
Середа, 5 лютого 2020

№ 4 (58)    5 лютого 2020 ЧАСТИНА ТИРАЖУ
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ 

БЕЗКОШТОВНОРекомендована ціна - 3,00 грн

УРЯДОВА СЕНСАЦІЯ: Українці  
можуть сплачувати комунальні  
послуги… собаками!?

Ірина Хоцька

Останній місяць зими го-
тує українцям певні зміни.

Приміром, щомісячна плата за Інтернет 
більшості вітчизняних провайдерів зросте 
на 15–20%, а у платіжці за електроенергію 
вже фігуруватимуть 2 рядки. Що підготував 
цей місяць українцям – у нашому тради-
ційному огляді.

1. Квитанція за електроенергію 
виглядатиме по-новому

У лютому 2020 року всі українці 
отримають нові платіжки за електро-
енергію. Проте поки що тарифна сітка 
оплати за послуги з постачання елек-
троенергії до наших будинків залиша-

ється незмінною. Зміни стосуватимуть-
ся лише самої форми квитанції, в якій 
з`являться 2 рядки. У першому буде 
зазначена «цифра», що піде постачаль-
нику електроенергії, інша – оператору 
системи розподілу електроенергії до 
домівок українців.

2. За домашній Інтернет доведеться 
сплачувати значно більше

Для тих, хто не уявляє свого життя без 
сучасних цифрових технологій, є погана но-
вина: у лютому щомісячна плата за Інтернет 
зросте в середньому на 15–20%. Приміром, 
ПрАТ «Київстар» вже заявив, що його по-
слуги коштуватимуть вже не 120, а цілих 
155 гривень на місяць.

3. Підприємці зможуть отримувати 
доступні кредити від держави

Нещодавно прем’єр-міністр України 
Олексій Гончарук заявив, що вже з 1 лютого 
українці, які хочуть розпочати власну спра-
ву, нарешті зможуть отримати банківський 
кредит з мінімальним річним відсотком 
повернення грошей установі. Так, на нас 
очікує майбутній старт програми держав-
ного кредитування «Доступні кредити 
5–7–9%». Її мета – компенсація за рахунок 
держбюджету високих кредитних ставок 
для мікро- та малого підприємництва. За 
словами самого Гончарука, не буде осо-
бливих вимог до підпримця, який братиме 
кредит. Їх видаватимуть як початківцям, так 
і з досвідченим бізнесменам.

4. Очікуймо на появу 
оновленої банкноти 
номіналом у 200 гривень

Уже з 25 лютого цього року 
в обігу з'явиться оновлена банкнота, на ко-
трій традиційно зображена славетна україн-
ська письменниця Леся Українка. Пані Лесю 
залишають, лише трохи «модернізують». 
Тепер її портрет прикрашатиме середню 
частину купюри, а не її кінцевий куток.

5. Значно спрощується  
процедура розгляду ДТП

З 1 лютого по всій території Україні 
спрощується процедура розгляду дорож-
ньо-транспортних пригод. Таким чином, 
усі аварії, що сталися без потерпілих, пе-
редаватимуть лише на розгляд патрульної 

поліції України.
«Ми позбавляємося бюрократичних 

перешкод і спрощуємо процедуру роз-
гляду матеріалів щодо ДТП. З 1 лютого 
всі повідомлення про ДТП без потерпілих 
передаватимуть безпосередньо в управ-
ління патрульної поліції для реєстрації та 
організації реагування», – повідомив про 
таке нововедення голова Нацполіції України 
Ігор Клименко.

Отже, саме таким коротким дайджестом 
змін зустрічатиме нас лютий 2020 року. Спо-
діваймося, що березневий огляд втішатиме 
нас більш радісними новинами довгоочі-
куваної весни!

Зміни, що очікують  
на українців у лютому

СЕРЕДА

с. 3

Дев`ятирічного Андрія Галушка із  
Романівського спецінтернату, де ска-
зали, що він помре, усиновила сім`я  
з американського штату Індіана с. 8

с. 3
Дорогу дітям: 1 квітня пологи  
стануть безкоштовними
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Лариса Бджілка

29 січня українці вшановують події 
кінця січня 1918 року, коли юні захис-
ники Української Народної Республі-
ки власною кров’ю вписали нову геро-
їчну сторінку в історію українського 
визвольного руху, – бій під Крутами.

У Романівській бібліотеці для дорослих 29 січня про-
вели годину-реквієм, на якій були присутні бібліотекарі 
шкільних бібліотек, працівники культури та освіти.

Хвилиною мовчання та покладанням квітів біля під-
ніжжя пам’ятника Борцям за волю України усі присутні 
вшанували пам'ять героїчно загиблих Героїв Крут та тих, 
хто нині бореться ціною власного життя за цілісність на-
шої держави.

Довідково
Офіційно День пам’яті Героїв Крут почали відзначати 

після того, як 29 січня 2007 року Президент України Віктор 
Ющенко підписав Указ «Про вшанування пам’яті Героїв Крут».

У лютому 2019 року в український прокат вийшов ху-
дожній фільм «Крути 1918».

Лариса Бджілка

15 лютого у Рома-
нівському РБК від-
будеться обласний 
фестиваль-конкурс 
«Кришталь мелодій».

Початок конкурсної програми 
заплановано на 11:00.

О 18:00 переможці у номінаціях 
виступлять на гала-концерті.

«Фестиваль присвячений Дню 

закоханих, а у гала-концерті ві-
зьмуть участь запрошені виконавці 
з Польщі та сімейний дует братів 
Яремчуків», – повідомила директор-
ка Романівського РБК Інна Іванюк.

Ірина Хоцька

Процес реєстрації 
майбутніх абітурієн-
тів на основну сесію 
незалежного іспиту 
триватиме з 3 лютого 
по 24 березня. Таку ін-
формацію повідомили 
в Українському центрі 
оцінювання якості 
освіти.

«Для того, щоб успішно заре-
єструватися для участі в зовніш-
ньому незалежному оцінюванні, 
необхідно створити і оформити 
реєстраційну картку, сформувати 
пакет документів і передати його 
в регіональний центр», – розповіли 
у головному центрі оцінювання 
якості освіти.

Зазначимо, що як і в попередні 
роки, тестовий зошит складається 
з 2-х частин: перша частина – це 
ДПА, а друга – власне ЗНО. Нага-
дуємо, що написання першої час-
тини зошита є обов̀ язковою для 
всіх випускників шкіл, оскільки за 
результатами проходження цього 

блоку тестів буде виставлено під-
сумкову річну оцінку в шкільний 
атестат дитини про закінчення 
повної загальної середньої освіти. 
Друга частина заповнюється лише 
тими абітурієнтами, чиї навчальні 
заклади вимагають цього. Примі-
ром, більше 90% ВНЗ України точ-
но вимагатимуть саме сертифікати 
ЗНО при вступі на будь-які обрані 
спеціальності для здобуття освіт-
нього рівня «бакалавр». А от ДПА 
більше цікавить ті заклади освіти, 
котрі готують своїх студентів лише 
за рівнем молодшого спеціаліста.

Не оминув цьогоріч процес 
складання ЗНО і тих людей, ко-
трі планують здобути той самий 
рівень «бакалавра», але вже в якос-
ті другої вищої освіти (у випадку, 
якщо ви досі є студентом ВНЗ – 
авт.). Ці люди знову вступатимуть 
на правах випускників шкіл 11-х 
класів та вимушені знову підтвер-

джувати рівень своїх знань.
Але очікують на українців і но-

вовведення. Буквально декілька мі-
сяців тому чинна міністерка освіти 
і науки Ганна Новосад заявила, що 
цьогоріч при вступі до закладів 
ВНЗ прийматимуть сертифікати 
2017, 2018 та 2019-ого рр. На жаль, 
сертифікат з іноземної мови вже 
не буде дійсним, а тому ЗНО до-
ведеться складати повторно.

Для тих, хто з тих чи інших 
причин досі не знає графік скла-
дання основної сесії ЗНО-2020, про-
симо ознайомитися нижче:

21 травня – математика;
26 травня – українська мова та 

література;
28 травня – фізика;
1 червня – іспанська мова;
1 червня – французька мова;
1 червня – німецька мова;
2 червня – англійська мова;
4 червня – історія України;
9 червня – біологія;
11 червня – географія;
15 червня –хімія.
Важливо зазначити, що всі на-

діслані реєстраційні документи до 
регіональних центрів будуть опра-
цьовуються у міру надходження. 
Їх обробка триватиме не довше 10 
робочих днів із моменту їхнього 
надходження до регіонального 
центру.

Станом на 01.01.2020 року в ра-
йоні на первинному обліку служ-
би у справах дітей Романівської 
райдержадміністрації перебуває 
78 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та дітей, 
які залишилися без піклування 
батьків. З них 93,6% охоплено ро-
динним вихованням.

Протягом 2019 року виявлено 
та поставлено на первинний об-
лік у службі 13 дітей-сиріт, з них 
7 – влаштовано під опіку, 1 – в ін-
тернатний заклад, 1 – досяг по-
вноліття, 1 дитину усиновлено, 
3 – тимчасово влаштовані в сім’ю 
родичів, знайомих.

У 2019 році у районі створено 1 
прийомну сім’ю, в яку влаштовано 
4 дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

На обліку по усиновленню 

в службі у справах дітей райдер-
жадміністрації перебуває 7 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування. Протягом 2019 
року усиновлено 2 дітей, позбав-
лених батьківського піклування.

У районі функціонує 1 дитя-
чий будинок сімейного типу та 8 
прийомних сімей, в яких вихову-
ються та утримуються 26 дітей.

На даний час на обліку в служ-
бі у справах дітей райдержадміні-
страції перебуває 84 дитини з 30 
сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах.

Протягом 2019 року на даний 
облік було взято 39 дітей.

У зв’язку із загрозою життю та 
здоров’ю дітей, у 2019 році було 
відібрано 3-х дітей від 2-х матерів. 
Дані діти тимчасово влаштовані 
в сім’ю родичів, знайомих.

Лариса Бджілка

У поліції нагаду-
ють: продаж мало-
літнім алкоголю та 
тютюнових виробів 
карається законом.

Про випадок продажу у Рома-
нівському районі неповнолітньому 
алкогольного напою нашому жур-
налісту повідомили в Романівсько-
му відділенні поліції.

«В одному із населених пунк-
тів Романівського району в кінці 
січня за продаж малолітньому 

алкогольного напою складено 
адміністративний протокол на 
особу, яка здійснила продаж, за 
ч. 2 ст. 156 Куп АП. Оскільки не-
повнолітня особа не досягла віку 
адміністративної відповідальнос-
ті, то за адміністративне право-
порушення до відповідальності 
були притягнуті батьки за ч. 3 
ст. 184 КУпАП», – поінформували 
у поліції.

Романівське відділення поліції 
звертається до усіх суб’єктів під-
приємницької діяльності щодо за-
борони продажу алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів особам, 
які не досягли 18-річного віку. Це 
заборонено та карається законом. 
Також забороняється громадянам 
займатися самогоноварінням.

В Україні розпочалася 
реєстрація на ЗНО-2020

У Романівській бібліотеці  
для дорослих провели 
годину-реквієм до  
Дня пам’яті про Героїв Крут

У Романівському РБК пройде 
обласний фестиваль-конкурс

Загальний звіт служби 
у справах дітей 
Романівської РДА

В одному з населених 
пунктів Романівщини 
продали алкоголь 
неповнолітньому

ОГОЛОШЕННЯ
Компанія «Вівад 09» продає паливні брикети для 

населення за такими цінами:
•  брикети, упаковані в термозбіжну плівку дубові 

(на піддоні від 900 до 1050 кг) – 2980 грн/тонну;
•  брикети, упаковані в термозбіжну плівку міксові 

(на піддоні від 900 до 1050 кг) – 2682 грн/тонну;
• брикети кускові, фасовані у б/б дубові –  

2649 грн/тонну;
• брикети кускові, фасовані у б/б міксові –  

2384 грн/тонну 
За додатковою інформацією звертатися за теле-

фоном: 097 403 43 95.
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У Миропільському 
Будинку культури 
провели вечір-спо-
гад «Вони загинули за 
Україну», присвяче-
ний Дню пам’яті Геро-
їв Крут.

Учасники художньої самодіяль-
ності декламували тематичні вірші 
та розповіли про єдиного учасника 
тих кривавих подій Матвія Дани-

люка, який дожив до здобуття 
Україною незалежності.

«Битва під Крутами» – символ 
героїзму української молоді. Тоді 
холодного січневого дня 1918 року 
в нерівному бою проти переважа-
ючих сил ворога виступили зовсім 
юні, але нескорені захисники своєї 
Батьківщини.

Подвиг українських юнаків, 
які своєю кров’ю окропили землю 
у боротьбі за волю України, наві-
чно залишиться в історії символом 
національної честі та нескореного 
духу нашої нації.

У Мирополі вшанували 
пам`ять Героїв Крут

Дорогу дітям: 1 квітня пологи 
стануть безкоштовними

УРЯДОВА СЕНСАЦІЯ:  
Українці можуть сплачувати  
комунальні послуги… собаками!?

Ірина Хоцька

Про те, що з по-
чатку квітня пологи 
стануть безкоштовни-
ми, повідомили у Мі-
ністерстві охорони 
здоров̀ я України.

Кошти у розмірі 8,5 тис. гри-
вень за кожну породіллю всім ме-
дичним установам сплачуватиме 
Національна служба здоров'я.

У цю суму, яка буде виділя-
тися на жінку, будуть входити: 
фізіологічні пологи, кесарів 
розтин, ліки, палата та медична 
допомога у критичних станах. 
Виявляється, що ця сума буде 
залишатися сталою. Причина 
тому – запобігання «пробуджен-
ня спокуси легкого заробітку» 
серед лікарів шляхом призна-
чення жінці кесаревого розтину 
без відповідних на те медичних 
показників.

Але якщо у лікарні все ж таки 
спробують вимагати гроші з поро-
діллі або з її рідних за стандартні 
послуги, такий пологовий буди-
нок назавжди втратить контракт 
із НСЗУ.

Зазначимо, що йдеться лише 
про безкоштовне надання стан-
дартної медичної допомоги по-
роділлі. До цього переліку не 
входить, наприклад, переведення 
породіллі у палати поліпшеного 

типу. Вони так і залишаться вико-
нувати функцію додаткового заро-
бітку пологових будинків. А за таку 
палату у середньому потрібно буде 
доплатити дві-три тисячі гривень 
і ще тисячу – за харчування.

Також якщо жінка захоче са-
мостійно обрати собі лікаря, це 
коштуватиме додаткових грошей, 
але ця сума буде фіксованою і з неї 
будуть сплачуватись податки до 
державної казни України.

Ірина Хоцька

Якщо ви думаєте, 
що це – жарт, то це, 
на превеликий жаль, 
наші вітчизняні 
реалії.

Ініціатором цієї ідеї став 
один із наймолодших депута-
тів Верховної Ради від партії 
«Слуга народу» Євгеній Брагар. 
Саме він у прямому ефірі однієї 
із вечірніх програм «112 каналу» 
порадив старенькій пенсіонерці 
продати собаку, а за отримані 
гроші розрахуватися за кому-
нальні послуги.

Власне ця скандальна заява 
пролунала з усіх телеекранів 
нашої країни у п`ятницю, 
31 січня, на телеканалі «112» 
посеред прямого ефіру про-
грами «Голос народу».

Історія почалася так: у сту-

дію вищезгаданого телеканалу 
зателефонувала жителька Кі-
ровоградської області Любов 
Павлівна із  запитанн ям до 
депутата, що їй робити, якщо 
коштів ледь вистачає на оплату 
платіжки за газ, оскільки її що-
місячна пенсія складає всього 
лише 2 тис. гривень на місяць. 
А за загальними підрахунками, 
з урахуванням значного подо-
рожчання буквально всього піс-
ля оплати комунальних послуг 
на життя у пенсіонерів залиша-
ється лише 107 гривень. І це на 
цілий місяць!

А от відповідь нардепа на за-
питання Любові Павлівни була 
просто шокуюча. «Якщо є собака 
елітної породи, людина може 
продати її у будь-який момент, 
спокійно оплатити платіжки 
і жити собі далі», – з цілковитим 
спокоєм та байдужістю в очах 
відповів 25-річний депутат.

У відповідь депутату пані 
Любов сказала, що свого старого 
дворового песика вона продавати 
не буде. А от самому депутату 

краще було б щось продати, як 
зазначила жінка.

«Нехай краще він свій мозок 
продасть. Так буде краще. Як 
керувати не вміє», – прокомен-
тувала висловлювання пана 
Брагара у свій бік пенсіонерка 
з Кіровоградщини.

І думку про те, що молодий 
чиновник дійсно сказав дурни-
цю, активно підтримали корис-
тувачі соціальної мережі «Фей-
сбук», які зробили зі слів Євгенія 
Брагара «притчу во язицех».

Приміром, відомий полі-
толог Костянтин Бондаренко 
зіронізував наступним чином:  

«Я не боюся підвищень цін на газ 
і електроенергію! У мене чотири 
собаки елітних порід. І елітний 
кіт. І обидві нирки у мене здо-
рові, якщо що».

До речі, подібні приклади 
нахабної поведінки «слуг на-
роду» поширила адвокат Олена 
Лукашенко.

«Немає грошей – продайте 
собаку; Сотні тисяч доходу – не-
достатньо, щоб народити і ви-
ховати дитину; Я не можу жити 
на міністерську зарплату», – міс-

тилося у дописі пані Олени.
Під кінець розповіді про 

ганебний вчинок тих, хто має 
оберігати та любити тих людей, 
за рахунок податків котрих вони 
живуть, зазначимо, що у своїй 
щорічній декларації Брагар 
показав володіння грошовими 
активами у розмірі близько 
56 тис. гривень на банківсько-
му рахунку. Тож тепер добре 
розуміємо, чому нардеп зовсім 
не переймається проблемами 
українського народу.
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На Житомирщині визначили 7 опорних лікарень

Ірина Хоцька

Кожен дім хоч раз у житті, але 
зіштовхувався з проблемою утво-
рення накипу в чайнику, котрий 
не лише псує естетичний вигляд 
кухонного приладу, а й недобре 
позначається на роботі і терміні 
служби домашнього приладдя. До 
того ж чайник, що містить вели-
кий шар накипу, довше нагріває 
воду, оскільки його теплопровід-
ність в рази нижча від його чистих 
«братів». А це призводить до за-
йвої витрати електроенергії або 
газу. Сьогодні ми розповімо, як 
дієво очистити чайник від накипу.

1. Глибоке очищення  
лимонною кислотою

І господині, і хіміки в цьому питанні 
сходяться в одному – лимонна кислота 
є найкращим засобом, котрий здатний 
швидко впливати на твердий шар накипу 
за допомогою своєї їдучої властивості. Отже, 
візьміть 1–2 пакетики лимонної кислоти (за-
лежно від товщини накипу на дні чайника), 
насипте в чайник з водою та скип'ятіть його. 
Після цього дайте суміші охолонути в цій 
ємкості, а після того, як трохи відстоїться, 
вилийте воду з лимонною кислотою, про-
полощіть тару і залийте нову воду, яку так 
само скип'ятіть до виключення залишків 
кислоти в чайнику.

2. Оцет з содою  
здатні творити дива

Тут все дуже просто. У вже наповнений 
водою чайник потрібно всипати 1 столову 
ложку соди і прокип'ятити близько пів го-
дини. Потім воду злити й знову наповнити 
чайник водою, всипаючи туди 1 столову 
ложку лимонної кислоти. Кип'ятимо так 
само, як попереднього разу. Зливаємо цей 
«мікс» і наливаємо знову воду в чайник, 
але вже додаємо туди пів склянки оцту 
і кип'ятимо ще близько пів години. Цей 
спосіб гарний для того посуду, котрий за до-
вгий час придбав конкретний шар накипу, 
що навіть не відлущується пластинками. 
Що стосується етапу очищення з оцтом, 
то оцтова есенція повинна бути 70%, а її 
об'єм готуємо з розрахунку 60 мл на один 
літр води. Такий розчин необхідно тримати 
в чайнику, підтримуючи його в гарячому 

стані протягом 8–10 годин. Після цього за 
допомогою мийного засобу не забудьте до-
бре промити ємність.

3. Допоможе 
розсол з консервації

Позбутися накипу в чайнику можна 
за допомогою розсолу, який ми, на жаль, 
зазвичай виливаємо. Особливо гарний для 
цих цілей розсіл від магазинних консер-
вованих і маринованих продуктів. А все 
тому, що в ньому більше кислоти, ніж у до-
машніх. Використовувати розсіл просто. 
Замість раковини, вилити його в чайник. 
Звичайно, без прянощів. Для цього його 
потрібно процідити через сито. Нагріти 
і залишити на 30–40 хвилин. Після цього 
чайник потрібно добре промити.

4. Не викидайте  
картопляне лушпиння!

На перший погляд, в це важко пові-
рити, але картопляне лушпиння дійсно є 
ефективним методом у боротьбі з накипом 
у чайнику. Правда, очистити ним можна 
лише невеликий накип. В основному той, 
який утворюється у вигляді легкого сольо-
вого нальоту. Якщо це вам підходить, то 
потрібно всього лише залити в чайник води 
і додати туди лушпиння. Прокип’ятити 
і залишити на 1,5–2 години. Потім чайник 
добре промити. Кількість потрібного луш-
пиння залежить від об’єму тари.

Як бачите, усі запропоновані нами спосо-
би є дуже простими! Тож спробуйте хоча б 
один із них, і ви побачите, як це зекономить 
вам «копієчку» у квитанції за газ!

У кожній домівці є шафа з одягом, 
а часом і не одна. Через сучасний ритм 
життя не кожна господиня знаходить час, 
а інколи і не знає, як правильно навести 
у ній лад.

Ми підготували ефективні поради, які 
не лише допоможуть скласти компактно 
речі у шафі, а й дозволять у подальшому 
витрачати мінімум часу на підтримку по-
рядку в ній.

1. Розпочніть з ретельного сортування 
одягу. Для цього вийміть усе з шафи і роз-
кладіть на 3 купи. До першої відкладіть ті 
речі, які ви готові викинути. Друга – ті, які 
ви вже не носите або не плануєте вдягати, 
але мають пристойний вигляд. Їх можна 
віддати нужденним. Речі, які залишилися, 
і будемо складати.

2. Як мінімум пару разів на рік по-
трібно проводити сезонне очищення 
шафи. Завдяки цьому ви будете знати, де 
і що у вас зберігається. На видному місці 
повинні лежати речі поточного сезону. 
Залиште пару речей інших сезонів, які 
можуть стати в нагоді вам у будь-який 
момент (джинси, кардиган, спортивний 
костюм), а інші сховайте подалі. Перед 
цим всі речі бажано випрати, видалити 
плями, пришити гудзики, попрасувати, 
тобто привести їх у порядок. Є ще одна 
категорія одягу – «святкове». Такі речі 
потрібно або зберігати в іншій шафі або 
захистити за допомогою чохлів.

3. Центральне місце в шафі має бути 
відведено для повсякденних речей, які ви 
носите постійно.

4. У шафі не повинно бути тісно – всі 
речі і взуття розмістіть так, щоб можна 
було дістати потрібне за пару секунд. 
Якщо це не так, через пару тижнів на 
полицях знову буде безлад.

5. На дверцята повісьте невелике дзер-

кало – це дозволить вам не витрачати масу 
часу на примірку речей.

6. Для складання шкарпеток і нижньої 
білизни можна використовувати картонні 
коробки. Перш ніж відправити шкарпетки 
на зберігання, розсортуйте їх за матері-
алом і призначенням – теплі до теплих, 
короткі до коротких.

7. Другий варіант – використання ви-
сувних шухлядок. Ви можете зберігати 
дрібні предмети гардероба саме там. Для 
зручності, щоб одяг не змішувався, по-
ставте всередині картонні перегородки. 
Якщо не шкода витратити деяку суму, 
купіть органайзери для білизни.

8. Коробки – відмінна тара для збері-
гання взуття. При цьому щоб постійно 
не відкривати кришки в пошуках підхо-
дящої пари, просто прикріпіть записку 
або фото кросівок або туфель, які склали 
в цю коробку. Розташуйте їх на нижній 
полиці у шафі.

9. Складати сорочки або вішати їх на 
вішаки – не завжди найкращий варіант 
для того, щоб все виглядало акуратно. 
Простий спосіб їх розміщення – загорнути 
їх в маленькі рулони і, наприклад, роз-
класти відповідно до кольору.

10. Складайте вертикально. Попе-
редній варіант подобається не всім для 
прибирання одягу у шафі. Є ще одна 
чудова ідея для зберігання ваших соро-
чок. Дуже простий варіант, який також 
займає менше простору, полягає у тому, 
щоб складати їх в ящики вертикально.

11. Гачки для одягу – це ідеальний 
елемент для того, щоб мати більше про-
стору, коли ви прибираєте свій гардероб. 
У цьому випадку ви можете використову-
вати їх для закріплення шарфів, бандан та 
інших довгих аксесуарів, оскільки так вони 
виглядають охайно та не заплутаються.

Кабінет Міністрів України 
затвердив перелік опорних 
закладів охорони здоров’я 
у госпітальних округах на 
період до 2023 року.

Про це зазначено у постанові КМУ від 
15 січня 2020 року. На Житомирщині до пере-
ліку опорних закладів увійшли 7 лікарень. За-
галом же в усіх регіонах країни затверджено 
211 опорних медзакладів. Про це повідомляє 
управління охорони здоров’я ОДА.

У Житомирській області  
опорними закладами стали:

• Бердичівська міська лікарня;
• Коростенська центральна міська лікарня;
• Новоград-Волинське міськрайонне 

територіальне медичне об’єднання;
• Овруцька міська лікарня;
• Житомирська центральна районна 

лікарня;

• Центральна районна лікарн я 
ім. Д. І. Потєхіна (Коростишів);

• Лікарня № 1 (Житомир).
Однією з головних умов формування 

переліку стала доступність закладів для 
пацієнтів. Шлях до лікарні не повинен пере-
вищувати 1 годину.

До переліку включено заклади охорони 
здоров’я, що відповідають вимогам або мо-
жуть бути підвищеними до багатопрофіль-
них лікарень інтенсивного лікування першо-
го або другого рівня, що забезпечуватимуть:

– безпечність медичної допомоги на 
основі доказової медицини;

– своєчасність доступу до медичної до-
помоги;

– економічну ефективність, яка полягає 
у забезпеченні максимально можливої якості 
медичної допомоги за умови раціонального 
та ощадливого використання ресурсів.

Довідково. Опорні заклади охорони здоров’я 
визначаються на період до трьох років для га-
рантованого забезпечення надання вторинної 
(спеціалізованої) та госпітального етапу екс-
треної медичної допомоги відповідно до потреб 
населення госпітального округу та суміжних 
госпітальних округів, поступового формування 
спроможної мережі надавачів медичних послуг.

У МОЗ пояснюють, що перелік опорних 
закладів визначений на основі відповідної Ме-
тодики формування мережі робочою групою, 
яка була сформована МОЗ України за участю 
представників Національної служби здоров’я 
України, Міністерства розвитку громад та тери-
торій України, представників проєкту USAID 
«Підтримка реформи охорони здоров’я» та 
обласних державних адміністрацій.

Управління охорони здоров̀ я 
Житомирської ОДА

ДІЄВІ ПОРАДИ, що 
гарантовано допоможуть 
господиням позбутися 
накипу в чайнику

Як НАВЕСТИ ПОРЯДОК  
у шафі з речами
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Гострі респіраторні 
вірусні інфекції та 
грип – це інфекційні 
хвороби, що в даний 
час не мають тен-
денції до зниження, 
епідемії цих інфекцій 
виникають щорічно.

Одним із найефективніших ме-
тодів специфічної профілактики 
грипу залишаються щеплення. 
Проте, окрім вакцинації, є ще 
цілий комплекс заходів, котрих 
необхідно дотримуватись, щоб 
уникнути зараження вірусами. 
Актуальність виконання цих за-
ходів виникає саме зараз, коли 
діти після канікул повертаються 
в організовані колективи.

Тож акцентуємо увагу керівни-
ків навчальних закладів на необхід-
ності дотримання температурного 
режиму та проведення профілак-
тичних, протиепідемічних, дезін-
фекційних заходів, котрі передба-
чені вимогами санітарних правил 
і норм для дитячих дошкільних 

закладах – розділ 6 «Санітарного 
регламенту для дошкільних на-
вчальних закладів», затвердженого 
в Мін’юсті 14.04.2016 р. № 563/28693, 
та ДСанПіН № 5.5.2.008–01 «Дер-
жавні санітарні правила і норми 
влаштування, утримання загаль-
ноосвітніх навчальних закладів та 
організації навчально-виховного 
процесу» п. 5.5; п. 9.20. Згідно 
з ними у дитячих організованих 
колективах необхідно забезпечити 
відповідний температурний ре-
жим (плюс 17–20 град.С у школах 
і 19–23 град. С в групах ДНЗ) та від-
носну вологість повітря (40–60%), 
регулярне вологе прибирання 
з використанням дезінфікуючих 
і миючих засобів і провітрюван-
ня навчальних приміщень. Класні 
кімнати та кабінети провітрюють 
на перервах, а рекреації – під час 
уроків. До початку занять і після їх 
закінчення необхідно здійснювати 
наскрізне провітрювання навчаль-
них приміщень, тривалість якого 
залежить від погодніх умов.

Відповідно до наказу Мініс-
терства охорони здоров’я України, 
у період епідемічного підйому за-
хворюваності на ГРВІ та грип у за-

кладах освіти необхідно проводити 
профілактичні, протиепідемічні 
та дезінфекційні заходи:

• здійснювати нагляд за станом 
здоров’я дітей та персоналу. Ви-
ключити можливість перебуван-
ня хворих дітей і працівників із 
ознаками респіраторних інфекцій 

у школах і дитячих дошкільних за-
кладах. У закладах із цілодобовим 
перебуванням дітей забезпечити 
готовність ізоляторів з метою ви-
користання їх для тимчасової ізо-
ляції хворих з першими ознаками 
респіраторних інфекцій;

• проводити дезінфекцію сто-

лового посуду та іграшок, а також 
вологого прибирання та дезінфек-
ції приміщень в кінці робочого 
дня або зміни (при двозмінній 
організації навчального процесу) 
дезінфікуючими засобами, що 
дозволені до застосування зако-
нодавством;

• забезпечити належну органі-
зацію питного режиму, особистої 
гігієни, раціонального харчування 
дітей;

• обмежити проведення 
спортивних, культурно-масових 
та інших видовищних заходів (від-
відування виставок, музеїв тощо);

• забезпечити інформування 
місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самовряду-
вання з метою прийняття ними 
рішення про призупинення на-
вчально-виховного процесу за від-
сутності 20% учнів від загальної їх 
кількості з причини захворювання 
на ГРВІ та грип.

Як повідомила начальник Ро-
манівського відділу освіти Оксана 
Гаврилова станом на понеділок, 
3 лютого 2020 року, усі навчальні 
заклади в Романівському районі 
перебувають на карантині.

Профілактика захворюваності  
на гострі респіраторні вірусні 
інфекції та грип у районі

Грип птиці
Відповідно до опе-

ративної інформації 
Головного управління 
Держпродспожив-
служби у Вінницькій 
області, 18.01.2020 
у ПП «Хутір» (с. Бугаків 
Немирівського району 
Вінницької області) 
було зареєстровано 
загибель птиці.

Рішенням головного держав-
ного ветеринарного інспектора 
Вінницької області від 18.01.2020 
№ 02/01 до з’ясування обставин 
загибелі птиці та встановлення 
діагнозу були введені карантинні 
обмеження на 72 години.

При дослідженні відібраних 
проб біоматеріалу у Державному 
науково-дослідному інституті з ла-
бораторної діагностики та ветери-
нарно-санітарної експертизи (м. 
Київ) 19.01.2020 встановлено діагноз 
на грип птиці (звіт про результати 
дослідження № 000453 п. м./20 від 
19.01.2020).

За попередньою інформацією, 
у ПП «Хутір» станом на 01.01.2020 
утримувалося близько 98 тис. голів 
птиці яєчного напрямку.

З метою координації дій 
з локалізації і ліквідації спалаху 
грипу птиці та проведення епізо-
отичного розслідування до місця 
події відряджено групу експер-
тів Держпродспоживслужби та 
Державного науково-дослідного 
інституту з лабораторної діагнос-
тики та ветеринарно-санітарної 
експертизи.

На 20.01.2020 заплановано за-
сідання Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при 
Немирівській районній держав-
ній адміністрації, рішенням якої 
буде затверджено план з ліквідації 
захворювання, визначено межі епі-

зоотичного осередку, зон захисту 
та нагляду.

В осередку захворювання вжи-
ваються заходи з локалізації та не-
допущення поширення збудника 
грипу птиці.

Наразі, відповідно до вимог 
Інструкції з профілактики та 
ліквідації грипу птиці, зразки 
біоматеріалу будуть направлені 
для проведення відповідних дослі-
джень та зберігання в міжнародну 
референс-лабораторію.

Ситуація перебуває під контр-
олем Головного управління Дер-
жпродспоживслужби у Вінницькій 
області.

Швидкі темпи нарощування 
міжнародних коопераційних 
зав’язків представляють серйозну 
загрозу щодо занесення і розпо-
всюдження на території України 
однієї з небагатьох найнебезпеч-
ніших інфекцій – грипу птиці. 
Вплив на птахівництво призводить 
до суттєвих економічних збитків 
(знищення поголів’я птиці, на-
кладення карантинних та інших 
обмежувальних заходів, заборона 
торгівлі, додаткові ветеринарно-
санітарні заходи) як у розвинених 
країнах, так і у країнах, що розви-
ваються.

У новому тисячолітті хвороба 
стала однією з основних при-
чин занепокоєння ветеринарних 
і медичних фахівців усього світу. 
Особливе місце грип займає як 
трансвидовий патоген (можливість 
деяких вірусів грипу (особливо 
високопатогенних) долати між-
видовий бар’єр), який здатний 
спричинити виникнення нового 
пандемічного варіанту вірусу та 
пандемію «пташиного грипу» 
у людей з тяжкими наслідками.

У 2005 р. високопатогенний 
пташиний грип із Центральної 
Азії стрімко поширився по осно-
вних міграційних шляхах диких 
птахів аж до України. У період 
2005–2008 років Україна зіткнулася 
з високопатогенним вірусом грипу 
підтипу H5N1 спалахи реєстру-
валися в АР Крим, Херсонській, 
Одеській та Сумській областях. 
Нова хвиля високопатогенного 
грипу птиці нового підтипу H5N8 
розпочалася в Україні у листопаді 
2016 року

Останнім часом епізоотична 
ситуація щодо цього захворювання 
суттєво погіршилася, про що свід-
чать численні спалахи у Північній 
Америці (США, Канаді, Мексиці), 
а також величезна кількість випад-
ків виявлення збудника у багатьох 
країнах Європи.

Лікування високопатогенного 
пташиного грипу  
не розроблено!!!

Для специфічної профілактики 
використовують атенуйовані або 
інактивовані вакцини.

Для профілактики 
захворювання птиці 
власникам необхідно:

– здійснювати господарські 
та ветеринарні заходи, які забез-
печуватимуть попередження ви-
никнення захворювання птиці;

– здійснювати купівлю-про-
даж птиці в місцях санкціонова-
ної торгівлі тільки при наявності 
ветеринарних супровідних до-
кументів;

– інформувати державну вете-
ринарну службу району про на-

явність птиці з метою проведення 
необхідних профілактичних за-
ходів;

– на вимогу спеціалістів ве-
теринарної медицини надавати 
домашню птицю для проведення 
клінічного огляду;

– дотримуватись режиму за-
критого типу (не допускати вигулу 
(виходу) домашньої птиці за меж-
ами дворової території);

– утримувати різні види птахів 
окремо;

– виключити можливість кон-
такту домашньої птиці з дикими, 
особливо водоплавними, і синан-
тропними птахами;

– не допускати сторонніх осіб 
в місця утримання домашньої 
птиці;

– проводити термічну обробку 
кормів перед згодовуванням;

– забій домашньої птиці, при-
значеної для реалізації в торгівлі, 
здійснювати на спеціалізованих 

підприємствах;
– проводити ретельне очищен-

ня та дезінфекцію всіх приміщень 
і території;

– проводити знезараження по-
сліду та підстилки шляхом спалю-
вання або біотермічним методом;

– дотримуватися правил 
особистої гігієни при догляді за 
птицею (змінний одяг та взуття, 
мити руки з милом, патрати в ру-
кавичках і т. п.).

При ознаках захворювання чи 
незвичній поведінці птиці, у ви-
падку масової загибелі необхідно 
терміново сповістити Романів-
ську районну державну лікар-
ню ветеринарної медицини за 
тел.: (04146)22688.

Що станеться коли  
не повідомити про хворобу?

Швидке поширення грипу 
на певній території призведе до 
значних економічних збитків вна-
слідок зниження продуктивності 
та загибелі птиці.

Романівське районне 
управління Головного управ-
ління Держпродспоживслуж-

би в Житомирській області
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Мурашник
• Інгредієнти: 500 г борошна, 2 ч. л. розпушувача, 

400 г вершкового масла, 2 яйця, 150 мл молока, 200 
мл згущеного молока, 100 г шоколаду.

• Змішуємо борошно з розпушувачем.
• У каструлі розтоплюємо 200 г вершкового мас-

ла. Потім додаємо яйця, молоко, борошно і добре 
перемішуємо. Кладемо тісто в холодильник на 1 
годину.

• Ставимо духовку на розігрів до 180ºС. Деко 
для випічки змащуємо олією або застилаємо спе-
ціальним папером.

• Готове тісто ділимо на маленькі шматочки 
і викладаємо їх на деко. Ставимо в духовку на 15–20 
хвилин.

• Готуємо крем. Збиваємо міксером 200 г вершко-
вого масла, додаємо в нього варене згущене молоко 
і збиваємо до однорідної маси.

• Формуємо мурашник. Тісто перемішуємо 
з кремом і викладаємо на блюдо гіркою. Поливаємо 
торт розтопленим шоколадом і даємо просочитися.

Торт без випічки 
з печива і бананів

• Інгредієнти: 350 г печива, 3 банани, 400 г сме-
тани, 25 г желатину, 150 г цукру, 0,5 г ваніліну.

• В окропі розчиняємо желатин.

• Ламаємо печиво на шматочки, банани нарі-
заємо.

• Роз’ємну форму для торта застилає харчовою 
плівкою.

• Сметану збиваємо з цукром і ваніліном за до-
помогою міксера, допоки цукор повністю не роз-
чиниться.

• Вливаємо сметану у розчинений желатин, про-
довжуючи збивати ще хвилину.

• Викладаємо в сметанну масу шматочки печива 
і бананів і швидко перемішуємо.

• Відразу ж викладаємо суміш у підготовлену 
форму для торта і розрівнюємо ложкою.

• Накриваємо форму тарілкою і ставимо торт 
в холодильник для застигання на 1 годину, а краще 
на ніч.

• Торт без випічки з печива та бананів виймаємо 
з роз’ємної форми та прикрашаємо тертим шоко-
ладом, ягодами або чим завгодно.

Ледачі бутерброди
• Інгредієнти: батон; для шару № 1: пюре – 200 г, 

яйце – 1 шт., майонез – 2 ст. ложки, цибуля зелена – 1 
пучок, перець; для шару № 2 – сир твердих сортів – 
100 г, майонез – 3 ст. ложки, кріп, перець.

• Намазати хліб шаром 1, зверху – шар 2.
• Кладемо наші бутерброди в духовку на 10 хви-

лин при 175 ºC, і вони готові.

Зігокактус, шлюмбергера 
(Schlumbergera) – епіфітний 
кактус. У народі зігокактус має 
декілька назв: декабрист, лісо-
вий кактус, кактус без колючок. 
Стебло розгалужене, що скла-
дається з плоского листя до 2,5 
сантиметра і шириною 5 сан-
тиметрів, та зубцями по краях. 
Вологі ліси Бразилії, Південної 
Америки – батьківщина зігокак-
туса. Численні червоні, рожеві, 
кремові, білі квіти на кінцях 
листя з’являються у жовтні-січ-
ні. Квітка живе 2–3 дні, цвітіння 
самого зігокактуса триває кілька 
тижнів. Достигають плоди при 
запиленні. З віком спостеріга-
ється задерев’яніння стовбура, 
при цьому рослина погано гіл-
кується.

Догляд за зігокактусом
Зігокактуси – це невибагливі 

рослини, але необхідно знати 
деякі секрети у вирощуванні, 
оскільки незнання тонкощів до-
гляду може призвести до того, що 
рослина не зацвіте, 
скидаючи готові 
бутони.

Зігокактуси не 
виносять прямого 
сонячного світ-
ла, добре цвітуть 
і зростають при 
розсіяному освіт-
ленні.  Для них 
бажана темпера-
тура без різких 
перепадів, помір-
на кімнатна – 18–20 
градусів, але не 
нижче 15.

Зі г о к а к т ус и 
люблять ґрунт по-
живний і пухкий, рясний полив, 
обмивання і обприскування, ре-
гулярні позакореневі і кореневі 
підгодівлі слабким розчином 
добрив.

Пересаджувати квітку краще 
після цвітіння у кінці лютого. 
Горщик для «декабриста» виби-
рають просторий, але неглибо-
кий, обов’язково потрібний шар 
з дренажу на дні, бо застою води 
ці рослини не переносять.

Головне перед цвітінням – 
режим. Кущики «декабриста», 
усипані квітками, радують око, 
точніше будуть радувати, якщо 
правильно до цього підійти.

Для рясного цвітіння зіго-
кактуса потрібен період спокою, 
він сприяє закладці бутонів. 
Для цього з середини серпня 
до початку вересня припиняють 
підгодівлю і обприскування, по-
лив скорочують до мінімуму. 
У таких умовах при зниженій 

температурі кактус тримають 
близько місяця.

Не слід допускати різкі зміни 
умов утримання, повертання різ-
ними сторонами до світла, пере-
ставлення горщика. Поступово 
збільшують полив, відновлюють 
підгодівлі. Якщо придбаний зіго-
кактус в розквіті або з бутонами, 
може статися так, що 85% з них 
опаде. Це нормальна реакція рос-
лини на зміну місця знаходжен-
ня. «Декабрист» на наступний 
рік або ще в поточному сезоні 
обов’язково порадує квітами.

Прищипуванням і обрізан-
ням створюють густоту крони. 
На молодих паростках найчас-
тіше з’являються бутони, тому 
рясне цвітіння сприяє частому 
підрізанню «декабриста».

Розмножується зігокактус 
черешками, які мають 2–3 сег-
мента. Після зрізання живці під-
сушують, ставлять на вологий 
ґрунт. Можна зверху закрити 
скляною банкою і періодично 
провітрювати.

Якщо при пересадці виявлене 
нездорове коріння, то очищають 
кореневу систему від землі, гаря-
чою водою промивають, обсушу-
ють і знову садять кущ у свіжий 
ґрунт. Після цього зігокактус 
поливати обережно, краще об-
прискувати і тримати у вологій 
атмосфері (пластиковий ковпак, 
тепличка). Якщо коріння здорове, 
то пересадка буде на користь.

Брак будь-яких елементів теж 
може спровокувати скидання 
бутонів і сегментів. Потрібно 
пам’ятати, що і у здорових рос-
лин опадає невелика кількість 
сегментів – це наслідок фор-
мування крони. Якщо бутонів 
сформувалося занадто багато, то 
обпадання частини з них – нор-
мальне явище.

Головним шкідником зіго-
кактуса є павутинний кліщ, для 
позбавлення від якого переса-
джують рослину у новий ґрунт.

Гороскоп на тиждень 5 - 11 лютого

 Смачного!

ОВЕН
Ваші сили, вміння 

та здібності потрібні 
багатьом. Але ви трохи загруз-
ли у щоденній рутині. Трудові 
подвиги тільки виснажать.

ТЕЛЕЦЬ
Доведеться щось мі-

няти – або у стосунках 
з близькими людьми, або у вза-
єминах з колегами та діловими 
партнерами.

БЛИЗНЮКИ
Напружена робо-

та здатна обернутися 
перевтомою, і хоч фі-

нансові результати все виправ-
дають, варто знизити темпи 
і відпочити.

РАК
Сприятливий, про-

дуктивний тиждень, 
навіть мінімальні зусилля 
принесуть непогані результати. 
У вихідні підтримайте друзів.

ЛЕВ
Сприятливий пе-

ріод для нових справ 
і проєктів. Уникайте запізнень 
і непорозумінь у громадських 
місцях.

ДІВА
Вдалий час  д ля 

компроміс ів,  при-
мирень та здійснення цілком 
реальних бажань і планів. 
Щирість, доброта і душевна 
щедрість наблизять успіх.

ТЕРЕЗИ
Тиждень прогресу 

у професійній сфері 
й у бізнесі. Не будьте занадто 
критичні до себе. Не з'ясовуйте 
стосунки та не шукайте винних.

СКОРПІОН
Сприятливий пе-

ріод для реалізації 
багатьох починань. Ви будете 
енергійні, активні, винахідливі. 
Справи підуть легко.

СТРІЛЕЦЬ
З'явиться натхнення 

та нові сили. На вас че-
кає значне просування у спра-
вах. Зможете досягти того, про 
що давно мріяли.

КОЗЕРІГ
Якщо ви прагнете 

великого успіху, муси-
те визначитися з принципами 
й чітко з'ясувати, чого бажаєте 
та на яких умовах.

ВОДОЛІЙ
Зараз не варто туп-

цювати на місці, ру-
хайтесь уперед. Про-

демонструйте незамінність на 
роботі – отримаєте винагороду.

РИБИ
Ц е й  т и ж д е н ь 

буде менш напруже-
ним, аніж минулий. 

З'явиться й вільний час, і мож-
ливість трохи відпочити й роз-
віятися.

Як доглядати  
за зігокактусом  
у домашніх умовах
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5
лютого
середа

6
лютого
четвер

7
лютого

п’ятниця

8
лютого
субота

9
лютого
неділя

10
лютого

понеділок

11
лютого

вівторок

- 5°
+ 1°

- 6°
   0°

- 8°
   0°

- 10°
- 3°

- 6°
+ 2°

- 3°
+ 4°

+ 2°
+ 4°

738 739 743 749 744 729 734
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ



7 Середа, 5 лютого 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Телепрограма
ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 10.02 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 11.02 ÑÅÐÅÄÀ, 12.02 ×ÅÒÂÅÐ, 13.02 Ï’ßÒÍÈÖß, 14.02 ÑÓÁÎÒÀ, 15.02 ÍÅÄ²Ëß, 16.02

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Домашні вогни�
ща" 12+

10.35 Т/с "Жіночий рай"
16+

12.00 Д/ц "Аромати Іспанії"
13.10,05.25 #ВУКРАЇНІ
13.40 Бюджетники
14.25 Д/ц "Аромати Перу"
15.10 UA:Фольк
16.15,19.20 Д/ц "Боротьба

за виживання"
17.25 Перша шпальта
18.20,02.40 Тема дня
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.30,23.40  UA:Спорт
21.45 Розважальна про�

грама
22.15 Т/с "Епоха честі"

1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2020"

11.15,12.20 "Міняю жінку"
13.40,14.45 "Світ навиворіт
15.45 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.10 Т/с "Мама" (12+)
19.20 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Не відпус�

кай" (16+)
22.45 "Гроші 2020"

²ÍÒÅÐ

06.10,22.00 "Слідство
вели...

09.45,18.00, 19.00 "Сто�
сується кожного"

11.40, 12.25 Х/ф "Чого хоче
Жюльєтт" 16+

13.50 Х/ф "Останній діа�
мант" 16+

15.50 "Чекай на мене
20.00,02.55 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

06.30,18.00, 22.40 Один за
всіх 16+

07.50 Ультиматум 16+
09.25 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
12.15 МастерШеф 12+
17.25,21.55 Відлік часу
17.30,22.00 Вікна�Новини
19.55 "Та, що бачить завт�

ра" 16+
23.50 Слідство ведуть ек�

страсенси 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні

новини
10.05, 13.20 Т/с "Ніконов і

Ко" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.40, 16.20 Х/ф "Безодня"
16.55 Х/ф "Земля після

нашої ери" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.15, 21.30 Х/ф "Центурі�

он" 16+
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф "Фаворитка"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 Х/ф "Він я та його
друзі" 16+

10.20 Х/ф "Мисливці на
привидів"

14.40 Х/ф "Пустун" 16+
16.40 Х/ф "Ми � Міллери"
18.50 Х/ф "Шпигун, який

мене кинув" 16+
21.00 Х/ф "Дім великої ма�

тусі"
23.00 Х/ф "Крок вперед"

ÍÒÍ

07.55 Х/ф "Кримінальний
талант"

10.55, 19.30 Т/с "Альпійсь�
кий патруль" (16+)

12.30,16.30, 19.00, 23.15,
03.05 "Свідок"

12.50 "Таємниці світу"
14.10 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+

17.00 Історія одного злочи�
ну 16+

19.50 Ток�шоу "Говорить
Україна"

21.00 Т/с "Жіночий лікар
4" 16+

23.30 Т/с "Між коханням та
ненавистю" 16+

02.10 Зірковий шлях

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Аромати Іспанії"
12.30 Д/ц "Аромати Греції"
13.10 Сильна доля
14.25 Д/ц "Аромати Перу"
15.10 Бюджетники
15.45,05.25 #ВУКРАЇНІ
16.15,19.20 Д/ц "Боротьба

за виживання"
17.25 Схеми.
18.20,02.40 Тема дня
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.30,23.40  UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Т/с "Епоха честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15,12.20 "Міняю жінку"
13.40,14.45 "Світ навиворіт
15.45 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.10 Т/с "Мама" (12+)
19.20 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Не відпус�

кай" (16+)
22.45,00.45 "Одруження на�

осліп"
²ÍÒÅÐ

05.25,22.00 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�

лек" 12+
12.25 Х/ф "Слід Сокола"
14.45,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.55 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

06.00,18.00 Один за всіх
07.10 Ультиматум 16+
09.05 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
11.55 МастерШеф 12+
17.25,21.55 Відлік часу
17.30,22.00 Вікна�Новини
19.55 Т/с "Та, що бачить

завтра" 16+
22.40 Таємниці ДНК 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Секретний фронт.

Дайджест
11.05, 13.20 Х/ф "Бео�

вульф" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Центуріон" 16+
15.35, 16.20, 21.20 Т/с

"Дільничний з ДВРЗ"
18.45,21.00 Факти. Вечір
23.05 Х/ф "12 років раб�

ства" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Дім великої ма�
тусі"

11.00 Т/с "Відчайдушні до�
могосподарки" 16+

13.00,19.00 Хто проти
блондинок? 12+

21.00 Х/ф "Дім великої ма�
тусі 2" 12+

23.00 Х/ф "Крок вперед 2:
Вулиці"

00.50 Т/с "Медфак" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Поїзд поза роз�
кладом"

10.35, 19.30 Т/с "Альпійсь�
кий патруль" (16+)

12.50 "Свідок. Агенти"
14.10 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен"

(12+)
01.35 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30,02.30 Зірковий шлях
11.30,03.10 Реальна місти�

ка
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Жіночий лікар 4"
23.20 Контролер
00.00,02.15 Т/с "Між кохан�

ням та ненавистю"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Аромати Греції"
13.10 Енеїда
14.25 Д/ц "Аромати Перу"
15.10 Сильна доля
16.15,19.20 Д/ц "Боротьба

за виживання"
17.25 Наші гроші
18.20,02.40 Тема дня
19.55 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
21.30,23.40, 02.25 UA:Спорт
21.45 Бюджетники
22.15 Т/с "Епоха честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15,12.20 "Міняю жінку"
13.35 "Світ навиворіт
16.00 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.10 Т/с "Мама" (12+)
19.20 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Не відпус�

кай" (16+)
22.45,23.55, 00.40 "Світ на�

виворіт 11: Китай"
²ÍÒÅÐ

05.25,22.00 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�

лек" 12+
12.25 Х/ф "Оцеола: Права

рука розплати"
14.45,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.55 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

08.55 Т/с "Коли ми вдома.
11.50 МастерШеф 12+
17.25,21.55 Відлік часу
17.30,22.00 Вікна�Новини
19.55 Т/с "Та, що бачить

завтра" 16+
22.40 Давай поговоримо

про секс 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
12.30, 13.20 Х/ф "Міст шпи�

гунів" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.35, 16.20, 21.20 Т/с

"Дільничний з ДВРЗ"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.10 Х/ф "Три біллборди у

Еббінгу, Міссурі" 16+
01.20 Х/ф "Фаворитка" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Дім великої ма�
тусі 2" 12+

11.00 Т/с "Відчайдушні до�
могосподарки" 16+

13.10,19.00 Суперінтуїція
21.00 Х/ф "Дім великої ма�

тусі 3: Який батько,
такий син" 16+

23.00 Х/ф "Крок вперед 3"
01.00 Т/с "Медфак" 16+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 02.25 "Свідок"

09.00 Х/ф "34�й швидкий"
10.35, 19.30 Т/с "Альпійсь�

кий патруль" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.10,03.00 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен"
01.35 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30,02.30 Зірковий шлях
11.30,03.10 Реальна місти�

ка
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Жіночий лікар 4"

16+
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с "Між кохан�

ням та ненавистю"
16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Аромати Греції"
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.25 Д/ц "Аромати Мекси�

ки"
15.10 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
15.40 Біатлон.
17.15 Пліч�о�пліч
17.25,02.40 #ВУКРАЇНІ
18.25 "Зворотний відлік"
21.30,23.40, 02.25 UA:Спорт
21.45 Схеми.
22.15 Т/с "Епоха честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15,12.20 "Міняю жінку"
13.45,14.50 "Світ навиворіт
15.45 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.10 Т/с "Мама" (12+)
19.20 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Не відпус�

кай" (16+)
22.30 "Право на владу 2020"
00.55 "Гроші 2020"

²ÍÒÅÐ

05.30,22.00 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Мене зва�

ти Мелек" 12+
12.50 Х/ф "Вождь Біле

Перо"
14.50,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

06.25,18.00 Один за всіх
07.40 Ультиматум 16+
09.30 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
12.20 МастерШеф 12+
17.25,21.55 Відлік часу
17.30,22.00 Вікна�Новини
19.55 Т/с "Та, що бачить

завтра" 16+
22.40 Я соромлюсь свого

тіла 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Секретний фронт
12.35, 13.20 Х/ф "Зелена

книга" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.30, 16.20, 21.20 Т/с

"Дільничний з ДВРЗ"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
23.10 Х/ф "Безодня" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Дім великої ма�
тусі 3: Який батько,
такий син" 16+

11.00 Т/с "Відчайдушні до�
могосподарки" 16+

13.10,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Білі ціпоньки"
23.00 Х/ф "Крок вперед:

Революція"
01.00 Т/с "Медфак" 16+

ÍÒÍ

07.55,16.50 "Випадковий
свідок"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 02.30 "Свідок"

09.00 Х/ф "Нічна пригода"
10.45, 19.30 Т/с "Альпійсь�

кий патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.10,03.05 "Речовий доказ"
18.20,03.55 "Правда життя"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен"
01.35 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,02.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Жіночий лікар 4"

16+
23.20 Слідами Андрія Геру�

са. Частина друга
00.00, 02.15 Т/с "Між кохан�

ням та ненавистю"
16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Аромати
13.10 Д/ц "Браво, шеф!"
14.25 Д/ц "Аромати Мекси�

ки"
15.10,19.20 Д/ц "Боротьба

за виживання"
15.40 Біатлон
17.15 Пліч�о�пліч
17.25 Схеми.
17.55 VoxCheck
18.20 Тема дня
19.15 "Євробачення�2020"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.30,23.40, 02.25 UA:Спорт
21.45 Перша шпальта
22.15 Т/с "Епоха честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15,12.20 "Міняю жінку"
13.35,14.40 "Світ навиворіт
15.45 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.10 Т/с "Мама" (12+)
19.20 "Секретні матеріали
20.25,22.15 "Жіночий квар�

тал"
00.10 Х/ф "Секс�місія"

²ÍÒÅÐ

05.25,22.00 "Слідство
вели...

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Х/ф "Ульзана"
13.25 Х/ф "Білі вовки"
15.40,23.45 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
03.05 "Орел і Решка
04.25 "Подорожі в часі"

ÑÒÁ

06.30,18.00 Один за всіх 16+
07.45 Ультиматум 16+
09.30 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
12.15 МастерШеф 12+
17.25,21.55 Відлік часу
17.30,22.00 Вікна�Новини
19.10,22.40 Хата на тата 12+
23.35 Х/ф "Операція "И" і

інші пригоди Шурика"
01.15 Євробачення 2020.

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.00, 13.20 Х/ф "Життя

гірше звичайного"
12.45,15.45 Факти. День
13.30,16.20, 22.40 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель шоу 12+
23.35 Х/ф "Ейс Вентура

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00, 23.20 Х/ф "Нерви на
межі"

10.50 Х/ф "Крок вперед"
21.10 Х/ф "Давай, танцюй"
01.15 Х/ф "Брати з Гримсбі"

ÍÒÍ

06.00 Х/ф "Сімнадцятий
трансатлантичний"

07.50,16.50, 02.55 "Випад�
ковий свідок"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 02.25 "Свідок"

09.00 Х/ф "Версія полков�
ника Зоріна"

10.45, 19.30 Т/с "Альпійсь�
кий патруль" (16+)

12.50,04.00 "Правда життя"
14.10,03.35 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен"
01.35 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00 Сьогодні

09.30,05.30 Зірковий шлях
11.30,03.50 Реальна місти�

ка
12.30, 15.30 Т/с "Довга до�

рога до щастя" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Назавжди"
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 "Зворотний відлік"
12.00 Скелетон.
13.00,18.50 "Євробачення�

2020"
13.30 Скелетон
14.30 #ВУКРАЇНІ
15.00 Пліч�о�пліч
15.40 Біатлон
17.00 Т/с "Епоха честі"
19.00 "Євробачення�2020".

Другий тур
23.00 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Х/ф "Сорок вісім го�

дин" (16+)
12.05 Х/ф "Інші сорок вісім

годин" (16+)
14.10 Х/ф "Некерований"
16.25,21.30 "Вечірній квар�

тал"
18.30 "Розсміши коміка"
19.30,05.15 ТСН
20.15 "Українські сенсації
23.25,00.25 "Світське жит�

тя. 2020"
01.25 "Жіночий квартал "

²ÍÒÅÐ

07.10 Х/ф "Дівчина без ад�
реси"

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Приходьте зав�

тра"
13.00 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці"
14.45 Х/ф "Три тополі на

Плющисі"
16.10, 20.30 Т/с "Не жіноча

робота" 12+
20.00,02.10 "Подробиці"
22.15 Х/ф "Принцеса на бо�

бах"
00.20 Х/ф "Сім днів до вес�

ілля"

ÑÒÁ

06.10 МастерШеф.
09.55 Т/с "Та, що бачить

завтра" 16+
17.05 Хата на тата 12+
19.00 Євробачення 2020
22.15 Х/ф "Дівчата"
23.55 Дівчата: невідома

версія
ICTV

07.35 Я зняв!
09.20 Х/ф "Ейс Вентура
10.55 Скетч�шоу "На трьох"
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу 12+
14.25 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Смертельна

зброя"
23.10 Х/ф "Святі з Бундо�

ка" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.35 Варьяти 12+
13.00 Хто зверху? 12+
15.00 Х/ф "Казки на ніч"
17.00 Х/ф "Дракон Піта"
19.00 М/ф "Ваяна"
21.00 Х/ф "Вартові Галак�

тики" 16+
23.40 Х/ф "Воїни світла"

ÍÒÍ

05.50 Х/ф "Викликаємо во�
гонь на себе" (12+)

12.00 "Легенди карного
розшуку"

15.35 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Дежа вю"
21.35 Х/ф "Чужий проти чу�

жого" (16+)
23.30 Х/ф "Лінія" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,05.40 Зірковий шлях
08.45, 15.20 Т/с "Дорога до�

дому" 12+
16.50, 21.00 Т/с "День Свя�

того Валентина"
20.00 Головна тема
23.10 Х/ф "Служниця трьох

панів"
01.10, 02.15 Х/ф "Сусіди по

розлученню"
01.45 Телемагазин
03.15 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 "Євробачення�2020"
13.05 Д/ц "Мегаполіси"
13.40,15.30 Пліч�о�пліч
13.55 Біатлон.
15.00 #ВУКРАЇНІ
16.10 Біатлон.
17.00 UA:Біатлон. Студія
17.20 Т/с "Епоха честі"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.25 Розважальна програ�

ма
22.00 Х/ф "Чудернацькі

фантазії Чарлі Свона
III" 16+

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�забава"
09.45 "Світ навиворіт
10.55,02.50 "Світ навиворіт"
11.45 Т/с "Не відпускай"
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Голос країни 10"
23.30 Х/ф "Некерований"
01.15 "Жіночий квартал "

²ÍÒÅÐ

07.30 Х/ф "Артист із Коха�
нівки"

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
13.00 Х/ф "Заміж на 2 дня"
14.50 Т/с "Мене звати Ме�

лек" 12+
18.10 Х/ф "Патрик"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Гра Моллі" 16+
23.10 Х/ф "Афера по�англ�

ійськи" 16+
ÑÒÁ

06.45 Хата на тата 12+
19.00 Слідство ведуть екст�

расенси 16+
20.00 Один за всіх 16+
22.05 Детектор брехні 16+

ICTV

07.20, 13.00 Т/с "Відділ 44"
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф "Смертельна

зброя" 16+
16.40 Х/ф "Смертельна

зброя�2" 16+
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Смертельна

зброя�3" 16+
22.45 Х/ф "Смертельна

зброя�4" 16+
00.55 Х/ф "Життя гірше

звичайного"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00,11.20 Kids Time
09.05 М/с "Шоу Луні Тьюнз"
09.30 М/ф "Ману"
11.25 М/ф "Королівський

коргі"
13.00 Х/ф "Казки на ніч"
15.00 Х/ф "Дракон Піта"
17.00 М/ф "Ваяна"
19.00 Х/ф "Відьмина гора"
21.00 Х/ф "Вартові Галак�

тики 2" 12+
23.50 Х/ф "Орбіта 9" 12+
01.40 Х/ф "Пустун" 16+

ÍÒÍ

05.20 Х/ф "Допінг для ан�
гелів"

06.55 "Страх у твоєму домі"
10.30 Х/ф "Дежа вю"
12.30 Х/ф "Вірні друзі"
14.20 Х/ф "Зіта і Гіта"
17.10 Х/ф "Чужий проти чу�

жого" (16+)
19.00 Х/ф "Золоте теля"
22.15 Х/ф "Пастка 44" (18+)
00.10 Х/ф "Лінія" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.00 Т/с "День Святого

Валентина"
13.10 Т/с "Назавжди"
17.00, 21.00 Т/с "На самій

межі" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с "Я чекатиму

тебе завжди"
01.45 Телемагазин
02.45 Х/ф "Служниця трьох

панів"
04.15 Х/ф "Сусіди по роз�

лученню"
05.40 Реальна містика
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Інформує Романівське 
бюро правової допомоги.

Якщо одним із пунктів ваших 
видатків є витрати на навчання, 
то згідно зі статтею 166 Податко-
вого кодексу України, ви можете 
повернути собі частину грошей 
у вигляді податкової знижки.

Держава зобов’язується від-
шкодувати витрачені кошти на 
оплату навчання в дошкільних, 
позашкільних закладах, закладах 
загальної середньої освіти, про-
фесійної (професійно-технічної) 
та вищої освіти.

Отримати  
податкову знижку?

Щоб повернути собі гроші, 
потрібно буде зібрати пакет до-
кументів, до якого входять:

• копія паспорта;
• копія ідентифікаційного 

номера;
• копія про доходи за фор-

мою № 3;
• копія договору із закладом 

освіти;
• копія квитанцій (чеків, пла-

тіжних доручень) про оплату 
навчання;

• оригінали документів, що 
підтверджують ступінь спо-
ріднення (якщо за навчання 
сплачують батьки, то потрібно 

надати свідоцтво про народжен-
ня дитини; якщо на податкову 
знижку претендує чоловік або 
дружина – свідоцтво про шлюб);

• податкова декларація про 
майновий стан і доходи;

• заява, у якій зазначено рек-
візити рахунку для перерахуван-
ня відшкодування.

На кого вигідніше 
оформлювати 
податкову знижку?

Податкову знижку оформити 
може сам студент (якщо він має 
офіційний заробіток, з якого 
сплачує податки) або його член 
сім’ї першого ступеня спорід-
неності (мати, батько, дружина/
чоловік).

Особа, що хоче отримати 
виплату, повинна відповідати 
наступним критеріям:

• мати громадянство України 
та ІПН (ідентифікаційний код);

• не бути приватним підпри-
ємцем;

• розмір річної заробітної 
плати повинен бути вище суми 
податкової знижки (враховується 
заробітна плата із вирахування-
ми ЄСВ, обов’язкових страхових 
Накопичувального фонду та до 
недержавного пенсійного фонду);

• оформити знижку необхід-
но до кінця податкового року, 
наступного за звітним.

Оформленням податкової 

знижки краще займатися тому, 
хто офіційно працює і отримує 
найбільшу зарплату.

Це логічно, оскільки розмір 
соціальної пільги безпосередньо 
залежить від суми сплачених по-
датків, але разом із цим не може 
перевищувати 18% від них.

Особливості розрахунку  
на прикладі

Припустимо, що офіцій-
на зарплата в чоловіка склала 
200 тисяч гривень за рік. Із цієї 
суми установа, у якій він працює, 
утримала з нього податок на до-
ходи фізичних осіб (ПДФО – 18%) 

у розмірі 36 тисяч гривень. А за 
навчання своєї доньки він спла-
тив 40 тисяч гривень.

Отже, формула розрахунку 
така:

1. 200 000–40000 = 160 000.
2. Із отриманої суми слід від-

няти податок на доходи фізичних 
осіб, тобто 160000 * 18% = 28 800.

3. 36 000–28800 = 7 200.
Це і буде та сама сума, на 

яку можна розраховувати під 
час оформлення пільги на на-
вчання. Наприклад, у 2020 році 
податкова знижка буде врахо-
вувати витрати, понесені на на-
вчання у 2019 році, а у 2021 році 
за 2020 рік.

Важливо: повернути 
кошти вдасться лише за 
здобуття освіти у вітчиз-
няних закладах освіти та 
без урахування оплати 
додаткових курсів чи 
навчання на військовій 
кафедрі.
При цьому обов’язково слід-

куйте за тим, щоб у квитанції про 
сплату за навчання були вказані 
дані саме тієї особи, яка укладала 
договір із закладом освіти й буде 
отримувати податкову пільгу.

У кожного розмір податко-
вої пільги, на яку він претендує, 
буде різнитися. Однак, незалеж-
но від суми, не варто ігнорувати 
свої права.

Оформити податкову знижку 
можливо до 31 грудня року, на-
ступного за звітним (у 2020 році 
подаємо документи за 2019 рік).

Згідно зі статтею 179 Податко-
вого кодексу України, у разі ухва-
лення вам компенсації за навчання 
кошти будуть переведені на ваш 
банківський рахунок протягом 60 
днів після надходження пакету 
документів.

Якщо ви або ваші знайомі 
зіткнулися з правовими про-
блемами, просимо звертатися 
за безоплатною правовою допо-
могою до Романівського бюро 
правової допомоги за адресою: 
смт Романів, вул. С. Лялевича, 2 
(4-й поверх, каб. 425).

Хлопчика із ДЦП у 2016 році вряту-
вала волонтерка, яка забрала дитину 
додому і наступні три роки шукала 
родину для виховання в Україні. Але 
пошуки були марними.

Волонтерка Вікторія пригадує, що зустріла вперше Ан-
дрійка в Романівському спецінтернаті у жахливому стані. Він 
мав температуру за 40 і майже агонію. Тоді й забрала його 
додому і разом зі своєю мамою тимчасово замінила сім'ю.

Медсестра ж закладу, яка мала опікуватись Андрієм, 
винесла хлопчику смертельний вирок і не захотіла пере-
йматися його долею. Згодом її звільнили, Романівський 
спецінтернат переформатували, проте нікого за недбалість 
так і не покарали.

«Попри те, що було відкрито кримінальну справу. Але 
через деякий час вона була закрита», – каже Уповноважений 
Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Рідна матір від хлопчика не відмовилась, але до себе 
не забрала і дала згоду на усиновлення. «Мама живе в селі. 
Бідна родина, малозабезпечена. У неї є ще двоє дітей», –- 
каже волонтерка Світлана Харченко.

В Україні родину Андрієві шукали всі ці три роки. 
Але усиновила його родина американців Джеймі та Кріса 
Річардсонів. Нова закордонна сім'я маленького українця – 
багатодітна, батьки вже мають 13 дітей, і всі усиновлені 
з різних країн. Однак з Андрійком Джеймі та Кріс уже 
знаходять порозуміння, обіймають його і тримають за руку.

«В Америці є багато програм для реабілітації дітей 
з ДЦП, також у нас уже є одна донька із ДЦП, ми знаємо, 
як піклуватись», – переконує нова американська матір.

Українські наставниці, прощаючись із хлопчиком, 

вірять, що у новій родині йому буде краще.
Дитячий омбудсмен Микола Кулеба визнає, що контр-

олювати усиновлених за кордоном українців вкрай важко. 
Але зауважує, що іноземці частіше всиновлюють дітей 
з інвалідністю.

«У випадку з Андрієм ця сім’я повідомила, що не тільки 
вони є фахівцями, а і поруч з ними є відповідні центри 
реабілітації, медичні послуги, і вони не бояться того, що 
приймають таких дітей», – пояснює Уповноважений Пре-
зидента України з прав дитини Микола Кулеба.

З України, окрім Андрійка, родина у США усиновлює 
ще двох з важкими діагнозами діток із Запоріжжя, проте 
їм поки ще не дають візи, і тому мама залишається тут. 
А батько везе Андрія за океан і вже у соцмережах публікує 
світлини усміхненого хлопця у новому домі.

За матеріалами ТСН

Ольга Сідлецька

Голова Житомирської ОДА розпоря-
дженням закріпив за районами та містами 
області своїх заступників. За Романівським 
районом закріпили Наталію Остапченко.

Відповідний документ від 28 січня 2020 «Про розподіл 
обов’язків між головою, першим заступником голови та заступ-
никами голови обласної державної адміністрації» за підписом 
голови Житомирської облдержадміністрації Віталія Бунечка 
оприлюднили на сайті облдержадміністрації.

«З метою забезпечення оперативності у вирішенні завдань 
соціально-економічного розвитку районів та міст області, 
координації діяльності департаментів, управлінь та служб 
обласної державної адміністрації закріпити за районами та 
містами області заступників голови облдержадміністрації», – 
йдеться у розпорядженні.

Так, перший заступник голови ОДА Федоренко В. І. опікува-
тиметься містами Коростень та Малин, а також Коростенським, 
Лугинським, Малинським, Народицьким, Овруцьким і Олевським 
районами.

Заступник очільника ОДА Остапченко Н. В. куруватиме міста 
Житомир та Бердичів, Баранівський, Бердичівський, Житомир-
ський, Любарський, Пулинський, Романівський, Чуднівський 
райони.

За заступником голови облдержадміністрації Градівським В. М. 
закріплено Андрушівський, Брусилівський, Коростишівський, 
Попільнянський, Ружинський і Черняхівський райони.

Заступник голови ОДА Рогова В. Б. координуватиме місто 
Новоград-Волинський, Ємільчинський, Новоград-Волинський, 
Радомишльський та Хорошівський райони.

Як отримати  
податкову знижку на навчання

Дев'ятирічного Андрія Галушка  
із Романівського спецінтернату,  
де сказали, що він помре, усиновила 
сім'я з американського штату Індіана

Губернатор 
призначив куратора 
Романівського району


