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Виборчий кодекс:  
новели виборчого законодавства 
щодо місцевих виборів

Голова Романівської РДА Василь 
Флуд розмістив на своїй фейсбук-
сторінці відео, на якому показав, як 
працює підприємство з випалюван-
ня деревного вугілля у Романові.

«Більше року тому ми, громадські активісти, при-
ходили сюди і вирішували питання стосовно нормаль-
ного фінансування даного підприємства. Але власник, 
який перебуває у Житомирі, не прислуховується 
до людей, до того, що тут відбувається», –  розповів 
Василь Флуд.

Густий чорний дим, яким дихають жителі Рома-
нова, погані умови праці, а якщо точніше, їх повна 
відсутність –  саме так працює дане підприємство.

«Була домовленість з власником про те, що частину 
диму буде забирати дана труба. Але весь дим йде 
на місцевість», –  зауважив голова Романівської РДА.

Як наголосив Василь Флуд, реакції відповідних 
контролюючих органів немає, а у відповіді департа-
мента екології йдеться, що згідно з чинним законо-
давством не можна провести перевірки.

Наголосимо: у жовтні 2018 року на цьому ж під-

приємстві під час пожежі загинули двоє працівників – 
1988 та 1969 років народження. За фактом пожежі 
було відкрито кримінальне провадження.

Більше 200 осіб звернулися до голови Романівської 
РДА щодо вирішення питання роботи даного підпри-
ємства: або закрити його, або змусити працювати 
відповідно до норм чинного законодавства.

«Але я думаю, що ми все-таки загальними зу-
силлями змусимо власника даного підприємства 
зробити його у цивілізований спосіб», –  резюмував 
Василь Флуд.

Їздити дорогами Романівщини  
стало таки дещо краще

Лариса Бджілка

Відповідно до Всеукраїн-
ської програми Президента 
України «Велике будівни-
цтво» на Романівщині роз-
почалися роботи з ремонту 
дорожнього покриття.

Ремонтні роботи проходять на 
території Ясногородської сільської 
ради. Замовна організація –  депар-
тамент регіонального розвитку Жи-
томирської ОДА. Роботи виконує 
підрядна організація ТОВ «БУД-
СТАНДАРТ ЛТД».

«Звісно, жителі задоволені, що 
буде гарна дорога. Зі свого боку 
Ясногородська сільська рада до-
помагає підрядникам у деяких 
організаційних питаннях»,  – та-

кий коротенький коментар надав 
голова Ясногородської сільської 
ради Валерій Мазуркевич нашому 
журналісту.

Варто зазначити, що протягом 
попередніх пів року ремонт доріг 
різного характеру пройшов у сели-
щі Романові та по різні сторони від 
Романова. Проводилися ремонтні 
роботи в сторону Залужного, в сто-
рону Чуднова, нині дорогу ремон-
тують в сторону Мирополя.

Жахливі умови праці 
і забруднене повітря:  

як у Романові  
приватний підприємець 

ВИПАЛЮЄ ВУГІЛЛЯ
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Обов`язок повнолітніх дітей 
утримувати батьків  
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РОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про затвердження Положення про комісію з пи-
тань призначення житлових субсидій, державної со-
ціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, призна-
чення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам та включення інформації про 
громадян до Єдиного державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають право на пільги за місцем 
проживання

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації», Закону України «Про дер-
жавну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 
постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 
1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання на-
селенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» 
(із змінами), від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний 
державний автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги», від 24 лютого 2003 року № 250 «Про 
затвердження Порядку призначення і виплати держав-
ної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», від 
01 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг» (із змінами), від 
08 червня 2016 року № 365 «Деякі питання здійснення 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»:

затвердити Положення про комісію з питань призна-

чення житлових субсидій, державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям, призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та 
включення інформації про громадян до Єдиного держав-
ного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на 
пільги за місцем проживання (додається).

Це розпорядження набирає чинності після державної 
реєстрації в Центрально-Західному міжрегіональному 
управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) з мо-
менту його оприлюднення.

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти 
на заступника голови районної державної адміністрації 
Василя ХОДЮКА.

Голова адміністрації Василь Флуд

Розпорядження голови Романівської районної державної адміністрації
ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань призначення житлових субсидій, державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям, призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам та включення інформації про громадян до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги за місцем проживання
Загальні положення
Комісія з питань призначення житлових субсидій, дер-

жавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 
призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам та включення інформації про грома-
дян до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, 
які мають право на пільги за місцем проживання (далі – Ко-
місія), у своїй діяльності керується Конституцією України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства соціальної політики України, роз-
порядженнями голови Житомирської обласної державної 
адміністрації, наказами директора департаменту праці, 
соціальної та сімейної політики Житомирської обласної 
державної адміністрації, розпорядженнями голови Рома-
нівської районної державної адміністрації Житомирської 
області, рішеннями органів місцевого самоврядування та 
цим Положенням.

Кількість та персональний склад Комісії затверджується 
розпорядженням голови Романівської районної державної 
адміністрації Житомирської області. Очолює Комісію голо-
ва Комісії.

Голова Комісії у межах наданих повноважень:
скликає засідання Комісії;
головує на засіданнях Комісії.
У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує 

заступник голови Комісії.
Зміни до складу Комісії (виведення, включення до складу 

нових членів) вносяться з ініціативи голови Комісії роз-
порядженням голови Романівської районної державної 
адміністрації Житомирської області.

Використання та обробка персональних даних, одержаних 

з метою виконання цього Положення, здійснюється згідно 
з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

Завдання та права комісії
Головним завданням Комісії є розгляд звернень громадян 

та прийняття рішень про призначення (відмову у призна-
ченні) житлових субсидій, призначення (непризначення) 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, 
призначення (відновлення) або про відмову у призначенні 
(відновленні) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 
особам та включення інформації про громадян до Єдиного 
державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право 
на пільги за місцем проживання.

Комісія має право приймати рішення про призначення 
(непризначення) державної соціальної допомоги малозабез-
печеним сім’ям на підставі акту обстеження матеріально-
побутових умов проживання сімей, наданих державним 
соціальним інспектором управління праці та соціального 
захисту населення Романівської районної державної адмі-
ністрації Житомирської області.

Комісія має право приймати рішення про призначення 
(непризначення) житлових субсидій населенню на підставі 
акту обстеження матеріально-побутових умов проживання 
сімей, наданих державним соціальним інспектором управ-
ління праці та соціального захисту населення Романівської 
районної державної адміністрації Житомирської області.

Комісія має право приймати рішення про включення 
до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 
мають право на пільги за місцем проживання.

Члени Комісії мають право вносити свої пропозиції 
до порядку денного засідання, ознайомлюватись із всіма 
документами, що надходять до Комісії, у випадку незгоди 

з прийнятим Комісією рішенням – письмово викласти свої 
заперечення, обґрунтувати їх і додати до рішення засідання 
Комісії.

Порядок роботи комісії
Засідання Комісії проводиться у разі присутності не 

менше двох третин її кількісного складу.
Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що 

проводяться за рішенням її голови або заступника у разі 
потреби.

Підготовка матеріалів до розгляду Комісії покладаєть-
ся на секретаря комісії та спеціалістів управління праці 
та соціального захисту населення Романівської районної 
державної адміністрації Житомирської області.

Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голо-
сування.

У разі, якщо голоси розділились порівну, головуючий 
має право вирішального права голосу.

Результати засідання Комісії оформляються протоколом. 
Протокол підписують головуючий та секретар Комісії.

Копія протоколу надсилається управлінню праці та 
соціального захисту населення Романівської районної дер-
жавної адміністрації Житомирської області для зберігання 
та використання в роботі.

Рішення Комісії у триденний строк надсилається для 
виконання відповідним структурам.

Діяльність Комісії припиняється за розпорядженням 
голови Романівської районної державної адміністрації Жи-
томирської області.

Начальник управління праці та соціального 
захисту населення Романівської районної  

держаної адміністрації Таїса Кондратюк

У наш нелегкий час, коли все більше людей 
потребують турботи та матеріальної допо-
моги, стає важко знайти людей, які здатні 
сприймати чужі проблеми як свої, і як чудово, 
що такі люди все-таки є.

Колектив Врублівського 
БК висловлює найщирішу 
вдячність генеральному 
директору ТОВ «ВІВАД 09», 
депутату Житомирської об-
ласної ради Ігорю Євгенови-
чу Ходаку за чудовий пода-
рунок – сучасний принтер, 
який забезпечить підготовку 
якісної, цікавої та яскравої 
наочності для занять з ху-
дожніми колективами, буде 
використаний для оформ-
лення документації, декора-
цій тощо.

Низький уклін Вам за 
Вашу натхненну і самовідда-
ну працю, за Вашу непохит-
ну віру в майбутнє нашого 
села, за людяність, доброту, 
безкорисливість!

Хай Господь сторицею 
віддячить Вам за розумін-
ня, підтримку і часточку 
душі, подаровану Вашим 
землякам.

ПОДЯКА
ГРАФІК ГАРЯЧИХ ТЕЛЕФОННИХ ЛІНІЙ  
з актуальних питань діяльності департаменту 
праці, соціальної та сімейної політики 
облдержадміністрації на серпень 2020 року

Назва 
Телефон гарячої
 телефонної лінії

Управління праці, зайнятості населення, сімейної політики та соціального 
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

з питань виплати заробітної плати 47-47-19
з питань зайнятості населення 47-47-01
з питань соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

42-19-56

з питань визначення статусу громадян, які 
постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи

42-19-57

з питань реалізації державної сімейної політики, 
протидії домашньому насильству, торгівлі людьми  

47-47-57

Управління соціального захисту населення

з питань соціального обслуговування населення 
та стаціонарних установ;
санаторно-курортного оздоровлення ветеранів війни, 
учасників АТО та осіб з інвалідністю; 
забезпечення спецавтотранспортом    

47-47-61

з питань  пільгового та пенсійного забезпечення 47-47-83
з питань виплати державних видів допомоги 
та житлових субсидій

47-47-84

Примітка: гарячі телефонні лінії працюють кожного робочого дня з 08.00 
до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.

Начальник управління Таїса Кондратюк
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Обов'язок повнолітніх дітей 
утримувати батьків  
та його виконання

Як і обов'язки батьків та дітей, 
аліментні зобов'язання теж мають 
взаємний характер. Це означає, 
що закон покладає на повнолітніх 
дітей обов'язок утримувати своїх 
непрацездатних батьків.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 СК 
України обов'язок повнолітніх 
дітей утримувати батьків ви-
никає за наявності сукупності 
юридичних фактів:

– кровне споріднення чи наяв-
ність родинних відносин (усинов-
лення) між батьками та дитиною;

– непрацездатність батьків;
– потреба батьків у матеріаль-

ній допомозі.
Обов'язок утримувати бать-

ків виникає у повнолітніх дітей. 
Зі змісту ч. 1 ст. 202 СК України 
випливає, що неповнолітні діти, 
навіть якщо мають самостійний 
дохід, не можуть бути платниками 
аліментів стосовно батьків. Лише 
у виняткових випадках, якщо 
мати, батько є тяжкохворими, ін-
валідами, а неповнолітня дитина 
має достатній дохід (заробіток), суд 
може постановити рішення про 
стягнення з неї одноразово або 
протягом певного строку коштів 
на покриття витрат, пов'язаних 
з лікуванням та доглядом за ними 
(ст. 206 СК України).

Відповідно до ч. З ст. 75 СК 
України особа вважається не-
працездатною у разі досягнення 
пенсійного віку, встановленого 
законом, або якщо є інвалідом I, 
II чи III групи.

Як правило, обов'язок з утри-
мання непрацездатних батьків 
діти виконують добровільно. 
Не виключається можливість 
укладення договору між повно-
літніми сином, дочкою та не-
працездатними батьками щодо 
утримання.

Закон передбачає судовий 
порядок стягнення аліментів 
на непрацездатних батьків 
у випадку невиконання його 

дітьми добровільно. Розмір 
аліментів на батьків визнача-
ється судом у твердій грошовій 
сумі і (або) у частці від заробіт-
ку (доходу).

Крім аліментів, сімейне зако-
нодавство допускає можливість 
стягнення з повнолітніх дочки та 
сина додаткових витрат на батьків, 
викликаних тяжкою хворобою, 
інвалідністю або немічністю.

Б а т ь к и  м а ю т ь  п р а в о 
пред'явити позов щодо стягнен-
ня аліментів до одного з дітей. 
Але це не означає, що весь тягар 
з утримання батьків ляже на плечі 
цієї дитини. Визначаючи розмір 
аліментів та додаткові витрати, суд 
повинен взяти до уваги можли-
вість одержання утримання від ін-
ших дітей, до яких не пред'явлено 
позову про стягнення аліментів, 
дружини, чоловіка та своїх бать-
ків. Крім цього, при визначенні 
розміру аліментів до уваги також 
береться матеріальне становище 
та сімейний стан одержувача та 
платника аліментів.

В окремих випадках обов'язок 
повнолітніх дочки, сина з утриман-
ня непрацездатних батьків не ви-
никає. Зокрема, якщо мати, бать-
ко були позбавлені батьківських 
прав і ці права не були поновлені, 

обов'язок утримувати матір, бать-
ка у дочки, сина, щодо яких вони 
були позбавлені батьківських прав, 
не виникає (ч. 2 ст. 202 СК України).

Крім цього, дочка, син можуть 
бути звільнені судом від обов'язку 
утримувати матір, батька та 
обов'язку брати участь у додатко-
вих витратах, якщо буде встанов-
лено, що мати, батько ухилялися 
від виконання своїх батьківських 
обов'язків (ч. 1 ст. 204 СК України). 
Ці обставини повинні знайти під-
твердження у судовому засіданні 
на підставі поданих доказів. Слід 
звернути увагу, що у зазначеній 
нормі йдеться про право, а не 
обов'язок суду звільняти дітей від 
обов'язку утримувати непрацез-
датних батьків. Відповідно до ч. 2 
ст. 204 СК України у виняткових 
випадках суд може присудити 
з дочки, сина аліменти на строк 
не більш як три роки.

Якщо ви або ваші знайо-
мі зіткнулися з правовими 
проблемами, пропонуємо 
звертатися за безоплатною 
правовою допомогою до Рома-
нівського бюро правової допо-
моги за адресою: смт Романів, 
вул. С. Лялевича, 2 (4-й поверх, 
кім. 425) або телефонувати за 
номером 2–32–58.

Романівські рятувальники 
нагадують правила поведінки 
під час збору врожаю

27 липня під час 
збирання врожаю по-
близу с. Велика Козара 
головний інспектор 
поспілкувався із 
працівниками Рома-
нівської філії ТОВ СП 
«Нібулон».

Поле, де працювали аграрії, 
було відоране від дороги, вся за-
діяна техніка – укомплектована 
первинними засобами пожежога-
сіння. Інспектор показав аграріям, 
як користуватися вогнегасниками, 
провів протипожежні інструктажі 
та вручив експрес-інформації від-
повідної тематики.

Задля недопущення пожеж 
рятувальники вкотре нагадують 
хліборобам про те, що під час 
жнив заборонені:

– робота тракторів, самохідних 
шасі, автомобілів та іншої збираль-
ної техніки без капотів або з відкри-

тими капотами (для запобігання 
потраплянню соломи на випускний 
колектор двигуна). На комбайнах та 
інших машинах з двигунами вну-
трішнього згоряння, які не мають 
капотів, випускний колектор по-
винен бути захищений металевим 
щитком, що закриває його вздовж 
усієї довжини зверху та збоку;

– застосування паяльних ламп 
для випалювання пилу радіаторів 
двигунів;

– заправляння збиральної тех-
ніки у хлібних масивах та машин 
у нічний час у польових умовах;

– розведення багаття на полях 
та біля них;

– спалювання стерні та по-
жнивних залишків.

Пам’ятайте, що відповідальність 
за порушення правил пожежної без-
пеки лежить тільки на ваших плечах!

Головний інспектор  
Олександр Палій

Кому належать 
придорожні бур’яни?

Лариса Бджілка

Романівський край 
має неймовірно багаті 
та красиві краєвиди.

У різні пори року тут є чим по-
милувати око. Особливо зачаро-
вують ліси та засіяні поля на фоні 
голубого неба, пагорбів, віддалік 
розташованих сіл, річок та невелич-
ких озер. Нині ж проходять жни-
ва, тож спостерігати, як збирають 
в полі врожай, можна годинами.

До цих краєвидів мимоволі по-
трапляють красиві бур̀яни обабіч 
дороги. Саме так – красиві. Там 
квітують різні трави: ромашка, 
волошка, звіробій, полин, колюх, 

іван-чай, пижма, дика морква, ко-
нюшина і багато інших. Хотілось 
би знати, кому належать придо-
рожні бур’яни та хто має слід-
кувати, аби вони не росли вище 
від людини. Бо, чесно кажучи, 
незважаючи на красу різнотрав’я, 
бур'яни таки псують краєвид ско-
шеного поля.

Графік участі керівництва 
департаменту праці, 
соціальної та сімейної політики 
облдержадміністрації у прямій 
телефонній лінії (гаряча лінія) 
на серпень 2020 року

10 серпня – Д’яченко Анатолій 
Петрович, заступник начальника 
управління соціального захисту 
населення – начальник відділу 
соціального обслуговування на-
селення та стаціонарних установ 
департаменту праці, соціальної та 
сімейної політики облдержадміні-
страції, телефон 47-47-61.

12 серпня – Василевська Люд-
мила Василівна, начальник відді-
лу державних соціальних допомог 

департаменту праці, соціальної та 
сімейної політики облдержадміні-
страції, телефон 47-47-84.

19 серпня – Прокопець Юрій 
Васильович, директор департамен-
ту праці, соціальної та сімейної 
політики облдержадміністрації, 
телефон 47-47-55.

Гаряча лінія проводиться 
з 10:00 до 11:30.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк

Соціальна 
підтримка сімей  
під час карантину

На Житомирщині реалізо-
вується проєкт «Допомога дітям 
України» від української діаспори 
з Канади для підтримки сімей, в які 
діти повернулися з інтернатних за-
кладів у зв’язку з карантином.

У рамках цього проекту до 
Романівський району надійшло 
2 продуктові та гігієнічні набори, 
які передано працівниками ра-

йонного центру соціальних служб 
до сімей з дітьми.

Так, такі пакунки вже отри-
мали 2 родини з смт Романів та 
с. Голубин, в яких виховується 12 
діток, в тому числі 4 неповнолітніх, 
які повернулися з інтернатних за-
кладів області.

Романівський районний 
центр соціальних служб

ОГОЛОШЕННЯ
Проводимо дезінфекцію  та чистку криниць, заробка 

міжкольцових швів, викладка дна ( кремнем).  
Тел.: 068-495-57-48

Купуємо корів, коней, бичків, дорізи на м`ясо.  
Тел.: 096-58-97-650

Вакуумна чистка коминів, димарів, лежухи, грубки, 
газових котлів. Тел.:097-87-32-381
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Чи підуть діти до школи 1 вересня? Основні сценарії
До початку ново-

го навчального року 
залишилось менше 
місяця. Уже зараз 
зрозуміло, що за літо 
коронавірус не від-
ступив.

Тож у батьків виникає чи-
мало питань щодо навчального 
процесу із вересня: чи безпечно 
дітям відвідувати школи, чи до-
цільно продовжувати дистан-
ційне навчання? Наразі уряд го-
тує кілька сценаріїв відновлення 
роботи шкіл восени залежно від 
епідеміологічної ситуації. Дета-
лі з’ясовували експерти Центру 
громадського моніторингу та 
контролю.

Варіанти роботи шкіл
З 1 серпня в Україні діють нові 

правила адаптивного карантину, 
що дозволяють посилювати чи по-
слаблювати обмеження в окремих 
містах і районах. Тепер регіони 
розділені на зони залежно від епі-
деміологічної ситуації: «зелену», 
«жовту», «помаранчеву» та «чер-
вону». Відповідно до цього поділу, 
у МОЗ є декілька варіантів роботи 
шкіл з 1 вересня.

«Рішення про віднесення тієї 
чи іншої території до певного рівня 
приймає держкомісія техногенної 
безпеки та надзвичайних ситуацій. 
Якщо ваша територія потрапляє 

у «зелений», «жовтий» або «пома-
ранчевий» рівень, ви можете бути 
впевнені: діти 1 вересня сядуть за 
шкільні парти», – пояснює заступ-
ниця міністра освіти Любомира 
Мандзій.

Заборона відвідувати 
школи діятиме тільки 
у «червоній» зоні.

Тож у регіонах, де досі діє 
жорсткий карантин, діти вчити-
муться далі дистанційно. Як за-
уважує міністр охорони здоров’я 
Максим Степанов, рішення про 
належність до певної зони ухва-
люватимуть на рівні району та 
навіть міста. Це означає, що на-

віть у «червоній» зоні можуть 
бути «зелені» міста та села.

«В умовах адаптивного каран-
тину ми спустилися навіть не на 
область, а на рівень району або 
міста. Наша позиція і те, що ми 
зараз спостерігаємо, – в переваж-
ній більшості міст і районів діти 
підуть до школи 1 вересня», – на-
голошує міністр.

Критерії для карантинних 
обмежень залишаються незмін-
ними: завантаженість ліжок 
у лікарнях, кількість тестувань 
на 100 тисяч громадян, відсоток 
виявлення хворих і динаміка 
захворюваності. Поділ на зони 
переглядатимуть залежно від рів-
ня захворюваності кожні 5 днів. 

У разі спалаху хвороби навчальні 
заклади можуть закривати на ка-
рантин на 7–14 днів.

У міністерствах охорони 
здоров'я та освіти сподіваються, 
що 1 вересня якомога більше 
школярів зможуть повернутися 
за парти. Для цього також роз-
робляється сценарій змішаного 
навчання. Він передбачає обме-
ження одночасного перебування 
дітей у класах, навчання по змінах, 
можливість вивчати деякі предме-
ти дистанційно. Любомира Ман-
дзій пояснює: «Сьогодні в школу 
йдуть одні діти, а завтра – інші. 
Тобто сьогодні одні працюють 
з використанням дистанційних 
технологій, а завтра – інші».

В уряді кажуть, що, попри ак-
тивну підготовку до навчального 
року, наразі спрогнозувати епіде-
міологічну ситуацію на вересень 
майже неможливо.

Загальні карантинні правила
В уряді наголошують, що від-

новлення навчання не означає ска-
сування карантинних обмежень. 
Міністерство охорони здоров’я 
розробило загальні правила 
роботи шкіл з 1 вересня. Одне 
з них – обов'язкове вимірювання 
температури працівників школи 
й учнів. За температури 37,2 і вище 
їх не допускатимуть до роботи або 
навчання. Батьки, які приводять 
дітей до школи, повинні бути 
в масках. У школі мають бути ан-
тисептики, класи регулярно про-
вітрюватись.

І в МОЗ, і в МОН визнають, 
що вимагати від дітей соціальної 
дистанції і маскового режиму про-
тягом дня майже неможливо. Але 
можна розподілити потоки дітей 
і розсунути парти на відстань од-
ного метра.

«Ми не хочемо писати норми, 
які потім не можна виконати з ура-
хуванням навіть того, що не можна 
зобов’язати учнів впродовж шести 
уроків перебувати в масках. Ми 
готові йти на ризики, щоб забезпе-
чити навчання дітей та управляти 
ситуацією шляхом адаптивного 
карантину», – зауважує головний 
санітарний лікар Віктор Ляшко.

У Міносвіти уточнюють, що 
масковий режим буде обов’язковим 
для вчителів. Збори педагогічних 
колективів слід буде проводити 
в дистанційній формі, за можли-
вості більше уроків перенести на 
свіже повітря. Крім того, у новому 
начальному році школам рекомен-
дуватимуть скасувати масові за-
ходи й екскурсії. Це означає, що 
першого дзвоника може не бути.

Зрозуміло, що остаточні рішен-
ня щодо роботи шкіл будуть відомі 
ближче до навчального року. У разі 
низького рівня захворюваності діти 
підуть до школи у звичайному 
режимі, якщо станеться спалах – 
освітній процес знову перенесуть 
у дистанційний режим. Очевидно, 
що універсальних рішень для всієї 
країни не буде. Тож кожна область 
та район повинні будуть визнача-
тися залежно від епідеміологічної 
ситуації.

АБРИКОСИ:  
найкраще смакують  
і до того ж – корисні

Яскравий і со-
ковитий, абрикос 
дозріває в садах уже 
у липні, і господині 
починають робити 
заготовки на зиму.

З нього варять компоти, 
варення та джеми і  просто 
закривають у власному соку, 
щоб взимку мати можливість 
насолоджуватися яскравими 
шматочками літа. Але його 
корисність не обмежується од-
нією кулінарією –  наголошує 
видання «Слобідський край».

В абрикосі міститься дуже 

багато вітамінів, мікро- і ма-
кроелементів, тому не тільки 
консервуйте, але і обов’язково 
їжте його у свіжому вигляді. 
Наприклад, за кількістю калію 
абрикос значно випереджає 
ті ж персики і нектарини. Він 
покращує роботу серцево-
судинної системи, нормалі-
зує кров’яний тиск і зміцнює 
стінки судин, тому абрикоси 
радять вживати людям з арит-
мією і після інфаркту міокарда.

Магній, кальцій, фтор та 
інші елементи забезпечують 
зростання і розвиток кісткової 
системи. Це особливо важли-
во для людей похилого віку, 
у яких кістки з віком стають 
крихкими. Абрикоси у помір-
них кількостях радять включа-

ти в раціон вагітним жінкам, 
тому що фосфор у їхньому 
складі забезпечує формування 
скелета плода.

Бета-каротин, вітаміни С і Е 
зміцнюють зір,  захищаючи 
його від вікових змін і нега-
тивного впливу навколишньо-
го середовища. Якщо мучать 
часті запори, кілька абрикосів 
на день допоможуть справити-
ся з цією проблемою. Харчові 
волокна, які містяться у м’якоті 
фрукта, покращують вироблен-
ня жовчі і нормалізують роботу 
кишечника.

Вітаміни групи В – одні 
з найважливіших вітамінів для 
краси та здоров’я шкіри і волос-
ся. Комплексна дія бета-каро-
тину, вітамінів С і Е захищає 
від впливу ультрафіолетового 
випромінювання і забруднень 
навколишнього середовища. 
Крім того, ці мікроелементи 
допомагають у виробленні ко-
лагену, який надає шкірі мо-
лодості, свіжості і пружності.

Вживання в їжу абрико -
сів допомагає розвантажити 
серце, знизити артеріальний 
тиск, налагодити роботу нирок 
і зменшити набряки завдяки 
сечогінному ефекту.

Але є і протипоказання. 
З  об ереж н іс т ю т реба  їс т и 
абрикоси людям з цукровим 
діабетом, а з виразковими хво-
робами і гастритами у гострій 
формі його взагалі варто ви-
ключити з раціону. Абрикос 
може викликати алергічні реак-
ції, тому маленьким дітям його 
треба давати з обережністю.

Що таке масажер 
гуа-ша і як його 
застосовувати?

Гуа-ша – новий мод-
ний масажер, який 
сьогодні є майже 
у кожній косметичці.

Новий – добре забутий ста-
рий: насправді скребок прийшов 
зі старокитайської медицини. За 
формою він як лапка тварини, ви-
готовляють його з різних матеріа-
лів, переважно органічних: нефрит, 
агат, дерево, ріг, кістка, розповідає 
видання «Vogue.UA».

Гуа-ша – не тільки масажер, а й 
назва старовинної масажної техні-
ки. Чим гарний масаж гуа-ша: він 
усуває ранкову набряклість, допо-
магає підсилити кровообіг і лім-
фотік, а отже, й підсилити обмін 
речовин у клітинах шкіри та по-
ліпшити колір обличчя не тільки 
завдяки механічному впливові, а й 
унаслідок активації метаболізму. 
Гуа-ша знімає напругу, тонізує шкі-
ру, допомагає поліпшити контури 
обличчя: чіткіше промалювати 
вилиці, прибрати подвійне під-
боріддя й окреслити овал.

Масаж гуа-ша роблять і для 
обличчя, і для тіла. Нерідко піс-
ля нього залишаються сліди як 
подряпини: це підшкірні травми 
судин. Довіряти такий масаж ліп-
ше фахівцеві: самостійно важко 
розрахувати силу натиснення й 
можна нашкодити собі. Але й 
самотужки можна впоратися: 
головне рухатися знизу вгору, від 
центру – до периферії. І зважати 
на кілька нюансів.

«Масаж гуа-ша має протипо-
казання, – каже косметологиня My 
Clinic Карина Бородько. – Розацеа, 

купероз, герпес у стадії загострен-
ня, акне й цяткові висипи – стани 
й проблеми, у разі яких масаж 
гуа-ша не рекомендований. Не 
можна робити його й у разі ГРВІ: 
стан може погіршитися. Друге, – 
додає Карина, – ніколи не можна 
масажувати шию в зоні щитопо-
дібної залози».

Масаж гуа-ша треба робити по-
верх засобів і ніколи – поверх сухої 
шкіри. Краще обирати олійні тек-
стури, тоді скребок м’яко й ніжно 
ковзає. Ще один нюанс: олійка має 
бути косметичною: не ефірною, не 
рослинною.

Ось стисла інструкція, 
як робити масаж гуа-ша 
самостійно

1. Взяти масажер, спрямову-
ючи фігурні «пальчики» вгору, 
і, притискаючи увігнуту частину 
до шкіри, рухатися від перенісся 
до вилиць і скронь. Після 10 рухів 
повторити з іншого боку обличчя;

2. Розмістити скребок горизон-
тально, притиснути увігнуту час-
тину до чола й ніжно масажувати 
в напрямку до лінії росту волосся. 
Повторити 10–20 разів;

3. Увігнутою частиною маса-
жувати шию в напрямку до під-
боріддя. Важливо: працювати 
можна тільки з бічними зонами 
шиї, не зачіпаючи центральної, де 
розміщується щитоподібна залоза. 
Увігнутою стороною можна також 
опрацювати носогубні складки, 
рухаючись від ніздрів до вух;

4. Загостреною частиною 
пропрацювати лінію підборіддя, 
рухаючись від нижньої точки під-
боріддя вгору.
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ВИБОРЧИЙ КОДЕКС: новели виборчого 
законодавства щодо місцевих виборів

Володимир  
      Піньковський,  
      політичний експерт

Верховна Рада 
України за три міся-
ці до чергових місце-
вих виборів змінила 
правила їх прове-
дення. Ці зміни були 
запропоновані у за-
конопроєкті № 3485, 
котрий передбачає 
внесення корективів 
до Виборчого кодек-
су України та низки 
законів і загалом 
стосується не лише 
місцевих виборів.

На пленарному засіданні 
16 липня парламент ухвалив 
проєкт закону в цілому 308 
голосами, тобто консенсусно 
і конституційною більшістю.

Частина новел змін до кодек-
су стосується питань діяльності 
Центральної виборчої комісії, 
функціонування Державного 
реєстру виборців, притягнен-
ня до адміністративної та кри-
мінальної відповідальності за 
правопорушення під час ви-
борчого процесу. Законом та-
кож внесено відповідні зміни 
до Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу, Кодексу 
адміністративного судочинства, 
законів України «Про Централь-
ну виборчу комісію», «Про Дер-
жавний реєстр виборців», «Про 
запобігання корупції», «Про 
державну службу», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про 
статус депутатів місцевих рад».

З одного боку, підви-
щено відповіда льність 
за порушення, які мають 
серйозний і системний 
вплив на кінцевий резуль-
тат виборів. Зокрема, чітко 

визначається, що, наприклад, 
викрадення печатки комісії, 
вкидання бюлетенів пачками до 
скриньки – це злочин. Перед-
бачена відповідальність для під-
куплених членів комісій. Також 
за агітацію спиртними напоями, 
роздачу гречки та інших спо-
собів підкупу виборців. Крім 
того, вперше в історії України 
запроваджується кримінальна 
відповідальність за підкуп кан-
дидатів та членів комісій.

А  з  і н шо г о…  др іб н і 
порушення, які не впли-
вають на загальний ре-
зультат голосувань, закон 
декри м і на л і зує,  тобто 
передбачає за них адмі-
ністративну відповідаль-
ність. Наприклад, знищення 
бюлетеня, винесення його за 
межі дільниці для голосування 
тощо. Таких випадків на кожних 
виборах не бракує. Часом вибор-
ці роблять це на знак протесту 
(проти дій/бездіяльності влади/
політичного класу) чи жартома. 
І саджати до тюрми чи витрача-
ти купу часу на документування 
і судові розгляди цих справ, які 
насправді не впливають на за-
гальний результат виборів, не-
має сенсу.

Внесеними законом змінами 
до Виборчого кодексу, зокрема, 
передбачаються комплексні змі-
ни щодо заповнення виборчих 
документів, процесу підрахун-
ку голосів, подання документів 
кандидатами, спрощення окре-
мих виборчих процедур.

Законом встановлено 
о б ме же н н я  д л я  од н о -
часного балотування на 
місцевих виборах, удо-
сконалено законодавство 
з питань територіальної 
організації виборів та сис-
теми виборчих комісій на 
місцевих виборах:

– вибори депутатів сільської, 
селищної, міської ради (тери-
торіальних громад з кількістю 
виборців до 10 тисяч) проводять-
ся за мажоритарною системою 
відносної більшості в багато-
мандатних виборчих округах, на 
які поділяється територія відпо-
відної територіальної громади. 

У кожному такому окрузі може 
бути обрано не менше двох і не 
більше чотирьох депутатів;

–   виб ори  деп у тат і в  о б -
ласних,  районних,  а  також 
депутатів міських, сільських, 
селищних рад (територіальних 
громад з кількістю виборців 
10 тисяч і більше) проводять-
ся за системою пропорційного 
представництва за відкритими 
виборчими списками місцевих 
організацій політичних партій 
у територіальних виборчих 
округах, на які поділяється єди-
ний багатомандатний виборчий 
округ, що збігається з територі-
єю відповідно області, району, 
міста, села, селища згідно з ад-
міністративно-територіальним 
устроєм або територією міської, 
сільської, селищної територіаль-
ної громади.

При цьому організація під-
готовки і проведення виборів 
депутатів місцевих рад за зазна-
ченими виборчими системами 
передбачає нову систему ви-
сування кандидатів у депута-
ти організаціями політичних 
партій. А також – формування 
нових видів виборчих списків 
кандидатів, а саме: єдиного до 
обласних, районних, а також 
кандидатів у депутати міських, 
сільських, селищних рад (тери-
торіальних громад з кількістю 
виборців 10 тисяч і більше).

Особливо ск ладною д ля 
розуміння організаціями полі-
тичних партій та виборцями, 
а також для адміністрування те-
риторіальними та дільничними 
виборчими комісіями видається 
організація підготовки і про-
ведення зазначених виборів за 
системою пропорційного пред-
ставництва за відкритими ви-
борчими списками.

Також законом уточне-
но терміни декларування 
майнового стану, доходів, 
витрат і зобов’язань фінан-
сового характеру кандида-
тами на виборні посади, 
зменшено грошову заставу 
на місцевих виборах.

Звісна річ, що кардинальне 
зменшення грошової застави у 9 
разів – це позитивне рішення 
парламенту, надмірний розмір 
якої міг би суттєво вплинути 
на конкурентність виборів. Цей 
усунутий негативний вплив був 
би особливо критичним у по-
єднанні із вже наявною у за-
конодавстві монополізацією 
партіями права висувати кан-
дидатів до більшості місцевих 
рад та посиленням контролю 
над обраними особами коштом 
механізму їх відкликання.

Однією з ключових змін 
була форма виборчого 
бюлетеня

Бюлетень поділять на 
дві колонки. У першій – 
список партій (згідно 
з жеребкуванням), на-
впроти обраної потріб-
но поставити галочку 
або іншу виразну по-
значку. Біля неї – по-
рядковий номер обра-
ного депутата, список 
яких буде різний у різ-
них виборчих округах 
та до різних рад.

Така структура виборчого 
бюлетеня сприятиме персо-
ніфікованому голосуванню, 
отриман ню кан ди датами 
необхідної кількості голосів 

виборців для зміни черговості 
у виборчому списку.

Н а  в и б о р а х  2 5  жо в -
т н я  2 0 2 0  р о к у  б у д е 
обов’язковим дотриман-
ня гендерної квоти під 
час формування виборчих 
списків місцевих організа-
цій політичних партій, за 
якою серед кожних п’яти 
кандидатів у виборчому 
списку має бути щонай-
менше 2 особи, на практи-
ці ми розуміємо, що це дві 
жінки. Недотримання гендер-
ної квоти у виборчому списку 
може слугувати підставою для 
відмови у реєстрації кандидатів 
у депутати від відповідної місце-
вої організації політичної партії.

Кількість новацій у виборчому 
законодавстві є серйозним викли-
ком для всіх суб’єктів виборчого 
процесу. Прогнозую, що кількість 
недійсних бюлетенів буде значно 
вищою, аніж у попередні виборчі 
процеси, невимушених порушень 
зі сторони всіх суб’єктів вибор-
чого процесу буде також значно 
більше – бо кардинально нове за-
конодавство і форма бюлетеня, 
але я впевнений, що всі впорають-
ся зі своїми завданнями, хоча це 
буде і не завжди просто!

В а р т о  а к ц е н т у в а т и 
увагу, що складність ви-
борчих систем, нові реалії 
адміністрування виборів 
в умовах утворення Вер-
ховною Радою України 
великих районів та відсут-
ність часу для навчання 
членів виборчих комісій 
– це ключові організацій-
ні виклики для виборчого 
процесу 2020 р.

Продовження –  
у наступному номері
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Суп з квасолі (пісний)
• Інгредієнти: квасоля червона консервована – 

400 г, бульйон овочевий – 2,5 л, помідори у власному 
соку – 400 г, томатна паста – 60 г, цибуля ріпчаста –1 
шт., морква середнього розміру – 1 шт., зубчиків 
часнику – 2–3 шт., селера черешкова – 50 г, олія для 
смаження – 20 мл, цукор – 0,5 ч. ложки, сіль, перець – 
за смаком.

• З помідорів, якщо потрібно, зняти шкірку. За 
допомогою блендера перетворити на пюре.

• Додати томатну пасту і перемішати.
• Цибулю і часник почистити і дрібно нашат-

кувати.
• Моркву почистити і нарізати тонкими пів-

кільцями.
• Селеру нарізати на невеликі шматочки.
• На злегка розігріту пательню влити оливкову 

олію і трохи прогріти. Овочі (цибулю, моркву, часник 
і селеру) обсмажити до легкого рум'яного кольору 
близько 8 хвилин.

• З квасолі злити воду. У каструлю перекласти 
квасолю, обсмажені овочі і подрібнені блендером 
помідори з томатною пастою. Всі овочі залити 2,5 л 
овочевого бульйону.

• Суп довести до кипіння і варити на слабкому 
вогні під закритою кришкою хвилин 5. Насамкінець 
додати сіль, цукор і спеції за смаком. Розмішати 
і дати супу трішки настоятися.

Салат «Вежа»
• Інгредієнти: квасоля біла – 200 г, томати – 3 шт., 

салат мікс – 100 г, олія оливкова – 3 ст. ложки, майо-
ран сушений – 1 ч. ложка, бринза – 150 г, морква – 1 
шт., петрушка – 1 пучок, м̀ята – 3 гілочки, оцет яблуч-
ний – 1 ст. ложка, перець горошком чорний – 3 шт., 
лавровий лист – 1 шт., сіль, перець чорний мелений.

• У холодну воду кладеться квасоля, що була замочена 
зазделегідь, цілий помідор, маленька морква, петрушка, 
корінь селери, перець горошком, лавровий лист.

• До відвареної квасолі додаємо майоран, сіль, 
перець, ложку оливкової олії.

• Перемелюємо квасолю. Нарізаємо томати 
кубиками.

• Нарізаємо петрушку та м̀ яту по парі гілочок. 
Пару листочків м̀ яти залишаємо. Додаємо томати 
до зелені, до половини міксу салату кладемо ложку 
олії та оцету, перемішуємо.

• Заповнюємо сервірувальні круги салатом. 
Зверху – квасолю. На квасолю – поламану бринзу. 
Ставимо на гриль на 3–5 хвилин.

• На блюдо кладемо салат мікс, що залишився, – 
салат айсберг, салат радіччіо, салат ромен, салат 
фрізе зелений, салат фрізе жовтий – мікс ітілійський.

• На салат – круг з квасолею та бринзою, зніма-
ємо кільце, поливаємо олією, перчимо, кладемо 
листочки м̀ яти.

Джерело: cookorama.net

Великі врожаї яблук роблять 
їх доступними для всіх верств на-
селення. Люди намагаються спо-
живати їх є не тільки у свіжому 
вигляді, але і максимально заго-
товити на зиму: варять варення, 
джеми, компоти. Однак при те-
пловій обробці яблука втрачають 
більшу частину вітамінів. Якщо 
ви хочете максимально зберегти 
корисні властивості, то краще за-
готовлювати яблука у вигляді су-
шіння. Сушка має багато переваг:

• При заготівлі не використо-
вуються консерванти, яблука не 
піддаються впливу високих тем-
ператур. Завдяки цьому в сушці 
зберігається більшість вітамінів;

• Сухофрукти можуть збері-
гатися довгий час;

• Сушка легка і не вимагає 
багато місця для зберігання по-
рівняно з консервацією;

• За наявності сучасної кухон-
ної техніки підготовчий етап до су-
шіння займе мінімум часу і зусиль.

Існує багато способів засу-
шити яблука. Сучасні домогос-
подарки часто використовують 
плити, електросушарки, духо-
вки. І все ж метод висушування 
плодів на відкритій місцевості 
використовується вже не одне 
століття завдяки своїй простоті 
і доступності.

Чи можна сушити яблука на 
сонці? Заготовлювати сухофрукти 
на свіжому повітрі зручно в тих 
регіонах, де літо спекотне і по-
сушливе. Осінь також повинна 
побалувати сонячними днями 
і досить високою температурою 
повітря, щоб домогосподарки мо-
гли засушити пізні сорти яблук.

Головна перевага такого мето-
ду заготівлі сухофруктів полягає 
в тому, що можна засушити вели-
кий урожай яблук практично за 
один раз. Головне, щоб вистачило 
місця для розкладки яблук. До 
того ж при такому методі еконо-
миться електроенергія.

Недоліки сушіння яблук  
на свіжому повітрі:

• потрібно захищати підси-
хаючі яблука від мух;

• необхідність ховати на ніч 
сушку: в цей час вологість вище, 
вранці випадає роса, і яблука 
можуть пропасти;

• якщо погода несподівано 
змінитися і піде дощ, то процес 
доведеться перервати і досушу-
вати яблука в домашніх умовах.

На сонці
Якщо ви виставите листи 

з яблучками під прямі соняч-

ні промені, то сушіння яблук 
на сонці займе від чотирьох до 
шести днів. Після цього листи 
потрібно ще кілька днів потри-
мати в сухому провітрювано-
му приміщенні до остаточної  
просушки.

Якою б спекотною не була 
погода, на ніч листи необхідно 
прибирати у приміщення. Воло-
гість повітря вночі значно підви-
щується, вся сушка може зійти 
нанівець.

У спекотні дні яблучні шма-
точки досить швидко перетворю-
ються в сушку, однак, інтенсивні 
сонячні промені руйнують части-
ну вітамінів і органічних сполук.

В тіні
Яблука можна сушити і в тіні, 

це займе набагато більше часу, 
однак сушка буде корисніша, 
ніж та, що сушилася на сонці. 
Листи можна виставляти в тінь 
тільки в дуже спекотні літні дні, 
коли низька вологість повітря, 
а температура – висока.

Засушити чи ні?
Рекомендації, що стосуються 

кількості днів, необхідних для 
сушки яблук, відносні. Все зале-
жить від температури і вологості 
повітря, а також від сорту: літні 
яблука засушувати швидше, ніж 
осінні сорти. То як же зрозуміти, 
готова сушка чи ні?

Якщо шкірка на яблучних 
часточках потемніла, а м`якоть 
перестала липнути, то сушка 
цілком готова. Можна ще до-
датково перевірити готовність, 
натиснувши сильно пальцем на 
м̀ якоть: якщо під пальцем вона 
не розповзеться в сторони, зна-
чить, яблука вже досить засушені.

Сушені часточки яблук пови-
нні залишатися м̀ якими і гнуч-
кими, інакше вони пересушені. 
У пересушених яблуках зберіга-
ється менше вітамінів і корисних 
речовин.

Джерело: sadukr.ru

Гороскоп на тиждень 5 - 11 серпня

 Смачного!

ОВЕН
Вдалий період для 

втілення ідей у реаль-
ність. Процедури, пов̀ язані із 
здоров̀ ям і доглядом за собою, 
будуть ефективними.

ТЕЛЕЦЬ
Будьте стриманими, 

адже на цьому тижні 
доведеться робити щось попри 
бажання. Подбайте про активний 
відпочинок.

БЛИЗНЮКИ
Чекайте на важливу 

новину. Досить клопіт-
кий період: доведеться 

вирішувати багато проблем, 
чимало час у проводити за 
комп̀ ютером.

РАК
Зросте інтерес до гро-

шових питань. Можуть 
змінитися ваші пріори-

тети. Поїздки у цей час торкати-
муться фінансів або ж здоров̀ я.

ЛЕВ
Вас будуть активно 

обговорювати, драту-
вати, але у жодному випадку не 
ведіться на ці провокації – три-
майтеся гідно.

ДІВА
Довіртеся своїй інту-

їції – вона не підведе. Не 
афішуйте свої плани – неодмінно 
наштовхнетеся на перешкоди і не-
доброзичливців.

ТЕРЕЗИ
Уникайте маніпуля-

торів – є загроза при-
йняти їхню точку зору. У цей час 
доведеться взяти на себе відпо-
відальність за інших.

СКОРПІОН
Відчуєте великий 

прилив енергії і фізич-
ної витривалості – неодмінно цим 
скористайтеся. Не відволікайтеся 
на другорядне.

СТРІЛЕЦЬ
Заведіть нарешті 

з партнером розмову, 
яку довго відкладали. Сприятли-
вий час для купівлі чи продажу 
нерухомості, далеких відряджень.

КОЗЕРІГ
Н е  в п л у т у й т е с я 

в авантюри. Чекайте на 
підтримку від впливових людей. 
Вдалий час для романтичних по-
бачень, спілкування з рідними.

ВОДОЛІЙ
Під час вирішення 

питань розраховуйте 
на інтуїцію – логіку від-

киньте. Підтримка прийде звідти, 
звідки не чекали.

РИБИ
Не змінюйте ситуа-

цію, а намагайтеся до неї 
пристосуватися. Ваша активність 
падає, але активізуються творчі 
здібності.

Як правильно  
сушити яблука:  
на сонці або в тіні?

Куточок ГОРОДНИКА

5
серпня
середа

6
серпня
четвер

7
серпня

п’ятниця

8
серпня
субота

9
серпня
неділя

10
серпня

понеділок

11
серпня

вівторок

+ 16°
+ 29°

+ 18°
+ 29°

+ 18°
+ 27°

+ 19°
+ 26°

+ 19°
+ 23°

+ 17°
+ 25°

+ 16°
+ 26°

742 745 746 744 743 743 743
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.

Вілла д'Есте � Італія
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Реаліті�шоу
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.30,19.35, 22.40 Д/ц "Дикі

тварини"
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
20.25 Д/ц "Супер�Чуття"
21.40 Святі та грішні
00.00 Бюджетники

1+1

09.25,10.25 "Життя відо�
мих людей"

11.25,12.20, 13.20, 14.20,
15.15, 16.10 "Розсмі�
ши коміка"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.15 "Гроші 2020"
20.45 Т/с "Свати"
22.10 Т/с "Тато Ден" (16+)
23.10, 00.10 Т/с "Ім'я Рози"
01.20 Х/ф "Півтора шпигу�

на"

²ÍÒÅÐ

09.20,18.00, 19.00, 01.50
Ток�шоу "Стосується
кожного"

11.15, 12.25 Х/ф "Жандарм
одружується"

13.45 Х/ф "Жандарм на
відпочинку"

15.50 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
00.00 Т/с "Спокуса" 12+

ÑÒÁ

09.05, 23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

11.00 "Цієї миті рік тому"
13.00,14.50 "Таємниці ДНК"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.30 Т/с "Кріпосна" 16+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.10, 22.45 Т/с "Швабра"
00.55 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Т/с "Таємні двері"
12.25, 13.25 Х/ф "Підривни�

ки" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.30, 16.25 Х/ф "Полюван�

ня на злодіїв" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.10, 21.30 Х/ф "Вікінги

проти прибульців"
22.50 Х/ф "Три дні на вбив�

ство" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 Х/ф "Гостя" 16+
11.10 Х/ф "Той, що біжить

лабіринтом
17.00 Аферисти в мережах
19.00 Ревізор
20.50 Х/ф "Попелюшка"
23.00 Х/ф "Голем. Поча�

ток" 18+
01.00 Х/ф "Темні коридо�

ри" 16+
ÍÒÍ

07.55 Х/ф "Екіпаж машини
бойової"

09.15 Х/ф "Таємниця за�
писної книжки"

10.45, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)

12.30,16.30, 19.00, 22.00,
03.00 "Свідок"

12.50 "Таємниці світу"
14.50 "Легенди бандитсь�

кої Одеси"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 Х/ф "Сутичка" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці"
23.20,02.00 Т/с "Не смій

мені казати проща�
вай!" 12+

01.30 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.

ВАЛЛІ�О�ЛЮП �
Франція

15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Реаліті�шоу
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.30 Схеми. Корупція в

деталях
18.55,22.15 Д/ц "Боротьба

за виживання"
19.35 Д/ц "Дикі тварини"
20.25 Д/ц "Супер�Чуття"
21.40 #ВУКРАЇНІ
00.00 Перша шпальта

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей"

11.25,13.00, 15.05 "Міняю
жінку"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30 Т/с "Свати"
22.00 Т/с "Тато Ден" (16+)
23.00,00.00 Т/с "Ім'я Рози"
01.10 Х/ф "Людина темря�

ви" (16+)

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

10.00 Корисна програма
11.00, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25,15.20 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.55 Т/с "Спокуса" 12+

ÑÒÁ

09.00, 23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

11.00 "Цієї миті рік тому"
13.00,14.50 "Таємниці ДНК"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.30 Т/с "Кріпосна" 16+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Швабра"
00.55 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 13.25, 22.25 Т/с

"Таємні двері" 12+
12.45,15.45 Факти. День
13.40, 21.25 Т/с "Пес" 16+
16.20 Х/ф "Готель Мумбаї:

Протистояння" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
23.40 Т/с "Останній броне�

поїзд" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
08.30 Т/с "Шлях чарівника"
10.10 Х/ф "Попелюшка"
12.20,19.00 Аферисти в ме�

режах 16+
21.00 Х/ф "Сутінки" 16+
23.30 Х/ф "Темне дзерка�

ло" 16+
01.40 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 03.25 "Свідок"

09.00 Х/ф "Акція"
10.50, 22.30 Т/с "Морський

патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 Х/ф "Син вчителя"
04.00 "Речовий доказ"
04.20 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 04.10
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці"
23.20 Контролер

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Реаліті�шоу
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55,22.15 Д/ц "Боротьба

за виживання"
19.35 Д/ц "Дикі тварини"
20.25 Д/ц "Супер�Чуття"
21.40 Бюджетники
00.00 Спільно

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей"

11.15,13.00, 14.20, 15.55
"Міняю жінку"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30 Т/с "Свати"
21.45 Т/с "Тато Ден" (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Ім'я Рози"

(16+)
00.55, 02.50 Х/ф "Нема дур�

них" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 Корисна програма
11.00, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25,15.20 "Речдок"
18.00,19.00, 01.50 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
00.00 Т/с "Спокуса" 12+

ÑÒÁ

09.00, 23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

11.00 "Цієї миті рік тому"
13.00,14.50 "Таємниці ДНК"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.30 Т/с "Кріпосна" 16+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Швабра"
00.55 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
11.15, 13.25 Х/ф "Супер�

форсаж" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.40, 16.25, 21.25 Т/с "Пес"
16.30 Х/ф "Три дні на вбив�

ство" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Т/с "Таємні двері"
23.45 Т/с "Останній броне�

поїзд" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.50 Х/ф "Сутінки" 16+
13.10 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Сутінки
23.40 Х/ф "Академія

вампірів" 16+
01.40 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Вовча зграя"
10.45, 22.30 Т/с "Морський

патруль" (16+)
12.50 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Реальні злочинці"
00.50,03.00 "Речовий доказ"
04.00 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 04.00
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30,04.50 Реальна місти�

ка
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "На твоєму боці"
23.20, 02.00 Т/с "На гой�

далці долі"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Реаліті�шоу
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.30 Бюджетники
18.55,22.15 Д/ц "Боротьба

за виживання"
19.35 Д/ц "Дикі тварини"
20.00 Д/ц "Супер�Чуття"
21.40 Схеми.
00.00 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей"

11.20,13.15, 15.10 "Одру�
ження наосліп"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30 Т/с "Свати"
21.45 Т/с "Тато Ден" (16+)
22.45, 23.50 Т/с "Ім'я Рози"
01.00, 02.45 Х/ф "Шоу Тру�

мана"

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

10.00 "Корисна програма"
11.00, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25,15.20 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
00.00 Т/с "Спокуса" 12+

ÑÒÁ

09.00, 23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

11.00 "Цієї миті рік тому"
13.00,14.50 "Таємниці ДНК"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.30 Т/с "Кріпосна" 16+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Швабра"
00.55 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 13.25 Т/с "Рішає Оні�

страт" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.45, 16.25 Х/ф "Ідентифі�

кація Борна"
16.40 Х/ф "Перевага Бор�

на" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.30 Т/с "Таємні двері"
23.45 Т/с "Таємниці і брех�

ня" 12+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Т/с "Шлях чарівника"
10.20 Х/ф "Сутінки. Сага.

Новий місяць" 16+
13.00 Заробітчани
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Сутінки. Сага.

Затемнення" 16+
23.30 Х/ф "Вони" 18+
01.30 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Ранкове шосе"
10.45, 22.30 Т/с "Морський

патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20,04.00 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Реальні злочинці"
00.50,03.00 "Речовий доказ"

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 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці"

16+
23.20 Х/ф "Пізнє кохання"
02.00 Х/ф "Її серце"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Реаліті�шоу
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55,21.40 Д/ц "Боротьба

за виживання"
19.35 Д/ц "Супер�Чуття"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
22.15 Секрети Сонячної си�

стеми
00.00 Схеми

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей"

11.15,12.30, 13.55, 15.20
"Одруження наосліп"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30 "Ліга сміху"
22.35 "Вечірній квартал
00.20 "Вечірній квартал"
01.55 Х/ф "Спайдервік:

Хроніки"

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

10.00 "Корисна програма"
11.00, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25,15.20, 00.50 "Речдок"
18.00,01.50 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пароль: Хаус"

ÑÒÁ

07.05,19.00 "Наречена для
тата 3" 12+

09.00 "Врятуйте нашу роди�
ну � 5" 16+

11.00, 14.50, 18.15 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

20.55,  22.45 Х/ф "Весілля
найкращого друга"

23.45 Х/ф "Війна нарече�
них"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10 Анти�зомбі
11.10, 13.20 Х/ф "Поміняти�

ся місцями"
12.45,15.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Суперфорсаж"
16.25,23.00 Скетч�шоу "На

трьох" 16+
17.15,20.10 Дизель�шоу
18.45 Факти. Вечір
01.35 Т/с "Винищувачі�2:

Останній бій" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Від пацанки до панян�
ки 16+

16.40 Х/ф "Сутінки. Сага.
Затемнення" 16+

19.00 Х/ф "Сутінки. Сага.
Світанок 1" 16+

21.30 Х/ф "Сутінки. Сага.
Світанок 2" 16+

23.40 Х/ф "Вірус" 16+
01.10 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
ÍÒÍ

07.50,16.50, 20.50, 02.30
"Випадковий свідок"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.00 "Свідок"

09.00 Х/ф "Страх висоти"
10.45, 22.30 Т/с "Морський

патруль" (16+)
12.50,03.45 "Правда життя"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Реальні злочинці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30,04.20 Реальна місти�

ка
12.30, 15.30 Т/с "Торкнув�

шись серця" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
23.20,02.15 Т/с "Ти моя ко�

хана" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Енеїда
10.10 Х/ф "Королівський

генерал" 16+
12.30,20.30, 21.20 Д/ц "Дикі

тварини"
13.00 Д/ц "Подорож відкри�

тим космосом"
13.30 Секрети Сонячної си�

стеми
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
16.45 Всенічне бдіння
19.30 Велика вечірня
22.00 Х/ф "Джульєтта" 16+
23.50 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,15.00 "Світ навиворіт"
11.05 "Любий, ми пере�

їжджаємо"
17.10 Х/ф "Неймовірний

Халк" (16+)
19.30,05.15 ТСН
20.15 "Вечірній квартал
22.30 "Українські сенсації
23.15,00.15 "Світське життя
01.15 Х/ф "Хранитель

часу"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом. До�
машня кухня"

10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Відпустка за

свій рахунок"
13.50 Х/ф "Суєта суєт"
15.40 Т/с "Її чоловіки" 12+
20.00,02.35 "Подробиці"
20.30 Д/п "Цой живий. 30

років без "Кино"
21.30 Х/ф "Кінець канікул"
22.00 "Ювілей гурту "Аліса"
00.10 "Слідство вели...

ÑÒÁ

07.40, 10.50 Т/с "Швабра"
09.30 "Неймовірна правда

про зірки"
17.00 "Хата на тата" 12+
19.00 "Звана вечеря" 12+
20.55 Х/ф "Операція "И" та

інші пригоди Шурика"
22.50 Х/ф "Джентльмени

удачі"

ICTV

07.30 Скетч�шоу "На трьох"
10.00, 13.00 Т/с "Таємні

двері" 12+
12.45 Факти. День
13.15 Т/с "Пес" 16+
16.30 Х/ф "Вікінги проти

прибульців" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Чужі (Чужий�2)"
21.55 Х/ф "Чужий�4: Вос�

кресіння" 16+
23.55 Х/ф "Чужий" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.40 Аферисти в мережах
16+

09.50,02.00 Варьяти 12+
10.10 Хто зверху? 12+
14.00 Х/ф "Сутінки. Сага.

Світанок 1" 16+
16.20 Х/ф "Сутінки. Сага.

Світанок 2" 16+
18.30 Х/ф "Лицар дня" 16+
21.00 Х/ф "Анна" 16+
23.40 Х/ф "Сім сестер" 16+

ÍÒÍ

07.05 Х/ф "Тіні зникають
опівдні"

13.00 "Легенди карного
розшуку"

15.30,02.40 "Випадковий
свідок"

18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Формула кохан�

ня"
21.15 Х/ф "База "Клейтон"

(16+)
23.10 Х/ф "Як украсти діа�

мант" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,03.40 Реальна місти�

ка
09.00, 15.20 Т/с "На твоєму

боці" 16+
17.00, 20.00 Т/с "Чужий

гріх" 16+
21.50 Т/с "Щоб побачити

веселку" 16+
01.40 Телемагазин
02.10 Х/ф "Пізнє кохання"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса

13.30 Світові чемпіо�
нати. Огляд

15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
18.00,23.05 Д/ц "Історії вул�

канів"
18.30,23.30 Д/ц "Всі на

море. Камбоджа"
19.30,21.20 Д/ц "Дикі твари�

ни"
20.00 Д/ф "Природа"
22.00,01.35 Д/ф "Дастардс"
00.40 UA:Фольк. Спогади

1+1

09.00 "Лото�забава"
09.25,02.20 "Світ навиворіт"
12.15 Т/с "Свати"
17.40 Х/ф "Дракула" (16+)
19.30,05.45 ТСН: "Теле�

візійна служба новин"
20.15 Х/ф "Варкрафт" (12+)
22.45 Х/ф "Соломон Кейн"
00.40 Х/ф "П'ятниця 13"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Париж зачекає"

12+
13.50 Т/с "Її чоловіки" 12+
18.00 Х/ф "Золото Флінна"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Звіряча лють"
22.30 Х/ф "Суєта суєт"

ÑÒÁ

06.55 "Карнавальна ніч: не�
відома версія" 12+

07.50 "Найчарівніша та най�
привабливіша:" не�
відома версія 12+

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

страсенси" 16+
20.00 "Один за всіх" 16+
22.20 "Я соромлюсь свого

тіла" 16+
ICTV

08.50 Т/с "Відділ 44" 16+
10.45, 13.00 Х/ф "Голодні

ігри" 16+
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Голодні ігри: У

вогні" 16+
16.25 Х/ф "Голодні ігри: Пе�

респівниця. Частина
перша" 16+

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Халк" 16+
21.55 Х/ф "Прометей" 16+
00.25 Х/ф "Чужі проти Хи�

жака: Реквієм" 18+
02.00 Х/ф "Очі дракона"

18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.05 Мультфільми
07.20 Ревізор
09.00 М/ф "Хранителі снів"
11.00 Х/ф "Сім сестер" 16+
13.20 Х/ф "Лицар дня" 16+
16.00 Х/ф "Анна" 16+
18.20 Х/ф "Аліта: Бойовий

ангел" 12+
21.00 Х/ф "Сходження Юп�

ітер" 16+
23.40 Х/ф "Проти шторму"
02.00 Варьяти 12+

ÍÒÍ

08.15 "Страх у твоєму домі"
12.00 Х/ф "Формула кохан�

ня"
13.40 Х/ф "Ті, що зійшли з

небес"
15.15 Х/ф "Сицілійський

захист"
17.00 Х/ф "База "Клейтон"
19.00 Х/ф "Одиночне пла�

вання"
20.50 Х/ф "Справа Румян�

цева"
22.50 Х/ф "Кодекс злодія"
00.50 Х/ф "Як украсти діа�

мант" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Т/с "Тайсон" 16+
13.00 Т/с "Ти моя кохана"
16.50, 21.00 Т/с "Хлопчик

мій" 12+
19.00 Сьогодні.
23.00 Шоу Братів Шума�

херів
01.00, 02.15 Т/с "На гой�

далці долі"
05.20 Історія злочину 16+
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На Романівщині – 4 нові 
випадки захворюванння  
на коронавірус

У Романівському ра-
йоні станом на 2 серп-
ня зареєстровано ще 
4 випадки COVID-19: 2 
випадки в селі Корчів-
ка та 2 випадки у смт 
Миропіль.

На Романівщині ситуація 
з хворими на COVID-19 станом 
на 2 серпня складалася таким 
чином: всього зареєстровано ви-
падків – 38, одужали – 16 осіб, 1 
особа померла. Пандемія дещо 
послабила свої позиції на певний 
період, але ненадовго: починаючи 
з 24 липня, вона знову б`є рекорди 
за кількістю захворюваності серед 
населення.

Як зазначають у Житомир-
ській ОДА, станом на 03.08.2020 
на 10:30 на Житомирщині діагноз 
COVID-19 підтверджено у 1948 
осіб, з яких 27 – за минулу добу.

Про це йшлося 3 серпня на що-
тижневому підсумковому брифінгу 

ОДА щодо ситуації з коронавірусом 
у Житомирській області за участю 
начальника управління охорони 
здоров’я ОДА Миколи Суслика.

«За минулий тиждень на ко-
ронавірусну інфекцію захворіло 
225 пацієнтів. У стаціонарах об-
ласті спостерігається підвищення 
кількості госпіталізованих – 95 
за останній тиждень. На стаціо-
нарному лікуванні перебуває 82 
особи, з яких двоє важких під-
ключені до апарату ШВЛ і по-
требують інтенсивної терапії 
та 12 пацієнтів перебувають на 
кисневій підтримці. На жаль, за 
минулий тиждень від ускладнень, 
викликаних COVID-19, померло 
3 пацієнти. Всього на Житомир-
щині зареєстровано 38 летальних 
випадків від коронавірусу», – за-
значив начальник управління 
охорони здоров’я ОДА Микола 
Суслик.

Він також наголосив на тому, що 
у зв’язку з погіршенням в області 
епідеміологічної ситуації та зна-
чним збільшенням кількості випад-

ків захворювання на коронавірусну 
інфекцію, необхідно суворо дотри-
муватися карантинних правил.

«На виконання пункту 3 по-
станови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 22 липня 2020 р. № 641 від 
сьогодні у Житомирській області 
встановлюється «жовтий» рівень 
епідемічної небезпеки поширення 
COVID-19 – забороняється відвід-
ування установ соціального захис-
ту, в яких перебувають люди по-
хилого віку, крім тих, що надають 
послуги кризово. Пам’ятайте, що 
за порушення норм, спрямова-
них на запобігання поширенню 
COVID-19, встановлено адміністра-
тивну та посилено кримінальну 
відповідальність. Аби уникнути 
захворювання на коронавірусну 
інфекцію, дотримуйтеся осно-
вних правил: ретельно мийте та 
дезінфікуйте руки, носіть захисну 
маску в громадських місцях, уни-
кайте великого скупчення людей 
та дотримуйтеся соціальної дис-
танції», – звернувся до жителів 
області Микола Суслик.

Лариса Бджілка

На території Романів-
щини активні жителі 
деяких сіл подбали про 
те, аби навколишній світ 
став кращим

Вперше гарна ідея прибрати та роз-
маювати автобусні зупинки виникла 
у молодих жителів села Камінь. Саме 
вони ініціювали та закликали усіх ак-
тивних жителів Романівщини провести 

челендж «Яскрава зупинка». І ось 
вже на сьогодні маємо по району 
досить чимало яскравих зупинок, 
хоча й не всі одразу захопилися 
даною ідеєю. А так важливо лю-
бити свій край не лише на слові, 
а й на ділі. Напередодні виборів 
втілити цю ідею в життя є значно 
більше шансів за кошти місцевих 
спонсорів. Тож голови сільських 
та селищних рад мають прояви-
ти свої організаторські здібності 
у буденній роботі.

Редакція газети «20 хвилин Ро-
манів» із задоволенням опублікує 
на своїх шпальтах яскраві зупинки 
усіх сільських та селищних рад.

Інформаційну 
акцію «Зупинимо 
торгівлю разом!» 
провели працівники 
Романівського 
УПСЗН у Романові

З метою відзначення Всесвіт-
нього дня протидії торгівлі людь-
ми 30 липня 2020 року фахівцями 
управління праці та соціального 
захисту населення райдержадмі-
ністрації проведено інформацій-
ну акцію серед жителів району 
(з дотриманням санітарно-гігіє-
нічних норм) на тему «Зупинимо 
торгівлю разом!». Під час акції 
роздано буклети «Плануєте пра-
цювати за кордоном? Подбайте 
про свою безпеку!» та проведено 
роз’яснювальну роботу щодо ри-
зиків нелегального працевлашту-
вання за кордоном.

Нагадуємо контакти, де можна 
проконсультуватися до від’їзду за 
кордон для працевлаштування чи 
навчання і під час перебування за 
кордоном:

• Національна безкоштовна 
гаряча лінія з питань протидії тор-

гівлі людьми та консультування мі-
грантів 527 та 0 800 505 501 – номери 
гарячої лінії, спеціалісти якої нада-
ють консультації іноземцям, які пе-
ребувають в Україні, та українцям, 
які планують поїхати за кордон 
або повернулися в Україну з-за 
кордону. Консультації надаються 
безкоштовно та конфіденційно!

• 527.org.ua – електронні кон-
сультації.

• Національна «гаряча лінія» 
з попередження домашнього на-
сильства, торгівлі людьми та ґен-
дерної дискримінації 0 800 500 335 
або 116 123 (короткий номер з мо-
більного) – надання консультацій 
з питань виїзду за кордон з метою 
працевлаштування, навчання, 
одруження тощо та з питань на-
сильства й захисту прав дітей.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк

Віра згуртовує 
людей!

Лариса Бджілка

1 серпня 2020 року ві-
ряни смт Биківки та на-
вколишніх сіл здійснили 
паломницьку поїздку 
у чоловічий та жіночий 
монастирі, які розташовані 
на території Малинського 
району у с. Кип’яче.

Близько 40 вірян уже 
третій рік поспіль їдуть 
у святі місця помолитися 
та викупатися у святих во-
доймах. Стверджують, що 
після купання цілий рік не 
хворіють.

Ц ь о г о р і ч  п о ї з д к а 
припала на свято Сера-
фима Саровського. Ініціатора-
ми поїздки виступили Ольга 
Проскуріна, Євгенія Рекша та 
отець Микола, настоятель пра-

вославної церкви у Биківці. Що-
року віряни привозять додому 
свячену воду, гарні враження та 
приємні емоції.

Челендж «Яскрава зупинка»


