11.30,14.30, 17.30, 22.00

"Вікна�Новини"
20.15, 22.50 Т/с "Коханих не

зрікайтесь" 12+
01.10 "Детектор брехні" 16+

ICTV

06.30 Ранок у великому
місті

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.10,20.05 Дизель�шоу

12+
11.40,01.50 Скетч�шоу "На

трьох" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.15, 16.35 Т/с "Пес" 16+
17.20, 23.55 Т/с "Вижити за

будь�яку ціну�3"
18.45 Факти. Вечір
22.55 Т/с "Вижити за будь�

яку ціну�4"
02.50 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 "Ревізори на порозі"
10.50 Т/с "Будиночок на

щастя"
16.00 Х/ф "Джуманджі"
18.05 Х/ф "Знайомтесь:

Дейв"
20.00 Х/ф "Шість днів, сім

ночей" 16+
22.00 Х/ф "Ласкаво проси�

мо до раю!" 16+
00.10 Х/ф "Дитя робота"
02.40 "Зона ночі"

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.25 "Свідок"

09.00 Х/ф "Зникнення
свідка"

10.45 Т/с "Коломбо" (16+)
14.10, 21.15 Т/с "Менталіст"
15.55, 17.00, 19.30 Т/с "CSI
18.00 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
23.00 Х/ф "Мушкетер"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
11.20 Т/с "Лікар щастя" 12+
13.30, 15.30 Т/с "Принцеса з

Горошино" 12+
18.00 Т/с "Водна поліція"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова
00.00,02.00 Т/с "У полоні

минулого" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.25 Відтінки України
09.05 Д/ц "Африка
10.00,01.30 Д/ц "Дикі обрії

Африки"
10.55 Т/с " Хадсон та Рекс"
13.30,03.05 Слоненя і бара�

нець: історія дружби
14.30 #ВУКРАЇНІ
15.10 Країна пісень
18.15  Євробачення"
18.45 Д/с "Дикі тварини"
19.20 Т/с "Паризькі таєм�

ниці" 16+
21.25 Пишемо історію
21.35 Пишемо історію
22.00 Д/ф "Крим
00.15 Д/ц "НЛО

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
17.30,18.30 "Світ навиворіт

� 13. Еквадор"
19.30,03.20 ТСН: "Теле�

візійна служба новин"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2022"
22.15 Т/с "Дикі" (16+)
23.20 "Світське життя.

2022"
00.30 Х/ф "Марсіанин"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.05 Х/ф "Буркотун" 12+
13.10 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці"
15.05, 20.30 Т/с "Пристрасті

по Зінаїді" 12+
20.00 "Подробиці"
22.30 Концерт
00.35 Т/с "Плата за поряту�

нок" 12+

ÑÒÁ

05.15, 10.55 Т/с "Наперекір
долі"

08.00 "Неймовірна правда
про зірок"

17.00 "Хата на тата" 12+
19.00 "МастерШеф. Битва

сезонів" 12+
22.40 "Звана вечеря" 12+

ICTV

05.45 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну�2"

07.45 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну�4"

09.00 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ" 16+

12.40, 13.00 Х/ф "Робін Гуд"
16+

12.45 Факти. День
15.40 Х/ф "Ґладіатор" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Т/с "Пес" 16+
21.35 Х/ф "Шалений Макс:

Дорога гніву" 16+
23.50 Х/ф "Богемна рапсо�

дія" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,01.40 "Вар'яти" 12+
06.10 "Хто проти блонди�

нок?" 12+
08.00,10.00 "Kids time"
08.05 Х/ф "Бетховен 4"
10.05 "Орел і решка.
14.05 Х/ф "Джуманджі: По�

клик Джунглів" 12+
16.40 Х/ф "Джуманджі: На�

ступний рівень" 12+
19.00 Х/ф "Доктор

Стрендж" 12+
21.15 Х/ф "Перший месник"
23.55 Х/ф "Залізне небо:

Нове пришестя" 16+

ÍÒÍ

06.20 Х/ф "Кисневий го�
лод"

08.15 Х/ф "Вічний поклик"
15.00 Х/ф "Саботаж" (16+)
17.00 Х/ф "Мушкетер"
19.00,02.30 "Свідок. Субота"
20.00 Х/ф "Дежа вю"
22.05 Х/ф "Громобій"
00.00 Х/ф "Чорта з два"
01.50 "Легенди карного

розшуку"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Реальна містика
07.40, 15.20 Т/с "Три сест�

ри" 12+
16.00, 20.00 Т/с "Зведена"
21.00 Ігри талантів
23.10 Українська пісня

року. Концерт
02.00 Т/с "Водна поліція"

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 Д/с "Особливий загін
09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Поки Бог не бачить
14.30 Д/с "Світ природи"
15.10 Країна пісень
18.15 Д/с "Дикі тварини"
18.35 Х/ф "Самотність у

мережі" 16+
21.00,00.20, 05.05 Тиждень

на Суспільному
22.00 Х/ф "Гавр" 16+
23.45 Розважальна програ�

ма
01.15 Х/ф "Легенда про

княгиню Ольгу"

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,03.40 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.

2022"
19.30,04.50 "ТСН�тиждень"
21.00 "Голос країни 12"
23.40 Х/ф "Президент

Лінкольн: Мисливець
на вампірів" (16+)

01.50 Х/ф "Білосніжка. Каз�
ка жахів" (16+)

²ÍÒÅÐ

06.15 Х/ф "007: Координа�
ти "Скайфолл" 16+

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
13.05 "Вещдок.
17.55 Х/ф "Фантомас"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці"
00.00 Х/ф "Кар'єра Діми

Горіна"
ÑÒÁ

04.45 Т/с "Тільки скажи"
12+

08.45,18.40 "Щасливі за сім
днів" 12+

11.00 "МастерШеф. Битва
сезонів" 12+

14.45 "Хата на тата" 12+
21.00 "Один за всіх" 16+
22.10 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

05.55,09.40 Громадянська
оборона

06.55 Секретний фронт
07.50 Анти�зомбі
08.50 Прихована небезпека
10.40, 13.00 Т/с "Морська

поліція. Чорно�
морськ" 16+

12.45 Факти. День
16.30 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Місія не�

здійсненна�6" 16+
23.45 Х/ф "Наркокур'єр"

16+
01.55 Х/ф "Мерзенна

вісімка" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.45 "Пара на мільйон" 12+
10.00 Х/ф "Завжди кажи

"Так" 16+
12.05 Х/ф "Сусіди на

стрьомі" 16+
14.05 Х/ф "Доктор

Стрендж" 12+
16.40 Х/ф "Перший месник"
19.00 Х/ф "Перший месник:

Друга війна" 16+
21.50 Х/ф "Перший месник:

Протистояння" 12+
00.55 "Improv Live Show"
02.45 "Зона ночі"

ÍÒÍ

07.00 "Випадковий свідок.
Навколо світу"

08.50 Т/с "Смерть у раю"
13.20 Х/ф "Громобій"
15.10 Х/ф "Дежа вю"
17.15 Х/ф "Опікун"
19.00 Х/ф "Вірні друзі"
20.55 Х/ф "Без року тиж�

день"
22.20 Х/ф "Мішель Вальян:

жага швидкості"
00.25 Х/ф "Саботаж" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.45 Т/с "Ти мене ніколи
не забудеш"

17.00, 21.00 Т/с "Вісімнад�
цятирічний олігарх"

19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютой

23.00, 02.00 Т/с "Серце
слідчого" 12+

Телепрограма
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ОГОЛОШЕННЯ
Покрівельні роботи  

будь-якої складності.  
Заміри, монтаж, демонтаж, 

ремонт, заміна даху.  
15 років досвіду!  

068-861-92-42

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ  
будь-яких марок у будь-

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

Продам ДРОВА колоті, по-
рід дуб, граб, вільха, бере-

за. Моя доставка.  
067-84-95-140 Віталій

Робота НАЧАЛЬНИКА  
ЗМІНИ в охоронну компа-

нію. Досвід роботи у торго-
вих центрах. ЗП - 700 грн/

доба. Тел.: 0672173081, 
0674627016

Водії кат. Д потрібні для  
роботи на маршрутах 

м.Києва. 1500 грн на день.  
Житло надаємо.  

066-521-53-97, 067-600-01-61

МЕХАНІК на транспортне 
підприємство у м.Київ. Доба 

через дві. 1500 грн/зміна. 
066-521-53-97, 067-600-01-61

Бізнес
21 грудня 2021р.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматич,но генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання)
202112169140

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Робочим проєктом «Нове будівництво очисних споруд каналізації в смт Романів, 

Житомирського району, Житомирської області» передбачено нове будівництво очисних 
споруд каналізавції,  які призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод 
каналізованої частини смт Романів та блоку зневоднення надлишкового мулу.

Будівництво очисних споруд буде здійснюватися  на земельній ділянці, яка  
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

знаходиться в смт Романів із врахуванням нормативного розміру санітарно-захисної 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

зони об’єкту, згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
Міністерства охорони здоров'я України від від 23.01.2020 р. №12.-18-1/101.6 ,ТУ У 37.0-
31830396-007:2015 та організації оптимального доступу об’єкта  планової діяльності 
до місця скиду стічних вод. 

Потужність запроектованих очисних споруд складає 340 м куб/доб, дві черги будів-
ництва по 170 м куб/доб  кожна черга

 Передбачено будівництво блоку механічної очистки, блоку повної біологічної очистки 
на базі установки «КУБО-170», блоку зневоднення надлишкового мулу в закритих при-
міщеннях - дві черги будівництва, які виготовлені згідно висновку державної санітар-
но-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України від 25.11.2015 р. 
№05.03.02-07/52596 та ТУ У 37.0-31830396-007:2015; 

Відвід очищеної води здійснюється в  р. Лісна за межами населеного пункту. Ефектив-
ність очистки господарсько-побутових стічних вод, при застосуванні запроектованої 
технології, складає – 87-99%.

2. Суб’єкт господарювання 
Романівське комунальне підприємство «Сервіс» код ЄДРПОУ 34841924

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

____________________________________________________________________________
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від при-

йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідно-
му контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

13001, Житомирська область, смт Романів, пров. Путіліна, буд. 6
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Житомирської  ОДА, що розта-

шоване за адресою: 10014 м. Житомир, вул.Театральна, 17/20 Факс: (0412) 47-25-36  
email: pryroda@eprdep.zht.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

будівельною інспекцією України відповідно до Закону України «Про регулювання 
містобудівної  діяльності» 

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності 
їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

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.  

Громадські слухання (перші) відбудуться 
Не проводяться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться

Не проводяться
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Житомирської  ОДА;
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

Поштова адреса: 10014 м. Житомир, вул.Театральна, 17/20 Факс: (0412) 47-25-36 
email: pryroda@eprdep.zht.gov.ua

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Житомирської  ОДА
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

Поштова адреса: 10014 м. Житомир, вул.Театральна, 17/20 Факс: (0412) 47-25-36 email: 
pryroda@eprdep.zht.gov.ua

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 156 аркушах

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
__________________________________________________________________________________ 

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-

мації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

Романівське комунальне підприємство «Сервіс»
Поштова та електронна адреса: 13001, Житомирська область, смт Романів, пров. 

Путіліна, буд. 6 код ЄДРПОУ 34841924 romanivkpservis@gmail.com
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

З 21 лютого 2022 року. Контактна керівник Матат Богдан Петрович
може ознайомитися з документами, контактна особа)

Бердичівський місцевий 
центр з надання БВПД 
допоміг жінці не платити 
за неправомірний борг

До Бердичівського бюро 
правової допомоги зверну-
лась пані Ірина, яка 21 грудня 
2021 року отримала судовий 
наказ, відповідно до якого 
вона повинна сплатити на 
користь «ЖИТОМИРГАЗ 
ЗБУТУ» 5000 гривень заборго-
ваності.

Переглянувши всі квитанції, вона 
не змогла зрозуміти, звідки виник борг. 
Телефонний дзвінок до контакт-центру 
«ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» жодних резуль-
татів не дав. Жінці повідомили, що вона 
зобов'язана сплатити борг. Пані Ірина 
є особою поважного віку і з огляду на 
розмір її пенсії така сума для неї є непо-
сильною. Для вирішення проблеми вона 
звернулась до системи безоплатної право-
вої допомоги. Пані Ірина була впевнена, 
що їй допоможуть, оскільки зверталась 
сюди вона не вперше.

Фахівці Бердичівського бюро право-
вої допомоги для вирішення її проблеми 

призначили адвоката Олександра Кухар-
чука, який співпрацює з Бердичівським 
місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.

Пан Олександр підготував заяву про 
скасування судового наказу. Основним 
фактом, що підтверджує відсутність 
боргу, є квитанції про сплату, які жінка 
зберігала.

Ця справа в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень № 274/7174/21

За правовою допомо-
гою ви можете звернутися 
до фахівців Романівсько-
го бюро правової допомо-
ги за адресою: смт Романів,  
вул. С. Лялевича, 2, тел.: (04146) 
2-34-36.


