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Не словом, а ділом – партія  
«Наш край» Житомирщини  
презентувала потужну команду 
професіоналів і господарників

Лариса Бджілка

Першого вересня діти, 
батьки та колектив Романів-
ської гімназії були приємно 
вражені, споглядаючи на 
своїх красивих дітей на фоні 
нової облаштованої вхідної 
частини.

Про таку красу і комфорт для діток по-
дбав меценат та благодійник нашого краю – 
генеральний директор компанії «ВІВАД 09», 
депутат Житомирської обласної ради Ігор 
Євгенович Ходак.

Ігор Євгенович – господар свого слова, 
жодного разу меценат не кидав слова на 
вітер. Якщо пообіцяв, обов’язково реалізує 
обіцяне в реальність. Але, якщо вхідну час-
тину бачать всі, хто проходить поруч, то от 
кабінет біології, в якому теж було проведено 
капітальний ремонт, – лише діти, які там 
навчаються, та викладачі.

Директор Романівської гімназії Олександр 
Войтюк зазначив: «Нашій гімназії пообіцяли 
закупити та надати нове сучасне обладнання 
в кабінет біології за умови проведення в класі 

капітального ремонту. Тож ми не зволікаючи, 
звернулися за допомогою до Ігоря Ходака, 
і ось уже сьогодні діти навчаються в сучасно 
облаштованому кабінеті біології. Меценат 
подбав про проведення капітального ремон-
ту до найменших дрібниць. Нам усім дуже 
приємно та комфортно. Та й це ще далеко не 
все: меценат також взявся допомогти у дуже 
важливій для усіх справі. На сьогоднішній 
день, якщо Ви звернули увагу, посадка та 

висадка учнів відбувається на 
проїжджій частині, і нам це 
вкрай болить. Я як директор 
хвилююся про безпеку діток 
постійно, тож знову звернувся 
до благодійника за допомо-
гою облаштувати місце для 
паркування – територія у нас 
дозволяє, і це нам дуже-дуже 
потрібно. З радістю можу по-
відомити: роботу вже розпо-
чато. Сказати, що я приємно 
вражений, це нічого не ска-
зати, я вдячний Ігорю Євгеновичу за те, що 
він нам завжди допомагає, за його любов та 
турботу про рідний край».

Так, дійсно, ми особисто пересвідчи-
лися, що паркування цьому навчальному 
закладу необхідне. Але ми також впевнені, 

що паркуванню таки бути, бо людина, яка 
любить та бажає, аби розвивався наш край, 
робитиме усе задля цього.

Розміщуємо на сторінках газети подяку 
меценату та благодійнику нашого краю – 
Ігорю Ходаку – від учнів, батьків та усього 
колективу працівників Романівської гімназії.

Добро – всесильне
СЕРЕДА

с. 4

З 1 жовтня в Україні  
вилучать з обігу 25 копійок  
і застарілі банкноти с. 8

с. 3
Коронавірус проти  
місцевих виборів: хто кого?

Він не боїться робити добро. «Янголи добра» і на карантині 
прилетіли – таку фразу почула 1 вересня від наших дітей. Бути 
добрим нелегко, а постійно творити добро важко. Треба менше 
говорити про добро, а постійно його робити.

Саме такої позиції дотримується наш гарний товариш, меценат 
Ігор Євгенович Ходак.

Добро вважають найціннішим скарбом. Воно, як сонечко, зі-
гріває, тішить і радує людей. Ось і наша дітвора обговорювала 
1 вересня, у День знань, оновлений вхід у гімназію. Який же він 
красивий – і різнокольоровий піднавіс, що оберігатиме від дощу, 
і новесенькі сходи, виготовлені з граніту, і перила з нержавіючої 
сталі. Ми так давно про це мріяли!

Приємно, що Ігор Євгенович, попри «вагон» своєї роботи, пі-
клується про комфорт дітей та вчителів. І мало хто знає, що все 
це зроблено за власний кошт.

Тільки доброта і милосердя роблять нас справжніми людьми. 
Кожна людина, проживши своє життя, залишає певну згадку про 
себе на цій землі. Допомагати тим, хто потребує твоєї уваги. Якщо 
будеш сам творити добро – воно тобі й вернеться, і чим більше 
ти зробиш людям добра, тим багатшим станеш.

Тому і бажаємо Ігорю Євгеновичу міцного здоров’я, незгаса-
ючої енергії, і нехай його добрі справи будуть оцінені людьми!

Учні, батьки та колектив працівників Романівської гімназії

Яскраві зупинки
Лариса Бджілка

Дуже повільно, та 
все ж активні жите-
лі Романівщини до-
лучаються до того, 
аби їхнє оточення 
було яскравішим та 
приємнішим.

Так, працівники Булдичів-
ського дитячого садочку теж 

вирішили ще за тепла розма-
лювати свої автобусні зупин-
ки, аби їхнім односельчанам 
було приємніше перебувати 
в них під час очікування рей-
сового автобусу.

Приємні та сором’язливі 
ж і но ч к и  вп ра вно  ви ко -
нували аматорську робо -
ту –  намалювали сонечко, 
мабуть, на знак любові до 
тепла, бо ж від посмішок 
цих трудівниць відчутно ві-
яло теплом. Дякуємо Вам 
за активність та любов до 
прекрасного.

Призначено Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини в північних областях

З метою забезпечення 
парламентського контролю за 
додержанням конституційних 
прав і свобод людини і грома-
дянина, оперативного реагу-
вання на звернення громадян 
та у відповідності зі статтею 
11 Закону України «Про Упо-
вноваженого Верховної Ради 
України з прав людини» Пє-
хову Вікторію Миколаївну 
призначено представником 
Уповноваженого в північних 
областях з визначенням робо-

чого місця у місті Києві.
До повноважень представ-

ника віднесено, зокрема, за-
побігання порушенням прав 
і свобод людини і громадянина 
та вжиття в межах компетенції 
заходів щодо їх поновлення, 
а також сприяння правовій ін-
формованості населення в місті 
Києві, Київській, Чернігівській, 
Сумській, Житомирській та 
Рівненській областях.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк
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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

ПОДЯКА
29 серпня в нашій родині не стало найдорожчої люди-

ни – нашої мами Остапчук Стефанії Матвіївни, але ми не 
залишились наодинці із страшним горем. Уся наша родина 
висловлює сердечну подяку генеральному директору 
ТОВ «Вівад 09» Ходаку Ігорю Євгеновичу, колективу та 
колегам по роботі «Вівад 09», друзям, кумам, сусідам, 
сватам, рідним та близьким, усім небайдужим людям, 
хто був поруч із нами та підтримав нас як морально, так 
і матеріально. Нехай зроблене вами добро повернеться 
вам сторицею. 

З вдячністю – донька Оксана  
та сини Юрій і Володимир з сім`ями

Військова служба за контрактом
1-а окрема танкова 

Сіверська бригада 
запрошує усіх патріо-
тично налаштованих 
громадян на військову 
службу за контрактом!

Військова служба за контрак-
том – це робота з перспективою 
кар’єрного росту, гідною зарпла-
тою та багатим переліком інших 
переваг, це надійне сьогодення та 
впевнене майбутнє.

Серед гарантій, передбачених 
державою для військовослужбов-

ців, є грошове, медичне, речове 
забезпечення тощо.

Усі бажаючі можуть отримати 
додаткову інформацію щодо умов 
та порядку укладання контракту 
у Романівському РВК за адресою: 
смт Романів, вул. Медична, 2 або 
за тел.: (04146) 2–17–37.

До уваги отримувачів житлових 
субсидій та пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг!

З 1 серпня 2020 року 
в Україні відкрито ри-
нок природного газу 
для побутових спожи-
вачів, що надає мож-
ливість громадянам 
самостійно обирати 
постачальника газу.

Для розрахунку розміру жит-
лових субсидій та пільг на опла-
ту житлово-комунальних послуг 
щомісяця органи соціального за-
хисту населення отримують від 
виконавців послуг відомості про 
забезпеченість громадян послу-
гами та про розмір цін і тарифів 
на житлово-комунальні послуги 
і платежів за такі послуги, у тому 
числі постачання та розподіл при-
родного газу.

Зазначені відомості отри-
муються органами соціального 
захисту населення на підставі 
отриманої від пільговиків та 
отримувачів житлових субсидій 
інформації про набір отримува-
них ними житлово-комунальних 
послуг, а також про дані підпри-
ємств – надавачів цих послуг (на-
зва, код ЄДРПОУ, номер особового 
рахунку тощо).

Своєчасне надання грома-
дянами інформації органам 
соціального захисту населення 
про зміну виконавців житлово-
комунальних послуг забезпечить 
актуальний та правильний роз-
рахунок розміру житлових суб-
сидій та пільг на оплату житло-
во-комунальних послуг.

З огляду на зазначене, з метою 
своєчасного та в повному обсязі 
надання громадянам передбаче-

них законодавством соціальних 
гарантій, звертаємося з прохан-
ням до пільговиків та отримувачів 
житлових субсидій в найкорот-
ші терміни повідомляти органи 
соціального захисту населення 
про зміну виконавців житлово-
комунальних послуг, зокрема по-
стачальника природного газу для 
побутових потреб.

Міністерство соціальної 
політики України

Управління праці 
інформує

Кабінетом Міні-
стрів України було 
прийнято постанову 
від 22 липня 2020 року 
№ .632 «Деякі питан-
ня виплати державної 
соціальної допомоги» 
для запровадження 
однакових адресних 
підходів при наданні 
державної соціаль-
ної допомоги мало-
забезпеченим сім’ям 
та допомоги на дітей 
одиноким матерям.

З 1 липня 2020 року призна-
чення і виплата вищезазначених 
допомог, у яких закінчився строк 
виплат у березні-червні 2020 року, 
здійснюється лише після подання 
нової заяви з необхідними доку-
ментами та декларації про доходи 
та майновий стан осіб, які зверну-
лися за призначенням усіх видів 
соціальної допомоги.

При цьому подається дві зая-
ви: одна на перерахунок отрима-
ної підчас карантину допомоги, 
а друга – на призначення дер-
жавної допомоги на наступний 
період з липня 2020 року.

Відповідно до вищезазна-
ченої постанови, з 1 липня 
2020 року допомога на дітей 
одиноким матерям не при-
значається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездат-
ні особи, які досягли 18-річного 
віку станом на початок періоду, 
за який враховуються доходи, 
та не працювали, не проходили 
військової служби, не провади-
ли підприємницької чи профе-
сійної незалежної діяльності, 
не здобували освіти за денною 
формою, не зареєстровані в цен-
трі зайнятості як безробітні або 
як такі, що шукають роботу, 
сумарно більше ніж три місяці 
протягом періоду, за який вра-
ховуються доходи.

2)  особи,  як і  вход ять до 
складу сім’ї, протягом 12 міся-

ців перед зверненням за при-
значенням допомоги на дітей 
одиноким матерям, здійснили 
купівлю земельної ділянки, квар-
тири (будинку), транспортного 
засобу (механізму), будівельних 
матеріалів, інших товарів дов-
гострокового вжитку та ін., що 
перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності сім’ї є друга 
квартира (будинок);

4) у власності сім’ї є більше 
ніж один автомобіль, транспорт-
ний засіб, що підлягає державній 
реєстрації, з дати випуску якого 
минуло менше ніж 15 років (крім 
мопеда і причепа).

Н а я вн іс т ь  (в і дс у т н іс т ь) 
у власності членів сім’ї тран-
спортних засобів зазначається 
у декларації.

Призначення державної со-
ціальної допомоги малозабез-
печеним сім’ям та допомоги на 
дітей одиноким матерям було 
призупинено з 01.08.2020 року 
для перерахунку та визначення 
права для подальшого отри-
мання даних видів допомог. 
Для подальшого призначення 
до управління 14.08.2020 року 
надійшло оновлене програмне 
забезпечення до програмного 
комплексу ASOPD, яке розро-
блене відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 
22.07.2020р. № 632 «Деякі питан-
ня виплати державної соціальної 
допомоги».

Після перерахунку автома-
тично отриманих усіх видів со-
ціальних допомог управління 
повідомляє отримувача про 
повернення надміру отриманих 
коштів згідно чинного законо-
давства.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк

Чотири виборчих округи  
на території Романівщини

Лариса Бджілка

Місцеві вибори, які призначені на 25 жовтня 2020 року, 
відбуватимуться за новими та дещо незвичними для нас правилами. 
Наразі маємо змогу ознайомити виборців з описом меж територіальних 
виборчих округів, яких нині у нашому районі лише чотири.

Рішенням Романівської селищної територіальної виборчої комісії прийняте рішення про опис меж та 
порядкових номерів територіальних виборчих округів з виборів депутатів Романівської селищної ради на 
місцевих виборах 25 жовтня 2020 року

від 5 вересня 2020 року №

№ 
територі-
ального 

виборчого 
округу

Опис меж територіального виборчого округу

Кількість ви-
борців, які мають 
право голосу на 
виборах депута-
тів Романівської 
селищної ради в 
межах територі-

ального виборчо-
го округу

1

смт Романів – вул.Базарна, вул.Банкова, вул.Гагаріна, вул.Івана Чепіля, вул.Калинова: 1–14, 
16, 18, 20, 22, 24–26, 28/18; вул.Кооперативна, вул.Корольова, вул.Коцюбинського, вул.
Кошового, вул.Мендєлєєва, вул.Небесної сотні, вул.Папаніна, вул.Польова, вул.С.Лялевича: 
3; вул.Суворова, вул.Шевченка: 2/3–61, 63, 65/10; пров.Гагаріна, пров.Калиновий, пров.
Матросова, пров.Небесної сотні, пров.Суворова, вул.Веніаміна Юхимовича, вул.Вишнева, 
вул.Гоголя, вул.Горького, вул.Г.Сковороди, вул.Івана Котляревського, вул.Кришталева, вул.
Лисенка, вул.Макаренка, вул.Медична, вул.Мічуріна, вул.Набережна, вул.Павла Полуботка, 
вул.Пилипа Орлика, вул.Поліська, вул.Прогресівська, вул.Путіліна, вул.С.Лялевича: 5А–137; 
вул.Спортивна, вул.Філатова, вул.Чкалова, пров.Медичний, пров.Путіліна, пров.Філатова, 
с.Велика Козара, с.Омильне, с.Нивна, с.Яблунівка, с.Голубин

3783

2

смт Романів – вул.А.Кренца, вул.Б.Хмельницького, вул.Графа Ілінського, вул.Житомирська, 
вул.Калинова: 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29–56; вул.Колуково, вул.Лісова, вул.Мар’янівська, вул.
Міжгірна, вул.Осипенка, вул.Першотравнева, вул.Пригородна, вул.Пушкіна, вул.Шевченка: 62, 
64, 67/3–220; пров.А.Кренца, пров.Б.Хмельницького, пров.Графа Ілінського, пров.Замковий, 
пров.Мар’янівський, пров.Пригородний, пров.Шевченка, вул.Б.Тена, вул.Віля Надводнюка, вул.
Героїв Чорнобиля, вул.Голуба, вул.Жовтнева, вул.Заводська, вул.Зелена, вул.Незалежності, 
вул.Петра Радзихівського, вул.Південна, вул.Промислова, вул.Сагайдачного, вул.Садова, вул.
Смарагдова, пров.Жовтневий, пров.Промисловий, пров.Трудовий, пров.Шкільний, с.Ягодинка, 
с.Борятин, с.Іванівщина, с.Лісна Рудня, с.Садки, с.Тевеліївка, с.Гвіздярня, с.Червоні Хатки, 
с.Залужне, с.Ясногород, с.Монастирок, с.Синява

3834

3

смт Биківка, с.Сарнівка, с.Товща, с.Вільха, с.Мала Токарівка, с.Ольшанка, с.Бубни, с.Улянівка, 
с.Цеберка, с.Прутівка, с.Білки, с.Новопрутівка, с.Новохатки, с.Жовтий Брід, с.Костянтинівка, 
с.Соболівка, с.Вила, с.Годиха, с.Микільськ, с.Межирічка,  
с.Старочуднівська Гута, с.Сульжинівка

3797

4

с.Врублівка, с.Корчівка, с.Гордіївка, с.Камінь,  с.Булдичів, с.Шевченка, с.Химрич, с.Романівка 
– вул.Б.Хмельницького, вул.Весела, вул.Вишнева, вул.Городня, вул.Зелена, вул. Івана 
Шеремета, вул. Молодіжна, вул.Освітянська, вул.Транзитна, вул.Шкільна, вул.Жовтнева,  
вул.Першотравнева, вул.Польова, вул.Середня, вул.40-річчя Перемоги, вул.Лісова,  
вул.Рильського, вул.Садова, с.Разіне, с.Хижинці, с.Мані

3804
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Попередньо ЦВК 
рекомендує виборцям 
дотримуватись за-
гальних правил гігі-
єни, щоб протидіяти 
поширенню коронаві-
русу. Зокрема, мити 
руки, носити маски, 
не підходити до інших 
людей ближче, ніж на 
1,5 м, уникати на-
товпів та мінімально 
пересуватись у при-
міщенні. У разі підви-
щення температури 
понад 37,2 °C краще 
не заходити на ви-
борчу дільницю.

***
Людина має право на утому...
На те, щоб не утриматись від сліз...
Сховатися від світу в себе вдома...
Або втекти у тихий темний ліс...
Людина не залізна... Вона може
Стомитись від усього в якусь мить...
До інших стати трішечки ворожа
І виказати все, що їй болить...
Засуджувать не треба поспішати ,
У душу заглядати їй не слід...
Людина має право не встояти,
Не втримати на плечах цілий світ...
Людина має право на невдачі,
На помилки, падіння у житті...
І ці моменти слабкості не значать,
Що має потонути в каятті...
Людині треба просто розуміння ,
Не осуд і не жалість-співчуття !
Не треба в неї кидати каміння,
Стомитись може кожен від життя...
Не слід казать : «Мені б твої проблеми !
Є ті, кому ще важче, ніж тобі !»
Це так, але душа у всіх окрема...
Не слід усіх судити по собі...
Ми люди – ми не роботи залізні...
Ми можемо стомитись в якусь мить...
Причини можуть бути зовсім різні...
Людину треба просто зрозуміть...
Хтось може крикнуть в запалі щось грізно ,
А потім шкодувать за ті слова...
Пробач йому – людина не залізна ...
Усі ми робим помилки бува...
Щодня в метро, у черзі чи крамниці
Ми бачимо розлючених людей...
Здається , їм дай волю посвариться ,
Сварилися б невпинно цілий день...
Але, якщо замислитись, а може,
Усе насправді зовсім навпаки...
Стомилися , тому такі ворожі ,
Чому б не простягнути їм руки ?
Згадайте , чи ви самі не робили
У запалі в образі щось таке ,
Що стримати у мить ту не зуміли ,
Щось геть на вас не схоже і гірке...
Щасливі не кричать тобі у спину...
Кричать нещасні, ті, кому болить...
Не слід судить людину, бо людина
Не втриматися може в якусь мить...
Давайте станем трішечки добріші,
Розбудимо у серці співчуття...
І стануть зразу люди щасливіше
І легшим стане в кожного життя ...
Давайте будем іншим дарувати
Тепло своє , підтримку і добро ...
І навіть коли важко пам̀ ятати,
Усі ми – люди , що б там не було...

Огнєва Інелла

Як пандемія коронавірусу 
вплинула на внутрішній туризм?

Карантин через 
COVID-19 змусив біль-
шість країн світу закри-
ти кордони для туристів. 
А ті, хто зважився від-
крити туристичний се-
зон, постійно змінюють 
правила в’їзду.

У таких непередбачуваних обста-
винах багато українців не ризикнули 
їхати за кордон, обравши відпочинок 
вдома. Чи справді внутрішній туризм 
вибухнув цього літа, дізнавався Центр 
громадського моніторингу та контр-
олю.

Від моря – до глухих сіл
Із послабленням карантину на 

українські курорти поїхала рекордна 
кількість відпочивальників. Тради-
ційно багато туристів було на Півдні 
(зокрема, в Одеській, Херсонській, Ми-
колаївській областях), а також в Карпа-
тах. Однак не лише там. Притік гостей 
зафіксували майже в усіх регіонах, 
адже через карантин багато хто шукає 
менш популярні місця.

За спостереженням експертів, по-
штовх для розвитку отримав «зеле-
ний» туризм – садиби у віддалених 
селах та на хуторах. Також набрав 
обертів гастротуризм – різноманітні 
екоферми, винні погреби тощо.

«У виграші зараз внутрішній ту-
ризм. Люди починають подорожувати 
і відпочивати у себе в країні, навіть 
відкриваючи щось нове», – стверджує 
голова Всеукраїнської асоціації туро-
ператорів Ігор Голубаха.

Так само оцінюють ситуацію місце-
ві адміністрації. Для прикладу, заступ-
ник голови Полтавської ОДА Катерина 
Рижеченко вважає, що внутрішній 
туризм виграв від закриття кордонів, 
більше того, Полтавщина має всі пе-
редумови для розвитку цієї сфери.

«Карантин, як ніколи, сприяє 
його розвитку. Основною запору-

кою є співпраця і комунікація між 
громадськістю, бізнесом і представ-
никами державної влади. Ми готові 
долучитись до ефективних ініціатив 
і бізнесу, і громадськості», – переконана 
чиновниця.

Туристи як мікроінвестори
Завдяки туристам регіони отри-

мали більші прибутки цього літа. 
Адже туристичні потоки вигідні не 
лише конкретним підприємцям – 
власникам готелів, кемпінгів, рес-
торанів і кав’ярень. Це стимул для 
розвитку багатьох суміжних сервісів. 
Експерти стверджують, що туризм 
створює більше додаткових робочих 
місць, аніж така величезна галузь, як 
будівництво.

За словами підприємця Олексія Бі-
лецького, який має кав’ярню та органі-
зовує екскурсії на Херсонщині, липень 
став найкращим місяцем за кількістю 
відвідувачів, навіть порівняно з ми-
нулим роком. За його підрахунками, 
у попередні сезони регіон відвідали 
близько 10 тисяч людей, тож цьогоріч 
цифри повинні бути не меншими.

«За нашою статистикою, один ту-
рист, який в середньому приїздить на 
Південь на два дні, залишає в регіоні 
близько 2 700 грн. Йдеться про те, що 
він поселився, відвідав екскурсію, ви-
пив кави, пообідав, купив сувенірчик 
на згадку і поїхав. І так 10 000 разів!» – 
розповідає підприємець і додає, що 
прибуток від відпочивальників отри-
мує вся Херсонщина.

«Турист – це мікроінвестор, який із 
собою привозить гроші», – наголошує 
Білецький.

Амбасадори  
з Верховної Ради

Кампанію на підтримку внутріш-
нього туризму «Мандруй Україною» 
запустив Президент Володимир Зелен-
ський. Ініціативу підхопили українці, 
серед яких і народні обранці, які по-
чали публікувати в соцмережах фото 
з відпочинку в Україні.

Так, депутатка від ВО «Батьківщи-
на» Альона Шкрум побувала на остро-
ві Джарилгач (Херсонська обл.). Ірина 
Геращенко з «Європейської солідар-
ності» відвідала Умань, Тальнівщину, 
Морське та Одесу. Депутат «Голосу» 
Андрій Осадчук підкорив гору Тишів 
в Закарпатській області. Заступни-
ця голови фракції «Слуга народу» 
Євгенія Кравчук провела відпустку 
у Приморську (Запорізька обл.). А її 
колега по партії Олександр Санченко 
записав цілий відеогід по найбільш ту-
ристичних місцях країни. Серед його 
порад – Буцький каньйон і Холодний 
Яр на Черкащині, Хаблівський маяк 
на Миколаївщині, Тростянець на Сум-
щині та багато інших цікавих місць.

Побувавши на українських курор-
тах, нардепи змогли вповні оцінити 
виклики вітчизняного туризму.

«Україна має великий туристичний 
потенціал, але поки що не реалізує 
його. Гори, річки, моря, храми, па-
лаци – самі по собі вони не роблять 
країну туристичною Меккою. Бо не 
працюють без двох важливих речей: 
стратегії та інвестицій», – зробила ви-
сновок Євгенія Кравчук.

Щоб підтримати внутрішній ту-
ризм, Український культурний фонд 
заснував грантову програму «Культура 
в часи кризи: інституційна підтримка» 
в обсязі 100 млн грн. Власники турис-
тичного бізнесу можуть отримати до 
1 млн грн допомоги.

Крім того, на збільшення мандрі-
вок Україною працює проєкт «Велике 
будівництво», який має відремонту-
вати дороги до культурних пам’яток 
і навіть самі культурні об’єкти. Також 
розвивати вітчизняну туристичну га-
лузь планує Міністерство культури.

«Ми б хотіли розвивати символи, 
одним з найбільших викликів для нас 
є символ туристичної України», – за-
явив очільник відомства Олександр 
Ткаченко.

Як наголошують експерти, Україна 
має потужний туристичний потен-
ціал, який може зацікавити не лише 
наших громадян, а й іноземців.

Коронавірус проти місцевих виборів: хто кого?
В Україні розпо-

чалася підготовка до 
місцевих виборів, які 
повинні відбутись 
25 жовтня. Партії вже 
висунули своїх канди-
датів, і ті розпочали 
передвиборчу агіта-
цію. Усе, як звичайно, 
проте з однією поправ-
кою – на COVID-19.

Як відбуватимуться вибори 
в умовах карантину і чи є ризик пе-
ренесення? Відповіді на ці питання 
шукали експерти Центру громад-
ського моніторингу та контролю.

Карантинні заходи безпеки
Міністерство охорони здоров’я 

спільно із Центральною виборчою 
комісією працюють над алгорит-
мом щодо дотримання протиепі-
демічних норм під час місцевих 
виборів. Чиновники обіцяють на-
діслати детальну інструкцію всім 
виборчим дільницям.

Контролювати дотримання 
протиепідемічних заходів пови-
нні виборчі комісії. У попередніх 
рекомендаціях ЦВК закликає пра-
цівників виборчих комісій за мож-
ливості використовувати фізичні 

бар’єри – прозорі екрани, захисні 
окуляри тощо.

Крім того, ЦВК пропонує що-
чотири години проводити дезінфек-
цію предметів, з якими контактують 
люди, а також вологе прибирання 
приміщення, де розташована діль-
ниця. Для дотримання соціальної 
дистанції 1,5 м потрібно нанести 
тимчасову розмітку біля входу та 
всередині дільниці. Також необхідно 
провітрювати приміщення щонай-
менше кожні 2 години. На вході до 
дільниці повинні бути одноразові 
рукавички та антисептики для рук.

У разі дотримання всіх цих 
рекомендацій волевиявлення гро-

мадян буде безпечним.
«Дотримання протиепіде-

мічних норм не повинно бути ін-
струментом політичної боротьби. 
Міністерство охорони здоров’я спо-
дівається, що місцева влада розуміє 
всю небезпечність ситуації», – на-
голосив очільник МОЗ Максим 
Степанов.

Вибори за будь-яких умов, 
крім надзвичайних

У ЗМІ час від часу лунають дум-
ки, що місцеві вибори можуть не 
відбутись через епідемію CОVID-19. 
Адже наприкінці літа кількість 

хворих почала зростати і добовий 
приріст перевищив 2 тисячі осіб. 
Однак у МОЗ запевняють, що ви-
бори відбудуться навіть у регіонах 
з найвищим показником захво-
рюваності. За словами головного 
санітарного лікаря України Віктора 
Ляшка, зупинити виборчий процес 
може лише запровадження над-
звичайного стану у регіоні.

«Якщо не буде запроваджено 
надзвичайний стан, то вибори бу-
дуть проведені, в тому числі в «чер-
воній» зоні», – зазначив він.

У парламенті також заявляють, 
що переносити вибори через коро-
навірус не будуть.

«Це може бути небезпечно, це 
може виглядати нерозумно, але 
у нас же є закон. Хіба що вводити 
надзвичайний стан у зв'язку з коро-
навірусом. Теоретично такий сцена-
рій можливий, але я впевнений, що 
натрапимо на шквал критики, нас 
штовхатимуть, розповідатимуть, 
що ми це робимо для того, щоб під-
няти рейтинги, а поки вони низь-
кі – скасовуємо вибори. У нас навіть 
таких дискусій немає, натяків. 99,9% 
ймовірності, що ніхто нікуди нічо-
го переносити не буде», – зауважив 
очільник парламентської фракції 
«Слуга народу» Давид Арахамія.

Секретар РНБО Олексій Да-
нілов закликає українців суворо 
дотримуватись протиепідемічних 
правил, зокрема маскового режиму, 

гігієни та соціальної дистанції, щоб 
не допустити поширення хвороби.

Експерти нагадують, що епіде-
мія коронавірусу – лише один із 
викликів цьогорічних виборів. Не 
варто забувати також про небезпеки 
маніпуляцій та фальсифікацій на 
виборчих дільницях. Попри складні 
умови проведення місцевих виборів, 
голосування повинне бути прозорим 
та чесним, із суворим дотриманням 
правил підрахунку бюлетенів.
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Не словом, а ділом – партія «Наш край» 
Житомирщини презентувала потужну  
команду професіоналів і господарників

Неподалік Житоми-
ра у п’ятницю, 14 серп-
ня, відбулася презен-
тація команди партії 
«Наш край». Місцеві 
вибори не за горами, 
саме тому професіо-
нали та фахівці своєї 
справи розпочали 
роботу з визначення 
цілей та напрямів ді-
яльності команди.

Ми спостерігаємо в Україні тен-
денцію обрання влади, яка гарно 
говорить, проте мало робить. Ви-
конання озвучених планів та обі-
цянок – найважливіша складова 
професійного політика, котрий 
прагне позитивних змін всередині 
країни, а не гарного опису цих змін 
на публіку. Саме тому партія «Наш 
край» розпочинає свою роботу 
з конкретних задач, завдяки яким 
можна буде реалізувати найкращі 
умови насамперед для населення 
у різноманітних сферах життя.

«Сьогодні по всій Україні люди 
розуміють, що на місцевих ви-
борах потрібно обирати не нові 
обличчя зі старими недоліками, 
а професіоналів і фахівців! Люди 
почали шукати не тих, хто більше 
пообіцяє, а тих, кому є що проде-
монструвати зі своїх здобутків», – 
розпочав свій виступ співголова 
партії «Наш край» Олександр 
Мазурчак.

Він також представив нового 
голову Житомирської обласної 
організації політичної партії 
«Наш край» – Сергія Диняка.

Команда «Нашого краю» на 
Житомирщині візьме участь у за-
планованих на жовтень місцевих 
виборах. Представників партії буде 
висунуто до рад усіх рівнів.

Професіоналізм –  головна 
якість, на яку звертає увагу коман-
да партії. «Не словом, а ділом» – 
саме такими словами можна опи-
сати діяльність «Нашого краю».

У залі неодноразово наголо-
шували на тому, що влада пови-
нна складатися зі спеціалістів, 
але на сьогодні все більше тих, 
хто працює неефективно у зв’язку 
з відсутністю знань, фаховості. 
Саме тому «Наш край» сконцен-
трований на роботі з людьми, 
котрі розуміються у конкретних 
сферах.

На сьогодні від партії «Наш 
край» у Верховній Раді представ-
лено 6 народних депутатів, май-
же 4000 депутатів місцевих рад 
по всій Україні, 78 голів – міських, 
сільських, селищних.

У 2015 році дана партія зайняла 
3 місце серед 147 партій, що були 
представлені під час виборів. Це 
говорить про потужну силу коман-
ди «Наш край» та реальну довіру 
виборців.

«Коли ми приходимо в лікар-
ню, то ми обираємо лікаря по його 
фаховості та досвідченості, а не по 
тому, наскільки цей лікар гарний 
або молодий, амбітний. А коли ми 
довіряємо людині своє життя, своє 
майбутнє і своїх дітей, країну, то 
ми не дивимося, досвідчена ця вла-
да чи ні, зможе вона виконати все 
обіцяне чи ні, а це – неправильно», – 
зазначив Олександр Мазурчак.

«Наш край» –  
це сила господарників  
та професіоналів

«Мені приємно, що сьогодні на 
політичній арені я не один. Поряд 
зі мною ті, хто поділяє мої погляди 
та активну громадянську позицію, 
усвідомлює власну відповідальність 
перед суспільством і сумлінно пра-
цює на суспільний добробут, належ-
но виконує свої обов’язки, відстоює 
громадянські права та свободи», – 
наголосив Сергій Диняк під час 
свого виступу.

Команда «Наш край»  
на Житомирщині про плани 
та роботу партії

Ігор Ходак – депутат Жи-
томирської обласної ради, гене-
ральний директор товариства 
«Вівад-09» – представлятиме Жи-
томирський район.

«Ми маємо врахувати минуле, 
врахувати всі свої недоліки і те, що 
ми недопрацювали, і дивитися, на-
бравши в груди повітря, з позитивом, 
з неймовірною силою в майбутнє. 
Ми маємо досягти результату. 
Замало говорити – потрібно пра-
цювати і спілкуватися з виборцями. 
“Наш край” – потужна політична 
сила, з якою у Житомирщини буде 
найкраще майбутнє. Я дякую, що 
я з вами», – наголосив Ігор Ходак.

Володимир Москаленко – Ко-
ростенський міський голова, пред-
ставлятиме Коростенський район.

«Дуже надихає, що у нас є коман-
да однодумців, які хочуть вирішити 
безліч важливих питань простої, 

пересічної людини. У нас є вже до-
свід, історія. Нам на місці видніше, 
що нам робити, куди нам іти, як 
з людьми спілкуватися. Мене ра-
дує, що у нашій команді так багато 
господарників, бо що б не говорили, 
якщо ми не залучимо інвестиції 
в нашу економіку, якщо не будемо 
підіймати заводи та фабрики, щоб 
вони працювали, але вже в нових умо-
вах, то все інше – то просто слова, 
вони нічого не змінять», – ділиться 
Володимир Москаленко.

Степан Нусбаум – депутат 
Житомирської обласної ради, ди-
ректор державного підприємства 
«Новоград-Волинське досвідне 
лісомисливське господарство», 
представлятиме Новоград-Во-
линський район.

«Ти кожного дня йдеш на роботу, 
а після питаєш себе: ”Що я зробив 
хорошого для того, щоб люди жили 
краще?”. Якщо ти думаєш про людей, 
вони завжди тобі скажуть: ”Дякую”. 
Нас чекає дуже важка і довга робота, 
але ми повинні зробити все, що в на-
ших силах», – сказав Степан Нусбаум.

Оксана Олійник – перший 
проректор Державного універ-
ситету «Житомирська політех-
ніка», доктор економічних наук, 
професор.

«Настав той момент, коли 
ти розумієш, що потрібно не 
лише брати, але і щось віддавати. 
Віддавати людям передусім. Пра-
цюючи в університеті, я кожного 
дня переконуюся, що ми маємо 
майбутнє. Що Житомирщина – 
по-справжньому щедра на талано-
витих, розумних, освічених людей. 
У нас є справжня креативна мо-
лодь, яка хоче працювати і може 
працювати, яка готова розвивати 
свій рідний край. Добробут нашої 

країни починається з кожного 
нас», – наголошує Оксана Олійник.

Оле г  К а з юк  –  головний 
лікар Олевської центральної 
лікарні, депутат Житомирської 
обласної ради.

«Назва партії говорить сама 
за себе. Для того, щоб розвивати 
наш поліський край, я і вступив 
в цю партію. Тут дуже потужна 
команда, завдяки спільній роботі 
ми зможемо покращити наш край 

та умови життя для населення об-
ласті», – розповідає Олег Казюк.

Житомирщині не вистачає 
команди справжніх працьовитих 
фахівців, котрі своєю діяльністю 
зможуть вдосконалити та покра-
щити умови нашого краю.

Досить обирати гарні 
вислови – обираймо гід-
них професіоналів, котрі 
демонструють результат!

 Сергій Диняк – голова Житомирської обласної  
     організації політичної партії «Наш край»

 Олександр Мазурчак – співголова партії «Наш край» 

 Ігор Ходак – депутат Житомирської обласної ради,  
      генеральний директор ТОВ «Вівад-09»
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Додаткова оплачувана відпустка для жінок

До Романівського бюро правової до-
помоги Бердичівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги звернулася жителька смт Романів 
громадянка З. Вона є матір’ю, яка виховує 
дитину без батька. Влаштувавшись на робо-
ту, її цікавить питання, чи має вона право 
на додаткову оплачувану відпустку. Фахівець 
Бюро Світлана Крижанівська проінформува-
ла громадянку З. про права жінок, що мають 
право на додаткову соціальну відпустку.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про 
відпустки», жінці, яка працює і має двох або 
більше дітей віком до 15 років, або дитину 
з інвалідністю, або яка усиновила дитину, 
матері особи з інвалідністю з дитинства під-
групи А І групи, одинокій матері, батьку 
дитини або особи з інвалідністю з дитин-
ства підгрупи А І групи, який виховує їх без 
матері (у тому числі у разі тривалого пере-
бування матері у лікувальному закладі), а та-
кож особі, яка взяла під опіку дитину, або 
особи з інвалідністю з дитинства підгрупи 
А І групи, чи одному із прийомних батьків 
надається щорічно додаткова оплачувана 
відпустка тривалістю 10 к. д. без урахування 
святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП). За 
наявності декількох підстав для надання цієї 
відпустки її загальна тривалість не може 
перевищувати 17 к. д.

Термін «одинока матір» на законодав-
чому рівні не визначено, проте відповідно 
до п. 9 постанови Пленуму Верховного 
Суду України «Про практику розгляду 
судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. 
№ 9 одинокою матір’ю вважають жінку, 
яка не перебуває у шлюбі, та у свідоцтві 
про народження дитини якої відсутній 
запис про батька дитини або запис про 
батька зроблено у встановленому порядку 
за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка 
виховує і утримує дитину сама.

Яка ж тривалість такої відпустки та 
підстави для її надання?

Наприклад, якщо жінка має двох дітей, 
кожному з яких до 15 років, або одинока 
мати виховує дитину без батька, або жінка 
виховує дитину-інваліда, або батько виховує 
дитину без матері. У кожному із цих випад-
ків є одна підстава для надання додаткової 
відпустки та її тривалість становить 10 к. д.

Якщо ж, наприклад, одинока мати ви-
ховує двох дітей віком до 15 років, то в неї 
дві підстави для отримання додаткової від-
пустки (статус одинокої матері і наявність 
двох дітей), те ж саме стосується і одиноко-
го батька. Якщо підстав більше однієї, тоді 
тривалість відпустки становитиме 17 к. д.

Щорічні додаткові відпустки за бажан-
ням працівника можуть надаватись одно-
часно з щорічною основною відпусткою або 
окремо від неї. Щорічні основна та додаткові 
відпустки надаються працівникові з таким 
розрахунком, щоб вони були використані, 
як правило, до закінчення робочого року.

Отже, право на додаткову відпустку 
мають такі одинокі матері: 

жінка, яка не перебуває у шлюбі 
і у свідоцтві про народження дитини 

якої відсутній запис про батька дитини 
або запис про батька зроблено в уста-
новленому порядку за вказівкою матері, 
вдова, жінка, яка виховує дитину без 
батька (в тому числі розлучена жінка, 
яка сама виховує дитину).

Якщо жінка д ійсно є одинокою 
матір’ю, тобто не перебуває у шлюбі 
і у свідоцтві про народження дитини від-
сутній запис про батька дитини, або запис 
про батька зроблено в установленому по-
рядку за її вказівкою, або вдова, то вона 
має право на вищезазначену відпустку.

Враховуючи те, що додаткова соціаль-
на відпустка надається один раз протя-
гом календарного року і за цей час статус 
одинокої матері може змінитися, робото-
давець має право вимагати поновлення 
зазначених документів один раз на рік.

Зокрема, одним з таких документів, 
наприклад, може бути: рішення суду 
про позбавлення відповідача батьків-
ських прав; ухвала суду або постанова 
слідчого про розшук відповідача у справі 
за позовом про стягнення аліментів; акт, 

складений соціально-побутовою комісією, 
створеною первинною профспілковою ор-
ганізацією чи будь-якою іншою комісією, 
утвореною на підприємстві, в установі, 
організації, або акт дослідження коміте-
том самоорганізації населення, в якому 
зі слів сусідів (за наявності їх підписів 
у акті) підтверджується факт відсутності 
участі батька у вихованні дитини; довід-
ка зі школи (дитячого садка) про те, що 
батько не бере участі у вихованні дитини 
(не спілкується з учителями, не забирає 
дитину додому, не бере участі в батьків-
ських зборах) тощо.

Отже, якщо жінкою буде надано будь-
який офіційно складений, оформлений 
та засвідчений в установленому порядку 
документ, у якому з достатньою достовір-
ністю підтверджується відсутність участі 
батька у вихованні дитини, то вона матиме 
право на зазначену відпустку за підставою 
«одинока мати».

Начальник Бюро  
С. І. Крижанівська  

(04146)2–29–13

5 вересня – Міжнародний 
день благодійництва

Лариса Бджілка

Міжнародний 
день благодійни-
цтва – це свято, 
яке відзначають зі 
словами щирої по-
дяки та найкращими 
побажаннями для 
усіх благодійників, 
аби їх серця й надалі 
безкорисливо пере-
ймалися життям 
нужденних.

Милосердя, щедрість, добро-
та, любов, доброзичливість – усі 
ці риси характеру та їх прояв 
у повсякденному житті прита-
манні мудрим людям.

На теренах Романівщини, 
поміж нас, живе та працює 
благодійник, меценат, «Янгол 
Добра», людина, у якої присутні 
усі перераховані вище риси ха-
рактеру, – Ігор Євгенович Ходак. 
Людина, яка попри «злі язики», 
невтомно продовжує робити до-
бро та допомагати тим, хто по-
требує допомоги. Людина, яка 
хоче змінити сумні барви життя 
на ніжні та яскраві кольори.

Тож успіхів Вам, шановний 
Ігорю Євгеновичу, нехай Господь 
Бог Вам завжди допомагає у тво-
ренні хороших справ.

У цей день Ігор Євгенович 
Ходак на своїй фейсбук-сторінці 
привітав усіх благодійників та 
волонтерів.

«5 вересня світ відзначає 
Міжнародний день благодій-
ності. Нині для України це свя-
то стало особливо актуальним, 
адже неможливо переоцінити 
роль волонтерської та благо-
дійницької діяльності в умовах, 
коли на Сході країни тривають 
воєнні дії й практично кожен 
українець став дотичним до 
волонтерства. Водночас не ли-
шаються поза увагою й інші со-
ціальні проблеми, оскільки поки 
в Україні є хоча б один сирота 
або одна хвора дитина, поки 
є самотні люди похилого віку, 
поки довкілля потребує захис-
ту – доти благодійна діяльність 
буде потрібною та актуальною.

Не дивлячись на фінансово-
економічну ситуацію, благодій-
ність є часткою загальної духо-
вної культури українців.

Шановні благодійники, во-
лонтери, меценати і просто не-

байдужі друзі! Для мене честь 
бути у ваших лавах, адже я щиро 
переконаний, що разом ми здат-
ні зробити світ хоча б трішки 
добрішим і надихнути інших 
на добро.

Ми обрали нелегку, але дуже 
почесну і шляхетну справу – до-
помагати іншим. Сьогодення по-
казує, якою важливою й необхід-
ною є наша робота. І попри те, 
що побутує думка, ніби добрі 
справи прийнято робити мовч-
ки, я закликаю кожного з вас ді-
литися цим, адже так ви не лише 
надихаєте інших, а й озвучуєте 
проблеми, про які інші можуть 
не знати.

Озирніться навколо. Допо-
можіть тому, кому вкрай потріб-
на допомога. Будьте чуйними, 
лагідними і щедрими, бо саме 
Милосердя і Доброта – два кри-
ла, які врятують світ!» – написав 
благодійник.

Рятувальники 
закликають батьків 
дбати про безпеку 
підростаючого 
покоління

Щодня в Україні виника-
ють десятки надзвичайних 
подій, на яких гинуть та 
травмуються наші співвіт-
чизники.

Більшість із них – нещасні ви-
падки, або наслідки легковажного 
ставлення до безпеки самих же 
громадян. Проте найбільш прикро, 
коли за недбалість дорослих 
доводиться розплачувати-
ся здоров’ям або й життям 
маленьких дітей. Схоже, що 
прості заклики рятуваль-
ників малоефективні для 
більшості громадян. Кожен 
впевнений, що біда може 
статися з будь-ким, але не 
з ним…

Так, 24 серпня корости-
шівські рятувальники допо-
могли хлопчику, який по-
трапив у справжню халепу. 
Дитина возилася з велосипе-
дом, і її палець застряг між 
ланцюгом та зіркою заднього 
колеса. Фахівці ДСНС ножи-
цями перерізали ланцюг велосипеда 
та вивільнили палець малюка. Допо-
мога медиків дитині не знадобилася.

Шановні батьки!
• Якщо ви залишаєте дитину 

вдома саму, переконайтеся, що всі 

наявні в помешканні електроприла-
ди та газове обладнання знаходяться 
у справному стані, а сірники сховані 
у недоступному місці.

• Не залишайте без нагляду ді-
тей вдома самих, якщо вони не в змо-
зі самостійно вирішити проблеми, 
які можуть виникнути.

• Вирушаючи на відпочинок до 
водойми або на природу, слідкуйте 
за тим, щоб діти не залишались без 
нагляду.

• Слідкуйте за тим, щоб мало-
літні діти не відвідували самостій-
но місцеві ставки, річки, покинуті 
будівлі.

Пам'ятайте, що безпека вашої 
дитини – це, перш за все, ваша осо-
биста відповідальність!
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Київське сухе 
варення з груш

• ІНГРЕДІЄНТИ: груші – 1 кг, цукор – 500 г.
• Миємо груші. Зрізаємо шкірку з міцних, трохи 

недостиглих груш.
• Опускаємо груші в каструлю з водою. Зрізану 

шкірку додаємо до груш. Коли вода набуде солодкого 
смаку, ставимо каструлю на повільний вогонь і три-
маємо, поки груші не вдасться проколоти голкою. 
Вона повинна вільно увійти в м’якоть груші, але 
плід не повинен розпастися.

• Викладаємо груші на сито. Коли вони просо-
хнуть, ставимо на дуже слабкий вогонь в духовку.

• Воду, в якій лежали груші, продовжуємо вари-
ти, додавши 250 г цукру, до густоти сиропу.

• Потім дістаємо груші і, тримаючи за хвостики, 
вмочуємо кожну в сироп. Обсипаємо цукром.

• Груші складаємо на деко і знову ставимо в духо-
вку. Повторюємо процедуру декілька разів.

• Сироп уварився і став густим. Занурюємо груші 
в сироп, потім в цукор. Викладаємо на деко. Про-
цедуру потрібно повторити 4 рази.

• Висушуємо зацукровані фрукти. Зробити це 
можна в духовці – від 6 до 12 годин, залишивши двер-
цята відчиненими при температурі до 45 градусів, 
в електросушарці – від 30 до 50 градусів.

Пастила з груш
• ІНГРЕДІЄНТИ: груші – 6–8 шт., цукровий 

пісок – 1/4 склянки, вода – 1/4 склянки.
• Груші очищаємо від шкірки, вичищаємо на-

сіння, прибираємо плодоніжки. Розрізаємо на 4–6 
частин. Чим дрібніше ріжемо, тим простіше потім 
буде перетирати пюре.

• Викладаємо в каструлю, наливаємо воду і ста-
вимо на середній вогонь.

• Уварюємо масу до густого пюре 1–1,5 години, не 
забуваючи часто помішувати – інакше пюре швид-
ко пригорить. Якщо пюре неоднорідне, то можна 
протерти його через сито або розім’яти дерев’яною 
ступкою.

• Хвилин за 10 до готовності додаємо цукор. 
Збиваємо до повного розчинення.

• Викладаємо на деко, застелене пекарським 
папером, і ставимо в духовку на температуру 90 
градусів, при цьому залишаючи маленьку щілину 
для виходу вологого повітря. Якщо у вашої плити 
хороша вентиляція, щілину можна і не залишати.

• Сушимо грушеву пастилу до того моменту, 
поки вона перестане бути рідкою і прилипати до 
пальців. Але при цьому пастилу з груш важливо не 
пересушити в духовці – вона повинна легко скручу-
ватися, а не ламатися.

Джерело: smachno.ua

Сушити можна 
будь-які сорти слив, 
але краще всього 
тримати форму бу-
дуть плоди тверді та 
щільні на дотик. При 
цьому сливи повинні 
бути повністю дозрі-
лими.

�� Підготовка слив до 
сушіння складається з де-
кількох кроків:

• Сортування. Перебираючи 
фрукти, слід відразу ж відкидати 
екземпляри з гниллю та різними 
ушкодженнями. Для сушіння по-
трібно вибирати тільки найкращі 
плоди.

• Очищення. Фрукти миють 
під проточною водою та вити-
рають паперовими рушниками.

• Видалення кісточок. Сливу 
розрізають навпіл і виймають 
серцевину. На цьому підготовка 
слив для сушіння без кісточок 
завершена. Можна приступати 
безпосередньо до дегідратації. 
Якщо ви плануєте сушити чор-
нослив із кісточкою, то даний 
етап пропускаємо та виконуємо 
всі інші кроки.

• Бланшування. В літрі 
окропу розчиняють 1 чайну 
ложку харчової соди та зану-
рюють в цей розчин сливу на 20 
секунд. Кількість рідини розра-
ховують так, щоб фрукти були 
повністю покриті водою. Якщо 
необхідно, збільшують порцію 
в декілька разів. Дана проце-
дура потрібна для того, щоб 
видалити з поверхні восковий 
шар. Шкірка від перебування 
в окропі повинна потріскати-
ся, що буде сприяти кращому 
випаровуванню рідини. Після 
бланшування сливу проми-
вають під проточною водою. 
Плоди ретельно просушують 
за допомогою паперових руш-
ників чи серветок.

Способи сушіння сливи
Технологія сушіння слив 

надзвичайно проста. Існують 
різноманітні способи, як суши-
ти сливи, щоб приготувати чор-
нослив своїми руками. Нижче 
ви дізнаєтесь, як найпростіше 
провести цей процес у домаш-
ніх умовах.

Як сушити сливи на сонці
Підготовлену сливу викла-

дають на решітки або в добре 

провітрювані ящики та ви-
носять на сонце. Кожен вечір 
ємності з фруктами заносять 
у приміщення та виставляють 
назад лише на наст упний 
день, не раніше того моменту, 
як зійде роса.

Загальний час сушіння на 
сонці – від 4 до 6 днів. Це за-
лежить від погодних умов і від 
розміру плодів.

Після того, як сушіння за-
вершено, сухофрукти потрібно 
остаточно досушити в тіні. На це 
піде ще близько 3–4 днів.

Як сушити сливи  
у духовій печі

Для сушіння слив у духо-
вій печі використовують деко. 
Щоб зберегти деко чистим, 
його застеляють пекарським 
папером. Також проводити 
сушку можна на спеціальних 
решітках.

Підготовлені плоди виклада-
ють в один шар. Якщо слива була 
розрізана навпіл, то її укладають 
шкіркою вниз.

�� Сушка в духовій печі 
складається з декількох 
етапів:

• 5 годин при температурі 
+50ºС;

• 6 годин при температурі 
+70ºС;

• до готовності продукту при 
температурі +75…+80 С.

Між етапами деко із слива-
ми виймають з духовки, пере-
вертають чорнослив і дають 
йому повністю охолонути. 
Після – продовжують процес 
за інструкцією.

Як сушити сливи 
у електросушарці

Для того, щоб приготувати 
чорнослив у електросушарці, 
сливи викладають на спеціаль-
ні піддони в один шар. Якщо 
ви сушите половинки плодів, 
то їх необхідно розташувати 
зрізом вгору. Температурний 
режим за весь час сушіння буде 
змінюватись:

1 етап: сушимо 4 години при 
температурі +50…+55ºС. Міняємо 
лотки місцями та перевертаємо 
шматочки.

2 етап: сушимо 4–6 годин 
при температурі +60 º С. Міняємо 
лотки, перевертаємо сливи.

3 етап: до готовності про-
дукту, приблизно, 4–6 годин при 
температурі +75…+80 С.

Джерело: gospodarochka.in.ua

Гороскоп на тиждень 9 - 15 вересня

 Смачного!

ОВЕН
Ваша емоційність 

і  нервозність цього 
тижня просто зашкалювати-
ме. Подумайте, перш ніж щось 
сказати.

ТЕЛЕЦЬ
Аби уникнути кон-

фліктів і  протиріч, 
уважно слухайте спів-

розмовників. Не поспішайте, 
а дійте згідно плану.

БЛИЗНЮКИ
Період сприятли-

вий для вирішення 
питань у діловій сфері 

і особистому житті. Можлива 
зустріч з людиною з минулого.

РАК
Вас можуть ошу-

кати, тому перед під-
писанням важливих 

паперів заручіться підтримкою 
спеціаліста.

ЛЕВ
Чим менше емоцій 

ви проявлятимете на 
цьому тижні, тим сприятли-
вішим він буде. Приділіть час 
сім`ї і коханій людині.

ДІВА
Сприятливий пері-

од у всіх розуміннях. 
Уникайте незапланованих ви-
трат, це негативно вплине на 
подальший стан.

ТЕРЕЗИ
Досягнете гармо -

нії у багатьох сферах. 
Вдасться усунути про-

тиріччя і налагодити відносини 
з батьками і дітьми.

СКОРПІОН
У погоні за задово-

леннями постарайтеся 
не зіпсувати стосунки. Займіть-
ся краще зміною чи покращен-
ням методів роботи.

СТРІЛЕЦЬ
Час для нових ро-

мантичних знайомств 
настав. Активніше долучайтеся 
до громадського життя – отри-
маєте задоволення.

КОЗЕРІГ
Період нелегкий, 

але продуктивний у фі-
нансовому плані. Мо-

жете зустріти перешкоду, якщо 
імпульсивно реагуватимете.

ВОДОЛІЙ
Ви опинитеся у цен-

т рі  у ваг и,  ус і  при -
слухатимуться до вас. 
Займіться спортом, це 

вас збадьорить і надасть сил 
і енергії.

РИБИ
Як що не  можете 

стримувати себе, краще 
не починайте серйозну 

розмову. Можливий несподі-
ваний поворот у відносинах 
з колегами.

Як сушити  
сливи на зиму

Куточок ГОРОДНИКА

9
вересня
середа

10
вересня
четвер

11
вересня
п’ятниця

12
вересня
субота

13
вересня
неділя

14
вересня

понеділок

15
вересня
вівторок

+ 12°
+ 23°

+ 12°
+ 25°

+ 11°
+ 19°

+ 10°
+ 23°

+ 13°
+ 25°

+ 12°
+ 22°

+ 12°
+ 21°

740 745 745 743 742 744 743
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 14.09 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 15.09 ÑÅÐÅÄÀ, 16.09 ×ÅÒÂÅÐ, 17.09 Ï’ßÒÍÈÖß, 18.09 ÑÓÁÎÒÀ, 19.09 ÍÅÄ²Ëß, 20.09

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Росселла" 16+
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.25, 23.25 Спорт
15.20 Реаліті�шоу
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Д/с "Планета інно�

вацій. Енергія вітру"
18.55 Д/с "Дика прогулян�

ка"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
21.35 "Зворотний відлік"
23.35 Бюджетники
04.30 Д/ф "Висота 307.5"

1+1

09.25,10.25 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.20  "Розсміши коміка"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали

2020"
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 "Кохання
без пересадок" 16+

13.50 Х/ф "Нянька за вик�
ликом" 16+

15.45 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
00.00 Т/с "Мереживо долі"

ÑÒÁ

06.20, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

08.15 Т/с "Комісар Рекс"
11.20, 14.50 Т/с "Слід"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
18.00 "Супермама"
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.45 Т/с "І будуть

люди" 16+
01.05 "Я соромлюсь свого

тіла" 18+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
10.55 Т/с "Рішає Оністрат"
12.00, 13.15 Х/ф "Націо�

нальна безпека" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.15, 16.25 Х/ф "Хітмен"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с "Пес�5" 16+
22.50 Свобода слова
00.00 Х/ф "Вуличний

боєць" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
10.10 Шалена зирка 12+
12.10 М/ф "Геркулес"
14.00 Х/ф "Надзвичайні

пригоди Адель Блан�
Сек" 16+

16.10 Х/ф "Бандитки"
18.00 Le Маршрутка
19.00 У кого більше 12+
21.00 Х/ф "Клони"
22.50 Х/ф "Район 9" 16+
01.10 Х/ф "Мама!" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "У зоні особли�
вої уваги"

10.50 Х/ф "Швидкість: Ав�
тобус 657" (16+)

12.30,16.30, 19.00, 22.00,
02.20 "Свідок"

12.50 "Таємниці світу"
14.55 "Легенди  Одеси"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Гоморра" (16+)
00.40 Х/ф "Заручники

страху"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20 Реальна містика
12.20,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
16.00 Історія злочину 16+
18.00, 05.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка 3" 12+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці
23.30,02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Росселла" 16+
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.30, 23.55 Спорт
15.20 Реаліті�шоу
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
21.40 Наші гроші
22.15 Святі та грішні
00.00 Перша шпальта
03.30 Д/ф "Висота 307.5"

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20, 13.20, 14.15,
15.15 "Міняю жінку"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали

2020"
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.45,00.45 "Майже ко�

лишні"
²ÍÒÅÐ

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

лет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25,15.25 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
00.00 Т/с "Мереживо долі"

16+
ÑÒÁ

05.20,23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.10, 01.05 Т/с "Комісар
Рекс"

09.15 "МастерШеф � 8" 12+
11.55, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35 Т/с "Слід"
18.00 "Супермама"
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.45 Т/с "І будуть

люди" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
10.50, 13.25 Х/ф "Іграшкові

солдатики" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.40, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.20 Х/ф "Секретні аген�

ти" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Пес�5" 16+
22.50,02.30 Т/с "Мен�

таліст" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
11.00 Х/ф "Клони"
12.50 Суперінтуїція 12+
14.50 Хто зверху? 12+
16.50 Х/ф "Останній мис�

ливець на відьом"
19.00 Кохання на виживан�

ня 16+
21.00 Х/ф "Час розплати"
23.40 Х/ф "Мисливці на

відьом" 18+
01.30 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Хід у відповідь"
10.35, 22.30 Т/с "Гоморра"

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

Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.25 "Реальні злочинці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20 Реальна містика
12.20,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00, 05.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка 3" 12+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці
23.20 Контролер
00.00,02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+
01.30 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Росселла" 16+
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.30, 23.55 Спорт
15.20 Реаліті�шоу
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
21.40 Вбивство Гонгадзе.
22.40 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
00.00 Спільно

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20, 13.20, 14.15,
15.15 "Міняю жінку"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали

2020"
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.45,23.55 "Світ навиворіт

11: Китай"
²ÍÒÅÐ

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

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

16+
ÑÒÁ

05.30, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.25, 01.05 Т/с "Комісар
Рекс"

09.30 "МастерШеф � 8" 12+
11.55, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35 Т/с "Слід"
18.00 "Супермама"
19.05 "Про що мовчать

жінки" 16+
20.15, 22.45 Т/с "І будуть

люди" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
11.00, 13.10 Х/ф "Вуличний

боєць" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.45, 16.25 Т/с "Пес" 16+
16.40 Х/ф "Найманець" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с "Пес�5" 16+
22.45, 02.55 Т/с "Менталіст"
00.50 Х/ф "Каратель" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.50 Х/ф "Справа 39" 16+
13.00 Хто проти блондинок
15.10,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Марсіанин" 16+
00.00 Х/ф "Залізне небо:

Нове пришестя" 16+
01.50 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
02.45 Служба розшуку

дітей
05.00 Абзац

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Сто грамів" для
хоробрості..."

10.35, 22.30 Т/с "Гоморра"
12.50 "Таємниці криміналь�

ного світу"
14.30 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.35 "Реальні злочинці"
01.10,03.10 "Речовий доказ"
03.55 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20 Реальна містика
12.20,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00, 05.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка 3" 12+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці 2"
23.30, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Росселла" 16+
10.30 Світова медицина
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.30, 23.55 Спорт
15.20 Реаліті�шоу
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
18.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
21.40 Схеми.
22.15 Т/с "Модус" 16+
00.00 #ВУКРАЇНІ

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 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2020"
00.45 Х/ф "Пригоди Посей�

дона"

²ÍÒÅÐ

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

лет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25,15.25 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
00.00 Т/с "Мереживо долі"

16+
ÑÒÁ

05.15, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.05, 01.05 Т/с "Комісар
Рекс"

09.05 "МастерШеф � 8" 12+
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35 Т/с "Слід"
18.05 "Супермама"
19.10 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "І будуть

люди" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 13.15 Х/ф "6 днів"
12.45,15.45 Факти. День
13.30, 16.25 Т/с "Пес" 16+
16.35 Х/ф "Король злодіїв"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.30 Т/с "Пес�5" 16+
22.45, 02.45 Т/с "Менталіст"
00.45 Х/ф "Секретні аген�

ти" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Шлях чарівника"
16+

10.50 Х/ф "Медовий
місяць" 16+

15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Трон: Спадок"

16+
23.50 Х/ф "Анонім" 16+
02.55 Служба розшуку

дітей
03.00 Зона ночі
05.00 Абзац

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Свідоцтво про
бідність"

10.25, 22.30 Т/с "Гоморра"
(16+)

12.50 "Вартість життя"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20,03.55 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.25 "Реальні злочинці"
01.00,03.00 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20 Реальна містика
12.20,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00, 05.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка 3" 12+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці
23.20 Слідами
00.00, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Росселла" 16+
10.30 Світова медицина
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.30, 23.55 Спорт
15.20 Реаліті�шоу
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
21.40 Д/с "Світ майбутньо�

го.
22.15 Т/с "Модус" 16+
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
23.25 "Вечірній квартал"
00.25 Х/ф "Двадцять сім

весіль"

²ÍÒÅÐ

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

лет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25,15.25, 23.50 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
03.15 "Чекай на мене

ÑÒÁ

07.50 "Урятуйте нашу роди�
ну" 16+

11.20, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

19.00, 22.50 Т/с "Життя пре�
красне" 12+

22.45 "Історії успіху"
00.35 Х/ф "Флірт з сорока�

річною" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10 Анти�зомбі
11.10, 13.25, 13.45 Т/с "Ви�

жити за будь�яку
ціну�2"

12.45,15.45 Факти. День
14.55,16.20, 02.00 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
17.10,20.10 Дизель�шоу
18.45 Факти. Вечір
23.00  "На трьох�8" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.50 Аферисти в мережах
09.50 Кохання на виживан�

ня 16+
11.50 Хто зверху? 12+
14.00 Х/ф "Трон: Спадок"

16+
16.20 Х/ф "Час розплати"

16+
19.00 Х/ф "Ніч у музеї"
21.10 Х/ф "Ніч у музеї 2"
23.30 Х/ф "Некромант" 18+
02.25 Служба розшуку

дітей
02.30 Зона ночі
05.20 Стендап шоу 16+

ÍÒÍ

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

09.00 Х/ф "Чужі тут не хо�
дять"

10.40, 22.30 Т/с "Гоморра"
12.50,03.55 "Правда життя"
14.55 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.20 "Реальні злочинці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.20  Реальна містика
12.20,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00 Т/с "Виходьте без

дзвінка 3" 12+
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Гра в

долю" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Енеїда
10.10 Х/ф "Брехати, щоб

бути ідеальною" 16+
11.55,01.05 Пліч�о�пліч
12.25 Школа майбутнього.
13.30 Астероїди
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Т/с "Таємний код

віри" 12+
16.45 Всенічне бдіння
19.30 Велика вечірня
20.30 Д/с "Світ майбутньо�

го.
21.20 Д/с "Неймовірні вина�

ходи"
22.00 Х/ф "Однієї чарівної

ночі" 18+
00.05 Святі та грішні

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
15.30 "Танці з зірками 2020"
19.30,05.15 ТСН
20.15,04.25 "Чистоnews
20.25 "Вечірній квартал
21.45 "Вечірній квартал"
23.10,00.10 "Світське жит�

тя. 2020"
²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Ласкаво проси�

мо, або Стороннім
вхід заборонений"

12.40 Х/ф "Пригоди Шерло�
ка Холмса та докто�
ра Ватсона

15.40 Т/с "По різних бере�
гах" 16+

20.00,03.00 "Подробиці"
20.30 Концерт "Інтер. Лай�

ма. Рандеву"
22.20 Х/ф "Принцеса на бо�

бах"
00.30 Х/ф "Ігри дорослих

дівчат"

ÑÒÁ

09.30 "Неймовірна правда
10.55 Т/с "І будуть люди"
16.55,22.50 "Звана вечеря"

12+
19.00 "МастерШеф � 10" 12+
00.50 Х/ф "Несплячі в

Сіетлі" 16+

ICTV

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

09.40 Т/с "Таємні двері"
12.45 Факти. День
13.05 Т/с "Пес�5" 16+
16.40 Х/ф "Форсаж" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Подвійний фор�

саж"
23.25 Х/ф "Адреналін" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 У кого більше 12+
10.50 Хто зверху? 12+
13.00 М/ф "Думками нави�

воріт"
14.50 Х/ф "Ніч у музеї"
17.00 Х/ф "Ніч у музеї 2"
19.00 Х/ф "Ніч у музеї: Тає�

мниця гробниці" 16+
21.00 Х/ф "Пікселі" 16+
23.00 Х/ф "Залізне небо:

Нове пришестя" 16+
02.20 Зона ночі
05.20 Стендап шоу 16+

ÍÒÍ

06.00 Х/ф "Зворотного
шляху немає"

10.00 Х/ф "Єдина дорога"
12.00 "Легенди  розшуку"
15.35 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кубанські коза�

ки"
21.35 Х/ф "Закусочна на

колесах"
23.35 Х/ф "Патруль часу"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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

ка
08.40 Т/с "Ласкаво проси�

мо на Канари" 12+
12.30, 15.20 Т/с "Без коли�

вань" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Довга до�

рога до щастя" 12+
20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с "Пробуд�

ження кохання" 12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30, 00.05 Т/с "Таємний

код віри" 12+
15.00,01.35 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.
19.55 Д/ф "Острови.
21.20 Розважальна програ�

ма
22.00 "Мері: створення

принцеси" 16+
01.05 Пліч�о�пліч

1+1

09.00 "Лото�забава"
09.25 "Світ навиворіт"
15.15 Т/с "Свати"
18.15 "Українські сенсації
19.30,05.00 ТСН
21.00 "Танці з зірками 2020"
00.40 Х/ф "Ми купили зоо�

парк"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Чудова п'ятірка
14.00 Т/с "По різних бере�

гах" 16+
18.00 Х/ф "У полоні стихії"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "21 міст"
22.25 Х/ф "Пригоди Шерло�

ка Холмса та докто�
ра Ватсона

01.35 Д/п "Діана. 7 Днів"
ÑÒÁ

08.50 "МастерШеф � 10" 12+
12.40 "Супермама"
16.55 "Хата на тата" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

тіла" 16+
ICTV

08.25 Секретний фронт
09.25 Громадянська оборо�

на
10.20 Т/с "Відділ 44" 16+
12.15, 13.00 Х/ф "Форсаж"
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Подвійний фор�

саж"
18.45 Факти тижня
21.00 Х/ф "Форсаж
01.45 Х/ф "Король злодіїв"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.15 Kids' Time
06.05 Мультфільми
07.20,02.00 Варьяти 12+
09.10 М/ф "Кролик Петрик"
11.00 М/ф "Думками нави�

воріт"
12.50 Х/ф "Дім з прикола�

ми"
14.20 Х/ф "Ніч у музеї: Тає�

мниця гробниці" 16+
16.20 Х/ф "Пікселі" 16+
18.20 Х/ф "Вартові Галак�

тики" 16+
21.00 Х/ф "Вартові Галак�

тики 2" 12+
23.50 Х/ф "Медовий

місяць" 16+
ÍÒÍ

07.20 Т/с "Банкірші"
11.15 Х/ф "Кубанські коза�

ки"
13.20 Х/ф "Стара, стара

казка"
15.15 Х/ф "Старий Хота�

бич"
17.00 Х/ф "Закусочна на

колесах"
19.00 Х/ф "Не можу сказа�

ти "прощавай"
20.45 Х/ф "Дівчина без ад�

реси"
22.30 Х/ф "Атака Юрського

періоду" (16+)
00.05 Х/ф "Патруль часу"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.50, 03.10 Т/с "Лінії жит�
тя"

13.00 Т/с "Назавжди"
17.00, 21.00 Т/с "Рись" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с "Без коли�

вань" 12+
05.50 Сьогодні
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З 1 жовтня в Україні вилучать з обігу  
25 копійок і застарілі банкноти

У Нацбанку дали 
роз̀ яснення щодо 
того, як відбувати-
меться процес ви-
лучення, та детально 
пояснили, де можна 
обміняти монети та 
банкноти.

Про вилучення з обігу  
25 копійок

• Монети 25 копійок пере-
стануть бути платіжним засо-
бом в Україні та будуть вилучені 
з обігу з 1 жовтня 2020 року. Тоб-
то ними не можна буде розрахо-
вуватися за товари чи послуги.

• Чому? Тому що зараз 25 
копійок не розмінюються через 
вилучення з обігу монет номіна-
лами 1, 2 та 5 копійок, що відбу-
лося торік. Завдяки їх вилученню 
з обігу ця проблема вирішиться.

• Але це не привід для хви-
лювання. Громадяни зможуть 
без обмежень та безкоштовно 
обміняти ці монети на монети 
та банкноти інших номіналів, 
кратних 10 копійкам, упродовж 
наступних трьох років:

– упродовж першого року 
з дати вилучення їх з обігу – до 
30 вересня 2021 року включно – 
в усіх відділеннях українських 
банків;

– упродовж трьох рок ів 
з дати вилучення їх з обігу – до 
30 вересня 2023 року включно – 
у Національному банку та упо-
вноважених банках (Ощадбанк, 
ПриватБанк, Райффайзенбанк 
Аваль, ПУМБ).

Про вилучення з обігу 
застарілих банкнот

• Банкноти гривні старих 
зразків, уведені в обіг до 2003 
року, перестануть бути платіж-
ним засобом в Україні та будуть 
вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 
року. Тобто ними не можна буде 
розраховуватися за товари чи по-
слуги.

• Чому? Надто велика різ-
номанітність банкнот і монет 
призводить до плутанини в га-
манцях та зайвого часу під час 
здійснення розрахунків.

• Але це не привід для хви-
лювання, якщо ви маєте такі 
банкноти. Громадяни зможуть 
без обмежень та безкоштовно 
обміняти їх на монети та бан-
кноти інших номіналів та зразків 
упродовж наступних трьох років:

– упродовж першого року 
з дати вилучення їх з обігу – до 
30 вересня 2021 року включно – 
в усіх відділеннях українських 
банків;

– упродовж трьох рок ів 
з дати вилучення їх з обігу – до 
30 вересня 2023 року включно – 
у Національному банку та упо-
вноважених банках (Ощадбанк, 

ПриватБанк, Райффайзенбанк 
Аваль, ПУМБ).

Про активніше виведення 
з обігу паперових 1, 2 
гривневих банкнот

• 1 жовтня 2020 року Націо-
нальний банк активніше вилуча-
тиме з обігу паперові банкноти 
номіналом 1 і 2 гривні та монети 
1 гривня 1996 року золотистого 
кольору.

• На відміну від 25 копійок та 
старих банкнот, уведених у обіг 
до 2003 року, вони поки що за-
лишаться у готівковому обігу. Їх 
не потрібно спеціально обміню-
вати, ними можна продовжувати 
розраховуватися. Але ті банкно-
ти і монети, що потраплятимуть 
у банки, не повертатимуться на-
зад у обіг.

• Поступово їх ставатиме все 
менше, натомість вони замінюва-
тимуться відповідними номіна-
лами обігових монет зразка 2018 
року сріблястого кольору.

Що буде з вилученими 
грошима

• Вилучені з обігу монети та 
банкноти будуть утилізовані На-
ціональним банком.

• Утилізація монет відбува-
тиметься шляхом знищення на 
них мотивів зображень на спе-
ціальному обладнанні, а метал 
піде на переплавку.

• Банкноти будуть утилізо-

вані у повністю автоматичному 
режимі за допомогою спеці-
ального сучасного обладнання 
з онлайн модулями для зни-
щення. Банкноти поріжуться 
на дрібні частини (шредінг), 
відновити які неможливо, після 
чого ця здрібнена маса утилі-
зується на полігонах твердих 
побутових відходів.

• Для полегшення готівкових 
розрахунків в Україні можуть 
застосовуватися правила за-
округлення загальних (у чеку) 
сум розрахунків готівкою за то-
вари (роботи, послуги) до сум, 
кратних 10 копійкам, що діють 
у Україні із 2018 року.

Для чого НБУ це робить?
• Таке рішення Національ-

ного банку є наступним кроком 
у межах політики оптимізації 
готівкового обігу України.

• У перспективі банкнотно-
монетний ряд гривні скоротить-
ся із 17 до 12 номіналів. Так він 
наблизиться до найпоширенішої 
світової практики: усього зали-
шиться 6 номіналів монет та 6 
номіналів банкнот.

• Це зробить готівкові роз-
рахунки зручними, простими 
та комфортними.

• Ключові причини та пере-
ваги вилучення з обігу монет 
дрібних номіналів:

1. Спрощення та зруч-
ність розрахунків готів-
кою.

• Банкноти старого зразку, 

введені в обіг до 2003 року, вже 
майже не виконують свою функ-
цію платіжного засобу. Зараз 
у обігу їх залишається менше 2% 
від загальної кількості банкнот. 
Упродовж трьох останніх років 
їх обсяг у обігу майже не змі-
нився, тобто громадяни ними не 
розраховуються, ці банкноти не 
інкасуються і до банків не над-
ходять. Їх вилучення з обігу не 
завдасть незручностей громадя-
нам, водночас бізнесу та державі 
принесе користь.

2. Позитивний еконо-
мічний ефект.

• Витрати держави та учас-
ників готівкового обігу на ви-
готовлення, оброблення, тран-
спортування, зберігання банкнот 
і монет тепер знизяться.

3. Підвищення якості 
готівки у обігу.

• Для Національного банку 
важливо, щоб національна ва-
люта, яка перебуває в обігу, була 
надійною та якісною.

• Українці мають бути впев-
нені, що готівка, отримана у тор-
говельній мережі, касі банку або 
в його банкоматах, є абсолютно 
платіжною та придатною до 
обігу.

• Вилучення з обігу застарі-
лих банкнот попередніх поколінь 
та заміна зношених паперових 
банкнот номіналом 1 та 2 гривні 
на металеві монети підвищать 
захист і якість грошей та зро-
блять розрахунки комфортними 
і зручними.

Призовникам на замітку
Більшість призовників 

та їхніх батьків вважають 
повістку без підпису не-
дійсною, а явку по ній – 
необов’язковою. Юристи, які 
хочуть сподобатися клієнту, 
підтримують таку думку 
і говорять, що якщо ухиля-
тися від призову в армію до 
27 років – нічого не буде.

Однак, на жаль, подібні точки зору не 
враховують сучасну практику, яка міститься 
в Єдиному державному реєстрі судових рі-
шень. При уважному вивченні ЄДРСР можна 
знайти десятки обвинувальних вироків за 
статтею 335 Кримінального кодексу щодо 
призовників, які ухилялися від строкової 
військової служби, але не розпи-
сувалися в повістці. Більш того, 
мало хто знає, що профільний 
Закон «Про військовий обов’язок 
і військову службу» взагалі не міс-
тить термін «повістка», а замість 
нього використовується більш 
широке поняття «виклик».

Дійсно, з аналізу судового 
реєстру можна зробити висно-
вок, що в процесі притягнення 
до кримінальної відповідальності 
ухильника від армії правоохорон-
ні органи (поліція, прокуратура) 
і суди можуть аргументувати 
звинувачення в ухиленні, крім 
іншого, і обов’язком усіх грома-

дян призовного віку самостійно прийти 
у військкомат без повістки в 10-денний тер-
мін з моменту початку призовної кампанії.

Згідно з українським законодавством, 
призовники, які отримали повістку з війсь-
ккомату, зобов’язані прибути до призовної 
дільниці в термін, вказаний у повістці. При 
цьому в Законі зазначено, що неотримання 
повістки з будь-яких причин не є підставою 
для ігнорування призову. Отже, як тільки 
в країні оголошено про початок нового 
призову в армію, юнакам дається 10 днів 
на добровільну явку у військкомат.

Поважними причинами неявки до війсь-
ккомату можуть вважатися тільки форс-
мажорні ситуації: стихійне лихо, важка 
хвороба призовника, смерть близького 
родича (батьків, дружини, дитини, рідних 
брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького 
родича дружини. Будь-які інші причини не 
є достатньо вагомими і можуть бути при-
рівняні до ухилення від армії.

Романівський райвійськкомат

Смійтеся на здоров`я
***

– Чи є у тебе мрія?
– Є.
– Яка?
– Хочу кинути пити.
– То покинь.
– А як потім жити без мрії?

***
– У наш час по кар’єрній драбині най-

краще підійматись без нічого.
 – Без сім’ї й дітей?
 – Без сорому і совісті.

***
Шеф на зборах:
– Шановні колеги! Хто з вас в цьому році 

швидше за всіх виконає план, той отримає 
від мене шоколадку!

– Шеф, нам би зарплату…
– Так, починається! Я вже купив шоколадки!

***
– Як ви з дружиною проводите вихідні?
– За принципом «пасатижі».
– Це як?
– Перекусимо і далі собі лежимо.

***
 – Чому пасічник, коли збирає мед, одя-

гає на голову сітку? 
– Якщо його бджоли потім впізнають, 

йому кінець буде.

***
Неділя. Вся велика родина Рабіновичів 

вдома. Сара старанно грає на фортепіано. 
Її чоловік Яша гірко слухає і потім все ж 
не витримує: – Сарочко, серце моє, досить 
таки мучити інструмент і мої нерви. Ну, 
куплю, куплю я тобі той сарафан! Лунає 
ще кілька гучних акордів. – І босоніжки 
теж куплю!


