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Обласна влада відзначила 
підприємство «Вівад 09» як 
один із кращих суб’єктів 
підприємницької діяльнос-
ті області.

Підприємство «Вівад 09», яке очолює 
депутат Житомирської обласної ради 
Ігор Ходак, здобуло перемогу у номінації 
«Відповідальний бізнес Житомирщини». 
Диплом переможця від Житомирської 
обласної ради та облдержадміністрації 
18 серпня на виробництво у Врублівці 

приїхала вручати заступниця голови 
Житомирської ОДА Наталія Остапченко.

Заступниця голови ОДА зазначила, 
що через карантин обласна влада була 
змушена внести зміни до традицій-
ного відзначення до Дня підприємця, 
тому цьогоріч було відзначено кращих 

з кращих. Підприємство «Вівад 09» 
цілком справедливо здобуло перемо-
гу у номінації «Відповідальний бізнес 
Житомирщини», адже воно забезпечує 
стабільною роботою близько 700 пра-
цівників, а також є одним із основних 
платників податків.

Під час візиту на виробництво 
«Вівад 09» Наталія Остапченко по-
спілкувалася з представниками під-
приємства і місцевої влади. Керівник 
виробництва Олександр Олійник про-
вів для гостей оглядову екскурсію це-
хами підприємства.

«Вівад 09» нагороджено 
дипломом «Відповідальний 
бізнес Житомирщини»
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Про Порядок надання фінансової 
допомоги на створення робочих місць

Запроваджені орга-
нізаційні заходи для 
запобігання поши-
ренню коронавірусу 
ускладнили ситуацію 
на ринку праці.

За період карантину кількість 
зареєстрованих безробітних в об-
ласті зросла на 36,4%, a6o на 6552 
особи i за станом на 26 червня ц. р. 
становила 21295 осіб. Одночасно 
кількість заявлених підприємства-
ми до служби зайнятості вакансій 
та вільних робочих місць зменши-
лася майже на 38% i становила 
1924. Як наслідок, співвідношення 
зареєстрованих безробітних та на-
явних вакансій становило 11 осіб 
(на 01.03.2020 року – 5).

Найбільш напруженою є ситу-
ація на ринку праці у Романівсько-

му, Ружинському, Любарському, 
Брусилівському, Олевському, По-
пільнянському районах, де на 1 
вакансію претендують від 35 до 
107 осіб.

Прогнозованим є подальше 
ускладнення ситуації у цьому на-
прямі.

Враховуючи урядові до-
ручення щодо створення 
умов для підвищення 
зайнятості населення 
та подолання безробіт-
тя внаслідок пандемії, 
запровадження заходів 
щодо підтримки під-
приємництва є одним із 
пріоритетних завдань на 
обласному та місцевих 
рівнях.

Заходи у цьому напрямі пе-
редбачені у Плані заходів щодо 

реалізації державної політики 
у сфері зайнятості населення 
та стимулювання створення 
нових робочих місць на період 
до 2022 року, який затвердже-
ний розпорядженням KMY від 
03.03.2020 р. № 471.

Департаментом розроблено 
та запропоновано як додаток 9 
до Програми економічного i со-
ціального розвитку Житомир-
ської області на 2020 рік Порядок 
надання фінансової допомоги на 
створення робочих місць з метою 
мінімізації та подолання нега-
тивних наслідків на ринку праці, 
зумовлених необхідністю запро-
вадження карантинних заходів 
для запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби 
COVID‑19, спричиненої корона-
вірусом SARS‑CoV‑2 (додається).

Зазначений Порядок затвер-
джено рішенням тридцять пер-
шої сесії обласної ради VII скли-

кання № 1900 від 25 червня ц. р.
Відповідно до Порядку кошти 

надаються на закупівлю облад-
нання та матеріалів для організа-
ції підприємницької діяльності.

Розмір фінансової допомоги 
не може перевищувати 40 розмі-
рів прожиткового мінімуму для 
працездатної особи, встановлено-
го на початок відповідного року 
(84 тис. грн).

Обов’язковою умовою надання 
фінансової допомоги є співфінан-
сування за рахунок коштів облас-
ного бюджету (50%) та коштів від-
повідного місцевого бюджету за 
місцем фактичного провадження 
господарської діяльності (50%).

3 метою реалізації Порядку 
просимо донести цю інформацію 
до керівництва райдержадміні-
страції (міськвиконкому), провес-
ти інформаційно‑роз’яснювальну 
роботу в об’єднаних територіаль-
них громадах щодо прийняття 

відповідних програм на місце-
вому рівні.

Зазначені заходи сприяти-
муть зниженню напруженості на 
ринку праці області, створенню 
нових робочих місць, легаліза-
ції зайнятості населення, збіль-
шенню надходжень до місцевих 
бюджетів.

Про проведену роботу проси-
мо поінформувати департамент 
до 01.09.2020.

Додаток: Порядок надання 
фінансової допомоги на ство-
рення робочих місць з метою 
мінімізації та подолання нега-
тивних наслідків на ринку праці, 
зумовлених необхідністю запро-
вадження карантинних заходів 
для запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби 
COVID‑19, спричиненої корона-
вірусом SARS‑CoV‑2.

Директор департаменту 
Юрій Прокопець

Додаток до рішення  
обласної ради  

від 25.06.2020 № 1900
Додаток 9 до Програми  

економічного і соціального  
розвитку Житомирської  

області на 2020 рік
Порядок надання фінансової 

допомоги на створення робочих 
місць з метою мінімізації та по-
долання негативних наслідків 
на ринку праці, зумовлених 
необхідністю запровадження 
карантинних заходів для запо-
бігання поширенню гострої рес-
піраторної хвороби COVID‑19, 
спричиненої коронавірусом 
SARS‑CoV‑2 (далі – Порядок)

І. Загальні положення
1.1. Порядок визначає умови 

надання і використання коштів 
місцевих бюджетів для безвід-
соткової фінансової допомоги 
(далі – фінансова допомога) на 
поворотній основі для залучен-
ня безробітних до ринку праці 
та створення нових робочих 
місць в межах заходів Програми 
економічного і соціального роз-
витку Житомирської області на 
2020 рік (далі – Програма).

1.2. Фінансова допомога на-
дається:

– для осіб з числа безробіт-
них, зареєстрованих у Держав-
ній службі зайнятості, після 
державної реєстрації юридич-
ної особи чи фізичної особи – 

підприємця протягом десяти 
робочих днів з дати отримання 
повідомлення про рішення на-
дання фінансової допомоги;

– для суб’єктів мікропідпри-
ємництва та малого підприєм-
ництва, які відповідають крите-
ріям, встановленим частиною 3 
статті 55 Господарського кодексу 
України, та працевлаштують не 
менш як двох осіб, строком не 
менше ніж на два роки за на-
правленням базових центрів 
зайнятості.

1.3. Фінансова допомога на 
реалізацію проєктів відповідно 
до цього Порядку надається на 
конкурсних засадах (далі – кон-
курсний відбір) у межах асигну-
вань, передбачених у бюджетах 
на відповідний бюджетний рік.

Розмір фінансової допомоги 
не може перевищувати 40 розмі-
рів прожиткового мінімуму для 
працездатної особи, встановле-
ного на початок відповідного 
року, один раз у бюджетний рік.

Обов’язковою умовою на-
дання фінансової допомоги є 
співфінансування за рахунок 
коштів обласного бюджету (50%) 
та коштів відповідного місцевого 

бюджету за місцем фактичного 
провадження господарської ді-
яльності (50%).

Термін повернення бюджет-
них коштів –  щомісяця упро-
довж двох років.

Далі за Порядком суб’єкти 
підприємництва, яким за рі-
шенням конкурсного відбору 
надається фінансова допомога, 
зазначаються як Отримувачі 
фінансової допомоги.

1.4. Головним розпорядником 
коштів з обласного бюджету на 
надання фінансової допомоги 
є департамент праці, соціаль-
ної та сімейної політики Жи-
томирської обласної державної 
адміністрації, головними роз-
порядниками коштів місцевих 
бюджетів – об’єднані територі-
альні громади області.

1.5. Контроль за цільовим ви-
користанням коштів фінансової 
допомоги здійснюють головні 
розпорядники коштів місцевих 
бюджетів згідно з чинним за-
конодавством.

ІІ. Умови надання 
 та повернення коштів 
фінансової допомоги

2.1.  Право на одержання 
фінансової допомоги мають 
суб’єкти підприємництва, які 
зареєстровані та здійснюють 
підприємницьку діяльність на 
території Житомирської області;

– не мають заборгованості 
перед державним і місцевими 
бюджетами зі сплати податків, 
зборів та інших обов’язкових 
платежів;

– реалізують або мають 
наміри реалізовувати бізнес‑
плани.

2.2. Фінансова підтримка 
надається в межах асигнувань, 
передбачених в обласному бю-
джеті на відповідний бюджет-
ний рік, та коштів бюджетів 
об’єднаних територіальних 
громад, перерахованих до облас-
ного бюджету у вигляді субвен-
ції на умовах співфінансування 
(далі – бюджетні кошти).

Бюджетні кошти перерахову-
ються департаментом фінансів 
облдержадміністрації Головно-
му розпоряднику коштів з об-
ласного бюджету на підставі 
його заявок згідно із затвердже-
ним планом асигнувань загаль-
ного фонду обласного бюджету 
на відповідний бюджетний рік 
та на підставі рішень конкурсної 
комісії з відбору бізнес‑планів.

Оплата витрат Отримувача 
фінансової допомоги на заку-
півлю обладнання та матеріалів 
для організації підприємниць-
кої діяльності, передбачених 
його бізнес‑планом, проводить-
ся згідно з умовами договору, 
укладеного між ним та продав-
цем обладнання і матеріалів, 
форма якого затверджується 
положенням про Комісію.

2.3. Сума фінансової допо-
моги, що повертається, зменшу-
ється на суму податків, зборів 
(обов’язкових платежів) і єдино-
го внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страху-
вання, сплачених Отримува-
чем фінансової допомоги, або 
на с уму єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, сплаче-
ного суб’єктом господарювання 
за працевлаштованих ним осіб 
відповідно до цього Порядку.

2 .4 .  Д л я п і дт верд жен н я 

розміру сплачених податків та 
єдиного соціального внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування Отриму-
вач фінансової допомоги подає 
комісії довідку, видану органом 
ДПС, за місцем його обліку як 
платника податків.

2.5. Фінансова допомога не 
повертається, якщо:

– сума сплачених у відповід-
ному періоді податків, зборів 
(обов’язкових платежів) і єдино-
го внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхуван-
ня перевищує суму фінансової 
допомоги, що повинна бути 
повернута за такий період, ви-
значений у договорі;

– Отримувач фінансової до-
помоги працевлаштовує упро-
довж 12 календарних місяців не 
менш як двох інших осіб, стро-
ком не менш як на два роки за 
направленням базового центру 
зайнятості.

У разі звільнення такого пра-
цівника до закінчення строку 
працевлаштування Отримувач 
фінансової допомоги має право 
працевлаштувати на його міс-
це іншу особу за направленням 
базового центру зайнятості або 
повинен повернути фінансову 
допомогу на умовах, передба-
чених законодавством.

ІІІ. Суб’єкти 
підприємництва,   
які не мають права  
на одержання  
фінансової допомоги

3.1. На одержання фінансо-
вої допомоги не мають права 
суб’єкти підприємництва, які:

– мають  заборгован іс ть 

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
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перед бюджетом, Пенсійним 
фон дом України,  фон дами 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування;

– є кредитними організаці-
ями, страховими організація-
ми, інвестиційними фондами, 
недержавними пенсійними 
фондами, професійними учас-
никами ринку цінних паперів, 
ломбардами;

– є нерезидентами України, 
за винятком випадків, передба-
чених міжнародними договора-
ми України;

– здійснюють виробництво 
та/або реалізацію зброї, алко-
гольних напоїв, тютюнових ви-
робів, обмін валют;

– визнані банкрутами або 
стосовно яких порушено справу 
про банкрутство;

– перебувають у стадії при-
пинення юридичної особи або 
припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи – під-
приємця;

– подали завідомо недосто-
вірні відомості та документи 
під час звернення за наданням 
фінансової допомоги;

– отримали державну під-
тримку з порушенням умов її 
надання або умов щодо цільо-
вого використання бюджетних 
коштів, що доведено в установ-
леному порядку.

ІV. Основні критерії 
конкурсу бізнес-планів 
для надання  
фінансової допомоги

Основними критеріями кон-
курсного відбору бізнес‑планів 
для надання фінансової допо-
моги є:

– кількість додаткових ро-
бочих місць, які планується 
створити;

– рівень середньомісячної 
заробітної плати працівників, 
передбачений проєктом;

– обсяг запланованих над-
ходжень до бюджету від сплати 
податків, зборів (обов’язкових 
платежів);

– впровадження інновацій-
них, енергоефективних або ре-
сурсозберігаючих технологій, 
у тому числі у сфері енергозбе-
реження;

– спрямованість проєкту 
на вирішення екологічних про-
блем;

– соціальне значення бізнес‑
плану.

V. Основні засади 
проведення конкурсного 
відбору

5.1. Метою проведення кон-
курсного відбору бізнес‑планів 
є відбір безробітних та суб’єктів 
підприємницької діяльності, 
яким за рахунок коштів облас-
ного бюджету та відповідних 
бюджетів об’єднаних терито-
ріальних громад буде надана 
фінансова допомога.

Базові центри зайнятості від-
повідно до законодавства орга-
нізовують (за їх бажанням) про-
фесійне навчання та надають 
безоплатні консультації з питань 
провадження підприємницької 
діяльності.

5.2. Організаційне забез-
печення проведення конкурсу 
здійснюється Головним розпо-
рядником коштів з обласного 
бюджету.

Учасник конкурсного відбору 
для отримання фінансової до-
помоги розробляє бізнес‑план 
та заповнює заявку за формою, 
згідно з додатком 1 до Порядку.

5. 3.  З  метою вирішен н я 
питань щодо надання фінан-
сової допомоги утворюється 
відповідна комісія, склад якої 
та положення про її роботу за-

тверджується розпорядженням 
голови обласної державної ад-
міністрації.

5.4. До складу комісії вклю-
чаються заступник голови об-
ласної державної адміністрації, 
заступник голови обласної ради 
(за згодою), представники депар-
таментів облдержадміністрації, 
органів Державної податкової 
служби (за згодою), обласного 
центру зайнятості, управління 
Держпраці в області, депутати 
обласної ради, інститути грома-
дянського суспільства, а також 
(за згодою) представники орга-
нізацій роботодавців і профспі-
лок, з правом дорадчого голосу.

5.5. Оголошення про про-
ведення конкурсного відбору 
оприлюднюється у засобах 
масової інформації або розмі-
щується на веб‑сайтах облас-
ної державної адміністрації, 
обласної ради та має містити 
інформацію щодо терміну та 
умов його проведення, кінцевий 
термін подання заявок з відпо-
відними документами, адресу, 
за якою приймаються заявки 
з відповідними документами, 
телефон для довідок.

5.6. Секретар комісії забез-
печує приймання заяв на участь 
у конкурсному відборі, перевірку 
наявності повного пакету доку-
ментів та реєстрацію заяв у день 
їх подання в журналі реєстрації 
учасників конкурсного відбору.

5.7. Відбір претендентів на 
отримання фінансової допомоги 
проводиться комісією шляхом 
розгляду бізнес‑планів і реко-
мендацій Державної служби 
зайнятості, поданих після про-
фесійного консультування.

5.8. Письмове повідомлення 
про час проведення засідань ко-
місії надсилається учасникам 
конкурсного відбору не пізніше 
ніж за 5 робочих днів до початку 
його проведення.

5.9. У разі усунення вияв-
лених недоліків учасник кон-
курсного відбору до закінчення 
кінцевого строку подання заяви 
має право подати її повторно.

5.10. Рішення комісії при-
ймаються на ї ї засіданнях за 
участі не менше половини від 
загального складу комісії від-
критим голосуванням простою 
більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів комісії. У разі 
рівного розподілу голосів голос 
головуючого на засіданні комісії 
є вирішальним.

Рішення комісії оформлю-
ється протоколом засідання ко-
місії в день проведення конкурс-
ного відбору, який підписується 
всіма присутніми на засіданні 
членами конкурсної комісії та 
затверджується головою кон-
курсної комісії.

5.11. За результатами кон-
курсного відбору протягом 3 
робочих днів з дня його про-
ведення секретар конкурсної 
комісії направляє інформацію 
про проєкти, визнані перемож-
цями конкурсного відбору, до 
відповідних органів місцевого 
самоврядування (або до уповно-
важених ними органів або осіб) 
за місцем провадження госпо-
дарської діяльності/реалізації 
проєктів для підтвердження 
ними співфінансування цих 
проєктів за рахунок коштів від-
повідних бюджетів об’єднаних 
територіальних громад (далі – 
місцеві бюджети).

Протягом 10 календарних 
днів з дня проведення конкурс-
ного відбору органи місцевого 
самоврядування (або уповно-
важені ними органи або осо-
би) направляють секретарю 
конкурсної комісії гарантійні 
листи про підтвердження спів-
фінансування проєктів, визна-
них переможцями конкурсного 

відбору, за рахунок відповідних 
місцевих бюджетів.

Секретар конкурсної комісії 
протягом 15 календарних днів 
після дня проведення конкурс-
ного відбору формує остаточний 
перелік проєктів переможців 
конкурсного відбору (з ура-
хуванням гарантійних листів 
органів місцевого самовряду-
вання (або уповноважених ними 
органів або осіб) щодо підтвер-
дження співфінансування про-
єктів) та оприлюднює остаточні 
результати конкурсного відбору 
на офіційному веб‑сайті облдер-
жадміністрації.

Одночасно з оприлюдненням 
результатів конкурсного відбору 
на офіційному веб‑сайті облдер-
жадміністрації витяг із прото-
колу надається (надсилається) 
секретарем конкурсної комісії 
кожному учаснику конкурсного 
відбору, який брав участь у за-
сіданні конкурсної комісії.

Конкурсний відбір може 
бути проведений протягом року 
неодноразово.

5.12. З кожним Отримувачем 
фінансової допомоги, щодо яко-
го комісією прийнято рішення 
про надання йому фінансової 
допомоги, укладається тристо-
ронній договір, примірна форма 
якого затверджується Положен-
ням про комісію.

У договорі з суб’єктом гос-
подарювання обов’язково зазна-
чаються умови, зокрема щодо 
працевлаштування безробітних, 
невиконання або неналежне ви-
конання яких може призвести 
до розірвання його сторонами та 
повернення суб’єктом господа-
рювання отриманих ним коштів 
фінансової допомоги.

VІ. Контроль за 
використанням коштів 
фінансової допомоги

6.1. Контроль за цільовим ви-
користанням коштів фінансової 
допомоги здійснюють головні 
розпорядники коштів місцевих 
бюджетів згідно з чинним за-
конодавством.

6.2. Контроль за дотриман-
ням цього Порядку здійснюєть-
ся комісією з питань надання 
фінансової допомоги.

6.3. Головні розпорядники 
коштів місцевих бюджетів по-
дають головному розпоряднику 
коштів з обласного бюджету звіт 
про використання коштів що-
квартально до 05 числа місяця, 
наступного за звітним.

6.4. Комісія заслуховує що-
кварталу на засіданнях доповіді 
Отримувачів фінансової допо-
моги про провадження ними 
підприємницької діяльності.

Засідання можуть проводи-
тися з виїздом до місця пере-
бування Отримувачів фінансової 
допомоги для ознайомлення 
з питаннями провадження під-
приємницької діяльності.

6.5. Матеріали щодо пору-
шення Отримувачем фінансової 
допомоги умов договору збирає та 
подає на розгляд комісії сторона, 
яка ініціює розгляд питання.

Рішення про повернення 
Отримувачем фінансової допо-
моги отриманих коштів при-
ймає комісія шляхом оформ-
лення протоколу засідання. 
Протокол є підставою для про-
ведення претензійно‑позовної 
роботи з повернення коштів.

6.6. Реєстрація зобов’язань 
розпорядників бюджетних ко-

штів проводиться згідно з ви-
могами Порядку реєстрації та 
обліку бюджетних зобов’язань 
розпорядників бюджетних ко-
штів та одержувачів бюджет-
них коштів в органах Державної 
казначейської служби України, 
затвердженого наказом Мініс-
терства фінансів України від 
02.03.2012 № 309 (зі змінами), 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20 березня 2012 
року за № 419/20732.

6.7. Департамент праці, со-
ціальної та сімейної політики 
облдержадміністрації здійснює 
перерахування бюджетних ко-
штів на відкриті поточні рахун-
ки суб’єктів підприємництва 
відповідно до Порядку казна-
чейського обслуговування міс-
цевих бюджетів, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів 
України від 23.08.2012 № 938 
(зі змінами), зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції Украї-
ни від 12 вересня 2012 року за 
№ 1569/21881.160.

6.8. Операції, пов’язані з ви-
користанням бюджетних коштів, 
здійснюються відповідно до 
порядку казначейського обслу-
говування місцевих бюджетів, 
затвердженого Міністерством 
фінансів України.

6.9. Складання та подання 
звітності про використання 
коштів обласного бюджет у 
здійснюється в установленому 
законодавством порядку.

6.10. Питання, які не перед-
бачені цим Порядком, вирішу-
ються відповідно до чинного 
законодавства.

Перший заступник  
голови обласної ради  

С. М. Крамаренко

Додаток 1 до Порядку надання фінансової допомоги  
на створення робочих місць  з метою мінімізації  

та подолання негативних наслідків на ринку праці,  
зумовлених необхідністю запровадження карантинних заходів  

для запобігання поширенню гострої респіраторної  
хвороби COVID‑19, спричиненої коронавірусом SARS‑CoV‑2  

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі на отримання фінансової допомоги на створення робочих місць з метою мінімізації 

та подолання негативних наслідків на ринку праці, зумовлених необхідністю запровадження карантинних 
заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID‑19, спричиненої  коронавірусом 
SARS‑CoV‑2,  у межах Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2020 рік.

Прошу допустити________________________________________ (ПІБ особи  або повна назва суб’єкта 
підприємництва / фізичної особи – підприємця) до участі у конкурсному відборі на отримання фінан-
сової допомоги з обласного бюджету та місцевого бюджету на умовах співфінансування для реалізації 
бізнес‑плану ______________________________________________________________________________

                                                                           (назва бізнес‑плану). 
Відомості про учасників конкурсного відбору 
‑ для безробітних:
1. місце проживання /реєстрації; 
2. довідка про перебування на обліку в  Державній службі зайнятості.
‑ для  суб’єкта підприємництва: 
Керівник (назва посади, ПІБ) ____________________________________________________ 
Юридична адреса______________________________________________________________ 
Телефон/факс________________________   E‑mail __________________________________
Вид діяльності (основний) ______________________________________________________ 
Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) __________________________________________ 
Банківські реквізити ___________________________________________________________ 
Додатки:
1. бізнес‑план;
2. довідки про відсутність (наявність) простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати за-
робітної плати;

3. довідка про відсутність несплачених фінансових санкцій за порушення податкового законодавства; 
4. довідка про відсутність обтяжень рухомого та нерухомого майна (витяги з Державного реєстру 

обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);
5. відсутність провадження у справі про банкрутство (довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо 

яких порушено провадження у справі про банкрутство).
З вимогами Порядку надання фінансової допомоги на створення робочих місць з метою мінімізації та 

подолання негативних наслідків на ринку праці, зумовлених необхідністю запровадження карантинних 
заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID‑19, спричиненої  коронавірусом 
SARS‑CoV‑2,   затвердженого рішенням сесії обласної ради від ____ № ____, ознайомлений та зобов’язуюсь 
їх виконувати, також даю згоду на обробку персональних даних та інформації щодо діяльності очолюваного 
мною підприємства, яка може вважатися конфіденційною. 

Підпис  

Реєстраційний №                       від  «___»                      2020 р. 
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Як підтвердити страховий стаж 
без запису в трудовій книжці

До Романівського 
бюро правової допо-
моги Бердичівського 
місцевого центру 
з надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги звернула-
ся жителька селища 
Миропіль М.: «У грудні 
цього року мені вихо-
дити на пенсію. Звер-
нулась в управління 
Пенсійного фонду, щоб 
попередньо перегляну-
ли мою справу. Виявля-
ється, мені не вистачає 
10 місяців страхового 
стажу, і я втрачаю пра-
во виходу на пенсію. 
При цьому свою трудо-
ву діяльність починала 
в колгоспі (пропрацю-
вала там 1 рік 8 міся-
ців), але запису про 
це в трудовій книжці 
у мене нема. Що мені 
робити?».

Для того, щоб дати вичерпну 
відповідь пані Ірині, насамперед 
варто пояснити різницю між тру-
довим і страховим стажем. Так ось, 
трудовий стаж – це період роботи 
до 1 січня 2004 року, підтвердже-
ний записами у трудовій книжці 
або іншими документами.

Страховий стаж – це 
період роботи особи, 
протягом якого вона 
сплачувала або за неї 
сплачували єдиний 
соціальний внесок. За 
найманих працівників 
страхові внески сплачує 
роботодавець, само-
зайнята особа платить 
за себе сама. Сплата 
рахується помісячно. 
Навіть якщо у трудовій 
книжці є запис про те, 
що людина відпрацюва-

ла певний період на під-
приємстві, але страхові 
внески за неї не сплаче-
но, страховий стаж їй не 
зараховується.
Під час виходу на пенсію до-

статня чи недостатня кількість 
страхового стажу визначає, чи має 
людина право на пенсію. Якщо 
страхового стажу недостатньо, 
пенсію не призначають і особа 
може претендувати лише на со-
ціальну допомогу.

Поняття «страховий стаж» 
введено з 1 січня 2004 року – після 
набуття чинності Закону України 
«Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування».

Наголошуємо, трудовий стаж 
до 2004 року за умови його до-
кументального підтвердження 
автоматично прирівнюється до 
страхового і зараховується під час 
призначення пенсії.

Якщо до 2004 року людина пра-
цювала, але відповідного запису 
в трудовій книжці нема, трудовий 
стаж можна підтвердити іншими 
документами: довідками з поси-
ланням на відповідні накази про 
прийняття на роботу і звільнення 
з неї, копіями з особових рахунків 
про виплату помісячно заробітної 
плати тощо. Тут слід звернути ува-
гу, що ст. 56 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення» виокремле-
но окремий порядок зарахування 
до трудового стажу періоду трудо-
вої діяльності в колгоспах. А саме: 
при зарахуванні до трудового стажу 
враховується, чи перебувала особа 
членом колгоспу та чи виконува-
ла встановлений мінімум трудової 
участі у громадському господарстві.

Щоб отримати документи, 
які б підтверджували таку інфор-
мацію, необхідно звернутись або 
на підприємство (правонаступ-
ника), де особа працювала, або 
в архів у тій місцевості, де людина 
працювала, якщо підприємство 
припинило діяльність.

Довідку, видану на підприємстві 
або в архіві, необхідно пред’явити 
в орган Пенсійного фонду України, 
і періоди стажу, підтверджені копі-
ями наказів або зазначені в архівній 
довідці, особі мають зарахувати.

Загалом порядок зарахуван-
ня трудового стажу врегульовано 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.08.1993 року № 637 
«Про затвердження Порядку під-
твердження наявного трудового 
стажу для призначення пенсій за 
відсутності трудової книжки або 
відповідних записів у ній», у якій 
зазначено, якими саме документа-
ми можна підтвердити трудовий 
стаж. Це довідки підприємства; 
виписки з наказів; особові рахунки 
та відомості на видачу зарплати; 
посвідчення і характеристики 
з місця роботи; трудові договори 
і угоди з відмітками про їх вико-
нання; інші документи, що містять 
відомості про періоди роботи.

Варто знати, що накази з ка-
дрових питань (про прийняття на 
роботу, звільнення, переведення 
на іншу роботу, оплату праці, су-
місництво) зберігаються 75 років.

Якщо ви або ваші знайомі зі-
ткнулися з правовими проблемами, 
просимо звертатися за безоплатною 
правовою допомогою до Романів-
ського бюро правової допомоги за 
адресою: смт Романів, вул. С. Ляле-
вича, 2 (4‑й поверх, каб. 425).

Нові правила організації навчання: 
кому можна в школу без маски

Міністерство охо-
рони здоров’я спільно 
з Міністерством осві-
ти і науки України 
оприлюднили зміни 
до правил навчання 
в учбових закладах, 
які почнуть діяти 
з 1 вересня цього року.

Для учнів 1–4 класів пересу-
вання в установах освіти дозво-
ляється без використання маски 
і респіратора.

У регіонах, що належать до 
помаранчевого рівнем епідемі-
ологічної небезпеки, педагогам 
в процесі викладання навчальної 
дисципліни рекомендується ви-
користовувати захисні щитки.

Вчителі, що працюють у жов-
тій або зеленій зоні, повинні про-
сто дотримуватися відповідної 
дистанції.

Допуск вчителів на роботу від-
буватиметься тільки після про-
ведення відповідної термометрії.

У разі підтвердження коро-
навірусної хвороби у когось із 

учнів, весь клас повинен піти на 
самоізоляцію і провести заходи, 
передбачені галузевими стандар-
тами МОЗ.

Дозатори і антисептики пови-
нні перебувати у закладі тільки на 
вході, у подальшому рекоменду-
ється ретельно мити руки після 
кожного уроку.

В Україні продовжать 
показувати телеуроки

У новому навчаль-
ному році продовжать 
проєкт «Всеукраїнська 
школа онлайн», в меж-
ах якого транслювали 
уроки для учнів на 
телебаченні.

Про це повідомляє сайт «Нова 
Українська школа» з посиланням 
на інтерв’ю т. в. о. міністра освіти 
і науки Сергія Шкарлета в ефірі 
телеканалу «Дім».

«Зараз працюємо над тим, щоб 
охопити набагато більшу аудито-
рію цими уроками, включно до 11 
класу. Тому що ми в будь‑якому 
разі маємо готуватися до найгір-

шого сценарію. Розраховувати на 
краще, готуватися до гіршого.

Телеуроки продовжаться, тому 
що телебачення на сьогодні – най-
поширеніший інформаційний 
канал, який дає можливість до-
нести інформацію до найвіддале-
ніших», – сказав Шкарлет.

Також, за його словами, зараз 
в Україні 74 школи не мають до-
ступу до інтернету, а на початку 
минулого року було понад 600.

Нагадаємо, 6 квітня старту-
вав проєкт «Всеукраїнська школа 
онлайн», в межах якого телека-
нали почали транслювати відео-
уроки для 5–11 класів. 28 квітня 
телеканали почали показувати 
уроки для 1–4 класів. Також усі 
уроки розміщували на YouTube‑
каналі МОН.

Місцеві бюджети 
Житомирщини у 2-му 
півріччі 2020 року 
втратять 5 млн грн

Н а  Уря д о в о м у  п о р т а л і 
оприлюднено постанову «Про 
внесення змін до Порядку за-
рахування частини акцизного 
податку з виробленого в Україні 
та ввезеного на митну терито-
рію України пального до загаль-
ного фонду бюджетів місцевого 
самоврядування у 2020 році», 
якою затверджено розподіл 
часток зарахування до загаль-
ного фонду бюджетів місцевого 
самоврядування частини акциз-
ного податку у другому півріччі 
2020 року.

За результатами опрацюван-
ня постанови КМУ «Про внесен-
ня змін до Порядку зарахування 
частини акцизного податку з ви-
робленого в Україні та ввезено-
го на митну територію України 
пального до загального фонду 
бюджетів місцевого самовряду-
вання у 2020 році» встановлено, 
що із 71 місцевого бюджету Жи-
томирської області, до яких здій-
снюється зарахування частини 
акцизного податку з виробленого 
в Україні та ввезеного на митну 
територію України пального, 
у другому півріччі 2020 року пе-
редбачається зменшення таких 
часток по 41 бюджету.

«Внаслідок зменшення час-
ток зарахування частини ак-
цизного податку з виробленого 
в Україні та ввезеного на митну 
територію України пального 
розрахункові втрати місцевих 

бюджетів області у другому пів-
річчі 2020 року становитимуть 
понад 5,0 млн грн.

Серед міст та ОТГ області, 
по яких передбачається змен-
шення часток, 14 є членами 
АМУ», – зазначає консультант 
з  бюд жетних питань АМУ 
в Житомирській області Сергій 
Гаращук.

Асоц іац і я  міс т  Ук ра ї н и 
у встановленому порядку по-
годила наданий Мініфіном про-
єкт постанови із зауваженнями 
щодо відсутності розрахунків, 
пояснень та обґрунтувань, що 
вплинули на зниження часток 
акцизу для бюджетів органів 
місцевого самоврядування.

Нагадаємо, в межах бюджет-
ної децентралізації кілька років 
тому акциз з пального почали 
зараховувати у бюджети гро-
мад. Місцевий акциз з паль-
ного – це не тільки інструмент 
боротьби з тінізацією у сфері 
обігу пального (яка до його за-
провадження складала 30%), 
а й джерело доходів громад 
для реалізації соціальних про-
єктів – будівництва нових шкіл 
та дитячих садочків, ремонт 
доріг, мостів, облаштування 
вулиць тощо. Цей ресурс дуже 
важливий для місцевого само-
врядування, оскільки окремим 
громадам саме акциз з пально-
го приносить до 50% доходів 
у місцеві бюджети.
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ВЛАДА НАРОДУ:  
що передбачає закон про референдум

Торік Президент Во-
лодимир Зеленський 
пообіцяв українцям, 
що важливі питання 
вирішуватимуться 
спільно з народом на 
референдумах. І цього 
літа депутати зробити 
перший крок – ухвали-
ли президентський за-
кон про народовладдя 
у першому читанні.

Документ вже отримав відгук 
Венеційської комісії й активно го-
тується до другого читання, яке 
відбудеться восени. Що в проєкті 
і чому він важливий, розповідає 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Конституційне право  
на референдум

Референдум – це пряма участь 
виборців в управлінні державними 
справами та місцевому самовря-
дуванні. Вона здійснюється шля-
хом таємного голосування. Згідно 
з Конституцією України, виключно 
всеукраїнським референдумом 
вирішуються питання про зміну 
території держави. Питаннями ре-
ферендуму можуть бути зміни до 
Конституції щодо загальних засад, 
виборів і референдуму, а також 
правосуддя. Водночас референдум 
не допускається щодо податків, 
бюджету й амністії.

Всеукраїнський ре-
ферендум призначає 
Верховна Рада або 
Президент України. Він 
також проголошується 
за народною ініціативою 
на вимогу не менш як 
трьох мільйонів грома-
дян з різних куточків 
країни.

Попри те, що Конституція 
гарантує українцям право 
на референдум, наразі вони 
не можуть його реалізувати. 
Останні два роки народовладдя 
заблоковане через прогалину 
в законодавстві. У 2018 році 
Конституційний суд визнав 
нелегітимним закон «Про все-
український референдум» від 
2012 року, а нового докумен-
та не з’явилось. Тож сьогодні 
Україні необхідний закон, який 
запустить механізм народо-
владдя.

Закон про народовладдя
Понад рік Офіс Президента, де-

путати й експерти готували новий 
проєкт закону про референдум. 
У липні Верховна Рада ухвалила до-
кумент у першому читанні. Проєкт 
передбачає чотири види референ-
думів, залежно від предмету: зміни 
до Основного закону (розділи І, ІІІ, 
XIII), питання загальнодержавного 
значення, зміна території держави, 
втрата чинності законом України 
або окремими його положеннями. 
На розгляд громадян виноситься 
одне питання, яке передбачає чітку 
відповідь: «так» або «ні».

Не можна оголошувати 
референдум з питань, 
які підривають засади 
захисту прав людини, 
незалежність, суверені-
тет чи територіальну ці-
лісність країни. Також за-
боронений референдум 
щодо податків, бюджету 
та амністії.

«Ми відмовилися від поняття 
«консультативні референдуми». 
Будь‑який референдум – дорога 
річ, вартість одного – приблиз-
но 2 млрд грн. Щоб проводити 
консультації з народом, досить 
соціологічних опитувань. Ми ж 
створили формулу, за якою рі-
шення народу обов'язкове для 
виконання органами державної 
влади», – пояснює перший за-
ступник голови Верховної Ради 
Руслан Стефанчук.

Референдум щодо змін до Кон-
ституції призначає Президент, 
а щодо зміни території – Верхо-
вна Рада. Референдум може іні-
ціювати народ – за умови трьох 
мільйонів підписів з двох третин 
територіальних одиниць України. 
Щонайменше по 100 тисяч підпи-
сів у кожній.

Новацією проєкту є можли-
вість реєстрації у Центральній 
виборчій комісії прихильни-
ків та опонентів питання ре-
ферендуму. Це можуть бути 
політичні партії чи громадські 
організації. Також революцій-
ною є норма про можливість 
електронного голосування. 
Для цього проєкт передбачає 

створення автоматизованої 
інформаційно-аналітичної 
системи.

Думки експертів
Венеційська комісія проана-

лізувала законопроєкт і не має 
претензій до загального змісту. 
Водночас вона надала низку ре-
комендацій, які стосуються окре-
мих положень. Зокрема, щодо 
проведення референдуму за на-
родною ініціативою. Європейські 
експерти вважають, що потрібно 
продовжити термін для збору 
підписів на референдуми та пе-
ревіряти всі підписи. Необхідно 
передбачити роль парламенту 
в процедурі ініціативного рефе-
рендуму та визначити наслідки 
схвалення народної ініціативи. 
Також Венеційська комісія радить 
роз’яснити різницю між референ-
думом, який громадяни ініцію-
ють щодо скасування законів або 
частини законів та референдуму 
щодо «вирішення питань загаль-
нодержавного значення».

Крім того, у Раді Європи 
рекомендують виключити із 
проєкту і врегулювати окре-
мим законом положення про 
електронне голосування. Таку 
позицію займають і деякі вітчиз-
няні експерти, наприклад голова 
правління Центру політико‑пра-
вових реформ Ігор Коліушко. Він 
особисто долучався до розробки 
законопроєкту і вважає референ-
дум важливим демократичним 
інструментом. На його думку, 
суспільство повинно мати важіль 
впливу на владу, якщо вона не 
виконує свою роботу.

«Чому закон потрібний? Тому 
що може виникнути ситуація, 
коли референдум може бути 
інструментом протидії владі 
у руках консолідованого народу. 
Наприклад: влада прийняла за-
кон, який нікому не подобається, 
і щоб цивілізовано якось на це від-
повісти, а не організовувати одразу 
революцію, має бути закон про 
референдум», – переконаний Ігор 
Коліушко.

Деякі журналісти та гро-
мадські організації закидають 
авторам законопроєкту ризики 
диверсійного впливу. Наприклад, 
голова Комітету виборців Украї-
ни Олексій Кошель побоюється 
російських сценаріїв у проведенні 
референдумів. Втім, експерти, які 
працювали над законопроєктом, 
називають такі закиди маніпуля-
тивними.

«Я багато чую запитань щодо 
ризиків через Донецьк, Луганськ 
чи анексований Крим, але цей за-
кон встановлює чіткі запобіжники, 
тож антидержавницькі сили цим 
інструментом скористатись не 
зможуть», – наголошує експертка 
з конституційного права Центру 
політико‑правових реформ Юлія 
Кириченко.

За словами Руслана Стефан-
чука, законотворці передбачили 
процедуру звернення до Консти-
туційного суду щодо формулю-
вання питань референдумів. Щодо 
суперечливих моментів, зокрема 
й електронного голосування, то 
робота над фінальним документом 
триває. Експерти сподіваються, що 
автори таки врахують найважли-
віші рекомендації.

Як обрати стиглий 
і смачний кавун: 10 порад

Ризик купити несмачного кавуна можна змен-
шити до мінімуму при використанні підказок, – на-
голошують у виданні «Погляд».

Замало просто подивитися на плід, щоб визначи-
ти його стиглість, важливо врахувати низку підказок, 
що допоможуть обрати смачний кавун:

1. Найкращий час для купівлі – кінець 
літа і осінь. Саме тоді в Україні з'являються стиглі 
кавуни, вирощені в природних умовах. До цього 
часу продають тепличні баштанні, перенасичені 
нітратами і барвниками;

2. Ідеально смакують кавуни середньої 
величини – кілограмів на 5–7. Величезні плоди 
можуть мати надлишок добрив;

3. Кавун має бути контрастним. Темні 
і світлі смуги мають бути максимально чітко по-
значені. Чим темніші смуги, тим ягода має більше 
поживних речовин;

4. Хвостик має бути сухим, але не віді-
рваним. Якщо він занадто сухий, значить, кавун 
відвезли з баштану багато тижнів тому. Мокрий 
зелений хвіст – гарантія незрілого плоду;

5. Шкірка повинна бути дуже твердою. 
Якщо кавун стиглий, її важко відколоти нігтем. У пе-
рерослого плоду вона коричнева і волога;

6. Стиглий кавун має видавати глухий 
звук. М'якоть зрілого плоду має мікропорожнечі. 
Якщо покласти кавун на долоню лівої руки, а правою 
рукою стукати його по боку, звук повинен віддава-
тися в лівій руці;

7. Кавунів ділять на «хлопчиків» і «ді-
вчаток». «Дівчаток» вважають смачнішими 
– вони солодші і мають менше кісточок. У «хлопчиків» 
низ опуклий, а кружечок на ньому маленький. У «ді-
вчаток» низ більш плаский, а кружечок широкий;

8. На місці контакту кавуна з землею має 
бути пляма. Її колір має бути насичено‑жовтим 
або, ще краще, темно‑оранжевим, але не білим;

9. Щоб перевірити кавун на стиглість, 
його можна кинути у воду, якщо спливе – плід 
стиглий;

10. М'якоть смачного кавуна має бути 
однорідною. Жовтуваті жилки можуть свідчити 
про сумнівну якість ягоди.

Також визначити стиглість кавуна можна таким 
способом – при ударі долонею зрілий кавун повинен 
вібрувати, при ударі зігнутим пальцем – видавати 
помірно глухий звук, при стисненні уздовж поздо-
вжньої осі – слабкий хрускіт. Також пам’ятайте, що 
розрізані кавуни не можна зберігати в холодильнику 
більше 12 годин.

Цікаві факти  
про парасольку

• Прототип су-
часної парасольки 
з'явився понад 1 тис. 
років до нашої ери.

• Першому ма-
люнку, на якому зо-
бражено парасоль-
ку, – більше 3 тисяч 
років.

• Батьківщиною 
парасольки можна 
вважати Китай, 
Індію і Єгипет. Зі 
сходу цей аксесу-
ар перекоч у вав 
у Давню Грецію, 
а потім –  у Рим. 
У Середні віки по-
пулярність пара-
сольки значно впала.

• До ХVІІ століття парасольки 
вважали витворами мистецтва та 
предметами розкоші.

• У 1715‑му в Парижі вина-
йшли першу парасольку, що 
складається. Фабрикант Маріус 
створив компактну модель. Шов-
ковий матеріал замінив щільною 
тканиною. Нововведення сподоба-
лося парижанам і гостям столиці.

• Спочатку парасолька захища-
ла від сонця. Від дощу її вперше 
застосували 1750 року.

• У 1769 року в Парижі відкрив-
ся перший магазин парасольок від 
дощу на прокат.

• Існує два види парасольок: 
довгі парасолі‑тростини і пара-
сольки, які можна скласти в кілька 
разів.

• У 1969 році американський 
винахідник Бред Філліпс отримав 
патент на парасольку – ту, якою ми 
користуємося й сьогодні.

• До речі, чоловіча половина 
людства рідко купує собі парасолі, 
вони люблять отримувати їх у по-
дарунок.

• Сучасні парасольки виго-
товляються за останнім словом 
науки і техніки, з використанням 
новітніх матеріалів. Вони можуть 
бути прозорими, подвійними (па-
расолька для двох), класичними 
(парасолька‑тростина), мати різну 
форму Єдине, що не змірюється 
віками – ідея конструкції.

• Існують парасольки‑вудки, 
парасольки‑кинджали, парасоль-
ки‑громовідводи і навіть такі, які 
мають сигналізацію.
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Чорна квасоля тушена
• ІНГРЕДІЄНТИ: 250 г чорної квасолі, 1 велика 

цибулина, 4–5 горошин чорного перцю, 2 горошини 
духмяного перцю, сушені італійські трави, 2 лавро-
вих листка, трохи сушених грибів, сіль, перець, олія.

• Якщо берете сушені гриби, то їх теж попере-
дньо замочуємо, як і квасолю.

• Мочену квасолю варимо на повільному вогні 
до готовності.

• Коли квасоля стане м’яка, посоліть і поваріть 
ще трохи – хвилин 10–15.

• Сушені гриби варяться не так довго, як квасоля. 
Їх відварюємо і ріжемо на дрібні шматочки.

• Цибулину подрібнюємо і обсмажуємо на олії разом 
із грибами (якщо використовуєте). Додаємо до цибулі 
з грибами уже варену квасолю разом із рідиною, в якій 
вона варилася. Досолюємо, додаємо горошинки перцю 
і лавровий листок, перчимо, додаємо грибну приправу 
(якщо не використовуєте грибів, наприклад). Тушимо на 
повільному вогні ще хвилин 20. Якщо потрібно, час від 
часу доливаємо води, яка випаровується. Більше потрібно 
дивитися по консистенції – вона має бути як у рагу.

Спагеті з овочами і соєвим 
соусом по-тайськи

• ІНГРЕДІЄНТИ: 250 г спагеті, 300 г замороже-
них овочів, соєвий соус (додавати обережно), сіль, 

перець, приправи, зубчик часнику – за бажанням, 
рослинна олія.

• Відварюємо спагеті у злегка підсоленій воді 
відповідно до інструкції.

• Доки спагеті варяться, розігріваємо на серед-
ньому вогні змазану олією сковорідку і обсмажуємо 
на ній заморожені овочі.

• Сюди ж додаємо за бажанням порізаний чи 
розчавлений часник, трішечки досолюємо.

• І спагеті, і овочі варто солити дійсно трішечки, 
а остаточні приправи додавати після соєвого соусу.

• Коли овочі готові, додаємо спагеті до овочів, 
змішуємо, додаємо соєвий соус – поступово і обереж-
но. Можна спочатку додати грам 50, тоді пробувати 
і орієнтуватися на свій смак. Після соєвого соусу, 
якщо ще є потреба, то можна досолити, додати при-
прави – перець (чорний, червоний, суміш), сушені 
приправи, зелень.

• Переходимо до наступного кроку – відціджуємо 
спагеті.

• Коли овочі готові, додаємо спагеті до овочів, 
змішуємо, додаємо соєвий соус – поступово і обереж-
но. Можна спочатку додати грам 50, тоді пробувати 
і орієнтуватися на свій смак. Після соєвого соусу, 
якщо ще є потреба, то можна досолити, додати при-
прави – перець (чорний, червоний, суміш), сушені 
приправи, зелень.

Джерело: easy-cooking.com.ua

Ці методи не дозволять 
овочам зів'ян у ти і  зг нити 
в квартирі або льосі.

Як правильно зберігати 
моркву в погребі

Перед прибиранням в льох 
моркву треба позбавити попок 
і землі і гарненько просуши-
ти на свіжому повітрі. Мити 
овочі необов'язково, інформує 
Ukr.Media.

Як зберігати моркву 
у шухлядах

Викладіть у дерев'яний або 
пластиковий ящик близько 
2 см піску,  хвойної тирси, 
лушпиння цибулі або моху. 
Який би наповнювач ви не 
вибрали, він повинен бути 
сухим.

Зверху в один шар розпо-
діліть овочі на деякій відстані 
один від одного і покрийте 
їх частиною наповнювача. 
Чергуйте шари, поки не за-
кінчиться морква. Вгорі по-
винен бути товстий шар на-
повнювача.

Як зберігати моркву 
в пакетах

Викладіть моркву в плас-
тикові  пакети і  гарненько 
зав'яжіть їх, випустивши зайве 
повітря і перекривши доступ 
новому.

Для надійності можна ви-
користовувати вакуумні паке-
ти або зробити їх самостійно. 
Для цього можна висмоктати 
повітря із звичайних пакетів 
пилососом.

Іноді об'єднують відразу 
два способи: укладають морк-
ву в пакети, пересипаючи тир-
сою, і туго зав'язують. Втім, 
овочі добре зберігаються і без 
будь‑якого наповнювача.

Як правильно зберігати 
моркву в квартирі

В домашніх умовах дове-
деться вдатися до допомоги 
холодильника і морозилки. 
Там у вас вийде зберегти овоч 
на довгі місяці.

Як зберігати моркву 
в холодильнику

Ретельно помийте моркву 
і потріть губкою або щіткою, 
щоб не залишилося бруду. 
Викладіть овочі на рушник 
і гарненько просушіть.

Зріжте у сухої моркви кін-
чики з обох сторін. Залиште 
овочі ще на деякий час, щоб 
місця зрізів підсохли.

Викладіть моркву у щільний 
поліетиленовий пакет, випус-
тіть зайве повітря і гарненько 
зав'яжіть. Для надійності мож-
на покласти пакет з морквою 
вузлом вниз в інший пакет 
і теж міцно зав'язати.

Зберігайте пакет з морквою 
в овочевому відсіку холодиль-
ника. У перші кілька днів усе-
редині пакета може утворитися 
конденсат. Але через деякий 
час краплі води зникнуть.

Як заморозити моркву
Ретельно помийте моркву 

і гарненько просушіть. На-
тріть ї ї на тертці або наріжте 
невеликими смужками, кру-
жечками або кубиками. Роз-
кладіть овочі по пакетах або 
пластикових контейнерах.

Для економії місця моркву 
в пакетах можна розподілити 
так, щоб вони вийшли плос-
кими.

Закрийте контейнери або 
міцно зав'яжіть пакети, ви-
пускаючи з них зайве повітря. 
Покладіть заготовки в моро-
зильник.

Джерело: Ukr.Media

Гороскоп на тиждень 26 серпня - 1 вересня

 Смачного!

ОВЕН
Приборкайте свою 

непоступливість, інакше 
не уникнете конфлікту з колега-
ми і керівництвом. Для чоловіків 
Овнів тиждень напружений.

ТЕЛЕЦЬ
На цьому тижні 

енергію потрібно на-
правити на сім`ю. Вирішення 
юридичних питань краще від-
класти на потім.

БЛИЗНЮКИ
Сприятливий період 

для вирішення сімей-
них питань. Відрядження і по-
їздки пройдуть вдало, особливо 
оздоровчі.

РАК
На цьому тижні на 

вас чекає багато дріб-
них клопотів. Займіться своїм 
здоров̀ ям – знайдіть гарного 
лікаря.

ЛЕВ
У вашій голові мате-

ріальні питання, однак 
задумайтеся і про інші про-
блеми. Можете сподіватися на 
додатковий дохід.

ДІВА
Утримайтеся від 

висловлення особистої 
думки – можете зіпсувати ре-
путацію. Краще присвятіть час 
самовдосконаленню.

ТЕРЕЗИ
Змініть імідж, ви-

користайте свою ди-
пломатичність і добро-

зичливість – це допоможе вам 
просунутися вгору у професій-
ному плані.

СКОРПІОН
Уникайте усього, що 

пов̀ язано з фінансами, – 
зараз це не на часі. Великий шанс 
травмуватися і стати жертвою 
афери.

СТРІЛЕЦЬ
На першому плані – 

робота. Використайте 
нові ідеї або порадьтеся з коле-
гами – у вас усе вийде.

КОЗЕРІГ
Зіткнетеся з обста-

винами, що підірвуть 
вашу віру у себе. Подумайте 
про відпочинок або приділіть 
час навчанню.

ВОДОЛІЙ
Напру га  зник не, 

якщо зможете само-
організуватися. Ви мо-

жете стати занадто вимогли-
вими – не зіпсуйте відносини 
з оточуючими.

РИБИ
Уникайте походу до 

«казенного» дому. Будете 
багато нервувати і розмірковува-
ти про життя.

Як зберігати моркву 
правильно: не 
дозволимо моркві 
зів'янути і згнити

Куточок ГОРОДНИКА

26
серпня
середа

27
серпня
четвер

28
серпня

п’ятниця

29
серпня
субота

30
серпня
неділя

31
серпня

понеділок

1
вересня
вівторок

+ 13°
+ 23°

+ 15°
+ 22°

+ 15°
+ 21°

+ 11°
+ 26°

+ 19°
+ 30°

+ 20°
+ 30°

+ 18°
+ 27°

740 735 738 740 740 739 737
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 31.08 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 1.09 ÑÅÐÅÄÀ, 2.09 ×ÅÒÂÅÐ, 3.09 Ï’ßÒÍÈÖß, 4.09 ÑÓÁÎÒÀ, 5.09 ÍÅÄ²Ëß, 6.09

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Х/ф "Мої думки тихі"
17.30,20.25 Д/ц "Дикі тва�

рини"
18.55 Д/ц "Супер�Чуття"
19.35,22.40 Д/ц "Боротьба

за виживання"
21.40 Святі та грішні
00.00 Бюджетники
04.25 Д/ф "Заміновані

вірністю" 12+
1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2020"

10.25 "Життя відомих лю�
дей"

11.25,12.20, 12.55, 14.15,
15.15, 16.15 "Розсмі�
ши коміка"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"
00.20 "Танці з зірками 2020"

²ÍÒÅÐ

09.20,18.00, 19.00 "Сто�
сується кожного"

11.15, 12.25 Х/ф "Разом �
це занадто" 16+

13.45 Х/ф "Безсмертя" 12+
15.45 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.55 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

05.30,23.40 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.20 Т/с "Комісар Рекс"
10.20 "МастерШеф � 8" 12+
12.55, 14.50 Т/с "Садівни�

ця" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Спіймати

Кайдаша"

ICTV

09.15,19.25 Надзвичайні
новини

10.10 Секретний фронт
11.15, 13.25 Т/с "Рішає Он�

істрат" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.25 Х/ф "Пробуд�

ження" 12+
16.45 Х/ф "М'ята" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф "Темна

вежа" 12+
22.20 Х/ф "Глобальне

вторгнення: Битва за
Лос�Анджелес" 16+

00.45 Х/ф "Останній кіно�
герой" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
10.10 Шалена зірка 12+
12.10 М/ф "У пошуках Дорі"
14.00 Х/ф "Учень чаклуна"
16.10 Х/ф "Валеріан і місто

тисячі планет" 12+
19.00 У кого більше 12+
21.00 Х/ф "Ласкаво проси�

мо до раю" 16+
23.10 Х/ф "Повернення в

Блакитну лагуну"
ÍÒÍ

08.00 Х/ф "Біля тихої при�
стані"

09.25 Х/ф "Без року тиж�
день"

10.50 Т/с "Морський пат�
руль" (16+)

12.50 "Таємниці світу"
14.50 "Легенди бандитсь�

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

розшуку"
22.30 Т/с "Вавилон�

Берлін" (16+)
00.20 Х/ф "Довіра" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.30 Т/с "Ви�

ходьте без дзвінка
17.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.20 Т/с "На твоєму

боці 2" 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 зі

Стівом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Супер�Чуття"
19.35 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.40 #ВУКРАЇНІ
22.15 Х/ф "1945" 1с. 12+

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25,12.20, 13.20, 14.15,
15.15 "Міняю жінку"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.45,02.45 "Майже ко�

лишні"
00.45 Х/ф "Леон�кілер"

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 2" 12+
03.15 Х/ф "Кохання в Лап�

ландії"
ÑÒÁ

05.25,23.25 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.05 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 "МастерШеф � 8" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Кафе на

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

Новини"
18.00 "СуперМама"
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Спіймати

Кайдаша"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Не дай себе обдури�

ти
11.10, 13.15, 22.40 Т/с

"Таємні двері" 12+
12.45,15.45 Факти. День
13.50, 21.25 Т/с "Пес" 16+
16.15 Х/ф "Місія "Сереніті"

16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Нема куди тіка�

ти" 16+
01.35 Х/ф "Бездоганна ре�

путація"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.05 М/с "Майлз із май�
бутнього"

07.20 Варьяти 12+
09.00 Т/с "Шлях чарівника"

16+
11.10 Х/ф "Євротур" 16+
13.00 Суперінтуїція 12+
15.00,19.00 Хто зверху?

12+
21.00 Х/ф "Шість днів, сім

ночей" 16+
23.00 Х/ф "Секс�відео" 18+
01.00 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
02.50 Зона ночі

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Висота"
10.50, 22.30 Т/с "Вавилон�

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

Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.20 "Реальні злочинці"
00.55, "Речовий доказ"
04.00 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20, Реальна містика
13.30, 15.30, 05.30 Т/с "Ви�

ходьте без дзвінка
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 "Гранді�

озні проекти: вулиця"
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ц "Супер�Чуття"
19.35 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.40 Бюджетники
22.15 Х/ф "1945" 2с. 12+
00.00 Спільно

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25, "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.45 "Світ навиворіт
00.00 Х/ф "Три білборди за

межами Еббінга,
Міссурі" (18+)

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. Особливий

випадок. Злочинець
мимоволі"

23.55 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

05.15, 23.45 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

08.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.00 "МастерШеф � 8" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Було в

батька два сини"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
18.00 "СуперМама"
19.05 "Про що мовчать

жінки" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Спіймати

Кайдаша"
01.35 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
11.40, 13.15, 22.40 Т/с

"Таємні двері" 12+
12.45,15.45 Факти. День
14.30, 21.25 Т/с "Пес" 16+
16.20 Х/ф "Глобальне втор�

гнення: Битва за Лос�
Анджелес" 16+

18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "Другий у ко�

манді" 16+
01.30 Х/ф "Дияволиця"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
09.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.50 Х/ф "Повернення в

Блакитну лагуну"
12.50 Хто проти блондинок
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Відчайдушні на�

парники" 12+
23.10 Х/ф "Розваги дорос�

лих дівчат" 18+
01.10 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Допінг для ан�
гелів"

10.45, 22.30 Т/с "Вавилон�
Берлін" (16+)

12.50 "Таємниці криміналь�
ного світу"

14.30 "Легенди бандитської
Одеси"

18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.20 "Реальні злочинці"
00.55,02.45 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.30 Т/с "Ви�

ходьте без дзвінка 2"
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці 2"
23.20, 02.00 Т/с "Повернен�

ня до себе" 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 Реаліті�шоу "Гранді�

озні проекти: вулиця"
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Бюджетники
18.55 Д/ц "Супер�Чуття"
19.35 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
21.40 Схеми.
22.15 Х/ф "1945" 3с. 12+
00.00 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2020"
01.00, 02.35 Х/ф "Повернен�

ня" (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 2" 12+
03.15 Х/ф "Обіцянка" 16+

ÑÒÁ

04.30, 23.30 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

09.55 "МастерШеф � 8" 12+
12.55, 14.50 Т/с "Тінь кохан�

ня" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Спіймати

Кайдаша"
01.20 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
12.00, 13.15 Х/ф "Другий у

команді" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.30, 16.25 Х/ф "Нема куди

тікати" 16+
17.00 Х/ф "Точка обстрілу"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.40 Т/с "Таємні двері"
23.40 Х/ф "Легіонер" 16+
01.35 Х/ф "Останній кіноге�

рой" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.00 Х/ф "Чого хочуть

жінки"
14.50,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Могутній Джо

Янг"
23.20 Х/ф "Прибулець Пол"

16+
01.20 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
02.20 Служба розшуку

дітей
02.25 Зона ночі

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Один шанс із ти�
сячі"

10.40, 22.30 Т/с "Вавилон�
Берлін" (16+)

12.50 "Вартість життя"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20,03.45 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.20 "Реальні злочинці"
00.55,02.55 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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

без дзвінка 2" 12+
17.00 Історія злочину 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.35 Футбол.
00.10 Слідами
00.55, 02.00 Т/с "Строк дав�

нини" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Росселла" 16+
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.30  UA:Спорт
15.20 Реаліті�шоу "Гранді�

озні проекти: вулиця"
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.25 "VoxCheck"
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Супер�Чуття"
19.35,21.40 Д/ц "Боротьба

за виживання"
20.25 Д/ц "Дикі тварини"
22.15 Х/ф "1945" 4с. 12+
23.15 1945. Післямова
00.00 Схеми.

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.20, "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху 2020"
22.05 "Вечірній квартал"
01.20 Х/ф "Три білборди за

межами Еббінга,
Міссурі" (18+)

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, 23.50 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
03.15 "Чекай на мене

ÑÒÁ

05.40 Х/ф "Дивіться, хто
тепер заговорив"

07.25,19.00 "Наречена для
тата 3" 12+

09.25, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

21.00, 22.50 Т/с "Кохання.
Побічний ефект" 12+

22.45 "Історії успіху"
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10 Анти�зомбі
11.10, 13.15 Х/ф "З життя

таємних агентів"
12.45,15.45 Факти. День
13.25, 16.20 Т/с "Вижити за

будь�яку ціну�2"
16.40,23.00 Скетч�шоу "На

трьох" 16+
17.10,20.10 Дизель�шоу
18.45 Факти. Вечір
01.20 Х/ф "Бездоганна ре�

путація"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.40 Х/ф "Шість днів, сім

ночей" 16+
12.40 Аферисти в мережах
14.50 Хто зверху? 12+
16.50 Х/ф "Ласкаво проси�

мо до раю" 16+
19.00 Х/ф "Рятівники Малі�

бу" 16+
21.30 Х/ф "Пограбування

по�італійськи"
23.50 Х/ф "Діамантовий

поліцейський" 16+
ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.05 "Свідок"

09.00 Х/ф "До мене, Мух�
тар!"

10.40 Т/с "Вавилон�Берлін"
(16+)

12.50,04.00 "Правда життя"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Х/ф "Галвестон"
00.25 "Реальні злочинці"
01.00,02.45 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20 Реальна містика
12.30, 15.30 Т/с "Після

зими"
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова
00.00,02.15 Т/с "Чотирилис�

ник бажань" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Енеїда
10.10 Х/ф "Римська імпе�

рія: Нерон" 1с. 16+
12.00 Пліч�о�пліч
12.30,20.30, 21.20 Д/ц "Дикі

тварини"
13.00 Д/ц "Подорож відкри�

тим космосом"
13.35 Секрети Сонячної си�

стеми
15.00 Країна пісень
16.00 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
16.45 Всенічне бдіння
19.30 Велика вечірня
22.00 Д/ф "Капітал у ХХІ

столітті"
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,03.35 "Світ навиворіт"
17.00 Х/ф "47 ронінів" (16+)
19.30,05.15 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25 "Вечірній квартал
22.20 "Вечірній квартал"
23.10,00.10 "Світське жит�

тя. 2020"
01.15 "Ліга сміху 2020"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Покровські во�

рота"
14.00 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"
15.50 Т/с "По різних бере�

гах" 16+
20.00,03.05 "Подробиці"
20.30 Концерт
23.00 Т/с "Не було б щастя"

ÑÒÁ

08.00, 10.50 Т/с "Спіймати
Кайдаша"

09.30 "Неймовірна правда
про зірок"

17.00,22.35 "Звана вечеря"
19.00 "МастерШеф � 10" 12+
00.30 Х/ф "Куди поділися

Моргани" 16+

ICTV

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

10.35, 13.00 Т/с "Таємні
двері" 12+

12.45 Факти. День
14.00 Т/с "Пес" 16+
15.00 Х/ф "Анаконда" 16+
16.50 Х/ф "Анаконда�2: По�

лювання за прокля�
тою орхідеєю" 16+

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Праведник" 16+
21.45 Х/ф "Праведник�2"
00.05 Х/ф "Точка обстрілу"
01.50 Х/ф "Дияволиця"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.50 У кого більше 12+
11.50 Хто зверху? 12+
13.50 М/ф "Ваяна"
15.50 Х/ф "Парк Юрського

періоду"
18.20 Х/ф "Парк Юрського

періоду 2: Загубле�
ний світ"

21.00 Х/ф "Парк Юрського
періоду 3"

22.50 Х/ф "Токсична акула"
02.20 Зона ночі
05.20 Стендап шоу 16+

ÍÒÍ

07.20 Х/ф "Чекаю та споді�
ваюсь"

10.00 Х/ф "Вони воювали
за Батьківщину"

13.05 "Легенди карного
розшуку"

15.35 Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Білі роси"
21.15 Х/ф "Дракони назав�

жди" (16+)
23.05 Х/ф "Місто пороку"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,03.15 Реальна місти�

ка
08.00 Х/ф "Нульовий цикл"

12+
09.50, 15.20 Т/с "На твоєму

боці 2" 16+
17.00, 21.00 Т/с "Кошик для

щастя"
20.00 Головна тема
23.00,02.15 Т/c "На самій

межі" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 На відстані
15.00,01.40 Країна пісень
16.00 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
18.00 Д/ц "Історії вулканів"
18.30 Д/ц "Всі на море.
19.30 Д/с "Планета інно�

вацій" ЗА
19.55 Д/ф "Острови.
21.00,00.20, 02.40, 03.55,

05.35 Новини
21.20 Розважальна програ�

ма
22.00 Х/ф "Чемпіони" 12+

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�забава"
09.25,02.20 "Світ навиворіт"
13.50 Т/с "Свати"
17.05 Х/ф "Диявол носить

Прада"
19.30,05.00 ТСН: "ТСН�Тиж�

день"
21.00 "Танці з зірками 2020"
00.00 Х/ф "47 ронінів" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Пенелопа"
14.05 Т/с "По різних бере�

гах" 16+
18.10 Х/ф "Перш ніж я зас�

ну" 16+
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Операція "Ен�

теббе"" 16+
22.35 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"
ÑÒÁ

07.45 Х/ф "Двоє в новому
будинку"

09.25 "МастерШеф � 10" 12+
12.55 "СуперМама"
17.00 "Хата на тата" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

тіла" 16+
ICTV

08.45 Секретний фронт
10.45, 13.00 Т/с "Відділ 44"
12.45 Факти. День
13.50 Х/ф "Праведник" 16+
16.15 Х/ф "Праведник�2"
18.45 Факти. Вечір
20.55 Х/ф "Три ікси: Реак�

тивізація" 16+
23.00 Х/ф "Найманий вбив�

ця" 16+
00.50 Х/ф "Найвеличніший

шоумен"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.10 М/ф "Ваяна"
11.20 Х/ф "Парк Юрського

періоду"
14.00 Х/ф "Парк Юрського

періоду 2: Загубле�
ний світ"

16.30 Х/ф "Парк Юрського
періоду 3"

18.20 Х/ф "Світ Юрського
періоду" 16+

21.00 Х/ф "Кінг�Конг" 16+
00.50 Х/ф "Криваві загати"

16+
ÍÒÍ

07.30 Т/с "СБУ. Спецопера�
ція"

11.05 Х/ф "Білі роси"
12.50 Х/ф "Благочестива

Марта"
15.35 Х/ф "Осляча шкура"
17.10 Х/ф "Дракони назав�

жди" (16+)
19.00 Х/ф "Інтердівчинка"
21.55 Х/ф "Галвестон"

(16+)
23.45 Х/ф "Місто пороку"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00 Т/с "Кошик для щас�
тя"

11.00 Т/с "Чотирилисник
бажань" 12+

15.00 Т/с "Ти тільки мій"
19.00,02.15 Сьогодні
20.55 Гучна справа
21.35 Футбол
23.50 Х/ф "Нульовий цикл"
03.50 Реальна містика
05.00 Профілактика пере�

давального устатку�
вання
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МОНЕТИЗОВАНА ДОПОМОГА: що і як працює?
Нещодавно уряд 

заявив про грошову 
компенсацію замість 
«пакунків малюка» – 
і суспільство одразу 
розділилось на два 
табори.

Частина людей сприйняли 
«монетизацію» як щось негатив-
не. Втім, отримання «живих» 
грошей замість субсидій та пільг 
уже звичний процес для україн-
ців. Цей механізм добре налаго-
джений і в більшості випадків не 
викликає нарікань. Яка допомога 
монетизована сьогодні і що буде 
далі, дізнався Центр громадського 
моніторингу та контролю.

5000 грн замість  
«пакунку малюка»

Наприкінці липня Кабмін 
ухвалив постанову про грошову 
компенсацію замість «пакунку 
малюка» на дітей, які народились 
у 2020‑му та не отримали цю допо-
могу. Своє рішення уряд пояснив 
тим, що Антимонопольний комі-
тет скасував тендерні закупівлі по 
проєкту.

«Зараз у нас сталася така ситуа-
ція, коли у 8 регіонах такі пакунки 
вже закінчилися. Ще у 4 регіонах 
залишки також дуже малі. Тому 
треба було швидко приймати будь‑
яке рішення. Новий тендер займе 
ще місяці три, і реалізація цього 
проєкту буде досить тривалою. Тим 
більше, що багато батьків звертали 
увагу на те, що вони все ж хотіли б 
бачити монетизовану форму», – за-
явив перший заступник міністра 
соціальної політики Євген Котик.

За інформацією Кабмі-
ну, замість «бебі-бокса» 
сім’ї тепер отримувати-
муть 5000 грн на при-
дбання дитячих товарів. 
Гроші надійдуть на 
картку Приватбанку.

Товари можна буде купити 
у магазинах, які долучаться до 
проєкту. У Мінсоцполітики на-
голошують, що сума компенсації 
перевищує вартість пакунків. 
У тендерній документації на «бебі‑
бокс» передбачалося 3700 грн.

Деякі батьки задоволені мож-
ливістю купити ті речі, які під-
ходитимуть саме їм, інші хочуть 
отримати вже готовий набір у «па-
кунку малюка». Думки експертів 
також розділились. Зокрема, 
ЮНІСЕФ закликає повернути на-
туральну, а не грошову допомогу. 
Втім, урядова ініціатива стосується 
лише 2020 року, чи триватиме вона 
далі, невідомо.

Монетизовані субсидії
Як і торік, зараз діє дві мо-

делі монетизації субсидій: 
готівкова та безготівкова. У пер-
шому випадку українці отриму-
ють гроші на картку, щоб потім 
оплатити комуналку. У друго-
му –  уряд перераховує гроші 
в Ощадбанк, а той розраховується 
із постачальниками послуг (зо-
крема, за субсидії на скраплений 
газ і твердопаливні котли). Зали-
шок субсидії громадяни можуть 
отримати готівкою.

У липні монетизовану суб-
сидію отримали майже 3 млн 
родин. Їм виплатили близько 
400 млн гривень, в середньому – по 
257 грн. Традиційно у літній пері-
од кількість отримувачів менша, 
оскільки немає плати за опалення. 

А на осінь кількість отримувачів 
субсидій зросте.

Зважаючи на епідемію коро-
навірусу, більшості споживачів 
субсидію переоформили авто-
матично. «Всі субсидії, які діяли 
у минулому опалювальному пері-
оді, автоматично подовжуються на 
наступний. Враховуючи карантин, 
ми зупинили особисту подачу 
заявок на переотримання субси-
дій», – заявив заступник міністра 
соціальної політики Віталій Му-
зиченко.

Перевірити чинність субсидії 
можна на сайті subsidii.ioc.gov.ua.

Гроші для пільговиків
Окрім монетизованих субси-

дій, українці отримують грошо-
ві виплати по пільгах на оплату 
комуналки. Йдеться про 25%, 
50% чи 75% знижку для понад 
20 категорій пільговиків: учас-
ників бойових дій, чорнобильців, 

ветеранів військової служби, ді-
тей війни, Героїв України, багато-
дітних сімей, педагогів і медиків 
у сільській місцевості тощо.

Як і компенсацію за субсидії, 
виплати за пільгами можна отри-
мати Укрпоштою або ж на картку 
в Ощадбанку. Цей механізм пра-
цює без збоїв.

Варто зауважити, що пільги 
для деяких категорій залежать від 
розміру доходів. У деяких випадках 
родинам вигідніше оформлюва-
ти монетизовану субсидію, аніж 
отримувати гроші за своєю кате-
горією пільг.

У планах уряду також запро-
вадити грошову компенсацію на 
пільговий проїзд у громадському 
транспорті. Розмови про це поча-
лись ще 2018 року, однак перехід 
на монетизацію так і не відбувся. 
Сьогодні такі програми є лише 
точково по країні. За словами міні-
стра соціальної політики Марини 

Лазебної, наразі відомство працює, 
щоб уніфікувати правила монети-
зації пільгового проїзду.

«За ст. 91 Бюджетного кодек-
су видатки на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд та 
інші передбачені законодавством 
пільги належать до видатків, що 
можуть здійснюватись з усіх міс-
цевих бюджетів. Проте органи 
місцевого самоврядування виді-
ляють кошти на їх надання в не-
достатньому обсязі або взагалі 
не виділяють, що призводить 
до соціальної напруги. Тому ми 
хотіли б розв’язати цю проблему 
з фокусом на адресності надання 
пільг. Але, звичайно, ми розумі-
ємо, що потрібно виходити із 
спроможності місцевих бюдже-
тів», – розповіла Марина Лазебна.

За словами експертів, монети-
зовані пільги – це шлях до прозо-
рого та ощадливого використання 
держпідтримки. Адже компенсу-
ється лише реальне споживання.

«Пільги часто несправедли-
ві, багато пільг отримують за 
підробними документами або 
за документами, оформленими 
з порушенням процедури. Вони 
обтяжують бюджет, з одного боку, 
з іншого – і не мають відходити 
тим людям, які на них не мають 
права. Тому я повністю підтримую 
підхід монетизації, ми маємо пере-
водити пільги в грошову форму», – 
переконаний голова парламент-
ського комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики, 
депутат «Слуги народу» Данило 
Гетманцев.

Попри побоювання деяких екс-
пертів, монетизація не призвела 
до боргів за комуналку. І в уряді, 
і в парламенті задоволенні її ре-
зультатами, тож планують продо-
вжувати програму.

З 24 серпня в Україні –  
НОВИЙ РОЗПОДІЛ КАРАНТИННИХ ЗОН

Житомирська об-
ласть – в списку не 
готових до ослаблення 
карантину.

Державна комісія з питань 
техногенно‑екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій встановила 
нове епідемічне зонування в Укра-
їні з 24 серпня. Про це повідомив 
міністр Кабінету Міністрів України 

Олег Немчінов.
Станом на неділю, 23 серпня, 

Київ і ще 15 областей України не 
готові до ослаблення карантину 
через епідемічні показники. Про 
це повідомляє пресцентр Мініс-
терства охорони здоров'я.

Згідно з даними, послаблювати 
карантин сьогодні не готові: Київ; 
Вінницька область; Волинська об-
ласть; Житомирська область; 
Закарпатська область; Івано‑Фран-
ківська область; Київська область; 

Львівська область; Одеська область; 
Рівненська область; Сумська об-
ласть; Тернопільська область; 
Харківська область; Хмельницька 
область; Чернівецька область; Чер-
нігівська область.

Такі епідемічні рівні будуть ді-
яти 14 днів до наступного рішення 
комісії.

Вже повідомлялося, що епідси-
туація в Україні погіршується. У 18 
регіонах країни за останні 2 тижні 
перевищено граничне значення – 

12 хворих на 100 тис. жителів.
Також у деяких областях 

дуже високий коефіцієнт вияв-
лених і госпіталізованих хворих 
з COVID‑19 і висока завантаженість 
лікарень. Загалом, ситуація з пан-
демією погіршується.

Раніше у ВООЗ назвали тер-
міни закінчення пандемії коро-
навірусу. У Всесвітній організації 
охорони здоров'я вважають, що 
пандемія COVID‑19 повністю за-
вершиться менш ніж за два роки.

Крім того, поширюються но-
вини, що китайська вакцина від 
коронавірусу надійде у продаж 
вже за 4 місяці – у грудні 2020 року.

Фармацевтична корпорація 
Sinopharm планує успішно за-
кінчити тестування препарату 
найближчим часом, а виробни-
чих потужностей вистачить на те, 
щоб випустити 220 мільйонів доз 
вакцини вже у перший рік.

Очікується, що вартість ін'єкції 
становитиме близько $150.

ТОВ «Вівад 09»  
запрошує на постійну роботу  

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКА
За інформацією звертатися з понеділка  

по п’ятницю з 08:00 до 17:00 за адресою:  
Житомирська обл., смт Романів, вул.Заводська, 26. 

Телефон для довідок: (097)-777–25–78


