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Відбулося засідання  
Координаційної ради з питань  
місцевого самоврядування

Прокуратура Житомирщини вима-
гає розірвання укладеного з порушен-
ням договору про будівництво басейну 
для спортивної школи за бюджетні 
кошти на суму 54,8 млн грн.

«Господарським судом Житомирської області відкри-
то провадження у справі щодо визнання недійсним та 
скасування рішення тендерного комітету КУ "Романів-
ська дитячо-юнацька спортивна школа" про визначення 
переможцем торгів товариства та визнання недійсним 
відповідного договору про закупівлю робіт на будівництво 
басейну за бюджетні кошти на суму 54,8 млн грн», – йдеться 
у повідомленні прокуратури Житомирщини.

Установлено, що процедура закупівлі проведена без 
погодження із Романівською районною радою, яка є за-
сновником спортивної школи.

Зокрема, сесією Романівської районної ради від 03.11.2017 
відмовлено КУ «Романівська дитячо-юнацька спортивна 
школа» у наданні дозволу виступити замовником будів-
ництва.

Як інформують у прокуратурі, комунальною установою 
визнано переможцем торгів на закупівлю робіт «Будівни-
цтво та облаштування фізкультурно-оздоровчого комплексу 

«Плавальний басейн» товариство, пропозиції якого не від-
повідали тендерній документації замовника. Такими діями 
порушені вимоги Закону України «Про публічні закупівлі».

На виявлене порушення Новоград-Волинською місце-
вою прокуратурою в інтересах держави заявлено позов, 

який наразі перебуває на розгляді у Господарському суді 
Житомирської області.

Нагадаємо, тендер на будівництво басейну Романівська 
ДЮСШ оголосила в грудні 2018 року. 9 січня 2019 року від-
бувся аукціон, до якого з 5 компаній було допущено лише 

2. ТОВ «Візин Річ» запропонувало 44,94 млн грн, ТОВ «Арт-
Хаус» – 54,87 млн грн. Переможцем стало ТОВ «АртХаус», 
з яким Романівська ДЮСШ уклала договір на будівництво 
басейну та облаштування фізкультурно-оздоровчого комп-
лексу в смт Романів по вулиці Медичній, 2-а.

Роботу Романівської 
райдержадміністрації перевірить 
робоча група Житомирської ОДА

Лариса Бджілка

Голова Житомирської ОДА Ві-
талій Бунечко підписав розпоря-
дження «Про створення робочої 
групи для здійснення перевірок 
роботи районних державних ад-
міністрацій».

29.01.2020 року за розпоряджен-
ням № 88 голови Житомирської 
ОДА було створено робочу групу 
для здійснення перевірок роботи 
районних РДА.

У першому кварталі 2020-го року 
передбачається перевірка Черняхів-
ської, Малинської, Баранівської та Ро-
манівської райдержадміністрацій. 
Так, новостворена робоча група здій-

снить перевірку Романівської РДА 
26 лютого цього року.

Під час перевірки вивчатимуть 
питання організаційної, правової ро-
боти, кадрової роботи та державної 
служби, діловодства та контролю, 
питання роботи із зверненнями гро-
мадян, інформаційно-комп̀ ютерного 
забезпечення, стан мобілізаційної 
готовності та ряд інших.

Прокуратура вимагає 
розірвати укладений з 
порушеннями договір про 
будівництво плавального 
басейну у Романові

Голова 
Романівської РДА 
відновив виїзні 
прийоми громадян

Голова Романівської районної державної ад-
міністрації Василь Флуд відновив проведення ви-
їзних прийомів громадян населеними пунктами 
Романівського району.

Зокрема 14 лютого запланований прийом гро-
мадян головою Романівської РДА в смт Биківка 
на 11.00.

СЕРЕДА

с. 2

Крок до мрії про власний бізнес.  
Як працює програма  
доступних кредитів? с. 8

с. 8

Закохані та щасливі:  
молода пара з Врублівки  
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Лариса Бджілка

6 лютого 2020 року 
у кабінеті місцевого 
самоврядування під 
головуванням Олек-
сандра Кондратюка – 
голови районної ради, 
відбулось засідання 
Координаційної ради 
з питань місцевого 
самоврядування.

Сільські, селищні голови ра-
йону та начальники відділів й 
управлінь Романівської РДА – чле-
ни Координаційної ради, розгля-
нули низку питань, що стосуються 
безпосередньої діяльності само-
врядних органів:

1. Щодо впровадження про-
грамного комплексу «Інтегрована 
інформаційна система «Соціальна 
громада». Поінформувала Кондра-
тюк Т. В. – начальник управління 
праці та соціального захисту на-
селення РДА;

2. Про особливості електро-
нного декларування у 2020 році. 
Поінформувала Бабич О. С. – кон-
сультант з юридичних питань ви-
конавчого апарату районної ради;

3. Про зміни у законодавстві 
щодо оренди об’єктів комунальної 
власності;

4. Про впорядкування питань 
комунальної власності в умовах 
процесу децентралізації. Поінфор-
мувала Мошонець В. Ф. – начальник 
відділу з питань комунальної влас-
ності та фінансово-господарського 
забезпечення районної ради;

5 Питання оптимізації мережі 
закладів освіти району. Поінфор-
мувала Гаврилова О. Л. – начальник 
відділу освіти РДА;

6. Про підсумки виконання бю-

джету за 2019 рік та перспективи 
на 2020 рік. Поінформувала Горо-
бець Н. А. – начальник управління 
фінансів РДА;

7. Деякі питання реалізації 
повноважень органів місцевого 
самоврядування у сфері земель-
них відносин, бюджету та роз-
витку територій. Поінформував 
Кондратюк О. П. – голова район-
ної ради.

У роботі Координаційної ради 
також взяв участь голова Рома-
нівської райдержадміністрації 
В. В. Флуд.

15 лютого 2020 року у Романів-
ському РБК об 11:00 розпочнеться 
конкурсна програма фестивалю об-
ласного рівня «Кришталь мелодій».

О 17:00 розпочнеться гала-кон-
церт. Гості фестивалю – заслуже-

ні артисти України та артисти 
з Польщі. На гала-концерті ви-
ступатимуть переможці конкурс-
ної програми з різних куточків 
Житомирщини.

Зазначимо, обласний фести-

валь у Романові проходить лише 
раз на два роки.

Адміністрація Романівсько-
го РБК запрошує усіх на заходи 
для отримання моря позитивних 
емоцій.

Лариса Бджілка

Із 5 лютого громадяни України, 
які є власниками ID-карток, мо-
жуть отримати послугу із внесення 
кваліфікованого електронного під-
пису (КЕП) на безконтактний елек-
тронний носій (чіп) ID-картки.

Запровадження послуги з внесення КЕП на ID-
картку надасть громадянам можливість:

• користуватися різноманітними електронними 
сервісами державних органів;

• отримувати адміністративні і банківські послуги;
• відкривати та вести бізнес тощо, не виходячи 

з дому.
Послуга доступна для громадян України, які до-

сягли 18-річного віку, і надаватиметься безкоштовно.

Наразі ї ї можна отримати двома способами:
1. одразу після отримання нової ID-картки – у те-

риторіальному підрозділі ДМС за місцем реєстрації 
особи;

2. записати на раніше видану ID-картку – у будь-
якому територіальному підрозділі ДМС, незалежно 
від місця реєстрації.

Зверніть увагу! Для запису КЕП на чіп ID-
картки знадобиться PIN-код (PIN2), який осо-
бисто вказується власником ID-картки під час 

її отримання.
Термін дії сертифікатів ключів КЕП становитиме 

2 роки. Оформлення КЕП та внесення його на чіп ID-
картки не є обов’язковим і здійснюється за бажанням 
громадянина.

Нагадаємо, що першим громадянином України, 
який скористався безкоштовною послугою Державної 
міграційної служби, став Президент України Воло-
димир Зеленський.

Довідково. Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – 
це аналог власноручного підпису у світі електронного 
документообігу. Він наділяє юридичною силою файл, 
створений на комп’ютері. Головні переваги ЕЦП – на-
дійність та непідробність.

З початку оформлення біометричних документів 
в Україні Державна міграційна служба оформила 
понад 4,4 мільйона ID-карток і має усі технічні можли-
вості для внесення на них КЕП за бажанням власника.

Відновлення та 
заміна посвідчення 
водія – одна з найпо-
пулярніших послуг 
сервісних центрів 
МВС: щороку за нею 
звертається більше 
500 000 українців.

Так само, як і замовлення ін-
дивідуальних номерних знаків чи 
перевірка авто за VIN-кодом, цей 
сервіс відтепер доступний онлайн 
в електронному кабінеті водія.

За допомогою онлайн-
сервісу громадянин  
може замовити:

• обмін посвідчення водія 
в разі зміни персональних даних;

• отримання посвідчення водія 
замість втраченого, викраденого 
або пошкодженого;

• заміну посвідчення водія, 
виданого особі вперше, після за-
кінчення строку його дії (за умови 
вчинення особою протягом двох 
років з дня видачі посвідчення во-
дія не більше 2 адміністративних 
порушень ПДР).

Проєкт реалізується у парт-
нерстві Головного сервісного цен-
тру МВС і Міністерства цифрової 
трансформації та за підтримки 
проєкту USAID/UK aid «Прозо-
рість та підзвітність у державному 
управлінні та послугах/TAPAS» 
і Фонду Східна Європа.

Алгоритм  
отримання послуги:

• після авторизації в ЕКВ особа 
подає заяву в електронній формі;

• до заяви громадянин додає 
електронні копії документів, що 
підтверджують зміну персональ-
них даних (за потреби), довідки 
з поліції (за потреби) і чинної ме-
дичної довідки форми 083/о;

• заява підписується кваліфі-
кованим електронним підписом 
(КЕП) особи або MobileID

Громадянин отримує відповід-
не сповіщення у випадку успішної 
перевірки поданої заяви та доку-
ментів за всіма передбаченими 
державними реєстрами та базами. 
Відмовлення в наданні послуги 
можливе з ряду причин, що пе-
редбачені постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.11.2019 
№ 946, яка вносить зміни до По-
ложення про порядок видачі по-
свідчень водія та допуску грома-
дян до керування транспортними 
засобами. Отримати посвідчення 
водія громадянин зможе у терито-
ріальному сервісному центрі МВС, 
зазначеному в його електронній 
заяві. Звертаємо вашу увагу на те, 
що послуга є платною.

Стежте за нововведеннями 
реформи на сайті Головного сер-
вісного центру МВС. За консуль-
таціями звертайтеся на офіційну 
сторінку у фейсбуці або за теле-
фоном (044) 290-19-88.

Регіональний с 
ервісний центр МВС  

у Житомирській області

У Романівській РДА 
пройдуть співбесіди 
керівництва району  
з сільськими  
і селищними головами

Лариса Бджілка

Про це «20 хвилин Романів» 
повідомили в райдержадміні-
страції.

«У Романівській районній дер-
жавній адміністрації 13 та 14 лю-
того цього року проходитимуть 
співбесіди з головами сільських 
та селищних рад з питань життє-
діяльності місцевих громад», – по-
інформували нашого журналіста.

Електронний цифровий підпис: 
що це і кому він знадобиться?

Відбулося засідання 
Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування

Усі бажаючі запрошуються на 
фестиваль «Кришталь мелодій»

Заміна посвідчення 
водія відтепер 
доступна онлайн 
через електронний 
кабінет водія

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.



3 Середа, 12 лютого 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Новини

Дивіться, який 
фейк розганяють: 
чиновник із МОЗ обу-
рився, що пенсіонери 
лягають в лікарні, аби 
наїстися на халяву.

Ця «новина» настільки зачепи-
ла читачів за живе, що нас просто 
засипали повідомленнями – про-
сять з’ясувати, чи дійсно він таке 
говорив. Тому ще раз кажемо: 
друзі, це фейк.

По-перше, у МОЗ немає за-
ступника міністра на ім’я Михайло 
Мальцев. По-друге, інформацію 
почали розганяти через сайти-
сміттярки (всілякі бібісісісіенени 
і тому подібні). Далі розгон про-
довжився через ручні пабліки цих 
сміттярок у фейсбуці.

По-третє, інформація з’явилася 
на фоні уже «зарядженої» ауди-

торії: тема народного обранця 
Брагара та елітних собак.

А тепер – найцікавіше: новину 
«запозичили» з Московії. У березні 
минулого року у Пермському краї 
РФ розгорівся скандал з приводу 
таких слів місцевого замміністра 
охорони здоров’я. Показовим є те, 
що українські сайти зумисно за-
мовчують, в якій країні це сталося. 
Відтак складається хибне вражен-
ня, ніби мова йде про українського 
чиновника.

Таким чином, ця інформація 
ще більше підриває довіру до влад-
них інститутів.

Раніше ми вже писали про три 
основні, на наш погляд, ознаки, 
які змушують читачів сприймати 
інформацію в конкретному роз-
різі або спотворюють враження 
про подію. Це – недоговореність, 
емоційна лексика та оцінка подій. 
Пильнуйте і не ведіться на фейки!

Джерело – інформаційна 
кампанія «По той бік новин»

«Пенсіонери  
лягають в лікарні, аби 
наїстися на халяву» – 
фейкова новина

Творчий учитель –  
творчий учень

Запрацювала безкоштовна функція 
перевірки обмінних файлів, необхідних 
для реєстрації земельних ділянок

Щорічно з метою створення 
умов для професійної реалізації 
педагогів, поширення їх інновацій-
ного досвіду проводиться конкурс-
виставка педагогічних розробок 
(методичок, практикумів, слов-
ників тощо). Цьогоріч у виставці 
«Педагогічна освіта Житомирщи-
ни 2020» взяли участь 12 педагогів 
громади.

Це роботи 4 учителів КУ «ОНЗ 
«Миропільська гімназія», а саме: 
практичний порадник «Слід діяти 
глобально» учителя початкових 
класів Гуменюк О. Б. і навчально-
методичний посібник «Робота 
з текстом як засіб реалізації зміс-
тової лінії «Екологічна безпека й 
сталий розвиток» з використанням 
технологій критичного мислен-
ня» учителів української мови 
та літератури Ковальчук В. М. 
і Митнік Л. О., словник біологічних 
термінів і понять учителя біології 
Колодяжненської філії Бабіч І. М. 
та практичний посібник «Вірші 

та римівки на уроках англійської 
мови» учителя англійської мови 
Колодяжненської філії Сидор-
чук Р. Б.

У конкурсі взяли участь пра-
ці 4 учителів КУ «Миропільська 
ЗОШ І–$5ІІ ступенів»: збірник 
тестових завдань з основ здоров’я 
для 3 класу учителя початкових 
класів Нікончук С. Л., практичний 
посібник «Путівник для учнів зі 
збереження природних ресурсів» 
учителів Пудайло І. А. та Рибаль-
ченко Ю. В., збірник дидактичних 
ігор з географії учителя географії 
Порохнявко Л. П., практичний 
посібник «Формування інфор-
маційної культури користувачів 
шкільної бібліотеки: традиції та 
новації» бібліотекаря Шрам Т. С.

Учасниками виставки стали 
також 2 учителя Печанівської 
ЗОШ І–$5ІІ ступенів з роботами: 
методичний посібник «Іннова-
ції в організації дослідницько-
експериментальної діяльності 

учнівської молоді» учителя хімії 
Оксаніч О. Ф., збірник завдань з хі-
мії: вправи, тести за програмою 7 
класу учителя хімії Савчук А. В.

Були представлені також 2 ро-
боти з КУ «Миропільський центр 
розвитку дитини»: дидактичний 
посібник «Організація роботи на 
екологічній стежині» вихователя 
Усач Т. В., дидактичний посібник 
«Застосування арт-методів у корек-
ційній роботі з дошкільниками» 
логопеда Цьомик М. О.

Усі роботи спрямовані на впро-
вадження в практику особистих 
напрацювань, компетентнісних 
підходів до освіти дітей та молоді, 
ідей STEM та спеціалізованої осві-
ти наукового спрямування. З ме-
тою підвищення ролі та статусу 
творчих педагогів у педагогічних 
колективах 31 січня в адмінпри-
міщенні Миропільської селищ-
ної ради відбулося нагородження 
учасників педагогічного конкурсу.

Сайт Миропільської ОТГ

Рівень відмов у ре-
єстрації скоротиться 
до 4%.

Про це повідомив прем’єр-
міністр Олексій Гончарук під час 
презентації мобільного додатка 
«Дія».

Обмінні файли, необхідні 
для реєстрації земельних ді-
лянок, – XML файли – перед по-
дачею можна буде безкоштовно 
перевірити. Відповідну функцію 
перевірки 6 лютого запустив 
Держгеокадастр.

«Відтепер, якщо ви подає-
те документи для реєстрації 
земельної ділянки, ваш файл 
може бути автоматично переві-
рений програмою і ви отримаєте 
зворотний зв’язок із переліком 
помилок, якщо ви їх припусти-
лися», – сказав глава уряду.

За його словами, раніше 
люди могли місяцями не отри-
мувати відповіді, а у разі зворот-
ного зв’язку їм не повідомлялося 
про те, якої саме помилки у фай-
лі вони припустилися.

«Це ще один крок до прозо-

рої роботи Держгеокадастру та 
усунення корупційних ризиків. 
Такі інструменти як функція пе-
ревірки XML файлів, відкриті на 
початку року координати, що 
дозволили, до речі, ліквідувати 
тіньовий ринок з річним обо-
ротом у 250 млн грн,  –  тепер 
точно не дозволять відмовляти 
у реєстрації земельної ділянки 
за вигаданими причинами. Для 
людей це економія часу і ресур-
сів. Держава продовжує покра-
щувати свої сервіси», – прокомен-
тував Прем’єр-міністр України 
Олексій Гончарук.

Як показав аналіз заяв про 
державну реєстрацію, понад 60% 
відмов стосувалися зауважень 
щодо правильності заповнення 
та валідності обмінного файлу. 
Тобто могли відмовити через по-
милку в обмінному файлі, при 
цьому не вказуючи, яку саме. 
Відтепер перед подачею можна 
перевірити, зрозуміти, чи все 
правильно заповнено, виявити 
помилки та отримати протокол 
перевірки, який зберігатиметься 
у системі протягом 90 діб.

Вказаний сервіс буде до -

ступний на порталі електро-
нних послуг Держгеокадастру 
(https://e.land.gov.ua). Крім того, 
при подачі електронної заяви на 
державну реєстрацію земельної 
ділянки передбачена можливість 
зробити посилання на прото-
кол перевірки обмінного файлу. 
Також є можливість по QR-коду 
перевірити валідність файлу.

Як зазначається у Держгеока-

дастрі, до відкриття координат 
середня кількість відмов по кра-
їні була 28%. Після їх відкрит-
тя – 14%. Перевірка зменшить ще 
більше, очікується до 4%.

Довідково. Обмінний XML 
файл –  це електронний доку-
мент, на основі якого вносяться 
відомості в систему Державного 
земельного кадастру, він фор-
мується та підписується елек-

тронним цифровим підписом 
сертифікованого інженера-зем-
левпорядника. XML файл на зе-
мельну ділянку містить в собі 
відомості про земельну ділянку, 
а саме: координати межі ділян-
ки, площу, розміри сторін, ці-
льове призначення, наявні обме-
ження у використанні земельної 
ділянки, документацію, на основі 
якої було створено ділянку, ка-
дастровий номер та особу роз-
робника цього обмінного файлу.

Нагадаємо, що 6 лютого 
в Україні презентовано мобіль-
ний додаток «Дія».

Досить часто спостерігали 
випадки, коли жителі сільських 
місцевостей все частіше наріка-
ли, що незрозуміло, з яких при-
чин їм було відмовлено Держгео-
кадастром у виділенні земельної 
ділянки.

Тож маємо надію, що на-
решті селяни все ж отримають 
бажаний клаптик землі для 
господарювання на своїй, Богом 
даній, землі.

За матеріалами  
юридичного інтернет- 

ресурсу Протокол
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4 лютого Верховна Рада 
схвалила у першому читанні 
президентський законопро-
єкт щодо скорочення кіль-
кості депутатів.

Документ пропонує зменшити їхню чи-
сельність до 300 та закріпити пропорційну 
виборчу систему. Чому це рішення назріло 
вже давно і які головні аргументи за нього, 
дізнавались експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

1. Потужний  
суспільний запит

Соціологічні дослідження свідчать – 
українці підтримують скорочення кількості 
депутатів з 450 до 300. Результати опиту-
вання, проведеного Центром Разумкова 
восени, показали 87% підтримки у цьому 
питанні, дослідження соціологічної групи 
«Рейтинг» – 92%.

Скоротити чисельність парламенту обі-
цяла майже кожна політична сила останні 
20 років. Адже суспільний запит визначився 
ще у 2000 році, коли 90% українців вислови-
лись за зменшення кількості парламентарів 
на референдумі. Проте політичної волі вті-
лити це рішення в життя досі бракувало.

«Можна по-різному ставитися до все-
українського референдуму за народною 
ініціативою 16 квітня 2000 року, але народ 
України сказав своє слово, що він хоче ба-
чити в парламенті саме 300 народних депу-
татів. І тому ухваленням цього закону ми 
фактично імплементуємо волю українського 
народу», – зазначив представник президента 
України в Конституційному суді Федір Ве-
ніславський під час виступу в сесійній залі.

2. Застарілі розрахунки
У світовій практиці парламентаризму по-

різному визначають чисельність депутатів. 
Як правило, вона залежить від кількості на-
селення. Цифра у 450 депутатів перекочува-
ла до сучасного парламенту з Верховної Ради 
УРСР – саме стільки депутатів обиралося 
з 1989 по 1991 рік.

Проте українців уже давно не 52 міль-
йони. З того часу населення зменшилося 
через від’ємні показники приросту насе-

лення і виїзд людей за кордон. За останніми 
оцінками уряду, в Україні проживає 37,2 
мільйона громадян. Тож експерти впевнені: 
осучаснення розрахунків назріло вже давно.

«За радянської влади Верховна Рада 
України складалась з 650 парламентарів. 
Зменшили цю цифру лише у 1989-му. На 
цьому похвальний рух до мінімізації було 
завершено. А шкода. Нинішньої кількості 
депутатів Верховна Рада не потребує. Якщо 
відмінусувати усіх прогульників та тих, хто 
за весь період роботи не показав жодної 
законодавчої активності, вийде якраз опти-
мальна цифра», – впевнений голова Фонду 
муніципальних реформ «Магдебурзьке 
право» Михайло Поживанов.

3. Менше депутатів –  
менше витрат

Ще один аргумент за скорочення депу-
татів – це можливість зменшити видатки 
з бюджету і підвищити продуктивність 
парламенту. Депутатка «Слуги народу» 
Ольга Совгиря запевняє, що скорочення 
кількості парламентарів – загальноєвропей-
ська практика.

«Минулого року Італія при зростанні 
кількості населення за останні 10 років на 8 
мільйонів зменшила кількість своїх парла-
ментарів з 945 до 600. Чи може вважатися 
досвід Італії досвідом демократичної країни? 
Думаю, так. Те ж саме у Литві. Минулого 
року Литва зменшила кількість депутатів, 
порівняно з тим, яка існувала до того», – під-
креслює Совгиря.

Водночас її колега по фракції Роксолана 
Підласа пропонує замислитись, чи справді 
Україна може собі дозволити витрати на 
чинну кількість депутатів.

«Кількість депутатів не означає їхню 
якість. Давайте будемо чесними. Не всі де-
путати надмірно працюють: блокування 
трибуни, бійки у залі, тисячі беззмістовних 
поправок до законів, які впроваджують важ-
ливі реформи. Чи є це важкою роботою? 
Чи може Україна утримувати таку кількість 
народних депутатів?» – питає депутатка.

4. Без мажоритарки,  
а значить без «гречки»

Крім скорочення кількості депутатів, 
законопроєкт містить норму про перехід 

до пропорційної виборчої системи, а зна-
чить скасування мажоритарних округів. Це 
означає, що на наступних виборах депута-
тів обиратимуть винятково за партійними 
списками.

Презентуючи закон, Федір Веніславський 
зауважив: «Йдучи на вибори, багато політич-
них сил критикували існуючу в Україні ма-
жоритарно-пропорційну змішану виборчу 
систему саме в частині мажоритарної скла-
дової. Тому що, як свідчить практика про-
ведення виборів, саме мажоритарна складова 
виборчої системи є найбільш корупційно 
небезпечною, саме через факти масового 
підкупу виборців окремі кандидати дуже 
часто ставали депутатами».

Експерти кажуть, що, на жаль, про ма-
жоритарні округи зазвичай згадують тільки 
перед виборами, засіваючи їх «гречкою» 
і ставлячи дитячі майданчики із ім’ям кан-
дидата. Тож мажоритарку варто скасувати 
не стільки через скорочення кількості депу-
татів, а скільки через її корупційну природу.

5. Депутат повинен володіти 
державною мовою

Ще одна важлива новація закону – це 
конституційне зобов’язання для депута-
тів володіти державною мовою. Статтю 76 
Конституції України пропонують викласти 
наступним чином: «Народним депутатом 
України може бути громадянин України, 
який на день виборів досяг двадцяти одно-
го року, має право голосу, постійно про-
живає в Україні не менше останніх п'яти 
років і володіє державною мовою». Ця норма 
дозволить ліквідувати ганебні спроби депу-
татів нехтувати державною мовою під час 
виступів за трибуною.

«Якщо ми говоримо про офіційну по-
зицію, то я вважаю, що все-таки народні 
депутати під час своєї професійної діяль-
ності мають використовувати державну 
мову», – вважає спікер парламенту Дмитро 
Разумков.

Експерти та самі депутати погоджують-
ся, що кількість народних депутатів не є 
показником їхньої ефективності. Загалом 
скорочення чисельності парламенту є тільки 
частиною масштабного оновлення влади 
нарівні із ухваленням нового виборчого 
кодексу, скасуванням недоторканності та 
штрафами за «кнопкодавство».

5 аргументів на користь  
СКОРОЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕПУТАТІВ

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ: топ-підбірка найкращих  
рекомендацій із прання та відбілювання кухонних рушників

Ірина Хоцька

Не секрет, що кухня – священне 
місце кожної господині в будин-
ку. Ми проводимо у ній більшу 
частину свого життя. Готуємо, 
смажимо та варимо… Якраз у ці 
моменти рушники стають наши-

ми найкращими помічниками, які 
дуже часто та легко забруднюють-
ся. І кому, як не нам, відомо, що 
жир та фруктові плями намертво 
в'їдаються в тканину. Але якщо 
дотримуватися простих правил 
експлуатації текстилю і знати деякі 
секрети його чистоти, питання, 
як відіпрати рушники, просто не 
виникне.

Загальні правила 
користування рушниками

1. При купівлі нових рушни-
ків надавайте перевагу виробам 
з хлопку або льону. Такий руш-
ник завжди буде сухим та чистим, 
а анаеробні бактерії не стануть 
розмножуватися на ньому від 
скупченого бруду, як то часто-
густо трапляється з махровими 
кухонними рушниками.

2. Рушники білого кольору 
рекомендовано виварювати двічі 
на місяць;

3. У жодному разі не про-
тирайте  к у хон н і  поверх н і , 
столи або раковину цими тек-
стильними виробами. Це зна-
чно погіршить їх загальний 
вигляд. Пам`ятайте, що якщо 
використовувати текстиль за 
призначенням, він буде довго 
залишатися чистим.

4. Господинями з досвідом до-
ведено, що випрасувані рушники 
брудняться менше, аніж м'яті. 
Чому так – ми точно не знаємо. 
Але факт – перевірений на собі!

Правильно виводимо 
складні плями від соків, 
кави та чаїв

1. Сліди від фруктових соків 
добре виводяться за допомогою 
шампуню для волосся. Якщо на 
пляму нанести трохи шампуню, 
вона легко відпереться навіть ру-
ками.

2. Старі плями від кави або чаю 
нівелюються завдячуючи водному 
розчину звичайного нашатирно-
го спирту. Приготуйте розчин 
у співвідношенні 1:1, нанесіть на 
пляму та зачекайте годину. Після 
зазначеного часу побачите, як від 
давніх прикрощів не залишилося 
навіть і сліду.

3. Плями від цвілі легко стерти 
за допомогою оцту. Якщо відіпра-
ти рушник від цвілі не вдалося, 
потрібно замочити його в оцті на 
10 хвилин. Після цієї процедури 
відправте рушник в машинку на 
швидке прання.

4. Розчин з додаванням марган-
цівки добре усуває неприємний 
запах. Просто помістіть рушник 

у слабкий розчин марганцівки і за-
лиште його на ніч. Вранці пропо-
лощіть виріб, і він знову порадує 
вас своєю ідеальною чистотою та 
красою.

Поради для виведення плям 
з дуже брудних рушників

1. Замочіть рушники на 5 годин 
у пральному порошку. У воду до-
дайте 5 столових ложок соди. Вона 
допоможе позбутися неприємних 
запахів. Але цей спосіб підійде 
лише для білих тканин. У інших 
випадках кольорова тканина про-
сто втратить свою попередню ін-
тенсивність кольору.

2. Скористайтеся сіллю. Роз-
чин готуйте в такій пропорції: 
на літр води додайте одну сто-
лову ложку солі. А далі залиште 
тканину «відкисати» у розчині 
протягом ночі.

Отож, який би метод ви не об-
рали особисто для себе, зауважте, 
що для повного позбавлення від 
плям обов̀ язково виперіть руш-
ники з порошком у пральній ма-
шинці. Хай щастить!
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Надія Бучко

Падає сніг. Ні-ні, не просто 
падає, а творить диво дивне. Такі 
чудові картини природа дарує на 
втіху людям не так і часто. Хочеть-
ся підставити долоню, щоб роз-
дивитися візерунки сніжинок того 
талановитого й невідомого май-
стра-візажиста. Але вони зразу ж 
заплачуть. І ті великі кришталеві 
сльози… То будуть сльози болю. 
Ні, не треба.

Які ж красиві цьогорічні різд-
вяні свята! Зароджується надія на 
краще майбутнє, на здійснення 
мрій… Дуже хочеться вірити, що 
небеса почують молитви вдячнос-
ті й прохання. Прохання миру, 
здоров’я, достатку.

Саме у ці святкові дні при-
ходить гостре відчуття допомоги 
стражденним.

Післяобідня пора, дорога дале-
ка, але ми слава Богу вирушаємо 
до госпіталю міста Бердичева.

У машині – тепло й затишно. 
А снігопад дарує втіху – застеляє, 
затуляє ці недовершені людські 
справи. Наводить порядок, показую-
чи, як має бути, якими дбайливими 
господарями мають стати земляни.

Дорога біжить попереду, від-
криваючи чарівні картини одну 
за одною… Ось сонний, занесений 
снігом ліс, а далі назустріч біжать 
на диво високі й стрімкі береги 
річки Тетерів. По праву сторону 
на самій високості бовваніє будова, 
схожа на якийсь терем. Це Чуднів. 
Боже, який гарний світ! Хочеться 
вклонитися Всевишньому й подя-
кувати за подарований земний рай.

А далі поля… Як море. Море 
спокійне, сонне, укрите м’яким 

білосніжним покривалом.
На землю падають сутінки. 

І раптом, як на долоні, відкрива-
ється панорама казкового царства: 
від краю до краю розкинулися 
фантастичні будови. Засипані сні-
гом, вони світилися електричними 
вогнями. Це неземної краси диво! 
І побачити таку чарівну картину 
вдається вкрай рідко. А сніг падає 
й падає… Самі собою десь беруть-
ся слова:

Сніг іде. Летить, як зграя.
Він летить і зразу ж тане.
Тане, як любов твоя.
Серпанково б’ється в вікна
І безсило вниз сповзає.
Сніг давно все знає, знає.
Він кидається на лобове скло, 

заглядає в машину, ніби хоче 
щось сказати. Але лише безпо-
мічно сповзає…

Дивовижні будови на горбистій 
місцевості заховалися під вели-
кими шапками снігу і блимають 
очима безліччю вікон та ліхтарів.

– Ось тобі й Бердичів, – полег-
шено каже Ігор. Йому складно, бо 
за кермом, та ще й у таку погоду…

– Ну слава Богу. Ще залиши-
лося пробратися по місту, – кажу я.

– Не хвилюйся. Усе буде до-
бре, – упевнено додає син.

Я не турбуюся, Ігор – майстер 
цієї справи: машину вміє відчувати 
й каже, що в неї теж є душа.

Бердичів вітає нас святковими 
вітринами, а гірлянди ще й під-
моргують радо, ніби давно чекали.

Будови військового госпіталю 
причаїлися в улоговині, наче схова-
лися від цього яскравого світу. І не 
диво, адже примостився він тут 
ще у листопаді 1947 року. Багато 
бачив. Багато знає. Багато болю 
і відчаю пройшло через його душу.

У подвір’ї альтанки, лавочки, 

декоративні дерева й кущі. І тиша. 
Усе принишкло – приспав вечір.

У фойє затишно, тепло. Від 
вазонів аж зелено. На стінах – 
картини.

Наша приятелька сім’ї – дити-
на війни. Людей із таким статусом 
тут лікують із особливою увагою. 
Галина Іванівна тут вже не вперше 
і каже, що із звичайною лікарнею 
не порівняти.

Жінка щаслива від зустрічі. Аж 
зашарілася. Розповідає, щебече.

Раптом очі засвітилися осо-
бливою радістю. Вона кивнула 
в сторону лікаря.

– Це він, Володимир Іванович. 
Господи, яка чудова людина – 
душа. І роботу свою знає…

– Він хто? – питаю теж ти-
хенько.

– Лікар-хірург. Якби ж усі лі-
карі були такими, – із захопленням 
продовжує Галина Іванівна. Аж 
головою похитала. Напевно, є що 
згадати і з ким порівняти.

Легка й швидка хода… При-
ємна усмішка. А вітаючись, каже:

– Із святом будьте здорові.
Володимир Іванович Салабай 

народився в Андрушівці Погреби-
щенського району на Вінниччині 
в сім’ї колгоспників. Іван Михай-
лович і Марія Матвіївна працю-
вали тяжко. Чоловік – тракторист, 
а жінка – ланкова. Уставали до 
сходу сонця, бо ж і своє домаш-
нє господарство чекало. А город, 
сінокіс, заготівля дров на зиму… 
Хто не знає сільського життя, той 
не зрозуміє, не поспівчуває, а лише 
позаздрить, приказуючи, що в селі 
все своє. Правда, із міста в село ніх-
то не хоче…

У мирі й любові народилося 
в сім’ї Салабаїв четверо діток… 
Три донечки й синочок. Ото вже 

радів батько, що буде йому підмога 
в господарстві.

Не було в дітей того радісного 
й щасливого дитинства, бо велика 
частина роботи припадала на їхні 
плечі. Корова, свині, гуси, качки, 
город – то все були їхні обов’язки. 
Діти як діти, а от Володя… Не раз 
і череда розбредеться, і поросята 
в город заскочать, а він все щось 
шукає, досліджує, мудрує… Не раз 
приносив у банці якихось дивних 
жуків, жабів та черепашок; знав, 
які за розміром і кольором яйця 
в гніздах диких птахів. А то якісь 
дивовижні рослини приносив із 
лісу, садив на городі та чекав цвіту 
й плодів для розмноження. Мама 
не раз сердилася й погрожувала 
прочуханом, а батько заспокоював 
її та казав, що піде наш син у науку.

Якось приніс хлопець із лісу 
сороку з перебитим крилом. Щось 
там мудрував біля неї – лікував. 
Через деякий час полетіла птаха 
у світ на своїх крилах. А от коли 
півень пішов по сусідах, а звідти 
пришкандибав на одній нозі, то 
вже мама, називаючи сина лагідно 
Айболитом, попросила порятува-
ти крилатого пройдисвіта. Володя 
з трісок зробив та наклав шину на 
поламану лапу, забинтував сестри-
ними стрічками й посадив у кліт-
ку. Носив йому дієту: зелень, зерно, 
воду. І курячий кавалер у яскравих 
прикрасах таки став на ноги. Мама 
була рада і, усміхаючись, приказу-
вала півневі, що якщо він ще піде 
на «зальоти», то попаде в борщ.

Учився Володя у школі гарно, 
а тому після 8 класу вступив на 
навчання в медучилище, а після 

закінчення зразу ж в армію. Після 
дембелю подав документи до Ві-
нницького медичного інституту 
імені Миколи Івановича Пирого-
ва. І… вступив! Отак і здійснилася 
мрія з дитячих років стати хірур-
гом. За направленням потрапив 
у районну лікарню Бердичева. 
Працював старанно, удосконалю-
вався професійно. Завоював авто-
ритет. А через 15 років покликала 
його в дорогу романтика, і Володи-
мир Іванович місіонером опинився 
в Лівії. Пропрацював у чужій сто-
роні 6 років. Є що згадати… Люди 
там гарячої крові й нетерпеливого 
характеру. Як вечір, то обов’язково 
бійки, поножовщина. Якось за 
одну ніч Володимирові Івановичу 
прийшлося зробити три операції 
на серці. То були ножові поранен-
ня. Лікарня районного рівня, тобто 
не пристосована до таких оперу-
вань. Вижили всі, а Володимирові 
Івановичу запропонували роботу 
в хірургії вже обласного рівня.

Після повернення з Лівії Воло-
димира Івановича запросили на 
роботу до військового госпіталю.

Він любить рибалку, але його 
хобі – робота. Володимир Івано-
вич щасливий своїми дітьми. Син 
Олексій працює у військах МВС, 
а донечка Олена – педагог. Тішать 
душу внучатка Артур і Ельвірочка.

Життя прожити – не поле пе-
рейти. А присвятити своє життя 
чесному служінню людям – то 
є велика сила й мудрість. Про-
фесія лікаря в усі віки почесна 
й шанована, а якщо лікар за по-
кликанням – то це щастя для всіх 
стражденних.

Лікар за покликанням

Педагогічний діалог  
«Екологічна обізнаність  
та ерудованість»

Під такою назвою відбулася 
зустріч учителів природничого 
циклу закладів освіти громади. 
Захід було організовано 7 лю-
того на базі КУ «Миропільська 
ЗОШ І–ІІІ ступенів». Директор 
закладу Тетяна Гиндич приві-
тала учасників семінару і поба-
жала продуктивної й плідної 
роботи. Учитель біології Інна 

Пудайло розпочала майстер-
клас із застосування цікавих 
прийомів для розвитку критич-
ного мислення.

Своїм досвідом також поді-
лилися учителі: Юлія Рибаль-
ченко, Тетяна Васильєва, Олеся 
Данилюк, Лариса Солоха, Інна 
Бабич. У ході конструктивного 
діалогу учасники заходу ще раз 

переконалися, що під екологіч-
ною обізнаністю розуміється не 
просто знання основ екології, 
але й уміння адекватно сприй-
мати екологічні проблеми. На 
завершення заступник селищно-
го голови Тамара Гриб розпові-
ла присутнім про перспективи 
освітньої галузі громади.

Сайт Миропільської ОТГ

 Лікар-хірург Володимир Іванович Салабай

 Бердичівський госпіталь ветеранів війни проводить лікування та реабілітацію учасників АТО безкоштовно
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Пісні млинці 
на мінеральній воді

• Необхідні інгредієнти: 250 г (1,5 склянки) пше-
ничного борошна вищого ґатунку, 2–2,5 склянки 
мінеральної газованої води, 1 ст. л. цукру, 1 дрібка 
солі, 3–4 ст. л. рафінованої олії.

• У просіяне борошно додати цукор і сіль, пе-
ремішати. Влити 1 склянку газованої води і пере-
мішати, щоб не було грудочок.

• Влити другий стакан води і замісити рідке 
тісто. Накрити тісто і дати йому постояти 30 хвилин.

• За цей час клейковина набрякне, і, можливо, 
буде потрібно додати ще трохи газованої води (при-
близно 0,5 склянки), щоб тісто було досить рідким 
для випічки тонких млинців. В кінці влити рослинне 
масло і ще раз ретельно перемішати.

• Розігріти сковороду з рослинним маслом. 
Наливаючи тісто ополоником, посмажити тонкі 
млинчики.

• Подавати з будь-якою начинкою на свій вибір.

Млинці на воді
• Нам буде потрібно: борошно – 2 склянки, 

яйця – 2–3 шт., вода – 0,5 л., рафінована олія – 3 ст. л, 

сіль і цукор.
• Яйця збити разом із сіллю та олією.
• Борошно просіяти скрізь сито і додати у миску 

до яєць.
• Яйця з борошном замісити у густу масу і по-

троху влити теплу воду, перемішуючи усе за допо-
могою вінчика.

• Дозволити тісту вистоятися на столі (хвилин 15) 
і ще раз перемішати Простежте, щоб не залишилося 
жодної грудочки.

• Розпечену сковороду змастити олією і при-
ступити до випікання, наливаючи тісто черпаком.

Панкейки
• Для 10 пан-

кейків потрібно: 
250 мл молока, 
3 ст. ложки рос-
линного або 30 
мл вершкового 
масла (воно має 
трохи охолону-
ти), 1 яйце, 4 ст. 
л. цукру, 1 ч. л. 
розпушувача, 
1/4 ч. л. солі, 170 г 
борошна.

• Змішати 
у мисці молоко, 
яйця, масло і цукор. Не обов̀язково використовувати 
міксер. Підійде і вінчик або ж вилка.

• Перемішати борошно, сіль і розпушувач, про-
сіяти у молочно-яєчну суміш. Ретельно розмішати, 
щоб вийшла однорідна маса.

• Розігріти сковороду. ЗМАЩУВАТИ НІЧИМ НЕ 
ПОТРІБНО! На один панкейк необхідно 2 ст. л. тіста.

• Швидко вилити тісто на сковорідку і чекати 
появи пухирців. Тільки вони з̀ являться – одразу ж 
перевернути на інший бік.

• Готові панкейки подавайте з ягодами, фрукта-
ми, медом чи джемом.

Давно доведено, що ту чи 
іншу кімнатну рослину слід 
«поселити» на підвіконні певної 
кімнати будинку.

Багато хто не наважується 
в спальні вирощувати рослини, 
посилаючись на їх шкідливий 
вплив. Але все ж є такі рос-
лини і квіти, які підходять для 
спальні, тому що мають пози-
тивну дію на здоров’я людини. 
Але важливо не переборщити 
з їх кількістю, бо рослини вно-
чі ростуть і поглинають велику 
кількість кисню, який так необ-
хідний для спокійного сну. Ще 
один нюанс – рослини повинні 
розташовуватися не ближче 
одного метра від спального 
місця. З огляду на всі ці ре-
комендації в спальні можна 
розташовувати квіти, але не 
всі з них підійдуть для віддачі 
кисню і поглинання пилу.

Які рослини краще розміс-
тити у спальні, аби прокидатися 
бадьорим, повним сил і енергії – 
у нашому огляді.

Герань
Здивовані? Найчастіше герань 

розташовують на кухні, але ви-
являється, що набагато більше 
користі вона принесе в спальні. 
По-перше, ця рослина виділяє 
речовини, які впливають на лю-
дину як снодійне. А по-друге, ці 
речовини здатні вбивати різні 
види бактерій, наприклад, ста-
філококи і стрептококи. Тож тер-
міново перенесіть свою герань 
в спальню, а ще краще – розмно-
жуйте її, щоб у кожній з кімнат 
вашої квартири стояв горщик 
з цією рослиною.

Алое
Цю рослину, як і герань, не-

часто зустрінеш у спальні, а дар-
ма. Ця рослина здатна поглинати 
вуглекислий газ і натомість виді-
ляти кисень. Про інші лікувальні 
властивості алое, напевно, можна 
не розповідати.

Хлорофітум
Більш традиційна для спальні 

рослина досить невибаглива у до-
гляді, але має властивість швидко 
розмножуватися. З цієї причини, 
а також через його простакуватий 
виду багато господинь недолюблю-
ють хлорофітум. А, між іншим, він 
активно протистоїть шкідливим 
мікроорганізмам, що виділяють-
ся теплоізоляцією з синтетичних 
матеріалів – тому його варто було б 
«прописати» у спальні.

Фіалка
Якщо у вас ця рослина досі 

живе на кухні – швиденько пере-
несіть її до спальні. Звична для 
нас фіалка не тільки радує око 
акуратним листям і яскравими 
квітами – вона робить цілющий 
вплив на нервову систему і змен-
шує навантаження. А фіалки 
з червоними і рожевими квітами 
ще й знижують потребу в їжі.

Мирт
Аналогічним ефектом впли-

ву на нервову систему володіє 
і мирт. До його складу входять 
фітонциди – біологічно активні 
речовини, що пригнічують ріст 
і розвиток хвороботворних бак-
терій. Цю рослину називають 
природним антисептиком.

Сансевієрія
Ми більше знаємо цю рос-

лину як тещин язик. Вона лікує 
дуже багато хвороб. Але в спальні 
вона цінна тим, що чудово філь-
трує повітря.

Спатіфіллум
Основною особливістю цієї 

рослини є її здатність поглинати 
шкідливі речовини з навколиш-
нього середовища. Крім того, 
спатіфіллум надає заспокійливу 
і розслабляючу дію, сприяє міц-
ному і здоровому сну. Саме тому 
ботаніки рекомендують ставити 
цю квітку в спальні.

Гороскоп на тиждень 12 - 18 лютого

 Смачного!

ОВЕН
Професійні інтер-

еси та особисте життя 
будуть тісно перепліта-

тися, а у ділових проєктах мо-
жуть брати участь ваші друзі або 
рідні люди.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня бажа-

но тримати в таємниці 
свої плани та задуми. Незважаю-
чи на дії підступних конкурентів, 
переможете саме ви.

БЛИЗНЮКИ
Вдалий час для вирі-

шення деяких проблем 
в особистому житті. Нарешті 
одержите те, про що давно ду-
мали та мріяли.

РАК
Вд а лий  час  д л я 

дос яг ненн я успі х у 
в кар'єрі, професійній 

сфері. Готуйтеся добряче потру-
дитися, взявши на озброєння 
увесь свій досвід.

ЛЕВ
Цього тижня ба-

жано нічого різко не 
міняти. Уникнути зайвих непо-
розумінь вам допоможе мудрість 
і поступливість.

ДІВА
Ваша манера ставити 

людей перед фактами 
не залишає простору для іні-
ціативи. А потім дивуєтесь, що 
треба все тягнути на своїх плечах.

ТЕРЕЗИ
Прагнення переклас-

ти відповідальність на 
партнерів може виклика-

ти суперечки. Перш ніж узятися за 
нову справу, оцініть свій потенціал.

СКОРПІОН
У реалізації своїх 

ідей дійте рішуче й 
швидко, а винагорода 

не забариться. Зробіть важливий 
крок, щоб змінити своє життя 
на краще.

СТРІЛЕЦЬ
Будуть вдалими по-

їздки, навчання й прак-
тично будь-яка інтелектуальна 
діяльність. У вихідні – несподі-
вані, але дуже приємні гості.

КОЗЕРІГ
Підвищену працез-

датність використайте 
для вирішення ділових завдань. 
Гарний період для нових зна-
йомств і романтичних зв'язків.

ВОДОЛІЙ
Грандіозних успіхів 

не передбачається, хоча 
ваш творчий потенціал досить 
високий. Об'єктивно розрахо-
вуйте свої сили.

РИБИ
Настав той час, коли 

легко забути про розча-
рування і образи, поміняти своє 
ставлення до життя й почати 
планувати щось нове.

Які кімнатні квіти 
варто тримати  
у спальні

Куточок САДІВНИКА

12
лютого
середа

13
лютого
четвер

14
лютого

п’ятниця

15
лютого
субота

16
лютого
неділя

17
лютого

понеділок

18
лютого

вівторок

- 1°
+ 1°

- 1°
+ 2°

- 4°
+ 2°

- 2°
+ 1°

- 2°
+ 3°

+ 4°
+ 9°

+ 4°
+ 6°

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



7 Середа, 12 лютого 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Телепрограма
ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 17.02 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 18.02 ÑÅÐÅÄÀ, 19.02 ×ÅÒÂÅÐ, 20.02 Ï’ßÒÍÈÖß, 21.02 ÑÓÁÎÒÀ, 22.02 ÍÅÄ²Ëß, 23.02

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Аромати Півден�

ної Африки"
13.10,05.25 #ВУКРАЇНІ
13.40 Бюджетники
14.25 Д/ц "Аромати Мекси�

ки"
15.10 UA:Фольк
16.15 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Перша шпальта
18.20,00.00, 02.35 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ  природи"
21.30,23.40  UA:Спорт
21.45 Розважальна про�

грама
22.15 Т/с "Епоха честі"
00.50 Схеми.

1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей"

11.25,12.20 "Міняю жінку"
13.00,14.05 "Світ навиворіт
15.15 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Подаруй

мені щастя" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"

²ÍÒÅÐ

05.25,22.00 "Слідство
вели...

09.20 Ранок з Інтером
09.50,18.00 "Стосується

кожного"
11.40, 12.25 Х/ф "Заміж на

2 дня" 16+
14.00 Х/ф "Патрик"
15.55 "Чекай на мене
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

06.10 "Ультиматум" 16+
10.00 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
11.50 "МастерШеф" 12+
17.25,21.55 "Відлік часу"
17.30,22.00 Вікна�Новини
17.55,22.40 "Один за всіх"
19.55 Т/с "Та, що бачить

завтра" 16+
23.50 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні

новини
11.30, 13.20 Х/ф "Святі з

Бундока" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф "На

відстані удару" 16+
16.35 Х/ф "Смертельна

зброя�3" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.05,21.30 Х/ф "Смер�

тельна зброя�4" 16+
22.35 Свобода слова
23.55 Х/ф "Арсенал" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.10 Х/ф "Білі ціпоньки"
09.20 Х/ф "Шпигун, який

мене кинув" 16+
11.50 Х/ф "Ведьміна гора"
13.50 Х/ф "Вартові Галак�

тики" 16+
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.00 Х/ф "Пробудження"
23.10 Х/ф "Мисливці за ро�

зумом" 18+
ÍÒÍ

07.55 Х/ф "Золоте теля"
10.55 Т/с "Альпійський

патруль" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

02.05 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.05 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Закон і порядок"
00.15 Х/ф "Пастка 44"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,02.10 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія  злочину 16+
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зникаючі сліди"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Аромати Півден�

ної Африки"
13.10 Сильна доля
14.25 Д/ц "Аромати Мекси�

ки"
15.10,02.40 Біатлон.
16.55 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Схеми.
18.20,00.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.30,23.40  UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Т/с "Епоха честі"
00.50 Д/ф "Українська сим�

воліка.
1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.15,12.20 "Міняю жінку"
13.00,14.00 "Світ навиворіт
15.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Подаруй

мені щастя" (12+)
22.45,00.40 "Одруження на�

осліп"
02.25 "Розсміши коміка

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Доктор "Т" та

його жінки" 16+
14.45,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+
03.45 "Орел і Решка

ÑÒÁ

05.50 "Ультиматум" 16+
09.35 Т/с "Коли ми вдома.
11.30 "МастерШеф" 12+
17.25,21.55 "Відлік часу"
17.30,22.00 Вікна�Новини
17.55 "Один за всіх" 16+
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
10.20 Х/ф "Воскресіння"
12.15, 13.20 Х/ф "Точка об�

стрілу" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.00, 21.25 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
23.10 Х/ф "На відстані уда�

ру" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Крок вперед
11.00 Т/с "Завзяті домо�

господарки" 16+
13.00,19.00 Хто проти

блондинок 12+
20.50 Х/ф "Училка" 16+
22.50 Х/ф "Євротур" 16+
00.40 Т/с "Медфак" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Балада про
солдата"

10.40, 22.30 Т/с "Закон і по�
рядок" (16+)

12.50 "Свідок. Агенти"
14.05 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "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 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 "Зникаючі сліди"
23.20 Контролер
00.00,02.15 Т/с "Дорога до�

дому" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Аромати Півден�

ної Африки"
12.30 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
13.10 Енеїда
14.25 Д/ц "Аромати Мекси�

ки"
15.10 Біатлон.
16.55 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Наші гроші
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.30,23.40 UA:Спорт
21.45 Бюджетники
22.15 Т/с "Епоха честі"
00.00 Д/ф "Майдан"

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.15,12.20 "Міняю жінку"
12.55,14.10, 01.20 "Світ на�

виворіт �10. Бразилія"
15.25 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Подаруй

мені щастя" (12+)
22.45,23.45, 00.40 "Світ на�

виворіт 11: Китай"
²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Куди приводять

мрії" 16+
14.45,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

06.10 "Ультиматум" 16+
10.00  Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
11.00 "МастерШеф" 12+
17.25,21.55 "Відлік часу"
17.30,22.00 Вікна�Новини
17.55 "Один за всіх" 16+
19.55 Т/с "Та, що бачить

завтра" 16+
22.40 "Давай поговоримо

про секс" 16+
00.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.30, 13.20 Х/ф "3000 миль

до Грейсленда" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.00, 21.20 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.10 Х/ф "Мародери" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Давай, танцюй!"
11.00 Т/с "Завзяті домогос�

подарки" 16+
13.10,19.00 Суперінтуїція
21.00 Х/ф "Смертельний

лабіринт" 16+
23.00 Х/ф "Будинок воско�

вих фігур" 18+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Без строку дав�
нини"

10.50, 22.30 Т/с "Закон і по�
рядок" (16+)

12.50 "Будьте здоровi"
14.10,02.30 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "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 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50  Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зникаючі сліди"
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с "Дорога до�

дому" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
11.55,12.01 "Небо падає"
12.00 Хвилина мовчання
13.10 "Герої не вмирають"
14.25 "5 портретів Майдану"
15.10,17.25, 00.50, 05.30

#ВУКРАЇНІ
16.10,04.05 Біатлон.
17.15 Пліч�о�пліч
18.25 "Зворотний відлік"
21.30,02.25 UA:Спорт
21.45 Схеми.
22.15 Д/ф "Майдан"
01.15 Спільно

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.25,12.20 "Міняю жінку"
13.00,14.00 "Світ навиворіт
15.15 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Подаруй

мені щастя" (12+)
22.30 "Право на владу 2020"
01.00 "Гроші 2020"

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Людина без об�

личчя" 16+
14.45,15.40 "Речдок"
18.00,19.00, 01.30 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+
03.45 "Орел і Решка.

Шопінг"
ÑÒÁ

05.35 "Ультиматум" 16+
07.25 Х/ф "Екіпаж"
10.00 Т/с "Кафе на Са�

довій" 12+
13.40 Т/с "Снайперка" 16+
17.25,21.55 "Відлік часу"
17.30,22.00 Вікна�Новини
17.55 "Один за всіх" 16+
20.00, 22.40 Т/с "Тільки ска�

жи"
00.35 "Я соромлюсь свого

тіла" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф "Мароде�

ри" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.00, 21.20 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
23.10 Х/ф "Точка обстрілу"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 М/ф "Балерина"
11.10 Х/ф "Школа Авалон"
13.00 Х/ф "Ельдорадо
17.00 Х/ф "Я � номер чоти�

ри" 16+
19.00 Х/ф "Після" 16+
21.10 Х/ф "Три метри над

рівнем неба" 16+
02.20 Т/с "Медфак" 16+

ÍÒÍ

06.00 Т/с "Запороги"
07.55,16.50, 20.45, 02.00

"Випадковий свідок"
09.00 Х/ф "Секретний еше�

лон"
10.50, 22.30 Т/с "Закон і по�

рядок" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.00,02.30 "Речовий доказ"
18.20,04.05 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "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  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зникаючі сліди"
23.20 Слідами
00.00, 02.15 Т/с "Дорога до�

дому" 12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Ремесло за при�

значенням"
13.10 Д/ц "Браво, шеф!"
14.25 Д/ц "Аромати Мекси�

ки"
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Схеми.
17.55 VoxCheck
18.20,00.00 Тема дня
19.20,20.25 Д/ц "Боротьба

за виживання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.30,23.40, 02.25 UA:Спорт
21.45 Перша шпальта
22.15 Т/с "Епоха честі"
00.50 Бюджетники

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.25,12.20 "Міняю жінку"
13.00,14.10 "Світ навиворіт
15.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.25 "Жіночий квартал"
00.15 Х/ф "Сіністер" (18+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Лев" 12+
14.45,15.40, 23.45 "Речдок"
16.35 "Речдок. Особливий

випадок"
18.00,01.35 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
00.40 Д/п "Толочко. Підруч�

ник історії"
03.05 "Орел і Решка

ÑÒÁ

06.00 "Ультиматум" 16+
09.50 Т/с "Коли ми вдома.
10.45 "МастерШеф" 12+
17.25,21.55 "Відлік часу"
17.30,22.00 Вікна�Новини
18.00,22.40 "Хата на тата"
00.05 Х/ф "Дівчата"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.00 Антизомбі. Дайджест
10.55 Х/ф "Санта і компа�

нія"
12.45,15.45 Факти. День
13.20,16.20, 22.45, 01.25

Скетч�шоу "На трьох"
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель шоу 12+
23.45 Х/ф "Ейс Вентура�2:

Поклик природи" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 М/ф "Королівський
коргі"

10.40 Х/ф "Після" 16+
12.50 Х/ф "Смертельний

лабіринт" 16+
14.50 Х/ф "Я � номер чоти�

ри" 16+
16.50 Х/ф "Пробудження"
19.00 Х/ф "Відпадний пре�

под" 16+
02.00 Х/ф "Дуже страшне

кіно 2" 18+

ÍÒÍ

05.00,04.45 "Top Shop"
06.00 Т/с "Запороги"
07.50,16.50, 20.50, 02.00

"Випадковий свідок"
09.00 Х/ф "Вовча зграя"
10.45, 22.30 Т/с "Закон і по�

рядок" (16+)
12.50,03.30 "Правда життя"
14.05,02.15 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00 Сьогодні

09.30,05.20 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
12.30, 15.30 Т/с "На самій

межі" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова
00.00,02.15 Т/с "Жінки в ко�

ханні" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 "Зворотний відлік"
12.05 Д/ц "Дикі тварини"
12.40,02.30 Біатлон.
14.10 #ВУКРАЇНІ
15.40,04.00 Біатлон.
17.00 Т/с "Епоха честі"
18.50 Євробачення�2020"
23.00 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
00.20 Х/ф "Керол" 18+

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Х/ф "Телефонна буд�

ка" (16+)
11.35 Х/ф "Австралія" (16+)
14.45 Х/ф "Шеф Адам

Джонс" (16+)
16.40,21.30 "Вечірній квар�

тал"
18.30 "Розсміши коміка"
19.30,05.20 ТСН
20.15,03.00 "Українські сен�

сації 2020"
23.30 "Світське життя. 2020"
01.30 "Жіночий квартал"

²ÍÒÅÐ

07.15 Х/ф "З життя началь�
ника карного розшу�
ку"

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "У зоні особливої

уваги"
12.50 Х/ф "Хід у відповідь"
14.30, 20.30 Т/с "Захват"
20.00,01.45 "Подробиці"
21.25 "Великий Бокс
00.00 Х/ф "Півзахисник"
02.15 "Україна вражає"
02.40 "Орел і Решка

ÑÒÁ

05.15 "МастерШеф" 12+
08.05 Т/с "Тільки скажи"
11.55 Т/с "Та, що бачить

завтра" 16+
17.05,00.40 "Хата на тата"
19.00 "Євробачення 2020
22.15 Х/ф "Джентльмени

удачі"
23.45 "Джентльмени удачі

ICTV

07.25 Х/ф "Санта і компа�
нія"

09.05 Х/ф "Ейс Вентура�2:
Поклик природи" 16+

10.50 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 "Смокінг"
20.55 Х/ф "Розбірки у

Бронксі" 16+
22.35 Х/ф "Перший удар"
23.55 Х/ф "Межа" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 Варьяти 12+
13.50 М/ф "Ми � монстри!"
15.50 М/ф "Монстри на ка�

нікулах" 16+
21.00 Х/ф "Лиса нянька
22.50 Х/ф "Гребберси" 16+
00.50 Х/ф "Мисливці за ро�

зумом" 18+
ÍÒÍ

08.20 Х/ф "Повернення
"Святого Луки"

10.05 Х/ф "Чорний принц"
12.00 "Легенди карного

розшуку"
15.35 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Формула кохан�

ня"
21.15 Х/ф "Синьйор Робін�

зон"
23.20 Х/ф "Мотель" (18+)
01.25 "Хвороби�вбивці"
03.15 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,05.30 Зірковий шлях
09.00, 15.20 Т/с "Зникаючі

сліди" 16+
17.00, 21.00 Т/с "Ти тільки

мій"
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф "Будинок для

двох"
01.00, 02.15 Х/ф "Ромашка,

кактус, маргаритка"
01.45 Телемагазин
03.10 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30,12.50, 20.50 "Євроба�
чення�2020"

13.10 Д/ц "Мегаполіси"
13.40,02.30 Біатлон.
14.30,04.20 #ВУКРАЇНІ
15.15 Д/ц "Дикі тварини"
16.15,03.25 Біатлон.
17.00 UA:Біатлон. Студія
17.25 Т/с "Епоха честі"
20.20 Д/ц "Світ природи"
21.25 Розважальна програ�

ма
22.00 Х/ф "Керол" 18+
00.35 Сильна доля

1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.45,10.45 "Світ навиворіт

11: Китай"
11.50 Т/с "Подаруй мені

щастя" (12+)
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Голос країни 10"
23.25 Х/ф "Шеф Адам

Джонс" (16+)
01.10 "Жіночий квартал"
03.05 Х/ф "Телефонна буд�

ка" (16+)

²ÍÒÅÐ

07.30 Х/ф "Хід у відповідь"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка.
12.45 Х/ф "Кохання з ризи�

ком для життя"
14.25 Т/с "Мене звати Ме�

лек" 12+
17.45 Х/ф "Вій" 16+
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Вогнеборці" 12+
23.05 Х/ф "22 кулі: Без�

смертний" 16+
01.15 "Речдок"
03.10 "Орел і Решка

ÑÒÁ

05.30 "Хата на тата" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
19.55 "Один за всіх" 16+
22.00 "Детектор брехні" 16+

ICTV

07.35 Антизомбі. Дайджест
08.25, 13.00 Т/с "Відділ 44"
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Перший удар"
15.20 Х/ф "Розбірки у

Бронксі" 16+
16.55 Х/ф "Смокінг"
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Спеціаліст" 16+
22.40 Х/ф "Наймані вбивці"
01.00 Х/ф "Арсенал" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

05.10 Таємний агент
06.20 Таємний агент. Пост�

шоу
08.15,10.00 Kids Time
08.20 М/с "Шоу Луні Тьюнз"
10.05 М/ф "Балерина"
12.00 М/ф "Монстри на ка�

нікулах" 16+
13.40 М/ф "Монстри на ка�

нікулах 2"
15.10 М/ф "Монстри на ка�

нікулах 3"
17.10 Х/ф "Лиса нянька:

Спецзавдання"
19.00 Х/ф "Однокласники"
23.00 Х/ф "Училка" 16+
00.50 Х/ф "Євротур" 16+

ÍÒÍ

06.00 Х/ф "Добрі наміри"
07.30 "Страх у твоєму домі"
11.00 Х/ф "Формула кохан�

ня"
12.40 Х/ф "Морозко"
14.15 Х/ф "Скарби старо�

давнього храму"
16.55 Х/ф "Синьйор Робін�

зон"
19.00 Х/ф "А зорі тут тихі..."
22.40 Х/ф "Дніпровський

рубіж"
01.15 Х/ф "Мотель" (18+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.30 Зірковий шлях
09.30 Т/с "Ти тільки мій"
13.25 Т/с "Жінки в коханні"
17.00, 21.00 Т/с "Пробуд�

ження кохання" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с "Ворожея"
01.45 Телемагазин
03.10 Х/ф "Будинок для

двох"
04.45 Х/ф "Ромашка, как�

тус, маргаритка"
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Лариса Бджілка

Традиційно День 
святого Валентина 
святкують 14 лютого.

Саме у цей день чи не найбіль-
ша кількість закоханих освідчу-
ються своїй другій половинці. За 
повір̀ям, святий Валентин є по-
кровителем усіх, хто кохає.

Кохання – це безкінечна тема 
Всесвіту. У когось кохання взаєм-
не та щасливе, у інших – навпаки, 
треті бачать своє кохання лише 
з погляду матеріальної вигоди. 
Є й такі, які кохають таємно і на 
все життя.

Герої нашої розповіді – молода 
сім`я Лесі та Олексія з Врублівки. 
Квітами їхнього кохання є вісім 
прекрасних діточок. Правду, ма-
буть, кажуть старші люди: якщо 
хлопець кохає дівчину, то він мріє 
про дітей разом із нею.

Мені було дуже приємно по-
спілкуватися з молодими батька-
ми, у яких неймовірно приємна ат-
мосфера в маленькому, затишному 
будиночку, де всі вони мешкають.

�� Олексію, як ви з дружи-
ною познайомилися та коли 
одружилися?

– Я – з Романівки, а Леся – зі 
Львівщини. Вона приїжджала 
сюди в гості до сестри та брата. На 
той час я працював разом з чолові-

ком Лесиної сестри. Якось колега 
запросив мене у гості, й там я по-
знайомився та закохався в Лесю. 
А нині маємо десять років спіль-
ного життя.

�� Розкажіть про вашу 
родину.

– У нас – два хлопчики та шість 
дівчаток. Троє ходять до школи, 
двоє до садочка і троє вдома. Най-
старшій дівчинці – дев̀ ять років. 
Найменший хлопчик має лише 
три місяці.

�� У вас така велика сім`я. 
Як ви справляєтеся?

– Ми все робимо разом, один 
одному допомагаємо. Не скажемо, 
що легко, та все ж звикли.

�� Олексію та Лесю, на 
чому побудоване ваше ви-
ховання дітей?

– На взаємоповазі, взаємодо-
помозі, любові. Звичайно, діти 
ще маленькі, та все ж старші вже 
допомагають посуд мити, речі 
поскладати і менших доглядати. 
Ми вчимо їх бути ввічливими, до-
брозичливими, старанно вчитися 
в школі, бути відповідальними.

�� На вашу думку, що таке 
щастя?

– Здорові та радісні діти, вза-
єморозуміння в сім”ї, підтримка 
один одного, повага.

�� Така велика родина по-
требує чимало коштів. Як 

вам вдається забезпечува-
ти сім`ю всім необхідним? 
Олексію, ви працюєте?

– Так, вже 10 років я працюю 
в компанії «Вівад 09», тож маю 
стабільний заробіток. До того ж 
маємо особисте господарство: 
тримаємо 4 свиней, 20 курей та 
20 гусей і качок. Тридцять соток 
городу. У планах нарощувати гос-
подарство.

�� Ви – велика, щаслива 
українська сім`я. Ви кохаєте 
один одного. Цікаво почути 
якусь веселу історію з вашо-
го життя.

– У нас щодня 
ц ікаво та  весело 
зранку – коли збира-
ємо дітей до школи 
та садочка. На жаль, 
словами це не пе-
редати, цей процес 
треба бачити наживо.

�� Н а з а в е р -
ш е н н я  н а ш о ї 
розмови хочеть-
ся поцікавитися, 
про що ви мрієте.

– Головне – щоб 
були здорові наші 
дітки. І, звичайно, за-

вершити розпочатий ремонт та 
добудову нашої хатини. Дітки під-
ростають, тож хочеться створити 
їм трохи кращі, більш просторі 
умови для життя.

�� Тож нехай ваші плани, 
задуми, мрії з легкістю здій-
снюються та втілюються 
в життя. Дітки завжи будуть 
вашим натхненням та вті-
хою. Дякую вам за щирість 
та гостинність.

Від себе хочеться сказати, що 
це і є справжнє кохання, яке не 
боїться відповідальності, турбо-
ти, проблем, твердо та впевнено 
крокуючи життєвою дорогою, сіє 
обабіч зерно любові.

З Днем закоханих усіх читачів 
нашої газети!

На початку лютого в Україні 
запрацювала програма кредиту-
вання малого бізнесу «5–7–9%». 
Ще до її старту уряд отримав по-
над 17 тисяч заявок підприємців, 
а 3 лютого державний банк видав 
перший кредит. Як стати учасни-
ком програми і від чого залежить 
кредитка ставка, дізнавались екс-
перти Центру громадського моні-
торингу та контролю.

Хто може стати 
учасником програми?

Кожен українець, який хоче 
відкрити власну справу або має 
бізнес з доходом до 50 млн грн 
на рік, може подати заявку на 
отримання кредиту. Для цього 
потрібно заповнити анкету на 
сайті 5–7–9.gov.ua і чекати на 
зворотній зв'язок.

Згідно з умовами про-
грами, бізнес, що пре-
тендує на кредит, по-
винен мати державну 
реєстрацію як юридична 
особа або фізична осо-
ба-підприємець (ФОП). 
Також обов’язково, щоб 

учасники підприємства 
і його кінцевий власник 
були резидентами Укра-
їни. Діючі підприємства 
повинні бути прибутко-
вими останні 4 квартали, 
а новостворені – мати 
обґрунтований  
бізнес-план.

Кредити видаються у гривні 
на термін до 5 років, максимальна 
сума – 1,5 млн грн. Власний вне-
сок має становити не менше 30% 
від вартості проєкту для нового 
бізнесу, 20% – для чинного бізнесу. 
Також позичальник повинен буде 
подумати про кредитну заставу, 
адекватну запитуваній сумі кре-
диту.

Використати кредит 
можна тільки на інвес-
тиційні цілі: купівлю 
нового обладнання 
або ремонт приміщен-
ня. Важливо, що по-
зичальник, відповід-
но до умов програми, 
зобов'язується подавати 
щоквартальну звітність 

щодо кількості найманих 
працівників та низки еко-
номічних показників.

Які кредитні ставки?
Відсоток по кредиту зале-

жить від розміру бізнесу: 5% річ-
них – якщо виручка до 25 млн грн 
і створюються мінімум 2 робочих 
місця, 7% річних – для бізнесу 
з виручкою до 25 млн грн, який не 
створює нових робочих місць, 9% 
річних – для бізнесу з виручкою 
до 50 млн грн. При цьому під-
приємець може понизити ставку 
завдяки створенню робочих місць. 
Ставка знижується на 0,5% за кож-
не створене робоче місце, але не 
може бути меншою за 5%.

Віцепрезидент Асоціації плат-
ників податків України Олена Хо-
тенко зауважує, що бізнес дуже 
довго не мав можливості отриму-
вати дешеві кредити, тож затре-
буваність програми не викликає 
сумнів. Власне, успішний старт 
програми вже відзначив президент 
Володимир Зеленський.

«Відучора в банку шикуються 
черги підприємців. Хтось хоче 
будувати, хтось – обробляти дере-
во, а хтось відкриває ветеринар-

ну клініку. Кажуть: ставки – для 
людей. Почути це було головним 
для мене. Сподіваюся, ця програма 
заохотить наш бізнес залишатися 
в Україні, а тих, хто виїхав, – повер-
нутися додому», – зауважив глава 
держави під час відвідин головного 
офісу «Укргазбанку».

Наразі учасниками програми 
є державні банки: Укргазбанк, 
Ощадбанк, Приватбанк та Укрек-
сімбанк. Аби програма не була 
збитковою для банків, держава 
компенсує частину відсоткової 
ставки на кредити, які видавати-
муть банки.

«Можна подумати, що подібні 
програми з низькою дохідністю 
будуть впроваджуватися держав-
ним банкам, але ні – ми вже зараз 
спілкуємося з великою кількістю 
приватних банків, у тому числі 
з іноземним капіталом», – запевняє 
директор Офісу адміністрування 
проєктів міжнародного фінансово-
го співробітництва Мінфіну Руслан 
Гашев.

Допомога початківцям
Важливо пам’ятати, що саме 

банки перевірятимуть заявки і кре-
дитну історію та ухвалюватимуть 
рішення, чи виділяти кредит. 

Проте навіть якщо банк відмовить, 
підприємець може доопрацювати 
свій бізнес-план, пройти навчання 
і звернутись повторно.

«Жодна людина, яка звернеть-
ся за отриманням кредиту, не за-
лишиться без зворотного зв’язку. 
В нас вже створена система, яка 
допоможе подивитися на свій 
бізнес-план критично, переосмис-
лити, доопрацювати і прийти за 
отриманням ресурсів вдруге», – на-
голошує прем’єр-міністр Олексій 
Гончарук.

Для підприємців-початківців 
програма передбачає можливість 
безкоштовного навчання, а також 
допомогу у складанні бізнес-плану. 
На порталі є відповідний розділ, 
на якому можна пройти навчання 
онлайн або дізнатись про навчаль-
ні заходи у своєму регіоні.

Загалом у 2020 році на програ-
му передбачено 2 млрд гривень. 
В уряді прогнозують, що за рік 
буде видано понад 50 тисяч до-
ступних кредитів і створено до 
90 тисяч нових робочих місць. 
Наразі програма доступних кре-
дитів розрахована на п'ять років. 
Водночас залежно від ефективності 
та попиту з боку підприємців її 
можуть розширити.

ЗАКОХАНІ ТА ЩАСЛИВІ: молода пара  
з Врублівки виховує вісьмох дітей 

КРОК ДО МРІЇ про власний бізнес.  
Як працює програма доступних кредитів?


