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Навчання в умовах карантину.  
Затверджено відповідні  
рекомендації

Лариса Бджілка

На своїй Фейсбук-сторінці очільниця 
відділу освіти при Романівській РДА Оксана 
Гаврилова розповіла про те, що в районі 
проходить комісійне обстеження закладів 
освіти: «Розпочалась пора об'їздів навчаль-
них закладів з метою вивчення готовності до 
нового навчального року. Комісійне обсте-
ження фахівцями МНС, Держспоживслуж-
би та їхні рекомендації дадуть можливість 
створити безпечні умови для навчання здо-
бувачів освіти. Сьогодні в графіку об'їзду 
ДНЗ Карвинівський, Карвинівська школа, 
Романівський ДНЗ "Ромашка", Романівська 
школа І–ІІІ ст., Хижинецька філія ОНЗ "Ро-
манівська гімназія"».

Як повідомили нам у відділі освіти Рома-
нівської РДА, планується здійснити об’їзд 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних 
закладів Романівського району щодо вивчен-
ня стану їх готовності до нового 2020–2021 
навчального року та опалювального сезону 
відповідно до затвердженого графіку:

�� 10.08.2020 р.
• Карвинівська ЗОШ 1–3 ст.;
• Карвинівський ДНЗ;
• Романівська ЗОШ 1–3ст.;
• Романівський ДНЗ;
• Хижинецька філія КУОНЗ «Романів-

ська гімназія».
11.08.2020 р.
• Врублівський ДНЗ;
• Врублівська ЗОШ 1–3 ст.;
• Гордіївський ДНЗ;
• Гордіївська ЗОШ 1–3 ст.;
• Камінський ДНЗ;
• Камінська ЗОШ 1–3 ст.

�� 12.08.2020 р.

• Булдичівський ДНЗ;
• Булдичівська ЗОШ 1–3 ст.;
• Вільшанський ДНЗ;
• Вільшанська ЗОШ 1–3 ст.;
• Ольшанська ЗОШ 1–3 ст.

�� 17.08.2020 р.
• Романівський центр розвитку дитини;
• Будинок дитячої творчості;
• Романівський ДНЗ № 1;
• Ясногородська ЗОШ 1–3 ст.;
• Ясногородський ДНЗ.

�� 18.08.2020 р.
• Товщанський ДНЗ;
• Товщанська філія «КУОНЗ»Биківського 

ЗЗСО 1–3ст.»;
• КУОНЗ «Биківського ЗЗСО 1–3ст.»;
• Биківський ДНЗ;
• Костянтинівська ЗОШ;
• Костянтинівський ДНЗ.

�� 20.08.2020 р.
• Старочуднівськогутянський ДНЗ;
• КУРРР «Старочуднівський ЗЗСО 1–3 ст.»;

• Соболівська філія «КУРРР «Старо-
чуднівськогутянський ЗЗСО ЗОШ»;

• Соболівський ДНЗ;
• Червонохатківська філія «КУОНЗ «Ро-

манівська гімназія».
�� 21.08.2020 р.

• КУРРР Дитячо-юнацька спортивна 
школа;

• КУ ОНЗ «Романівська гімназія» по 
вул. Шевченка, 32;

• КУ ОНЗ «Романівська гімназія» по 
вул. Фрунзе, 15;

• КУ ОНЗ «Романівська гімназія» по 
вул. С. Лялевича, 5.

У Романові працюватиме  
Романівська державна податкова інспекція

Лариса Бджілка

Важливу новину повідомив очільник 
Романівської РДА Василь Флуд на своїй 
Фейсбук-сторінці:

«Маю нагоду і приємність поділи-
тися зі спільнотою хорошою новиною. 

У складний та неоднозначний період 
змін адміністративно-територіального 
устрою, формувань структур влади – це 
актуально та вкрай потрібно. Завдя-
ки спільним зусиллям громадськості, 
Спілки підприємців Романівщини, де-
путата Житомирської обласної ради 
Ходака І. Є. та органів місцевої влади, 
з метою забезпечення належної орга-
нізації роботи по наданню адміністра-
тивних та консультаційних послуг та 
створення умов для комфортного об-
слуговування платників та громадян 
Житомирської області, а також зважаю-
чи на неможливість отримання деяких 
послуг в електронному вигляді дистан-
ційно, відповідно до змін, внесених до 
Податкового кодексу України Законом 
України від 16 січня 2020 року № 466-
ІХ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо вдосконалення 
адміністрування податків, усунення 
технічних і логічних неузгодженостей 
у податковому законодавстві» в струк-
турі Головного управління ДПС у Жи-

томирській області утворено Романів-
ську державну податкову інспекцію 
та відповідно Центр обслуговування 
платників. Наразі вирішується питання 
щодо розміщення працівників держав-
ної податкової інспекції, облаштування 

приміщення та забезпечення відповід-
ної матеріально-технічної бази центру 
обслуговування платників та створення 
належних умов для роботи працівників 
ДПІ задля забезпечення ними якісного 
надання адміністративних послуг».

На Романівщині  
комісія обстежує  
заклади освіти. Графік

СЕРЕДА

с. 8

Ринок газу для населення.  
Чого чекати споживачам? с. 5

с. 2

У Романові на храмі Покрови  
Пресвятої Богородиці ПЦУ звели 
купол та встановили хрест

 Карвинівський ДНЗ



2 Середа, 12 серпня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Новини

Інформація  
про зміну  

номера телефону  
«гарячої лінії»

Управління праці та соціально-
го захисту населення повідомляє, 
що змінено номер телефонної «га-
рячої лінії» на 2-30-93. Телефонна 
«гаряча лінія» працює щоденно 
з 8:00 до 17:00, крім вихідних, обі-
дня перерва з 13:00 до 14:00.

Заступник  
начальника управління  

Валентина Мельник

У Романівському 
відділенні поліції – 
тимчасовий очільник

Обов̀ язки начальника Романівського 
відділення поліції тимчасово виконує 
Олександр Петрович Поліщук.

Про це повідомили редакцію газети « 20 хвилин Романів» 
у Романівській поліції.

Також стало відомо, що попереднього очільника Романівського 
відділення поліції Миколу Більського призначено тимчасово ви-
конуючим обов’язки сусіднього Баранівського відділення поліції.

У Романові на храмі Покрови 
Пресвятої Богородиці ПЦУ  
звели купол та встановили хрест

Лариса Бджілка

У Романові, непо-
далік Романівської 
селищної ради, прохо-
дить будівництво хра-
му Покрови пресвятої 
Богородиці ПЦУ.

Настоятель храму Іван Майка 
ділиться своїми позитивними 
емоціями: «Дякуючи Богу, при-
хожанам нашого храму та по-
стійному надійному помічнику 
в нашій благій справі будівни-
цтва храму – Ігорю Євгеновичу 
Ходаку – ми розпочали це бу-
дівництво. Меценат від самого 
закладення фундаменту нам до-
помагає, і от на сьогодні, також 
завдячуючи щирій та милосерд-

ній допомозі Ігоря Євгеновича, 
ми встановили купол та хрест на 
храмі. Кошти на матеріал куполу 
збирали усі потроху, а от над-
складну роботу зі встановлення 
куполу та хреста профінансував 
Ігор Ходак. Я дякую усім, хто нам 
допомагав і нині допомагає. Усі, 
незалежно від величини свого 
жертовного внеску в будівництво 
храму, будуть згадуватися в мо-
литві під час служби в новому 
храмі, повсякчас».

Ми поцікавилися: коли плану-
ється завершення будівництва хра-
му? «Це неможливо спланувати, 

бо все залежить від надходжень 
коштів. Звичайно, хотілось би за 
рік завершити усі роботи та пра-
вити у новому храмі. Але добре 
й так, як є, ми чимало зробили. 
Наразі плануємо накрити дах до 
зими, встановити вікна, двері та 
розпочинати внутрішні роботи. 
Розпочнемо з вівтаря», – розповів 
настоятель храму.

Доречно сказати, що Ігор Єв-
генович Ходак завжди допомагав, 
допомагає та й надалі не стоятиме 
осторонь проблем та потреб хра-
мів різних конфесій, які знаходять-
ся на території Романівщини.

АНТИРЕКОРДИ,  
або Про ситуацію з COVID‑19

Лариса Бджілка

Станом на 10 серпня (станом 
на 9:00) в Україні 81 957 лабора-
торно підтверджених випадків 
COVID-19, з них 1 922 летальні, 
44 359 пацієнтів одужало. За добу 
зафіксовано 1 008 нових випадків. 
Загалом проведено 1 179 434 тесту-
вання методом ПЛР. Усього за добу 
одужало 387 пацієнтів.

За даними Житомирського об-
ласного лабораторного центру, ста-
ном на 09:00 10.08.2020 (за 9 серпня) 
зареєстровано 23 нових лаборатор-
но підтверджених випадки.

Всього випадків (з наростаючим 
підсумком) – 2154. Одужало всього – 
1524. Померло всього – 43. За добу 
надійшло повідомлення про підо-
зру – 22. Всього підозр (з наростаючим 
підсумком) – 3673. Всього проведено 
досліджень за добу лабораторією 
ОЛЦ – 132, із них позитивних – 27, із них  
23 нових.

Всього проведено досліджень 
(з наростаючим підсумком) лабо-
раторією ОЛЦ – 22909.

Щодо Романівщини ситуація 
виглядає наступним чином. Мініс-
терство охорони здоров̀я віднесло Ро-
манівський район, як і всю Житомир-

щину, до жовтої зони за кількістю 
випадків поширення коронавірусної 
інфекції. З початку пандемії у Рома-
нівському районі зафіксовано 48 ви-
падків захворюваності на COVID-19. 
29 осіб хворіють нині, 17 – подолали 
недугу, 2 особи померли.

На Романівщині 
нацгвардійці спільно 
з поліцейськими 
провели заходи 
щодо попередження 
правопорушень

Нацгвардійці та 
працівники поліції 
Житомирщини спіль-
ними діями відпра-
цювали заходи щодо 
попередження право-
порушень у Романів-
ському районі.

Про це повідомляється на офі-
ційній Фейсбук-сторінці «Військова 
частина 3047 Національна гвардія 
України».

«8 серпня під час оператив-
но-профілактичного відпрацю-
вання у Романівському районі на 

Житомирщині спільними діями 
гвардійців та поліцейських було 
виявлено та затримано понад 
п’ятдесят осіб за адміністративні 
правопорушення, а також роз-
крито один злочин за статтею 185 
Кримінального кодексу України.

До поліції звернувся житель Ро-
манівського району Житомирської 
області та повідомив про крадіжку 
особистого майна з його оселі.

У ході проведених слідчо-роз-
шукових заходів з’ясувалося, що 
до вчинення злочину причетна 
місцева мешканка, яка у скоєно-
му зізналася та повернула май-
но постраждалому», – йдеться у  
повідомленні.

ОГОЛОШЕННЯ
Проводимо дезінфекцію  та чистку криниць, заробку 

міжкільцових швів, викладку дна ( кременем).  
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

ПРИВІТАННЯ
Компанія «ВІВАД 09» вітає іменинників, які відзначи-

ли день народження в другій половині липня: Лознюк 
О.П., Михалевський М.В., Бондарчук Ю.А., Бубленніков 
О.Л., Мошонець І.А., Гончарук Л.В., Прокопчук С.В., Кулак 
С.І., Ефе Хусейін, Кучмій А.М., Дроботун Т.Г., Лясківський 
В.В., Музичук Р.С., Данилко О.Є., Паламарчук І.П., Полівчук 
О.Ю.,Фасоля М. Ю., Чернецький Є.О., Макуха Я.П., Ходак О.І.

Вас з днем народження вітаєм,
 Добра Вам і щастя бажаєм.

 Хай янгол-охоронець оберігає,
 А лихо хай ніколи не чіпає.

 Завжди щоб хотілось Вам жити
 І не було хвилини, щоб тужити,

 Щоб друзі завжди поруч були вірні,
 А вдома щоб Вас чекали рідні.

 Щоб ввечері було с ким чай попити
 І тихо по душам поговорити.
 Хотілось би вітати і вітати,

 Та у віршах всього не написати.
  Від душі Вам бажаєм вдачі,

 І очі хай від радості лиш плачуть.

Романівська районна рада та районна державна 
адміністрація глибоко сумують з приводу перед-
часної смерті 

Гулак Світлани Миколаївни 
начальника відділу за дотриманням санітарних 

законодавств Романівського району головного 
управління Держпродспоживслужби в Житомир-
ській області – та висловлюють щирі співчуття 
родині померлої. 

Голова державної адміністрації В.В. Флуд,
голова районної ради О. П. Кондратюк
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Порядок отримання  
санаторно‑курортного лікування

для потерпілих внаслідок не-
щасного випадку на виробництві

Фонд соціального страхування 
України (далі – Фонд), керуючись 
статтею 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування» (зі змінами та 
доповненнями), фінансує витрати 
на санаторно-курортне лікування 
потерпілих внаслідок нещасного 
випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання, якщо 
таку потребу визначено висно-
вками МСЕК та індивідуальною 
програмою реабілітації особи 
з інвалідністю (ІПР).

Потерпілому, який став осо-
бою з інвалідністю, безоплатно 
надається путівка для санаторно-
курортного лікування, а також 
компенсуються витрати на проїзд 
до санаторно-курортного закладу 
та назад.

У разі необхідності супрово-
ду особи з інвалідністю до сана-
торно-курортного закладу, якщо 
така потреба визначена висновком 
МСЕК, Фонд фінансує витрати на 
перебування (проживання, харчу-
вання, витрати на проїзд) супро-
воджуючої особи на весь період 
санаторно-курортного лікування 
особи з інвалідністю.

У санаторно-курортному за-
кладі потерпілий у разі потреби 
забезпечується спеціальним ме-
дичним доглядом та побутовим 
обслуговуванням, потребу в яких 
потерпілому визначено рішен-
ням МСЕК.

На сьогоднішній день потерпі-
лі мають можливість самостійно 
обрати санаторно-курортний за-
клад, розташований на території 
України, відповідно до медичних 
показань за профілем лікування. 
Список санаторно-курортних за-
кладів за профілями лікування 
оприлюднено на офіційному веб-
сайті Фонду соціального страху-
вання.

Порядок отримання санатор-
но-курортного лікування особами 
з інвалідністю внаслідок нещасного 
випадку на виробництві та профе-
сійного захворювання затверджено 
постановою правління Фонду соці-
ального страхування від 24.05.2017 
№ 33 (зі змінами від 12.12.2018).

�� Періодичність отри-
мання санаторно-курорт-
ного лікування становить 
для потерпілих:

• осіб з інвалідністю І групи – 
щороку;

• осіб з інвалідністю ІІ групи – 
один раз на два роки або щороку, 
якщо це визначено ІПР;

• осіб з інвалідністю ІІІ гру-
пи – один раз на три роки, один 
раз на два або щороку, якщо це 
визначено ІПР.

Термін санаторно-курортного 
лікування потерпілих становить 24 
доби (для потерпілих з наслідками 
травм, захворюваннями хребта та 
спинного мозку – 45 діб, може бути 

скорочений до 24 діб за письмовою 
заявою).

Залежно від лікувально-діа-
гностичних можливостей сана-
торно-курортного закладу, курсу 
та методик лікування, з урахуван-
ням стану потерпілого (характер 
та складність захворювання, вік 
тощо) термін санаторно-курортно-
го лікування за письмовою заявою 
потерпілого може зменшуватись 
до 18 діб.

�� Для взяття на облік 
для забезпечення санатор-
но-курортним лікуванням 
(за санаторно-курортною 
путівкою) потерпілі пода-
ють до органів Фонду такі 
документи:

1. Заяву встановленої форми.
2. Оригінал довідки МСЕК про 

потребу потерпілого в санаторно-
курортному лікуванні.

3. Довідку для одержання пу-
тівки на санаторно-курортне ліку-
вання за формою № 070/о (термін 
дії довідки не більше 12 місяців 
з дати видачі).

4. Індивідуальну програму 
реабілітації особи з інвалідністю 
(ІПР) (за наявності).

5. Копію паспорта та іденти-
фікаційного коду потерпілого 
та особи, яка його супроводжує, 
якщо таку потребу визначено ви-
сновком МСЕК.

Якщо Ви або Ваші знайомі 
зіткнулися з правовими пробле-
мами, пропонуємо звертатися 
за безоплатною правовою допо-
могою до Романівського бюро 
правової допомоги (смт Романів, 
вул. С. Лялевича, 2, четвертий по-
верх, каб. 425).

Старочуднівська Гута
Історичний нарис

Село Старочуднівська 
Гута розміщене за 27 км 
на північний захід від 
районного центру Рома-
нів.

Старочуднівська Гута має дещо 
нетипову історію, яка випадає з уста-
леної схеми виникнення та існування 
більшості населених пунктів, роз-
міщених поряд. Різниця, в першу 
чергу, полягає в тому, що майже всі 
сусідні села виникали як польські або 
німецькі колонії. Так, поряд зі Старо-
чуднівською Гутою виникли німецька 
колонія Сульжинівка, польсько-ні-
мецькі – Фаустинівка, Станіславівка, 
Людвиківка, польські поселення Со-
болівка, Вила, Брачки та ін. Лише Ста-
рочуднівська Гута в такому оточенні 
виникла як українське село.

Село вперше згадується в пере-
писі єврейського населення 1784 р. як 
приписане до Романівської волості, 
в якому не проживало осіб єврейської 
національності (єдине село в околиці).

У «Ревізських сказках» за 1795 р. 
село згадується як Чуднівська Гута, де 
проживало в 24 дворах 119 жителів, 
серед яких було дві єврейські та три 
польські сім̀ ї.

Населення села переважно було 
зайняте на виробництві склопосуду 
на місцевій гуті. За місцевими пере-
казами, і не безпідставними, Гута була 
створена шляхтичем зі Старого Чуд-
нова Ружинським або Рутинським, 
який дійсно в ті роки проживав у Ста-
рому Чуднові, що підтверджується 
метричною книгою Чуднівського кос-
тьолу за 1781–1790 рр. У 1795 р. село на-
лежить до володінь Варшавського бан-
кіра Фрідера Короля Гінберга. Судячи 
з наявних документів, село дісталося 
йому як компенсація за неповернуті 
банківські кредити. У власності того ж 
банкіра перебували й сусідні Майдан 
та Гута Соболівка, Рудня Годиха, Буда 
Биківка та Буда Товщо.

Цікаві дані про Старочуднівську 
Гуту дає «Дъло о утверждении лю-

страционного акта деревни Старо-
чудновская Гута». Документ датується 
1873 р. На той час Старочуднівська 
Гута була державним селом з 34 дво-
рами та 167 «ревізськими душами 
населення». Сільським старостою 
був Віктор Гнатюк. Серед жителів – 
власників земельних ділянок назва-
ні: Іван Шатківський, Віктор Шуляр, 
Степан Степанюк, Андрій Михайлов-
ський, Кирило Шатківський, Василь 
Шатківський, Демид Ігнатюк, Павло 
Горобець, Григорій Кучмій, Євстафій 
Горобець, Станіслав Марчук, Петро 
Карпінський, Іван Друзь, Анатолій 
Грушак, Кирило Савін, Омелян Та-
расюк, Володимир Сосенко, Демян 
Ігнатюк, Кирило Савіцький та Гри-
горій Шевчук.

У 1881 р. в географічному словнику 
Королівства Польського згадується 
окреме від Старочуднівської Гути с. 
Чайківка, як осада, адміністративно 
підпорядкована Житомирському 
повіту Чуднівської волості, в якій на-
раховувалося 4 двори та 15 мешканців.

Саме ж село відносилося до Чуд-
нівської волості та парафій, де нарахо-
вувалось 69дворів та 341 мешканець.

Чайківка вперше згадується в «Ре-
візських сказках» 1811 р. як осада Чай-
ківка, що належала власнику Биківки, 
відставному капітану, підкоморію 
Чайковському. Назва села відповідно 
пов̀язана з прізвищем його власника.

За результатами перепису насе-
лення Російської імперії 1897 р. в Ста-
рочуднівській Гуті нараховувалось 86 
дворів та 493 мешканці.

У наш час Старочуднівська Гута – 
центр сільської ради, якій підпоряд-
коване с. Сульжинівка та зняте з об-
ліку с. Балган. В селі працює одна 
з найкращих в районі середніх шкіл, 
в якій навчаються діти з Соболівки, 
Станіславівки, Межирічки, Сульжи-
нівки та Вил.

Станом на 13.10.2008 р. в Старочуд-
нівській Гуті проживало 507 жителів.

Із книги Олександра  
Кондратюка «Романів  

та вся Романівщина»

Українські 
банки почнуть 
приймати сильно 
зношені купюри

З 1 вересня всім 
банкам України 
буде дозволено при-
ймати пошкоджені 
вогнем, водою, ріди-
нами, а також розі-
рвані банкноти, що 
зберегли не менше 
55% своєї площі.

Про це повідомили в НБУ. 
Відповідні норми містить 
постанова Правління Наці-
онального банку України від 
31 липня 2020 року № 114 «Про 
затвердження Змін до Правил 
визначення платіжних ознак 
та обміну банкнот, розмінних 
та обігових монет національної 
валюти України», що набирає 
чинності з 1 вересня 2020 року.

Національний банк Укра-
їни поліпшив взаємодію бан-
ків з клієнтами – фізичними 
та юридичними особами – під 
час роботи з готівкою.

Зокрема, регулятор:
• уточнив визначення 

низки ознак зношення та по-
ш к о д ж е н н я 
банкнот;

• визначив, 
що приймати 
і  передавати 
значно зношені 
банкноти для 
дослідження до 
центрального 
банку можуть не 
лише уповнова-
жені банки, але 
й усі інші укра-
їнські банки;

• поширив на інкасатор-
ські компанії вимоги, які 
раніше виконували тіль-
ки банки і які стосуються 
вилучення і передавання 
сумнівних банкнот для про-
ведення досліджень до На-
ціонального банку, а також 
вилучення та передавання 
банкнот, зафарбованих спе-
ціальним розчином унаслідок 
несанкціонованого втручання 
в спецпристрій для зберіган-
ня цінностей, до правоохорон-
них органів;

• запровадив нову вимогу 
щодо організації та проведен-
ня банками та інкасаторськи-
ми компаніями навчальних 
заходів з метою підвищення 
рівня знань працівників, які 
працюють з готівкою, ознак 
справжності та платіжності 
банкнот (монет) національної 
валюти;

• скасував норму про роз-
силання банкам Національ-
ним банком плакатів і букле-
тів із описом банкнот (монет), 
оскільки на сторінках офіцій-
ного Інтернет-представництва 
регулятора розміщується їх 
електронна версія.



4 Середа, 12 серпня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Актуально

ВІТАМІННА БОМБА:  
яка користь ягід та як правильно їх вживати

Сезон ягід треба використати 
по максимуму і не пропустити 
жодної ягоди, бо кожна з них ко-
рисна по-своєму.

І, крім того, усі вони багаті на 
вітамін С, який зміцнює судини. 
Також ягоди мають всі мікроеле-
менти, потрібні для життєдіяль-
ності організму.

Полуниця і аґрус – для серця
Полуниці можна їсти більше, 

ніж суниці – склянку ягід дітям, 
дорослим – пів літри. Хто не має 
алергії, може з’їсти більше. Це 
краща ягода для профілактики 
і лікування хвороби серця. Полу-
ниця має багато калію. Відповід-
но, добре підходить тим, хто має 
проблеми із серцево-судиною сис-
темою. Полуниця має сечогінну 
дію, тож добре впливає на роботу 
нирок, сечового міхура, виводить 
токсини та інші шкідливі речови-
ни. Вона омолоджує й активізує 
обмінні процеси, тому сприяє 
кращій працездатності.

Коли дозріє аґрус, а треба до-
чекатися, коли він буде зрілий – 
жовтий або фіолетовий і м’який, 
то його треба теж посмакувати 
для здоров'я. Особливість аґрусу 
в тому, що він дуже добре впливає 
на судинну стінку, має багато ві-
таміну РР. Тому в кого є варикоз, 
проблеми з судинами, потрібно 
їсти хоча б склянку аґрусу в день. 

Алергії він не викликає. Можна 
давати і дітям, і дорослим. Він, як 
і суниця, має багато калію, тож 
теж дуже корисний для сердеч-
ників.

Королева ягід – чорна 
смородина

Усі з нетерпінням чекають 
сезону чорної смородини, адже 
вважається, що це ягода, яка має 
найбільше вітамінів. Її називають 
королевою між всіма ягодами. 
Вона солодша за білу й червону 
смородину. За кількістю вітаміну 
С може позмагатися лише з шип-
шиною. Досить з’їсти 50 г чорної 
або 150 г білої чи червоної сморо-
дини, аби забезпечити добову по-
требу у вітаміні С. Ягода зміцнює 
імунітет, стінки судин, покращує 
пам’ять і концентрацію уваги.

Червона та жовта 
смородина

Червона і жовта смородина має 
потогінні властивості, підвищує 
апетит і добре втамовує спрагу. 
Червона смородина має багато 
пектинів, тому добре виводить 
з організму шлаки й токсини. 
Але тим, у кого є проблеми зі 
шлунком, ці ягоди треба їсти або 
після їжі, або у вигляді киселю, 
а не свіжими.

Чорниця
Чорницю можна їсти багато 

і дорослим, і дітям, вона покращує 
гостроту зору, особливо сутінково-
го, знімає втому очей. Ця ягода не 
викликає алергії, і щодо неї немає 

таких обмежень, як до суниці, мали-
ни і полуниці. У сезон її треба з’їсти 
побільше і якомога більше заготува-
ти на зиму. Адже це хороший анти-
септик. Її властивості зберігаються 
і в свіжому вигляді, і в заготовках.

Шовковиця
Шовковиця теж особливо 

корисна тим, хто має проблеми 
з цукром. Вона нормалізує рівень 
цукру в крові, не викликає алергії. 
Діти її можуть з'їсти хоч склянку, 
хоч пів літра за день. Солодша – 
біла ягода, чорна – кисліша, але 
за своїми властивостями одна-
кові обидві. Вживати можна і сві-
жими, і в компотах, і в киселях. 
Яка б кислотність шлунку не була, 
шовковицю можна споживати без 
особливих застережень.

Увага!
Варто зазначити, що свіжі 

ягоди агресивні, бо мають 
багато фруктових кислот, мо-
жуть викликати печію. Тому 
людям із проблемами шлунко-
во-кишкового тракту, вираз-
кою свіжі ягоди з кислинкою є 
протипоказом. Найкраще та-
ким людям використовувати 
ягоди до желе, мусів, робити 
запіканки, а в свіжому вигляді 
уникати.

Ягоди можна доповнювати 
кефіром, йогуртом, вершками, 
сметаною. Проте застереження 
є для людей з діабетом, надлиш-
ковою вагою, ожирінням. Їм кра-
ще не додавати зайвих калорій, 
а обмежитися лише ягодами або 
доповнювати ягоди йогуртом без 
цукру, кефіром.

В Україні можуть з'явитися 
нові свята: що відомо

Президент України 
Володимир Зелен-
ський запропонував 
визнати державними 
релігійні свята Ра-
мазан-Байрам, Кур-
бан-Байрам, Песах, 
Рош-Гашана, Ханука 
і Великдень західного 
обряду.

Якщо дані свята визнають 
державними, то їм забезпечать 
конституційні права і свободи 
громадян, а також реалізують 
рівні права і можливості всіх ві-
руючих України.

Про це повідомляє офіційний 
сайт Офісу Президента України.

Президент України Володи-
мир Зеленський доручив Кабінету 
Міністрів опрацювати питання 
надання державного статусу окре-
мим релігійним святам, зокрема 
таким: Рамазан-Байрам, Курбан-
Байрам, Песах, Рош-Гашана, Хану-

ка, Великдень християн західного 
обряду та іншим. Відповідний 
указ № 303/2020 Глава держави 
підписав 30 липня 2020 року.

Як зазначається в документі, 
така пропозиція подається з ме-
тою забезпечення конституційних 
прав і свобод громадян, реалізації 
рівних прав і можливостей усіх ві-
рян, ушанування історії, культури, 
традицій українського суспільства 
як багатонаціонального та багато-
конфесійного.

Згідно з указом, уряд має ви-
вчити це питання та напрацювати 
пропозиції у взаємодії зі Всеукра-
їнською радою церков, релігійни-
ми організаціями та Українським 
інститутом національної пам’яті, 
після чого внести на розгляд 
Верховної Ради відповідний за-
конопроєкт.

Указ набирає чинності з дня 
його опублікування.

Наступного дня заступник 
керівника Офісу Президента по-
яснив особливості законопроєкту 
про надання державного статусу 
окремим релігійним святам.

Законопроєкт про надання 
державного статусу окремим 
релігійним святам запро -
ваджує законодавчу норму, 
згідно з якою роботодавцю 
рекомендується надавати ви-
хідний день працівнику, який 
відзначає одне з цих свят відпо-
відно до належності до тієї чи 
іншої релігійної конфесії. Про 
це заявив заступник керівника 
Офісу Президента України Ігор 
Жовква.

«Пропонується надати дер-
жавний статус таким релігійним 
святам, як Рамазан-Байрам, Кур-
бан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, 
Ханука, Великдень християн 
західного обряду. Відповідно до 

законопроєкту, роботодавцю ре-
комендується надавати вихідний 
день співробітнику, який відзначає 
одне з цих свят відповідно до на-
лежності до тієї чи іншої релігій-
ної конфесії», – сказав Ігор Жовква.

За словами заступника керів-
ника Офісу Президента, такий 
підхід дасть змогу забезпечити 
дотримання традицій святкування 
та продемонструє відданість Укра-
їни принципам рівності, толерант-
ності та взаємоповаги. Крім того, 
представники релігійних громад 
зможуть реалізувати своє право на 
вільне віросповідання без жодних 
порушень споконвічних традицій.

«Відповідно до Конституції, 
Україна є демократичною та пра-
вовою державою, яка гарантує до-
тримання основоположних прав 
людини. Одним з них є право на 
свободу світогляду та віросповіда-
ння. Стаття 35 Конституції Украї-
ни наголошує, що це право вклю-
чає свободу сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої, 
безперешкодно відправляти одно-
особово чи колективно релігійні 
культи і ритуальні обряди, вести 
релігійну діяльність», – наголосив 
Ігор Жовква.

«У країнах Європейського 
Союзу існують глибокі традиції 
поваги до релігій та релігійних 
конфесій. Їхні права закріплені 
у відповідних законодавчих актах, 
а суспільство поважає кожну лю-
дину, незалежно від її релігійних 
переконань. В Україні діє велика 
кількість релігійних громад, які 
сповідують філософію різних релі-
гій світу. Проте десятиліття пану-
вання ідеології державного атеїзму 
спотворили ставлення людей до 
окремих релігійних течій», – за-
значив заступник керівника Офісу 
Президента.

Вода – це життя!

Лариса Бджілка

Так, без води не 
існує життя. З давніх-
давен люди оселялися 
поблизу річок та озер, 
бо, мабуть, розуміли, 
що вода – це головна 
складова життя.

У вирії сьогоднішнього побуту 
ми досить мало часу приділяємо 
такій проблемі, як нестача води. 
Так, ця проблема уже досить від-
чутно торкнулася багатьох сіл на 
і Романівщині.

Чому річки та криниці ви-
сихають? На це питання дають 
різні відповіді як науковці, 
так і прості люди у соцмере-
жах. Та як сьогодні бути тим, 
у кого ця проблема вже досить 
тривалий час? Чимало людей 
вирішує це питання, буруючи 

свердловину у себе в дворах. 
А як бути тим, у кого коштів 
немає, адже це – задоволення 
не з дешевих. На сьогоднішній 
день пробурити метр свердло-
вини коштує близько 700 грн, 
але шукати воду підрядники 
беруться лише після 50 метрів. 
Для когось це смішна ціна, та 
все ж для простого трудівника 
це досить чималі кошти. Та й 
буріння свердловини у кожному 
дворі – це не вихід. Сьогодні тих, 
хто забезпечує свої господарства 
водою підвозом з різних джерел, 
чимало, і з кожним посушливим 
роком їх стає все більше.

Та на фоні того, що усі пе-
реймаються необхідністю бу-
дівництва плавального басейну 
в Романові, пригадується пост 
такого змісту в соцмережах: 
«Землянам, щоб провести водо-
постачання в посушливі райони, 
недостатньо коштів. Та щоб зна-
йти воду на Марсі, у них досить 
коштів. Виникає питання: чи є 
розум у землян?».



5 Середа, 12 серпня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Реформи

РИНОК ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.  
Чого чекати споживачам?

З 1 серпня в Україні 
запрацював ринок газу 
для населення.

Це означає, що держава більше 
не регулює ціну для споживачів, 
і вона залежить від ситуації на 
ринку. Крім того, відтепер спо-
живач може вільно змінювати 
постачальника газу. Які перева-
ги і ризики несуть нові правила, 
з’ясовував Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Змінити постачальника 
стало простіше

Важливий аспект газової ре-
форми для населення – можливість 
вибирати компанію, яка постача-
тиме газ за найкращою ціною та 
сервісом. Змінити постачальника 
можна було і раніше, але процеду-
ра була заплутана і тривала більше 
трьох місяців. Спочатку потрібно 
було розірвати угоду з чинним по-
стачальником, отримати довідку 
про відсутність боргів, особисто 
подати всі документи.

Відтепер змінити газову 
компанію можна фактич-
но у кілька кроків.

Найперше потрібно відправити 
новому постачальнику заяву-приєд-
нання, надіслати пакет документів, 
зокрема, паспорт, ідентифікаційний 
код, копію останньої платіжки за 
газ. Усе це можна зробити онлайн 
або у Центрі обслуговування клі-
єнтів. Останній крок – це отримати 
підтвердження про перехід до ново-
го постачальника. Зміна відбуваєть-

ся автоматично протягом 21 дня.
«Споживач газу зможе зміню-

вати постачальника буквально 
в один клік: потрібно відправити 
новому постачальнику заяву-при-
єднання. Все інше за вас зробить 
новий постачальник за допомогою 
сучасних інформаційних техноло-
гій», – зауважує голова правління 
«Нафтогаз України» Андрій Ко-
болєв.

Керівник підрозділу «Нафто-
газу» Максим Рабінович каже, що 
спрощення процедури переходу 
має зробити послуги газових ком-
паній більш клієнтоорієнтованими.

«Доставка – це облгаз, поста-
чання – облгаззбут. Останній тепер, 
по суті, не буде єдиним постачаль-
ником. Споживач зможе обрати 
такий самий збут із сусідньої об-
ласті або будь-якого іншого поста-
чальника за власними критеріями. 
У першу чергу – це ціна, яка тепер 
може відрізнятись, а також сервіси. 
Можливо, комусь більше подоба-
ється платити онлайн, а комусь 
подобається паперовий рахунок. 
Хтось хоче, щоб цей рахунок був 
детально розбитий, а комусь подо-
баються контакт-центри, які відпо-
відають 24/7», – пояснює Рабінович.

В Україні є сотні компа-
ній, що мають ліцензії на 
постачання газу насе-
ленню.

Серед них споживачі вільні 
обирати найкращу. Водночас Ка-
бінет Міністрів затвердив «поста-
чальника останньої надії», яким 
став державний «Нафтогаз». Це 
означає, що якщо споживач не 
зможе обрати постачальника або 

з постачальником виникнуть про-
блеми, «Нафтогаз» буде продавати 
блакитне паливо з нульовою на-
цінкою, поки домогосподарство не 
знайде собі нового постачальника.

«Із 1 серпня всі побутові спо-
живачі перебувають у ринку, і, щоб 
було безперебійне газопостачання 
і ми не змушували їх шукати собі 
постачальника, вони можуть бра-
ти газ у «постачальника останньої 
надії», – пояснює в. о. міністра енер-
гетики Ольга Буславець.

Складові ринкової 
ціни на газ

Найголовніше питання, яке тур-
бує українців: як буде змінюватися 
ціна на газ. Експерти пояснюють, 
що відтепер ціни на газ по всій 
країні будуть різними. Це будуть 
тарифні плани, які пропонуватиме 
постачальник. Вони формувати-
муться залежно від гуртових цін, 
за якими українські компанії за-
куповують газ у Європі, вартості 
транзиту, націнки, яка формується 
на базі внутрішніх потреб компа-
нії, та сезонного фактору. Дирек-
тор консалтингової компанії Expro 
Consalting Геннадій Кобаль пояс-
нює: «Населення отримуватиме газ 
за ринковими цінами, які відповіда-
тимуть цінам європейським плюс 
доставка в Україну. Така формула 
у нас зараз працює для інших сег-
ментів, тобто для промисловості».

Скільки саме коштуватиме газ 
на початку опалювального сезону, 
поки спрогнозувати складно. Про-
те аналітики думають, що значного 
зростання очікувати не варто. Як 
і раніше, взимку ціни не будуть пере-
вищувати 5–6 тис. грн за тис. куб м.

«Загальносвітова тенденція цін 
на енергоносії дуже хороша для 
споживачів. Ціни низькі й довго 
ще будуть низькими, тому що спад 
в промисловості. Плюс наповненість 
газом сховищ через те, що попередня 
зима була дуже теплою. У Європі 
сховища практично заповнені, і зрос-
тання запасів в наших сховищах теж 
говорить про те, що тенденція буде 
продовжуватися. Газу дуже багато, 
у будь-якому випадку ця маса ресур-
су буде трохи тиснути на ринок і не 
давати рости цінам», – припускає 
президент Асоціації «Газові трей-
дери України» Андрій Мизовець.

Крім того, ціни має втримати 
конкуренція між газопостачальни-
ками. Голова онлайн-сервісу покуп-
ки газу й електроенергії Megawatt 
Костянтин Башкаленко каже: 
«Будь-яка конкуренція породжує 
кращий сервіс і ціну. Державне 
регулювання цін і монополії не-
ефективні – це довів не один ринок. 
Після відкриття ринку для нових 
постачальників газу та відміни 

спеціальних обов’язків постачати 
газ по регульованій ціні між газо-
трейдерами почнеться боротьба 
за кожного споживача. Хтось буде 
давати нижчу ціну, хтось – відтер-
мінування виплат, хтось – кращий 
сервіс у вигляді онлайн-додатку без 
відділень, через який можна про-
вести всі операції з купівлі газу».

Експерти погоджуються, 
що швидких змін на спо-
живчому ринку газу  
не буде.

До кінця цього року не варто 
чекати різкого стрибка цін або ве-
ликого ажіотажу навколо зміни 
постачальників. Якщо до нових 
постачальників перейде 5% насе-
лення – це вже буде позитивною 
зміною в напрямку формування 
ринкових цін. Якщо реформа далі 
йтиме за планом, у майбутньому 
постачальника можуть змінити 
до 30% населення, що є середнім 
європейським показником.

Нові правила гри для «зеленої енергетики»
За останні п’ять 

років рівень альтер-
нативної енергетики 
в Україні зріс від 1 до 
8%. Цьому сприяли ви-
сокі «зелені тарифи».

Однак таке стрімке зростання 
«зеленої енергетики» призвело до 
того, що вона стала надто дорогою 
для держави. Уряду забракло коштів 
для виплат інвесторам. У таку пастку 
свого часу втрапила Іспанія. Щоб не 
загнати українську економіку в глу-
хий кут, влада вирішила знизити 
«зелені» тарифи. Що з цього вийшло 
і яке майбутнє у відновлюваної енер-
гетики, дізнався Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Дорога «зелена» енергія
Майже 11 років тому Україна 

за прикладом європейських країн 
взяла курс на розвиток відновлю-
ваної енергетики.

Щоб заохотити інвесто-
рів вкладатись у дороге 
обладнання, держава за-
пропонувала фінансову 
компенсацію, яку закла-
ли в «зелений тариф».

Втім, реальність перевищила 
прогнози урядовців. За даними 
Кабміну, торік частка енергії, що її 
виробили сонячні, вітро- та гідро-
електростанції, сягнула 8,7% в за-
гальному енергетичному балансі 
країни. А закладений в Енергетич-

ній стратегії України показник на 
2020 рік становить лише 7%. Як на-
слідок, наразі держава заборгувала 
підприємцям 14 млрд грн.

На думку експертів, при-
чиною цієї ситуації став 
необґрунтовано високий 
«зелений» тариф.

За останні роки інвестиції в га-
лузь стали дешевшими, тож ком-
пенсації теж мають бути менші. 
Торік держава купувала електрику 
від сонячних електростанцій по 
4,14 грн за кВт/год. Водночас від 
АЕС – лише по 70 копійок.

«Ми не можемо в країні, де 
такий рівень бідності, мати най-
дорожчу в Європі зелену енергію. 
Не може бути такого, що країна 
втрачає, бюджет втрачає, а ми 
платимо підвищену ціну за «зе-
лену енергетику», – заявив навесні 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні українська енерге-
тична система розбалансована. 
Як зауважують експерти, джерела 
відновлюваної енергії складно ін-
тегрувати до єдиної системи. Крім 
того, альтернативні енергоносії 
мають змінний і негарантований 
графік виробництва, що також 
створює певні проблеми.

«На жаль, «зелена» генера-
ція у нас – це негарантоване ви-
робництво. Коли світить сонце 
і коли найшла хмара – буде різне 
виробництво. Тобто вона не ба-
лансує, а навпаки, дає ще більше 
збудження в системі», – заявила в. о. 
міністра енергетики та захисту до-
вкілля Ольга Буславець.

Закон про «зелений тариф»
У червні уряд підписав з вироб-

никами відновлюваної енергетики 
Меморандум про взаєморозумін-
ня. А в липні депутати ухвалили 
відповідний закон, який уже 
підписав Президент Володимир 
Зеленський. Документ став комп-
ромісом між урядом та інвестора-
ми, які погрожували позиватись 
до міжнародних арбітражів че-
рез невиконання Україною своїх 
зобов’язань. Звичайно, не всі під-
приємці залишились задоволені. 
Однак більшість заявили про ви-
конання їхніх вимог на 95%.

Власне, новий закон зни-
зив вартість «зелених» 
тарифів на 15% – для 
СЕС понад 1 МВт і на 
10% для СЕС до 1 МВт, 
а також на 7,5% – для 
ВЕС, які були введені 
в експлуатацію до 2020 
року. Для нових соняч-
них та вітроелектрос-
танцій, зокрема тих, які 
були введені в експлуа-
тацію цього року, тариф 
зменшили на 2,5%.

В уряді переконані, що такий 
крок дозволить державі зеконо-
мити близько 6 млрд грн на рік, 
доки триває програма підтримки 
(до 2030 року).

Крім того, закон обмежив обся-
ги введення в експлуатацію соняч-
них електростанцій за «зеленим» 
тарифом. Також з 2022 року альтер-
нативні електростанції повинні не-

сти фінансову відповідальність за 
небаланс своїх фактичних та про-
гнозованих графіків виробництва. 
Допустима похибка прогнозування 
для ВЕС – 10%, для СЕС – 5%.

Відповідно до змін, уряд закла-
датиме в держбюджеті витрати на 
«зелений тариф» для гарантованого 
покупця. Обсяг витрат становитиме 
не менше ніж 20% від прогнозова-
ного річного вироблення електро-
енергії з альтернативних джерел.

На думку експертів, плюсом 
цього закону є запровадження 
конкурентних умов продажу елек-
троенергії через «зелені» аукціони. 
Тобто держава купуватиме енергію 
у тих, хто запропонує найкращу 
ціну. При цьому для маленьких 
енергоустановок депутати зали-
шили можливість отримувати 
«зелений» тариф.

«У законопроєкті врахована моя 
правка номер 962, яка вводить повну 
та пріоритетну оплату «зеленої» 
електроенергії дрібних домашніх 
СЕС потужністю до 50 кВт. Станом 
на 1 липня в Україні 26 тисяч до-
могосподарств встановили домашні 
СЕС. На моє переконання, саме цих 
дрібних і потрібно підтримувати та 
розвивати, а не олігархічну гіган-
томанію», – заявив голова комітету 
з питань енергетики та житлово-
комунальних послуг Андрій Герус.

Майбутнє «зелених»
Наразі Міністерство енерге-

тики формує річні квоти для від-
новлюваної енергетики та складає 
графіки проведення «зелених» 
аукціонів, які розпочнуться вже 
наступного року. Розподіл квот 

відбуватиметься в системі «Про-
зорро. Продажі». Зареєструватись 
на участь в аукціоні можна буде 
на електронних майданчиках, зо-
крема на E-Tender.

Як розповіли у міністерстві, 
до 2025 року цінова пропозиція 
на «зеленому» аукціоні не може 
перевищувати 9 євроцентів/кВт, 
а з 2025 року – 8 євроцентів/кВт.

Аналітики погоджуються, що 
зниження «зелених» тарифів та 
конкурентні аукціони є правиль-
ним шляхом розвитку галузі. 
Приклад аукціонів в ЄС це підтвер-
джує, там вартість 1 кВт становить 
2–3 євроценти. Крім того, фахівці 
вважають, що такі умови стиму-
люватимуть якраз малий бізнес 
і приватні домогосподарства.

«Домогосподарства, малий 
та середній бізнес, ресторани, 
готелі, торгівельні центри, енер-
гетичні кооперативи об'єднаних 
територіальних громад повинні 
стати основним замовником цієї 
дешевої енергії, яку вони самі гене-
рують за допомогою альтернатив-
них джерел енергії, споживають, 
а надлишок продають на енергори-
нок», – переконаний ексзаступник 
міністра енергетики та захисту до-
вкілля України Олексій Рябчин.

Експерти зауважують, що «зе-
лений тариф» уже виконав свою 
роль: в Україні відбувся неймовір-
ний стрибок відновлюваної енер-
гетики. Завдяки цьому встановити 
сонячні чи вітряні потужності сьо-
годні стало значно дешевше. А це 
значить, що все більше українців 
зможуть долучитись до енергое-
фективних технологій.
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Швидка шарлотка 
з яблуками

• Інгредієнти: пшеничне борошно – 1 склянка, 
яблуко – 3 шт., цукор – 1 склянка, гашена сода – 1/2 
ч. л., яйця – 3 шт., кориця мелена – 1 ч. л.

• Розігріваємо духовку. Відокремлюємо білки 
від жовтків. Білки збиваємо в міцну піну міксером, 
поступово додаючи цукор.

• Продовжуємо збивати, додаючи по одному 
жовтки, потім гашену соду та борошно. Тісто за 
консистенцією має нагадувати сметану. Додаємо 
корицю.

• Чистимо та нарізаємо шматочками яблука. 
Укладаємо їх на дно змащеної форми. Заливаємо 
яблука тістом.

• Ставимо пиріг у духовку, розігріту до 180 гра-
дусів.

• Через 30 хвилин перевіряємо готовність за 
допомогою зубочистки: якщо тісто на ній не за-
лишається – значить, шарлотка готова!

• Зверху посипаємо шарлотку корицею.

Яблучний кекс
• Інгредієнти: яблука – 300 г, цукор – 120 г, ваніль – 

2 г, пекарський порошок – 4 г, яйця – 3 шт., вершкове 
масло – 100 г, борошно – 150 г.

• Змішуємо борошно, масло, цукор і пекарський 
порошок.

• Збиваємо і повільно додаємо яйця в три етапи. 

Залишаємо тісто на 10–15 хвилин.
• Яблука очищуємо від шкірки і насіння, нарі-

заємо шматочками і запікаємо в духовці 10 хвилин.
• Тісто викладаємо у змащену маслом форму, 

зверху викладаємо запечені яблука.
• Випікаємо кекс при температурі 170 градусів 

15–20 хвилин.
• Кекс поливаємо карамеллю та білим соусом 

і подаємо.

Яблучний штрудель
• Листкове тісто – 500 г, яблука – 500 г, волоські 

горіхи – 80 г, жовток – 1 шт., цукор – 100 г, родзинки – 
80 г, кунжут – 8 г, кориця – 8 г.

• Очищуємо яблука від шкірки і нарізаємо ве-
ликими кубиками.

• Засипаємо яблука цукром і корицею. Добре 
перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин для про-
сочення.

• Додаємо родзинки і подрібнені горіхи. Гар-
ненько перемішуємо.

• Розкачуємо тісто.
• Викладаємо начинку з яблук посередині пласта 

тіста.
• Загортаємо і защипуємо краї штруделя.
• Перекладаємо штрудель у форму або на деко, 

змащуємо жовтком і посипаємо кунжутом. Стави-
мо в розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо  
30 хвилин.

Smachno.ua

Ось, здавалося б, все зро-
били правильно: виростили 
відмінної якості картоплю, 
вчасно зібрали і просушили 
урожай, прибрали його для 
зимового зберігання.., під час 
якого чомусь частина врожаю 
зіпсувалася…

Що сталося з картоплею? 
Які помилки були допущені 
при зберіганні та як їх уник-
нути в подальшому? Саме на 
ці питання ми будемо шукати 
відповіді.

Помилка 1: всі сорти 
картоплі придатні для 
тривалого зберігання

Ми допускаємо величезну 
помилку, закладаючи на збе-
рігання бульби ранньостиглих 
сортів картоплі. І справа тут 
зовсім не в ї ї смакових якос-
тях – вони відмінні, – але цю 
картоплю не можна зберігати 
довго. Навіть в ідеальних умо-
вах ранньостигла картопля збе-
рігається лише до листопада. 
Потім вона починає швидко 
проростати і в'яне, втрачаючи 
свої якості, а значить, для про-
довольчих потреб стає непри-
датною.

Для тривалого зберіган-
ня придатна лише картопля 
середнього і пізнього строків 
достигання – пам'ятайте про це.

Помилка 2: можна 
зберігати картоплю 
низької якості

Деколи, піддавшись швид-
коплинній спокусі, ми закла-
даємо на зберігання картоплю 
сумнівної або низької якості, 
сподіваючись, що вона успіш-
но перезимує. Найчастіше 
таке трапляється в неврожайні 
роки, але, повірте, це серйозна 
помилка! Картопля успішно 
зберігається всю довгу зиму 
тільки в тому випадку, якщо 
врожай бульб – відмінної якості 
і абсолютно здоровий.

Помилка 3:  
картопля та інші овочі

Ось як ми звикли: карто-
плю склали на зберігання, 
буряк, морква, цибуля і час-
ник теж по окремих скриньках 
розподілили. А якщо місця 
немає, як бути? Невже карто-
плю можна зберігати разом 
з іншими овочами?

Можна, але не з усіма. Про-
сто ідеально картопля зберіга-
ється з буряком, який заклада-

ють поверх бульб.
І роблять це не лише для 

того, щоб місце у сховищі зао-
щадити. Буряк відмінно вбирає 
зайву вологу, яка йому тільки 
на користь, оберігаючи тим 
самим від загнивання бульби 
картоплі.

Помилка 4: картопля  
не вимагає особливих  
умов зберігання

Для того, щоб зберегти уро-
жай взимку, ми пристосовуємо 
льохи, підвали, а деяким горо-
дянам-городникам доводить-
ся використовувати для цього 
лоджію або балкон, а то й ко-
мору в квартирі. Але якщо зі 
зберіганням картоплі в льохах 
і підвалах проблем (при пра-
вильному підході до справи, 
звичайно) виникнути не пови-
нно, то у випадку з лоджіями 
та балконами неприємності 
трапляються досить часто.

Якщо лоджія або балкон – 
єдине місце, де ви можете збе-
рігати свій урожай, підійдіть 
до цієї нелегкої справи відпо-
відально. Не варто залишати 
нічим не прикритий мішок 
картоплі на балконі і сподіва-
тися, що вона нормально збе-
режеться – дива не станеться. 
Спробуйте краще використо-
вувати нескладні домашні 
сховища.

Помилка 5:  
не можна перебирати 
картоплю в сховищі

Існує думка, що перебира-
ючи картоплю в сховищі, ми 
наносимо їй тільки шкоду – 
мимоволі ушкоджуємо бульби 
і перемішуємо хворі зі здоро-
вими. Це омана.

Під час зимового зберігання 
картоплю перебирати потріб-
но, так як в ній можуть виник-
нути різні інфекційні хвороби. 
Перебирання бульб необхідно 
починати, як тільки ви помі-
тите розкладання бульб – це 
бактеріальна м'яка гниль.

Перебираючи картоплю, 
треба виймати з сховища не 
тільки гнилі бульби, але й всі 
ті, що стикаються з ними. Якщо 
на поверхні лежать тільки здо-
рові бульби, але від контейнера 
виходить неприємний запах, 
і в приміщенні з'явилися дріб-
ні мушки – дрозофіли – це теж 
ознаки гнилі. Таку картоплю 
необхідно перебрати всю, вида-
ляючи хворі і заражені бульби.

Джерело: Ukr.media

Гороскоп на тиждень 12 - 18 серпня

 Смачного!

ОВЕН
Пригальмуйте трохи 

свої амбіції, бо через них 
є великий ризик травмуватися 
або потрапити у халепу. Займіть-
ся  плануванням.

ТЕЛЕЦЬ
Вдалий період для 

отримання знань. Не 
давайте сімейним конфліктам 
впливати на професійну діяль-
ність – наслідки неминучі.

БЛИЗНЮКИ
Ваші  п лани кар -

динально зміняться. 
Можете стати жертвою 

шахраїв – не підписуйте важливі 
папери.

РАК
Те, чого ви так праг-

нете  зараз  дос яг ти, 
зовсім скоро стане не-

потрібним. Будьте обережні 
у професійній сфері – уникайте 
конфліктів.

ЛЕВ
Співпраця з інозем-

цями може обернутися 
великими неприємностями. Обе-
режно: за вашою спиною провер-
тають справи.

ДІВА
Рі дні  чекають на 

вашу підтримку. Велика 
ймовірність, що вони посприяють 
здійсненню найзаповітніших ба-
жань і мрій.

ТЕРЕЗИ
Уникайте конфліктів 

з другою половинкою че-
рез розбіжність планів. 

Врегулювати ситуацію допомо-
жуть рідні.

СКОРПІОН
Зануртеся у книги – 

тиждень сприятливий 
для нових знань. Сміли-

во займіться розв̀ язанням юри-
дичних питань і оформленням 
документів.

СТРІЛЕЦЬ
Давні зв̀ язки можуть 

принести непоганий 
прибуток. Зросте ваш професій-
ний рівень – до вас звернуться за 
порадою чи допомогою.

КОЗЕРІГ
Ефективність робо-

ти інших людей зараз 
напряму залежить від ваших 
організаторських вмінь. Не дуже 
вдалий час для партнерства.

ВОДОЛІЙ
Уникайте поїздок, 

особливо розважального 
характеру. Активно ви-

користовуйте старі зв̀ язки, нові – 
непродуктивні.

РИБИ
Направте всю свою 

енергію на роботу, а не 
на конфлікти з рідни-

ми. Уважно слідкуйте за май-
ном – є велика ймовірність його 
крадіжки.

5 помилок при 
зберіганні картоплі

Куточок ГОРОДНИКА

12
серпня
середа

13
серпня
четвер

14
серпня

п’ятниця

15
серпня
субота

16
серпня
неділя

17
серпня

понеділок

18
серпня

вівторок

+ 13°
+ 22°

+ 11°
+ 23°

+ 12°
+ 24°

+ 12°
+ 24°

+ 12°
+ 25°

+ 13°
+ 25°

+ 14°
+ 25°

743 743 743 743 743 743 742
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 17.08 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 18.08 ÑÅÐÅÄÀ, 19.08 ×ÅÒÂÅÐ, 20.08 Ï’ßÒÍÈÖß, 21.08 ÑÓÁÎÒÀ, 22.08 ÍÅÄ²Ëß, 23.08

UA: ÏÅÐØÈÉ

9.30 Т/с "Жіночий рай"
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.30, 23.55, 05.50

UA:Спорт
15.20 Д/ц "Експедиція
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.30,20.25, 22.40 Д/ц "Дикі

тварини"
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

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

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей"

11.20 "Розсміши коміка"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30,21.40 Т/с "Свати"
22.45, 23.50 Т/с "Принцип

насолоди" (16+)
00.55 Т/с "Ім'я Рози" (16+)
02.00 Х/ф "Дракула" (16+)
03.30 Х/ф "П'ятниця 13"

²ÍÒÅÐ

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

11.15, 12.25 Х/ф "Жандарм
та інопланетяни"

13.45 Х/ф "Жандарм та
жандарметки"

15.45 "Чекай на мене
21.00 "Речдок
00.00 Т/с "Спокуса" 12+

ÑÒÁ

08.55 Т/с "Комісар Рекс 3"
11.50,14.50 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.20 Т/с "Швидка допо�

мога" 12+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Зоя" 12+
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 "Проме�

тей" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.30, 16.25 Х/ф "Халк" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.30 Х/ф "Ланцюго�

ва реакція"
22.45 Х/ф "Чужий" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.00 Х/ф "Місто Ембер"
09.50 Х/ф "Академія

вампірів" 16+
11.50 Х/ф "Сходження Юп�

ітер" 16+
14.20 Х/ф "Аліта: Бойовий

янгол" 12+
17.00 Аферисти в мережах
19.00 Ревізор
20.50 Х/ф "Шпигун, який

кинув мене" 16+
23.00 Х/ф "Чому він?" 18+
01.20 Х/ф "Одружуся з

першою ліпшою"
ÍÒÍ

07.25 Х/ф "До Чорного
моря"

08.50 Х/ф "Справа Румян�
цева"

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

12.30,16.30, 19.00, 22.00,
02.45 "Свідок"

12.50 "Таємниці світу"
14.50 "Легенди бандитсь�

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

розшуку"
00.15 Х/ф "Кодекс злодія"
05.50 Корисні підказки

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 03.20
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"
23.20,02.00 Т/с "Чужий

гріх" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Д/ц "Експедиція
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.35 Д/ц "Супер�Чуття"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.40 Наші гроші
22.15 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
00.00 Перша шпальта

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей"

11.25 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30,21.40 Т/с "Свати"
22.45, 23.50 Т/с "Принцип

насолоди" (16+)
00.55 Т/с "Ім'я Рози" (16+)
02.00 Х/ф "Варкрафт"
03.55 Х/ф "Соломон Кейн"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

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

ÑÒÁ

07.00, 23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

09.00 Т/с "Комісар Рекс 3"
11.55,14.50 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.25 Т/с "Швидка допомо�

га" 12+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Зоя" 12+
00.55 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
10.20, 13.15 Х/ф "Пере�

слідуючи "Красный
Октябрь" 16+

12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.15, 21.25 Т/с "Пес"
16.20 Х/ф "Важкий корпус"
18.45,21.05 Факти. Вечір
22.40 Т/с "Таємні двері"
23.40 Х/ф "Чужі" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
11.10 Х/ф "Крихітка із Бе�

верлі�Хіллз"
13.00,19.00 Аферисти в ме�

режах 16+
20.50 Х/ф "Однокласники"
22.50 Х/ф "Третій зайвий"
01.00 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
02.50 Зона ночі
04.10 Абзац

ÍÒÍ

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

09.00 Х/ф "Одиночне пла�
вання"

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 "Реальні злочинці"
00.50,03.00 "Речовий до�

каз"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 03.55
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
00.00,02.00 Т/с "Щоб поба�

чити веселку" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Божественна Літургія
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Д/ц "Експедиція
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.35 Д/ц "Супер�Чуття"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.40 Бюджетники
22.15 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
00.00 Спільно

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей"

11.25 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30, 21.40 Т/с "Свати"
22.45, 23.45 Т/с "Принцип

насолоди" (16+)
00.45 Т/с "Ім'я Рози" (16+)
01.50 Х/ф "Екс Махіна"
03.30 "Любий, ми пере�

їжджаємо"
²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

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

ÑÒÁ

08.30 Т/с "Комісар Рекс 3"
11.30,14.50 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.20 Т/с "Швидка допомо�

га" 12+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Зоя" 12+
00.55 "Містичні історі

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
11.05, 13.15 Х/ф "Важкий

корпус" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 16.15, 21.30 Т/с "Пес"
16.50 Х/ф "Вуличний

боєць" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.45 Т/с "Таємні двері"
23.45 Х/ф "Чужі 3" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
11.20 Х/ф "Крихітка із Бе�

верлі�Хіллз 2"
13.10 Кохання на виживан�

ня 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.10 Х/ф "Однокласники
23.10 Х/ф "Третій зайвий 2"
01.20 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
02.50 Служба розшуку

дітей
02.55 Зона ночі

ÍÒÍ

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

09.00 Х/ф "Лише одна ніч"
10.50, 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"
00.50,02.45 "Речовий доказ"
03.45 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 03.30
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 Ук�

раїна"
21.00 Т/с "На твоєму боці"

16+
23.20, 02.00 Т/с "Тайсон"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Д/ц "Експедиція
16.30 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
17.30 Бюджетники
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.35 Д/ц "Супер�Чуття"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.40 Схеми.
22.15 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
00.00 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей"

11.25 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30, 21.35 Т/с "Свати"
22.45, 23.45 Т/с "Принцип

насолоди" (16+)
00.50 Т/с "Ім'я Рози" (16+)
02.00 Х/ф "Десять тисяч

святих" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
13.20 "Гарне здоров'я"
14.25,15.25 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.55 Т/с "Спокуса" 12+

ÑÒÁ

08.45 Т/с "Комісар Рекс 3"
11.45,14.50 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.20 Т/с "Швидка допомо�

га" 12+
18.15 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Зоя" 12+
00.50 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.55, 13.15 Х/ф "Голодні

ігри" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.25, 16.25 Х/ф "Голодні

ігри: У вогні" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.45 Т/с "Таємні двері"
23.45 Х/ф "Чужий�

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
11.20 Х/ф "Крихітка з Бе�

верлі�Хіллз 3"
13.00 Заробітчани
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Училка" 16+
22.50 Х/ф "Шахраї" 16+
00.50 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
02.50 Служба розшуку

дітей
02.55 Зона ночі

ÍÒÍ

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

09.00 Х/ф "Алегро з вог�
нем"

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

12.50 "Вартість життя"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20,03.40 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Реальні злочинці"
00.50,02.50 "Речовий доказ"
04.45 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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, 02.00 Т/с "Подаруй

мені життя" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Д/ц "Експедиція
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 Д/ф "Жінка�банкомат
00.00 Схеми
03.30 Д/ф "Заміновані

вірністю" 12+
1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей"

11.25 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
20.30 "Ліга сміху"
22.40,00.35 "Вечірній квар�

тал"
01.55 Х/ф "Френкі та Еліс"
05.05 "Світське життя. 2020"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Пані Фазі�

лет і її доньки"
13.20 "Гарне здоров'я"
14.25,15.20, 01.00 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Здоровань" 16+

ÑÒÁ

09.00 "Врятуйте нашу сім'ю
11.05, 14.50, 18.15 Т/с

"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
20.55,22.45 Х/ф "Ново�

річний янгол"
23.45 Т/с "Абонент тимча�

сово недоступний"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Анти�зомбі
11.10, 13.15 Х/ф "Щасливі

невдахи" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.15, 16.15, 01.20 Х/ф "Ко�

роль Ральф"
16.40,22.55 "На троє" 16+
17.10,20.10 Дизель�шоу
18.45 Факти. Вечір

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.10 Від пацанки до панян�
ки 16+

16.40 Х/ф "Шпигун, який
кинув мене" 16+

19.00 Х/ф "Відпадний пре�
под" 16+

21.30 Х/ф "Відпадний пре�
под 2" 16+

23.50 Х/ф "Відпадний пре�
под 3" 16+

02.00 Служба розшуку
дітей

02.05 Зона ночі
05.20 Стендап шоу 16+

ÍÒÍ

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

09.00 Х/ф "Тривожна не�
діля"

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

12.50,03.55 "Правда життя"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Реальні злочинці"
00.50,03.10 "Речовий доказ"
04.55 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 03.40
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.10, 15.30 Т/с "Хлопчику

мій" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
23.20,02.15 Т/с "Краще за

всіх" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Д/ф "Жінка�банко�
мат. Закрита Україна"

10.10 Х/ф " Марія�Антуа�
нетта " 12+

12.00,20.30, 21.20 Д/ц "Дикі
тварини"

13.00,23.50 Д/ц "Подорож
відкритим космосом"

13.30,23.00 Секрети Соняч�
ної системи

15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
16.45 Всенічне бдіння
19.30 Велика вечірня
22.00 "Концтабір Ізоляція"
00.40 Святі та грішні

1+1

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

їжджаємо"
17.00 Х/ф "Полісмен із ди�

тячого садка"
19.30,05.15 ТСН
20.15 "Вечірній квартал"
23.10 "Світське життя. 2020"
01.10 "Ліга сміху"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Осінній мара�

фон"
13.00 Х/ф "Міміно"
15.00 Х/ф "Джентльмени

удачі"
16.50, 20.30 Т/с "Несолодка

пропозицію" 12+
20.00,02.55 "Подробиці"
21.30 "Україна від А до Я"

ÑÒÁ

07.25, 10.55 Т/с "Зоя" 12+
09.30 "Неймовірна правда

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

інші пригоди Шурика"

ICTV

08.40 Т/с "Таємні двері"
11.40, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф "Робот Чаппі"
16.30 Х/ф "Орлине око" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Ілюзія обману"
23.40 Х/ф "Гравітація"
01.25 Х/ф "На одного мен�

ше" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 Аферисти в мережах
10.00,01.10 Варьяти 12+
11.00 Хто зверху? 12+
15.00 Х/ф "Однокласники"

16+
17.00 Х/ф "Однокласники

2" 16+
19.00 Х/ф "Люди в чорно�

му" 16+
21.00 Х/ф "Люди в чорному

2"
23.20 Х/ф "Гребберси" 16+
02.20 Зона ночі
05.20 Стендап шоу 16+

ÍÒÍ

07.35 Х/ф "Тіні зникають
опівдні"

11.30 Х/ф "Місто прийня�
ло"

13.00 "Легенди карного
розшуку"

15.30,02.15 "Випадковий
свідок"

18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,01.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Вечори на ху�

торі біля Диканьки"
21.00 Х/ф "Перегони "Гар�

матне ядро"
22.50 Х/ф "Прихована заг�

роза"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,04.15 Реальна місти�

ка
09.00, 15.20 Т/с "На твоєму

боці" 16+
17.00, 20.00 Т/с "Лабіринт"

16+
22.00, 02.15 Т/с "Із минуло�

го з любов'ю" 12+
01.45 Телемагазин
02.50 Х/ф "Зворотний кви�

ток" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Світові чемпіонати
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
18.00 Д/ц "Всі на море
19.00 Д/ф "Жінка�банко�

мат.
20.00,00.40 Спецпроєкт

"Мій прапор"
21.20 Д/ц "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Донбас" 16+
01.35 Розсекречена історія.
03.00 Бюджетники
04.15 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.25 "Борщ.
11.00,02.50 "Світ навиворіт"
12.35 Т/с "Свати"
16.50 Х/ф "Білосніжка та

мисливець" (16+)
19.30,05.45 ТСН
20.15 Х/ф "Білосніжка та

мисливець � 2" (16+)
22.30 Х/ф "Мільйон спо�

собів втратити голо�
ву" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Мій собака

Ідіот" 12+
14.05 Т/с "Несолодка про�

позицію" 12+
18.00 Х/ф "Брудні танці"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Тиха гавань"
22.45 "Мрія про Україну"

ÑÒÁ

08.50 "Королева бензоко�
лонки

09.50 "Операція И
10.45 "Хата на тата" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

тіла" 16+
ICTV

08.50 Т/с "Відділ 44" 16+
11.45, 13.00 Х/ф "Ланцюго�

ва реакція"
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Ілюзія обману"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Містер і місіс

Сміт" 16+
21.35 Х/ф "Турист" 16+
23.35 Х/ф "Законослухня�

ний громадянин" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 Ревізор
09.40 Х/ф "Відпадний пре�

под" 16+
16.50 Х/ф "Люди в чорно�

му" 16+
18.50 Х/ф "Люди в чорному

2"
21.00 Х/ф "Люди в чорно�

му: Інтернешнл" 12+
23.10 Х/ф "Чому він?" 18+
01.40 Варьяти 12+

ÍÒÍ

06.20 Х/ф "Москаль�чарів�
ник"

07.55 "Слово Предстоятеля"
08.00 "Будьте здоровi"
08.35 "Страх у твоєму домі"
12.10 Х/ф "Білоруський

вокзал"
14.05 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
15.35 Х/ф "Хід конем"
17.05 Х/ф "Перегони "Гар�

матне ядро"
19.00 Х/ф "Золоте теля"
22.15 Х/ф "Лорд Дракон"
00.15 Х/ф "Прихована заг�

роза"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.50,05.00 Реальна місти�
ка

09.00 Т/с "Утікачка" 12+
13.00 Т/с "Краще за всіх"

12+
17.00, 21.00 Т/с "Солона ка�

рамель" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00 Х/ф "Доля Марії"
01.00, 02.15 Т/с "Подаруй

мені життя" 12+
01.45 Телемагазин
05.50 Сьогодні
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Кабмін ввів грошові виплати  
замість «пакунка малюка»

Руслан Мороз

Замість традиційно-
го «пакунка малюка» 
в Україні будуть випла-
чувати батькам 5000 
гривень. Ці гроші вони 
зможуть витратити на 
дитину і тільки в спе-
ціально відведених 
для цього магазинах.

Крім цього, єдиний розмір до-
помоги на першу, другу і наступну 
дитину становить 41280 грн. Дана 
сума не залежить від кількості ді-
тей в сім'ї і виплачується протягом 
3-х років.

Чи достатньо держава 
платить за народження дітей?

Кабінет Міністрів ввів ви-
плату 5 тисяч гривень на одно-

го новонародженого замість 
«пакунка малюка». Кошти 
можна отримати на спеціаль-
ний рахунок в Приватбанку, їх 
можна буде використовувати 
тільки на придбання товарів 
для малюка.

На засіданні уряду 29 липня 
була прийнята постанова щодо мо-
нетизації одноразової натуральної 
допомоги «Пакунок малюка».

«Дуже важлива постанова, 
важливий соціальний момент. 
Тобто у нас зараз передбачено на 
виплату породіллям "Пакунок ма-
люка" 5 тисяч гривень. Ті пакунки, 
які зараз залишилися в регіонах, 
будуть дороздані породіллям, 
а карточки з 5 тисячами гривень 
будуть фактично видаватися при 
народженні на закупівлю дитячих 
товарів замість "пакунка малюка". 
Ми розмовляли з породіллями, 
і "пакунок малюка" не завжди від-
повідав їх потребам чи побажан-
ням. Тому зараз вони отримають 
змогу самостійно за гроші, і не за 
3700, як коштував "пакунок малю-

ка", а за повну суму, яку передбачає 
бюджет, закуповувати товари для 
дітей», – зазначив прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль. Уряд підтримав 
дану постанову.

Народний депутат від політич-
ної партії «Слуга народу» Ольга 
Василевська на своєму офіційному 
телеграм-каналі також досить про-
зоро та однозначно прокоменту-
вала цю новину: «Останні тижні 
багато скарг на відсутність у поло-
гових будинках "пакунків малюка". 
Їх почали роздавати у 2018 році. 
Україна закупала їх за допомогою 
міжнародних організацій. І плати-
ла їм за це відсоток від вартості. 
Самотужки, як виявилось, про-
вести мільярдні закупівлі Україна 
не може.

Тепер замість великого "бейбі-
боксу" породіллям видаватимуть 
картки "Приватбанку". На рахунку 
5 тисяч гривень. Таку компенсацію 
за відсутність "пакунків малюків" 
на засіданні вирішив Кабмін. Роз-
мови про виплату грошей ведуться 
ще з травня. Проте до мене у гро-

мадські приймальні звертаються 
молоді мами зі скаргами, що ні 
грошей, ні бейбі-боксів в очі не ба-
чили. Мною було написане відпо-
відне звернення у Мінсоцполітики.

Проблеми з "пакунками маля-
ти" почались відразу, коли оголо-
сили тендер на їхню закупівлю 
з платформи Прозоррро. Коли 
у квітні ДУ «Професійні закупів-
лі» (управляє Мінсоцполітики) 
оголосили тендер на 1.2 мільярда 
гривень на поставку "бейбі-боксів", 
всі бажаючі, як ті коршуни, злеті-
лись на тендер. 5 фірм виявились 
пустими, друкувались на одному 
принтері, в один день отримува-
ли банківські гарантії. Інші тільки 
те і робили, що вимоги до якості 
збивали: то гудзиків на чоловічках 
забагато, то давайте матерію за-
мінемо, то іграшку пофарбовану 
покладемо. Антимонопольному ко-
мітету довелось зупинити тендер.

Виявляється, без міжнародни-
ків провести прозорий конкурс 
та закупити бейбі-бокси на 1,2 
мільярда ми не можемо. Занадто 

ласий шматок.
Досвід показує: скільки не 

створюй державних закупівель-
них підприємств ("Професійні 
закупівлі", "Медичні закупівлі"), 
ані бейбі-бокси, ані ліки в Україні 
закуповуватися не будуть.

Кожен громадянин мусить роз-
раховувати лише на себе. Україна 
більше не соціальна держава, а ко-
рупційна.

Я тут писала про "пакунки ма-
люка". Їх тепер не видаватимуть 
породіллям, бо державна машина 
не витримала корупційну складо-
ву – ніяк не могли провести тендер 
на 1,2 млрд грн. Замість пакунків 
видаватимуть по 5 тисяч гривень 
на породіллю, які можна буде ви-
тратити лише в спеціалізованих 
магазинах на спеціальну номен-
клатуру товару. І ось тут поні 
бігає по корупційному колу: хто 
складатиме список магазинів, де 
можна? І що буде в списку речей, 
які можна?

Схема погано пахне. Смердить, 
я б сказала».

Навчання в умовах карантину.  
Затверджено відповідні рекомендації

Міністерство освіти і науки 
України зазначає, що більшість 
здобувачів освіти 1 вересня все ж 
таки підуть до закладів освіти, але, 
безумовно, з урахуванням каран-
тинних обмежень.

Канал юридичних знань «Блог 
права» розповідає про рекомен-
дації щодо навчання в умовах 
карантину.

Тимчасові рекомендації роз-
роблено для закладів позашкілля, 
загальної середньої, фахової перед-
вищої освіти, профтехів і вишів.

Вхід до закладу освіти буде 
можливий лише у захисній масці 
або респіраторі. У період каранти-
ну до закладу не допускатимуть 
батьків або супроводжуючих осіб – 
крім тих, які супроводжують осіб 
з інвалідністю.

На заняттях захисні маски або 
респіратори можна не викорис-
товувати. Водночас під час пере-
сування приміщеннями закладу 
носіння масок є обов’язковим.

Перед заняттями педагоги 
опитуватимуть учнів/студентів 
щодо їхнього самопочуття. Тих, 

у кого буде виявлено симптоми го-
стрих респіраторних захворювань, 
оперативно направлятимуть до 
медпрацівника для огляду.

Персоналу проводитимуть 
обов’язкову термометрію і не до-
пускатимуть до закладу з темпе-
ратурою понад 37,2. Водночас для 
учнів та студентів температурний 
скринінг не буде обов’язковим.

Закладам також рекомендо-
вано адаптувати освітній процес. 
Зокрема, проводити заняття на 
відкритому повітрі за можливос-
ті, передбачити змогу визначати 

різний час початку та закінчення 
занять, перерв для різних класів 
та груп, обмежити проведення ма-
сових заходів (нарад, зборів тощо) 
в закритих приміщеннях. У закладі 
також необхідно буде запобігати 
утворенню скупчень учнів/студентів 
та мінімізувати їхні пересування 
між кабінетами і аудиторіями.

На період карантину заклади 
повинні забезпечити 
наступні умови безпеки:

– місця для обробки рук анти-
септиками на вході до всіх при-
міщень,

– збір використаних масок 
і рукавичок в окремі контейнери,

– підготовлені санітарні кімна-
ти: рідке мило, паперові рушники 
або електросушарки для рук,

– плакати, банери про респі-
раторну гігієну та етикет кашлю,

– обладнані медпункти: без-
контактні термометри, дезінфекто-
ри, засоби індивідуального захисту,

– розмітка на підлозі для до-
тримання дистанції та організова-

ного руху коридорами,
– провітрювання приміщень 

не менше 10 хвилин після кожного 
заняття,

– очищення і дезінфекція по-
верхонь – дверних ручок, столів, 
місць для сидіння, перил тощо – 
після проведення занять у кінці 
робочого дня.

Щодо харчування. У період 
карантину не дозволяється харчу-
вання за типом “шведського столу” 
та з самообслуговуванням. Заклад 
також повинен мати графік хар-
чування учнів/студентів. Відстань 
між столами має бути не менш як 
1,5 м, а за одним столом має бути 
не більше 4-х осіб.

Працівники харчоблоку пра-
цюватимуть у захисних масках 
і одноразових рукавичках. Пра-
цівники, які видають страви або 
здійснюють розрахунок, додат-
ково матимуть захисні окуляри 
або щиток.

Керівники закладів також 
мають забезпечити проведення 
роз’яснень та інструктажів для пер-
соналу та здобувачів щодо того, як 

запобігти зараженню та поширен-
ню коронавірусу, як реагувати на 
симптоми COVID-19, як правильно 
використовувати і утилізовувати 
маски/респіратори, рукавички. 
Крім того, закладам рекомендо-
вано розробити алгоритми дій на 
випадок надзвичайної ситуації, 
пов’язаної з випадками COVID-19 
у закладі.

Також встановлено рекомен-
дації щодо перевезення дітей та 
працівників закладу в шкільному 
транспорті. Перевізнику необхідно 
забезпечити водіїв масками/респі-
раторами та антисептиками для 
рук, щоденно контролювати їхній 
стан здоров’я та не допускати до 
роботи працівників з ознаками 
гострої респіраторної хвороби 
і температурою вище 37,2.

Салон транспорту необхід-
но дезінфікувати до початку та 
в кінці робочої зміни. Вхід до 
салону автотранспорту здій-
снюється за наявності захисної 
маски/респіратора. Кількість 
пасажирів має бути у межах 
кількості місць для сидіння.


