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БЕЗКОШТОВНОРекомендована ціна - 3,00 грн
На Романівщині вшанували 
пам`ять загиблих Героїв

Лариса Бджілка

Перше вересня чекали 
і діти, і батьки. Те, як про-
ходитиме святкування 
ершого дзвінка, обгово-
рювали усі учасники на-
вчального процесу.

МОЗ України надало рекомендації 
усім відділам освіти, враховуючи те, 
у якій зоні розташовані навчальні за-
клади. Щодо Романівщини, то у всіх на-
вчальних закладах вивішені пам’ятки 
для батьків, за змістом яких дещо ро-
зуміємо, як має проходити навчальний 
процес. Наводимо її повністю:

«Пам'ятка для батьків!!!
1. Перше вересня буде в новому фор-

маті, лінійка буде лише для учнів 1-х 
та 11-х класів, для інших буде зустріч 
вчителя і учнів, на дистанції від інших 
класів. 2. Вхід у школу батьків, бабусь, 
дідусів з початком навчального року 
суворо заборонено.

3. У школу заходять тільки учні, вчи-
телі та персонал школи.

4. При вході в школу або в класі об-
робляти руки антисептиком.

5. Під час перерв учні повинні ходити 
в масках, на уроках маски дозволяється 
знімати. Зміна масок кожні три години. 
Тому запасайтеся масками! Якщо у дітей 
будуть маски багаторазового викорис-
тання, то обов'язково мати герметичний 
пакетик (zip-пакет або папка на кнопці), 
один для використаної маски, інший для 
нової чи запасної. Для запасної однора-
зової маски також повинен бути пакетик. 
Для використаних одноразових масок 
в школі розмістять спеціальні урни. Для 
учнів 1–4 класів вхід та пересування при-
міщеннями закладу освіти дозволяється 
без використання захисної маски.

6. Вчителям, персоналу щоранку бу-
дуть проводити температурний скринінг.

7. За умови поганого самопочуття 
учень повинен повідомити про свій стан 
здоров'я класного керівника або вчителя-
предметника, у якого урок.

8. Ви як батьки зі свого боку перед 
виходом із дому проведіть термометрію 
у дитини, оцініть стан здоров'я дитини 
та стан здоров'я самого себе, ні в якому 
разі не відпускайте дітей до школи з тем-
пературою, сильним головним болем, 
нежитю чи кашлем. Тобто будь-які озна-
ки ОРВІ – і ви залишаєте дитину вдома!!!

9. Пам'ятайте про власну персональну 
відповідальність за правдивість інфор-
мації про стан здоров'я дитини.

10. Навчання буде в одному класі.
11. Забезпечення питного режиму 

в школі не буде, тому кожен обов'язково 
бере з собою пляшечку води.

12. Для кожного класу буде визначено 
свій вхід до школи і схема руху лише 
одними сходами, по всій школі ходити 
не дозволяється.

13. Для того, щоб поїсти в їдальні, 
для кожного класу також будуть відве-
дені окремі перерви.

14. Учням, які підво-
зяться до закладу освіти, 
вхід до салону автотран-
с порт у  при на явнос т і 
засобів індивідуального 
захисту (респіратора або 
захисної маски). Адміні-
страція школи».

Варто зазначити, 
що відділ освіти 
рекомендуватиме 
навчальним закла-
дам дотримувати-
ся напрацьованого 
регламенту роботи 
закладів в умовах 
пандемії. Передба-
чається, що на-
вчання відбувати-
меться у змішаній 
формі: певний час 
навчання про-
ходитиме в на-
вчальному закладі, 
а певний період 
часу – дистанційно.

«Ми створюємо усі умови для того, 
щоб наші діти змогли навчатися у ни-
нішніх умовах пандемії. Кожен навчаль-
ний заклад буде ретельно стежити за 
перебігом навчального процесу та за 
станом здоров̀ я своїх підопічних. У тих 
навчальних закладах, де кількість учнів 
менша, там значно менше й змін у ре-
жимі роботи. У тих же закладах, де кіль-
кість учнів більша, буде дещо змінено 
режим підвозу дітей, режим харчування, 

тобто змін багато, та в процесі навчання 
ми будемо удосконалюватися та при-
стосовуватися до нинішніх умов. Бажаю 
усім нам терпіння, взаєморозуміння та 
стежити за своїм здоров’ям», – прокомен-
тувала нові умови в навчальному процесі 
начальник відділу освіти Романівської 
РДА Оксана Гаврилова.

Нинішнього 2020 року на Романівщи-
ні за парти вперше сядуть 251 першачків 
(не враховуючи Миропільську ОТГ). Тож 
вчимося навчатися у період пандемії!

Вчимося вчитися  
під час пандемії

СЕРЕДА

с. 3

Ніяких багаторазових рушників, 
м`яких іграшок та килимів: 
у МОЗ роз`яснили, як повинні 
працювати дитсадочки  
в період карантину с. 8

с. 5

Які спеціальності  
були найпопулярнішими  
цьогоріч серед вступників
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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

Районна державна адміністрація та районна рада 
висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким 
з приводу смерті 

Рачинської Людмили Петрівни
жительки с. Межирічка, особи з інвалідністю І 

групи внаслідок Другої світової війни.
Голова Романівської РДА В. В. Флуд,

голова Романівської райради О. П. Кондратюк

В Україні підвищать  
оплату праці бюджетників

Уже 1 вересня 
в Україні підвищать 
посадові оклади бю-
джетників.

Відповідне рішення ухвалив 
Кабінет Міністрів у зв'язку з під-
вищенням на законодавчому рівні 
розміру мінімальної заробітної 
плати з 4 723 до 5 000 грн. Про це 
повідомляють на сайті «Osvita.
UA».

Зазначається, що цим рі-
шенням встановлюється по-
садовий оклад працівника 
1-го тарифного розряду Єди-
ної тарифної сітки у розмірі 
2 225 грн, що у співвідношен-
ні з розміром мінімальної 
заробітної плати 5 000 грн 
буде становити 44,5 відсотка 
(2 225 грн/5000 грн), а також – 
розмірів посадових окладів за 
всіма розрядами ЄТС, розрахо-

ваних виходячи з нового роз-
міру посадового окладу пра-
цівника 1 тарифного розряду.

За словами міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства Ігоря Петрашка, 
рішення уряду дозволить не до-
пустити збільшення розриву між 
ставкою 1-го тарифного розряду 
і новим розміром мінімальної 
заробітної плати, що з 1 вересня  

становитиме 5 000 грн.
Уряд доручив керівникам 

установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери 
забезпечити диференціацію заро-
бітної плати, використовуючи до-
плати, надбавки, премії залежно 
від складності, відповідальності 
та умов виконуваної роботи, ква-
ліфікації працівника, результатів 
його праці.

Придбання житла за державний кошт
Придбання житла 

особі з числа дітей-
сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського 
піклування, особам 
з їх числа.

Питання підвищення рівня 
життя населення, а особливо дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, осіб з їх числа 
є одним із пріоритетних завдань 
нашої держави.

Урядом прийнята постанова 
Кабінету Міністрів України від 
15 листопада 2017 року № 877 
«Про Порядок та умови надання 
у 2019 році субвенції з державно-

го бюджету місцевим бюджетам 
на проєктні, будівельно-ремонт-
ні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, набли-
жених до сімейних, забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування, 
осіб з їх числа», зі змінами та до-
повненнями.

Відповідно до вищезазначеної 
постанови діти-сироти, діти, по-
збавлені батьківського піклування, 
та особи з їх числа мають право 
отримувати субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
придбання житла.

Відповідно до рішення Жи-
томирської обласної ради на 
2019 рік департаменту праці, 
соціальної та сімейної політики 

облдержадміністрації, було спря-
мовано субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
проєктні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімей-
них та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забез-
печення житлом дітей-сиріт, ді-
тей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа для 
бюджету Романівського району.

Вказані кошти призначені 
для придбання житла одній 
дитині-сироті, дітям, позбав-
леним батьківського піклування, 
особам з їх числа та вчасно пе-
рераховані на рахунок дитини, 
який відкритий у відділенні 
уповноваженого банку.

27 серпня 2020 року в районі 
відбулася приємна новина. На ви-
конання вищезазначеної постанови 
у 2020 році за кошти державної 
субвенції придбано квартиру для 
однієї дитини-сироти.

Вітаємо дитину з числа ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх 
числа з придбанням квартири та 
бажаємо сімейного затишку в об-
раній оселі, достатку і, звичайно, 
міцного здоров’я.

Дякуємо державі за турботу 
про дітей, на долю яких випало 
чимало життєвих випробувань.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк

ПРИВІТАННЯ
Компанія «Вівад 09» вчергове вітає працівників компанії 

з днем народження. Цього разу тих, які відзначили його в 
другій половині серпня: Чорний А. М., Ігнатюк М. О., Шифрук 
І. І., Муляренко О. С., Шифрук І. І., Ходак О. А., Вакуленко І. Ю., 
Макаревич О. В., Павленко В. С., Патрін А. О, Садовий О. О., 
Бабін О. П., Радецький Г. Ю., Мшанецький О. І., Предчук О. 
М., Сікорський І. М., Старополь Н. Г., Чумак Т. В., Бабійчук Л. 
А., Баліцький П. П., Вегера М. В., Пантелеймон І. Ю., Піскун 
В. С., Меленівський В. І., Свинарчук В. М., Якимчук В. В.

У день народження чудовий
Ми бажаєм вам добра,

У роботі — перспективи,
В колі рідних — лиш тепла.

Хай в душі вирують бурі
Тільки від кохання.

Хай почуті будуть небом
Всі ваші прохання.

Будуть сили і бажання
Вам за зіркою іти.

Побажаєм також щастя,
Миру, ласки, доброти. Шановні вчителі! Дорогі учні та батьки!

Щиро вітаємо всіх вас з Днем знань і початком нового 2020-2021 навчального року!
Святом знань, мудрості, молодості та надії розпочинається новий навчальний рік, який 

завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги – дороги до знань, до 
нових звершень, яка поведе вас по шкільних предметах у глибини науки, буде навчати 
вас вчитися, долати перешкоди, виховувати свій характер і волю.

Упевнені, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення, 
а ваші здібності й наполегливість стануть запорукою подальших успіхів у житті.

Не зупиняйтеся на досягнутому, ставте перед собою високі завдання та досягайте 
нових звершень, розвивайте свій інтелект, зростайте духовно, продовжуйте кращі тра-
диції наших славетних земляків,  цінуйте своїх батьків та учителів.

Переконані, що ваші серця завжди будуть сповнені щирої любові до рідної землі, а 
набуті знання й уміння ви вміло застосуєте на благо української держави та рідного краю!

З усією теплотою серця  висловлюємо слова подяки за щоденну напружену, само-
віддану працю вчителям, які не тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують 
молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави.

Вітаємо шановних батьків. Разом із своїми дітьми ви проходите цей непростий шлях. 
Радієте їхнім успіхам, переймаєтесь невдачами, підтримуєте у важку хвилину. Нехай ваші 
діти стануть справжніми людьми, гідними поваги.

Нехай цей навчальний рік відкриє юним громадянам нові горизонти пізнання себе і 
світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків – гордістю за своїх дітей.

Вітаємо вас, дорогі друзі, з Днем знань, з новим навчальним роком!

З повагою голова Романівської РДА В. В. Флуд, 
голова Романівської райради О. П. Кондратюк
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Як приймають громадян  
дільничні офіцери на Романівщині: графік

У Романівському 
відділенні поліції 
Новоград-Волинського 
ВП ГУНП в Житомир-
ській області повідо-
мили оновлену ін-
формацію про графік 
прийому громадян 
дільничними офіце-
рами поліції.

Старший дільничний офіцер 
поліції капітан поліції 
Метельський  
Віктор Анатолійович

Територія обслуговування: 
Великокозарська сільська рада, 
Хижинецька сільська рада, Горді-
ївська сільська рада, Врублівська 
сільська рада, Булдичівська сіль-
ська рада, Романівська сільська 
рада, Камінська сільська рада.

Графік прийому:
• Великокозарська сільська 

рада – другий, четвертий вівторок 
місяця з 10:00 до 12:00;

• Хижинецька рада – перший, 
третій вівторок з 10:00 до 12:00;

• Гордіївська сільська рада – 
перша, третя середа місяця з 10:00 
до 12:00;

•  Вр у бл і в с ьк а  с і л ь с ьк а 
рада – перший, третій четвер мі-
сяця з 14:00 до 16:00;

• Булдичівська сільська рада – 
перший, третій понеділок місяця 
з 14:00 до 16:00;

• Камінська сільська рада – 
друга, четверта п’ятниця місяця 
з 11:00 до 13:00;

• Романівська сільська рада – 
другий, четвертий понеділок мі-
сяця з 10:00 до 12:00.

Адреса: приміщення сільських 
рад, тел. моб.: (098)-338-06-49.

Дільничний офіцер поліції  
старший лейтенант поліції  
Тімков Михайло Іванович

Територія обслуговування: 
Романівська селищна рада.

Графік прийому: Романів-

ська селищна рада – щосереди та 
щоп’ятниці з 10:00 до 13:00.

Адреса: приміщення селищ-
ної ради, тел. моб.: (097)-877-12-83, 
(068)-38-36-508.

Дільничний офіцер поліції  
капітан поліції Вручинський  
Василь Михайлович

Територія обслуговування: 
Миропільська ОТГ, Вільшанська 
сільська рада.

Графік прийому:
• Миропільська ОТГ – щопо-

неділка з 10:00 до 13:00;
• Вільшанська сільська рада – 

другий, четвертий вівторок з 10:00 
до 12:00.

Адреса: приміщення селищ-
ної, сільської ради, тел. моб.: 
(096)-727-42-20.

Дільничний офіцер поліції  
старший лейтенант поліції  
Голуб Руслан Анатолійович

Територія обслуговування: 
Годиська сільська рада, Карвинів-

ська сільська рада, Ягодинська сіль-
ська рада, Садківська сільська рада, 
Старочуднівськогутянська сільська 
рада, Ясногородська сільська рада.

Графік прийому:
• Годиська сільська рада – пер-

ший, третій вівторок місяця з 10:00 
до 12:00;

• Карвинівська с і льська 
рада – перший, третій четвер мі-
сяця з 12:00 до 14:00;

• Ягодинська сільська рада – 
перший, третій понеділок місяця 
з 14:00 до 16:00;

• Садківська сільська рада – 
друга, четверта п’ятниця місяця 
з 11:00 до 13:00;

• Ясногородська сільська 
рада – перша, третя п’ятниця мі-
сяця з 10:00 до 12:00;

• Старочуднівсько-Гутянська 
сільська рада – перша, третя середа 
місяця з 10:00 до 12:00.

Адреса: приміщення сільських 
рад, тел. моб.: (096)-55-23-713.

Дільничний офіцер поліції 
старший лейтенант поліції 

Марціновський  
Олександр Вадимович

Територія обслуговування: 
Биківська селищна рада, Прутів-
ська сільська рада, Червонохат-
ківська сільська рада, Соболівська 
сільська рада, Ольшанська сільська 
рада, Нивненська сільська рада.

Графік прийому:
• Биківська селищна рада – 

другий, четвертий вівторок місяця 
з 15:00 до 18:00;

• Прутівська сільська рада – 
другий, четвертий четвер місяця 
з 15:00 до 18:00;

• Червонохатківська сільська 
рада – перший, третій четвер мі-
сяця з 10:00 до 12:00;

• Соболівська сільська рада – 
перший, третій понеділок місяця 
з 10:00 до 12:00;

• Ольшанська сільська рада – 
перша, третя середа місяця з 10:00 
до 12:00;

•  Н и в н е н с ь к а  с і л ь с ь к а 
рада – друга, четверта середа мі-
сяця з 11:00 до 13:00

Адреса: приміщення сільських 
рад, тел. моб.: (096)-49–11–946.

На Романівщині вшанували пам`ять загиблих Героїв

29 серпня в Україні – на-
ціональний День пам’яті 
захисників, які загинули 
в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіаль-
ну цілісність країни.

На Романівщині вшанували пам’ять 
героїв-земляків покладанням квітів до 
пам'ятних місць та хвилиною мовчання.

Герої не вмирають! Вони назавжди 
залишаться у нашій пам’яті та у наших 
серцях!

Ми завжди пам'ятатимемо укра-
їнських воїнів, які за майбутнє нашої 
держави, за майбутнє наших дітей, за 

мирне небо над нашими головами від-
дали найдорожче – своє життя.

Ось імена тих земляків, які віддали 
своє життя за наше майбутнє:

• Атаманчук  
  Олександр Олександрович,

• Лялевич Сергій Францович,

• Григорович  
  Олександр Валентинович,

• Руденко Сергій Миколайович,

• Суріков Петро Петрович,

• Бабій Віталій Володимирович,

• Котвіцький  
  Руслан Ростиславович,

• Шанюк Петро Анатолійович 
(вважається зниклим безвісти),

• Рудніцький  
  Вадим Володимирович,

• Чепіль Володимир Васильович,

• Дашковець Дмитро Дмитрович

Нам простіть!!!
(пам'яті Героїв, які полягли в Іловайському котлі)

Здається, вся країна на колінах
Перед Героями, що йдуть в позасвіти…
І знову рвуться наші пуповини,
І молоко у матерів полинне,
І на вустах, мов докір, – «нам прости!».
Здається, смерть підкралась надто близько,
В очах вдови виблискує жура.
А хтось радіє, сьорбаючи віскі,
Немов лихий заліз йому у мізки
І все людське із них повижирав.
Здається, то не дійсність – задзеркалля,
Де весь народ кимсь взято на приціл,
Мов упирі, хтось нагорі рот хижо скалить,
Поміж собою зрадницьки «москалить»
Й купує в церкві «відкупи» в отців.
Здається, ми між недореволюцій,
Де смертним – кулі, обраним – трони.
Тому і досі ріки крові ллються,
І крівцю з люду п'є поріддя суче,
Бо з них ніхто дітей не хоронив.
Людське життя знецінене війною,
Яку не звуть «війною» – от дива!
Тому і ходить матінка сумною,
Тому і маєм вбивцю за стіною,
Що досі ще ніхто не збудував.
Здається, вся країна на колінах
Перед Героями, що йдуть в позасвіти.
І ми, народе, перед ними дуже винні,
Що досі гнем в покорі свої спини…
А що зробив для України ти???

Наталія Крісман
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Методичні стартапи
27 серпня 2020 року відбулися 

онлайн методичні стартапи для 
учителів історії, правознавства, 
голів МО учителів української 
мови та літератури та працівників 
психологічної служби.

Під час стартапів розглянуто методичні реко-
мендації щодо викладання навчальних предметів на 
2020–2021 н. р., організації коригувального навчання, 
особливостей застосування технологій змішаного 
навчання під час освітнього процесу, пріоритетні 

напрями роботи психологічної служби. У роботі 
стартапу взяла участь голова районного МО учителів 
історії, учитель-методист Шифрук С. Б. яка професій-
но та компетентно розповіла про шляхи реалізації 
шкільної історичної освіти, компетентністний по-
тенціал предмета, його інтегровані, міжпредметні 
та предметні змістові лінії.

28 серпня 2020 року відбулися методичні стартапи 
для керівників методичних об'єднань вчителів по-
чаткових класів.

Під час стартапів опрацювали методичні реко-
мендації Міністерства освіти і науки України від 
11.08.2020 року № 1/9–430 щодо викладання навчаль-
них предметів у закладах загальної середньої освіти 
у 2020/2021 навчальному році.

Заступник директора ОНЗ «Романівська гімна-
зія» Драгокупел О. В. поділилася досвідом роботи 
з організації дистанційного навчання в карантинних 
умовах.

Вчителі Мельник Н. В., Гуриненко Т. О., Трохи-
мець К. В., Змієвська І. М. поділилися досвідом ор-
ганізації освітнього процесу у 1–4 класах в умовах 
адаптивного карантину.

Актуальною була презентація молодого вчителя 
Ольшанської ЗОШ І–ІІ ст. Пилипчук О. Ю. «Перші 
педагогічні кроки».

Цього ж дня методичний стартап продовжили 
учителі природничого циклу.

Під час роботи були опрацьовані методичні реко-
мендації щодо викладання предметів природничого 
циклу у 2020–2021 н. р. Досвідом роботи з організації 
дистанційного навчання поділилися учителі ОНЗ «Ро-
манівська гімназія» Волтарніст Т. В. та Повійчук Н. В. Про 
участь учнів району в онлайн таборі «Дитячий екологіч-
ний парламент», організованому Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді, розповів 
учитель Ольшанської ЗОШ І–ІІ ст. Змієвський С. А. Під-
сумки підбила методист РМК Соловська С. О.

Матеріал з фейсбук- 
сторінки відділу освіти  

Романівської РДА

Бубне
Село Бубне роз-

міщене за 27 км на 
північний захід від 
райцентру та за 4 км 
від центру сільської 
ради с. Ольшанка.

На жаль, інформація про с. 
Бубне практично відсутня. Міс-
цеві жителі розповідають, що село 
виникло як німецька колонія на 
поч. 19 ст. Враховуючи, що тут же 
працювали поташня та смолярня, 
то можна зробити висновок, що 
село виникло під час другого пе-
ріоду колонізації України – кінець 
18 ст. – 30-і рр. 19 ст. Переселенці – 
chlopo-robonticy, які з'явилися на 
виникаючих скляних гутах, по-
ташнях, смолярнях. Робітничу 
працю вони поєднували із веден-
ням сільського господарства. Саме 
в цей час у великій кількості на 
Волині зявляються колонії, в т. ч. 
німецькі та польські.

За статистичними даними, 
у 1881 р. Бубне – це колонія Но-

воград-Волинського повіту, гміна 
Баранівка. У селі нараховувалося 17 
дворів та 81 житель. На жаль, у гео-
графічному словнику того часу не 
дано характеристики національного 
складу населення. Однак наявність 
лише одного запису в метричній 
книзі Миропільського костьолу 
щодо смерті дворянина Людвіга 
Багінського у 1839 р. свідчить, що 
якщо поляки й проживали в Буб-
ному, то кількість їх була незначною.

У 1911 р. в колонії Бубно Ново-
град-Волинського повіту Баранів-
ської волості було 56 дворів та 324 
жителі.

Свідченням того, що село не було 
польським є і те, що при формуванні 
Мархлевського польського національ-
ного району село, на відміну від су-
сідніх сіл, не було включено до нього.

Національний склад села 
кардинально змінився після ре-
пресивних дій влади проти на-
ціональних меншин, внаслідок 
виконання постанови ЦК КП (б) 
У від 28.04.1936р № 776–120 «Про 
виселення з Української РСР 
і розселення в Карагандинській 
області Казахської РСР 15000 гос-
подарств польських та німецьких». 
Село стало мононаціональним 
внаслідок депортації практично 
всіх німецьких сімей. Як розпо-
відають жителі села, депортації 
насамперед німецькі та деякі 
«неблагонадійні» польські сімї. 
Майже всіх українців та евреїв 
з села було репресовано як «по-
сібників польських та німецьких 
шпигунів», «шкідників» і т. д.

Після хвилі депортацій та ре-
пресій село відновитися вже не 
змогло, чому додатково сприяла 
і політика радянської влади щодо 
ліквідації неперспективних сіл.

Станом на 1.06.2004 р. у селі 
нараховувалось 6 дворів, 19 меш-
канців.

Із книги Олександра  
Кондратюка «Романів  

та вся Романівщина»

Закон про 
збільшення стипендії 
дітям-сиротам 
діятиме з 1 січня

8 серпня 2020 року набув чин-
ності Закон України «Про внесення 
змін до статті 8 Закону України 
«Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» щодо 
посилення соціального захисту 
учнів, студентів (курсантів) з чис-
ла дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та дея-
ких інших осіб» та вводиться в дію 
з 1 січня 2021 року.

Відповідно до цього закону 
з 1 січня 2021 року право на соці-
альну стипендію матимуть студен-
ти (курсанти), які під час навчання 
та у віці від 18 до 23 років зали-
шилися без батьків (батьки яких 
померли/оголошені померлими, 
загинули або пропали безвісти); 
підвищиться розмір соціальної 
стипендії для студентів (курсантів) 
з числа дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, 
який становитиме не менше 150 

відсотків розміру 
прожиткового мі-
німуму для дітей 
відповідного віку, 
а після досягнен-
ня такими дітьми 
18 років – 150 від-
сотків розміру 
прож и т ковог о 
м і н і м у м у  д л я 
працездатних осіб.

Окрім того, 
вищезазначеним 

особам, які навчаються, до завер-
шення навчання виплачується 
щорічна допомога для придбання 
навчальної літератури в розмірі не 
менше трьох місячних соціальних 
стипендій, посадових окладів, які 
їм призначені. Виплата зазначеної 
допомоги здійснюється протягом 
30 днів після початку навчального 
року за рахунок коштів, що перед-
бачаються для навчальних закладів 
у відповідних бюджетах.

На сьогодні такі студенти 
отримують соціальну стипендію 
у розмірі 2 360 грн, після набрання 
чинності закону розмір соціальної 
стипендії збільшиться в середньо-
му на 1 150 гривень.

Якщо ви або ваші знайомі 
зіткнулися з правовими про-
блемами, просимо звертатися 
за безоплатною правовою допо-
могою до Романівського бюро 
правової допомоги за адресою: 
смт Романів, вул. С. Лялевича, 2 
(4-й поверх, каб. 425).

Графік гарячих телефонних 
ліній з актуальних питань 
діяльності департаменту праці, 
соціальної та сімейної політики 
облдержадміністрації  
на вересень 2020 року

Назва 
Телефон 

гарячої теле-
фонної лінії

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

внаслідок Чорнобильської катастрофи

з питань виплати заробітної плати 47-47-19

з питань зайнятості населення 47-47-01

з питань соціального захисту громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

42-19-56

з питань визначення статусу громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

42-19-57

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

47-47-57

Управління соціального захисту населення

з питань соціального обслуговування населення 
та стаціонарних установ;

санаторно-курортного оздоровлення ветеранів 
війни, учасників АТО та осіб з інвалідністю; 

забезпечення спецавтотранспортом 

47-47-61

з питань пільгового та пенсійного забезпечення 47-47-83

з питань виплати державних видів допомоги та 
житлових субсидій

47-47-84

Примітка: Гарячі телефонні лінії працюють кожного робочого дня 
з 08:00 до 17:00, перерва з 13:00 до 14:00.

Начальник управління Таїса Кондратюк
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«Велике будівництво» в культурі:  
які пам’ятки відновлять у 2021 році

Через пандемію ко-
ронавірусу більшість 
українців провела 
свою відпустку в меж-
ах країни.

Мандруючи Україною, туристи 
побачили, в якому занедбаному 
стані перебуває більшість куль-
турних пам’яток і як складно до 
них дістатися. Щоб це змінити, 
наступного року уряд планує 
реставрувати понад 100 культур-
них об’єктів по всій Україні. Які 
пам’ятки вже потрапили до цього 
переліку і скільки грошей на це 
потрібно, дізнавались експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Старт культурного 
будівництва

Цьогоріч в Україні стартувала 
програма «Велике будівництво», 
яка передбачає будівництво і ре-
конструкцію 4 тисяч км доріг та 
сотень соціальних об’єктів – шкіл, 
садочків, лікарень і стадіонів. За пів 
року роботи збудовано вже близько 
половини запланованих об’єктів. 
Тож, зважаючи на успіхи, наступ-
ного року програму вирішили 
розширити на культурні об’єкти.

«Цього року ми почали про-
граму «Велике будівництво» й, 
окрім доріг, у нас 100 садочків, 
100 стадіонів, 100 шкіл. Це не зна-

чить, що наступного року ми не 
будемо будувати ці об’єкти, це – 
початок. Наступного року в нас є 
друга частина цієї програми – це 
100 культурних об’єктів», – зазначив 
Президент Володимир Зеленський.

Найперше йдеться про 
реставрацію музеїв, зам-
ків і театрів, що, на пере-
конання глави держави, 
сприятиме збільшенню 
кількості туристів. За ін-
формацією Міністерства 
культури, зі 130 тисяч 
нерухомих культурних 
об'єктів України – 80% 
потребують негайної 
реставрації.

«Наочно ми бачимо, що руйну-
ються об’єкти культурної спадщи-
ни по всій Україні: від дерев’яних 
карпатських церков до київських 
будинків, пов’язаних з іменами ви-
датних людей, того ж Сікорського. 
А ще забудова в охоронній зоні Со-
фії Київської, Києво-Печерської 
лаври, перебудова до невпізнання 
Нижньої лаври», – каже голова Все-
української асоціації музеїв Сергій 
Кролевець.

Наразі до попереднього пе-
реліку об’єктів реконструкції на 
наступний рік потрапили: Наці-
ональний художній музей Украї-
ни, Національний історико-куль-
турний заповідник «Качанівка», 
Бережанський замок, оборонні 

мури Жовкви, палац Потоцьких 
в Одесі, Підгорецький замок, На-
ціональний заповідник «Хортиця», 
Миколаївська астрономічна обсер-
ваторія, Національний заповідник 
«Софія Київська», Національний 
архітектурно-історичний заповід-
ник «Чернігів стародавній», Дер-
жавний історико-архітектурний 
заповідник «Стара Умань», замок 
Любарта в Луцьку та багато інших.

Це не остаточний перелік, 
і список досі формується. Участь 
у програмі залежить від активності 
влади на місцях. Нині триває про-
цес подачі заявок щодо об'єктів від 
представників об'єднаних територі-
альних громад та обласних держав-
них адміністрацій. Наприклад, свої 
пропозиції до Міністерства куль-
тури подала Полтавська ОДА. На 
Полтавщині до програми «Велике 
будівництво» на 2021 рік пропону-
ють включити садибу Закревських, 
а також будинок, в якому свого часу 
перебував Тарас Шевченко, для по-
дальшого пристосування як хабу та 
артпростору. Також на державну 
підтримку розраховує Вінницька 
облдержадміністрація, яка зали-
шила заявку на реконструкцію 
палацу Потоцьких у Тульчині.

Остаточний список об’єктів 
формуватиме спеціальна комісія 
Мінкульту. Відбір проводитиметь-
ся за трьома основними критерія-
ми: по-перше, статус об’єкта, де пе-
ревагу віддаватимуть фігурантам 
списку ЮНЕСКО або кандидатам 
до нього, по-друге, стан об’єкта (він 

може бути аварійним або незадо-
вільним), по-третє, потенційна 
привабливість для туристів.

Міністр культури та інформа-
ційної політики Олександр Ткачен-
ко зауважує: «Заявок вже багато. 
Залежно від того, яким чином ми 
їх опрацюємо найближчим часом, 
будемо подавати бюджетний план 
наступного року із конкретними 
пропозиціями».

Гроші на галузь і нові сенси
За розрахунками Міністерства 

культури, на відновлення перших 
100 культурних об’єктів наступного 
року може піти 10–15 млрд грн. За-
галом же на реалізацію програми 
на найближчі чотири роки потріб-
но щонайменше 55 млрд грн. Як 
довго реставруватимуть ту чи іншу 
пам’ятку, наразі сказати складно. 
Терміни залежать від готовності 
проєктної документації і можуть 
займати від 1 до 3 років.

Ідеологи програми кажуть, що 
«Велике будівництво» – це не лише 
про відновлення будівель, а й про 
створення нових форматів культур-
ного дозвілля. Разом з пам’ятками 
планують відбудовувати бібліоте-
ки, старі клуби, мистецькі школи, 
народні промисли, туристичну 
інфраструктуру, щоб мандрівни-
кам було де поїсти та відпочити 
біля пам’яток.

«Наша ідея стосовно рекон-
струкції та реставрації – це не про-
сто зберегти, а наситити її новим 
змістом. Наприклад, у якомусь 

відреставрованому замку чи групі 
замків з'являється новий аудіогід, 
який дозволяє провести нову екс-
курсію з новими експонатами і та-
ким чином дати нові можливості 
залучення нових людей, власне, 
туристів і відвідувачів музеїв, те-
атрів, які могли би приходити до 
цих закладів культури», – розпо-
відає Олександр Ткаченко.

Заступниця голови фракції 
«Слуга народу» Євгенія Кравчук 
каже про переваги комплексного 
підходу до відновлення культур-
них об’єктів: «Відновлювати треба 
не замки, а культурний код нації. 
Саме тому запропоновано комп-
лексний підхід. Це і державна ці-
льова програма розвитку народних 
художніх промислів України. І нові 
моделі закладів культури, зокрема 
як багатофункціональних центрів 
культурних послуг та креативних 
хабів. І, звичайно ж, комуніка-
ція – історії туристичного успіху 
потрібно розповідати і в Україні, 
і за кордоном».

Експерти погоджуються, 
що початок культурного будів-
ництва – подія важлива. Адже 
вперше майже за 30 років неза-
лежності йдеться про комплексне 
відновлення історичних пам’яток, 
їхню туристичну привабливість та 
наповнення сучасними сенсами. 
Якщо програма буде успішною, 
то це буде перемогою не тільки 
культурної або туристичної галузі, 
а й кожного міста і села, які пиша-
тимуться своєю історією.

Хто з іноземців зможе 
в’їжджати в Україну в період 
обмежень: повний перелік

У Кабміні зазнача-
ють, що обмеження 
на в’їзд іноземних 
громадян на терито-
рію України діяти-
муть з 00:00 годин 
28 серпня до 00:00 
годин 28 вересня.

Кабінет Міністрів України на 
позачерговому засіданні 27 серп-
ня вніс зміни до постанови від 
22 липня № 641 «Про встановлен-
ня карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних за-
ходів на території із значним по-
ширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2».

Також було ухвалено рішення 
скасувати як нереалізовану поста-
нову про внесення змін до поста-
нови № 641, прийняту 26 серпня.

З метою запобігання 
поширенню на терито-
рії України другої хвилі 
гострої респіраторної 
хвороби СОVID-19 за-
проваджуються тимча-
сові обмеження на в'їзд 
в Україну іноземцям.

Водночас право в’їзду на тери-
торію України у період дії тимча-
сових обмежень матимуть окремі 
категорії іноземних громадян. Та-
кож відповідно до українського 
законодавства, голова Державної 

прикордонної служби може ухва-
лювати додаткові рішення про 
контрольований пропуск інозем-
ців через державний кордон.

Відповідно до урядового 
рішення в’їзд в Україну до-
зволяється іноземцям, які:

• є родичами першої лінії 
громадян України;

• мають офіційний діючий 
дозвіл на роботу в Україні;

• є технічними спеціалістами, 
які прибувають в Україну на за-
прошення представників укра-
їнських підприємств;

• прямують територією Укра-
їни транзитом та мають докумен-
ти, що підтверджують виїзд за 
кордон протягом двох діб;

• прибувають в країну з метою 
навчання;

• проходять військову службу 
у Збройних силах;

• постійно або тимчасово 
проживають в Україні, мають по-
свідку на постійне або тимчасове 
проживання в Україні;

• є главами та членами офі-
ційних делегацій іноземних 
держав, співробітниками між-
народних організацій, а також 
особами, які їх супроводжують, 
та в’їжджають в Україну на запро-
шення Президента України, Вер-
ховної Ради, Кабінету Міністрів, 
Офісу Президента, Міністерства 
закордонних справ.

• є водіями та/або членами 
екіпажу вантажних транспортних 
засобів, автобусів, що здійснюють 
регулярні перевезення, членами 
екіпажів повітряних, морських 
і річкових суден, членами поїзних 

і локомотивних бригад;
• є діячами культури, які при-

бувають на запрошення закладу 
культури разом з однією особою, 
що супроводжує кожного з них;

• прибувають для участі в офі-
ційних спортивних змаганнях, що 
проходять на території України, 
та супроводжуючих осіб;

• є особами, які здійснюють 
перевезення гемопоетичних стов-
бурових клітин для трансплантації;

• прибувають на лікування 
до закладів охорони здоров'я 
України.

Зазначені категорії іноземних 
громадян повинні мати страховий 
поліс для покриття можливих 
витрат, пов'язаних з лікуванням 
СОVID-19 та обсервацією (вида-
ний страховою компанією, яка 
має представництво в Україні).

Також зможуть в’їхати на те-
риторію України іноземці, які:

• визнані біженцями або осо-
бами, які потребують додаткового 
захисту;

• є дипломатами, праців-
никами консульських установ, 
представництв офіційних між-
народних місій, організацій, акре-
дитованих в Україні, та члени їх 
сімей або є особами, які прибува-
ють на запрошення Міністерства 
закордонних справ України;

• є інструкторами збройних 
сил держав – членів НАТО та дер-
жав – учасниць програми НАТО 
«Партнерство заради миру», які 
беруть участь у заходах з підго-
товки підрозділів Збройних сил 
України або прибувають на за-
прошення Міністерства оборони.

Які спеціальності були 
найпопулярнішими 
цьогоріч серед 
вступників

22 серпня завер-
шився основний етап 
вступної кампанії – 
подання електронних 
заяв на вступ до закла-
дів вищої освіти для 
отримання ступеня 
бакалавра та магі-
стра на основі повної 
загальної середньої 
освіти.

На офіційному сайті Мініс-
терства освіти і науки України 
з'явився список найпопулярні-
ших професій, на які подавали 
заяви вступники. Майбутні ба-
калаври активно обирали пра-

вові, управлінські, гуманітарні 
та IT-спеціальності. У ТОП-10 за 
кількістю поданих заяв також уві-
йшла вчительська спеціальність – 
014 «Середня освіта».

Отож ТОП-10 спеціальностей 
за кількістю поданих заяв вигля-
дає так:

• 081 Право – 116 тис. 689;
• 073 Менеджмент – 92 тис. 147;
• 035 Філологія – 76 тис. 708;
• 122 Комп’ютерні науки – 

63 тис. 410;
•  014  С е р е д н я  о с в іт а  –  

62 тис. 676;
• 051 Економіка – 50 тис. 841;
• 121 Інженерія програмного 

забезпечення – 47 тис. 038;
• 072 Фінанси, банківська спра-

ва та страхування – 46 тис. 844;
• 053 Психологія – 43 тис. 791;
• 075 Маркетинг – 42 тис. 379.



6 Середа, 2 вересня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Різне

Рулетики з баклажанів 
у клярі

• ІНГРЕДІЄНТИ: 1 кг баклажанів, 300 г помідо-
рів, 2 зубки часнику, пучок кропу, 100 г плавленого 
сиру, 3 яйця, 3 ст. ложки борошна, 2 ст. ложки рос-
линної олії, чорний мелений перець за смаком, сіль 
за смаком.

• З баклажанів зріж хвостики і наріж їх тонкими 
поздовжніми скибочками приблизно по 1 см за-
втовшки. Поклади в підсолену воду і залиш на 30 
хвилин, щоб вийшла гіркота.

• Плавлений сир поріж брусочками. Помідори 
також поріж брусочками. Дрібно поріж кріп. По-
дрібни часник. Яйця збий виделкою.

• Баклажани обсуши, вмочи в муку, потім в яйце 
і обсмаж на розігрітій пательні в олії з обох боків 
до золотистого кольору.

• Готові баклажани складай у миску під плівкою 
(або кришкою) – так вони розм'якнуть і будуть легше 
згортатися.

• Обсмажені скибочки баклажанів по всій до-
вжині посип кропом із часником і чорним меленим 
перцем. З одного краю виклади помідори і плав-
лений сир, скатай рулетики з баклажанів і скріпи 
дерев'яною шпажкою. Відправ рулетики в духовку 
(або мікрохвильовку) на пару хвилин, щоб сир роз-
плавився.

• Подавай рулетики з баклажанів гарячими як 
самостійну страву або з картопляним гарніром.

Запечені баклажани 
з помідорами під сиром

• ІНГРЕДІЄНТИ: 300 г баклажанів, 200 г стиглих 
помідорів, 2 зубчики часнику, 200 г сиру моцарела, 
100 г твердого сиру, олія, сіль і сухі трави.

• Обробити всі овочі, промити їх і дати підсо-
хнути. Підготувати всі необхідні продукти.

• Зрізати плодоніжки з овочів і нарізати бакла-
жани уздовж не дуже тонкими пластинами. Помі-
дори нарізати такої ж ширини тільки кружечками 
і поділити моцарелу. Нарубати дрібно часник і на-
терти на тертці твердий сир.

• Постелити пергамент на деко і розкласти на-
різані пластини баклажанів. Рекомендується перед 
цим попередньо обсмажити їх на пательні з маслом.

• Поверх розкладених пластин посипати сухими 
пряними травами, додати сіль і укласти помідори 
в один шар.

• Розподілити рубаний часник.
• Зверху томатів помістити нарізані шматочки 

моцарели і посипати їх невеликою кількістю тертого 
твердого сиру.

• Перекласти деко в попередньо розігріту до 180 
градусів духову піч і готувати 15 хвилин, поки сир 
не розплавиться і не прихопить овочі.

• Якщо бажаєте, щоб запечені баклажани з по-
мідорами і сиром вийшли з апетитною рум'яною 
скоринкою, то можна допекти ще 5 хвилин, поки 
сир не стане світло-золотистого кольору.

Джерело: stravy.net

Дуже часто при 
приготуванні страв 
з картоплі господині 
стикаються з серйоз-
ними неприємностя-
ми: в супі картопля 
вийшла якась недо-
варена і «скляна», 
пюрешка – несмачна, 
при смаженні кар-
топлі – втрачається 
колір разом зі сма-
ковими якостями. 
У чому ж проблема?

Дуже велике значення має 
сорт і кількість крохмалю в кар-
топлі.

Важливу роль у «смакоті» 
картоплі грають і терміни до-
зрівання. Тобто, якщо картопля 
рання (і викопується відповідно 
теж в ранні терміни), то і про-
центне співвідношення крохма-
лю в ній буде менше (природно, 
що і смакові якості будуть інші).

Для інформації:
Жовта картопля багата 
каротином – вона не 
дуже розвариста, до-
сить солодка і смачна.
Червона – містить 
багато антиоксидантів, 
прекрасно зберігаєть-
ся, смак ніжний.
Біла – містить велику 
кількість крохмалю 
і вітаміну С. Прекрасно 
розварюється і дуже 
соковита.

Види картоплі
Столова. Вміст крохмалю – ві-

сімнадцять відсотків, найбільш 
поширена для вживання в їжу. 
Бульби – середні і великі, форма 
округлена, шкірка тонкостінна, за-
лягання вічок – малопоглиблене.

Підрозділяється 
картопелька на чотири 
різновиди кулінарного типу:

А – Картопля не розварю-
ється, висоководяниста, м'якоть 

щільнувата, практично немає бо-
рошнистості. Використовується 
для готування салатів, барбекю, 
смаження.

В – М'якість і водянистість 
бульби дуже помірна. Розварис-
тість слабка, борошнистість не-
висока. У самому кінці варіння 
овоча м'якоть робиться крихкою, 
після смаження – зовні хрустка 
скоринка, а всередині картопля 
м'яка. Цей тип підходить для 
приготування картоплі фрі, чіп-
сів, тушкування і супів.

C – Бульби дуже розваристі. 
Підходить для готування пю-
решки, може подаватися ціли-
ми бульбами або у смаженому 
вигляді. Вміст крохмалю вище 
ніж у типах А і В.

D – Бульби розварюються 
дуже сильно. М'якоть м'яка, бо-
рошниста і не водяниста. Вико-
ристовується для готування пюре 
і запікання, не використовується 
для смаження.

Сорти, в яких крохмалю 
менше п'ятнадцяти відсотків, 
підходять для приготування 
супчиків і салатиків, вони низь-
кокалорійні. Немає значення, 
картопля очищена або зварена 
в шкірці – вона не розвариться.

Якщо крохмалість вище 
п'ятнадцяти відсотків – то цей 
сорт картоплі ідеальний для 
пюре. Вона буде дуже ніжною 
і повітряною, хоча і досить ка-
лорійною.

К р ох м а л и с т і с т ь  в и щ е 
п'ятнадцяти відсотків, але не 
дотягує до двадцяти п'яти від-
сотків – це відмінні сорти для 
запікання. Можна, звичайно, її 
використовувати для смаження, 
але картопля буде розсипчастою.

Відсоток крохмалю в карто-
плі від двадцяти до двадцяти 
чотирьох? Це як раз те, що по-
трібно для смаження. Вона не 
буде кришитися, не потемніє 
і не буде гірчити.

Для інформації. Якщо 
хочете зварити смачне 
пюре, то рекоменду- 
ється картоплю  
кидати в окріп.
Якщо хочете приготувати 

салат – то картопля кладеться 
в холодну водичку. Поки вода 
закипає, з картоплі вимиється 
деякий відсоток крохмалю, і вона 
не буде розсипатися.

Джерело: svitroslyn.ua

Гороскоп на тиждень 2 - 8 вересня

 Смачного!

ОВЕН
Тиждень складний. 

Уникайте травм і не-
сподіваних приступів агресії, 
бійок. Займіться спортом – це 
відволіче вас.

ТЕЛЕЦЬ
Вдалий період для 

сімейних стосунків. За-
лучіться підтримкою 

впливових осіб, вони допомо-
жуть і матеріально, і фізично.

БЛИЗНЮКИ
Не бійтеся озвучу-

вати свої пропозиції 
і ідеї – отримаєте вина-

городу. Не реагуйте на будь-які 
провокації.

РАК
Приділіть час другій 

половинці. Використай-
те свою привабливість 

у стосунках з протилежною 
статтю.

ЛЕВ
Ви повні сил і енер-

гії,  зростає продук-
тивність праці. Можете роз-
раховувати на підтримку колег 
і рідних – вони допоможуть.

ДІВА
Ваша активність – на 

висоті. Хороший пері-
од для підписання документів. 
Будьте наполегливими, але 
в міру.

ТЕРЕЗИ
Можете сподіватися 

на підтримку впливо-
вих людей. Можливий 

службовий роман. Приділіть час 
партнеру і стосункам.

СКОРПІОН
Займіться плану-

ванням нових проєктів. 
Довіряйте інтуїції під час при-
йняття важливих рішень – вона 
не підведе.

СТРІЛЕЦЬ
Сміливо призначай-

те візит до представни-
ків влади – рішення буде на вашу 
користь. Чекайте на похвалу від 
начальства.

КОЗЕРІГ
Підходьте до вирі-

шення будь-яких питань 
з холодною головою. Заплануйте 
відвідати якусь конференцію чи 
тренінг.

ВОДОЛІЙ
Тиж день повний 

сюрпризів, тому не вар-
то на щось ображатися. 

Вдалий період для проведення 
з сім`єю і дітьми.

РИБИ
Відкладіть прийнят-

тя важливих рішень на 
потім. Якщо призна-

чені якісь розваги – краще їх 
відкласти.

Як вибрати 
правильний сорт 
картоплі для 
смачних страв

Куточок ГОРОДНИКА

2
вересня
середа

3
вересня
четвер

4
вересня
п’ятниця

5
вересня
субота

6
вересня
неділя

7
вересня

понеділок

8
вересня
вівторок

+ 16°
+ 28°

+ 17°
+ 23°

+ 15°
+ 21°

+ 13°
+ 23°

+ 13°
+ 25°

+ 16°
+ 27°

+ 15°
+ 22°

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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UA: ÏÅÐØÈÉ

14.00 Д/ф "Клітка для двох"
15.00,18.00, 21.00, 23.00,

Новини
15.05,18.10, 21.25, 23.25

UA:Спорт
15.15 Х/ф "Чемпіони" 12+
17.25 Пліч�о�пліч
18.20 Д/с "Планета інно�

вацій.
18.55 Д/с "Дика прогулян�

ка"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
21.35,04.05 "Зворотний

відлік"
23.35,03.00 Бюджетники

1+1

09.25,10.25 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.20,12.20, 12.45, 13.40,
14.15, 14.50, 15.50
"Розсміши 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"
03.45 "Світ навиворіт"

²ÍÒÅÐ

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

11.15, 12.25 Х/ф "Пенело�
па"

13.55 Х/ф "Перш, ніж я
засну" 16+

15.45 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок.
00.00 Т/с "Спокуса" 12+

ÑÒÁ

04.40, 23.35 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

06.40 Т/с "Комісар Рекс"
09.40 "МастерШеф � 8" 12+
12.25, 14.50 Т/с "Я все тобі

доведу" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

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

Кайдаша"
01.25 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
10.50, 13.15 Т/с "Рішає Он�

істрат" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.20, 16.15 Х/ф "Найманий

вбивця" 16+
16.30 Х/ф "Три ікси
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с "Пес�5" 16+
22.30 Свобода слова
00.00 Х/ф "Засідка" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
11.40 Шалена зірка 12+
12.40 Х/ф "Кінг Конг" 16+
16.40 Х/ф "Світ Юрського

періоду" 16+
19.00 У кого більше? 12+
21.00 Х/ф "Незвичайні

пригоди Адель Блан�
Сек" 16+

23.10 Х/ф "Тихе місце" 16+
01.00 Х/ф "Проста послу�

га" 16+

ÍÒÍ

08.10 Х/ф "До Чорного
моря"

09.35 Х/ф "Інтердівчинка"
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
00.20 Х/ф "Дот"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

10.20,15.30 Агенти спра�
ведливості 12+

15.00,19.00, 23.00 Сьогодні
16.00 Історія  злочину 16+
18.00, 05.30 Т/с "Виходьте

без дзвінка 3" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.30 Т/с "На твоєму

боці 2" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Росселла" 16+
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.30, 23.55, 05.50

UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Схеми.
18.55 Д/с "Дика прогулян�

ка"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
21.40 #ВУКРАЇНІ
22.15 Святі та грішні
00.00 Перша шпальта

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"
02.30 "Світ навиворіт"

²ÍÒÅÐ

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

лет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25,15.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый

случай. Эхо войны"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок.
00.00 Т/с "Спокуса" 12+
03.15 Т/с "Не було б щас�

тя"
ÑÒÁ

05.15, 23.35 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.00 "МастерШеф � 8" 12+
12.40, 14.50 Т/с "Я все тобі

доведу" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

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

Кайдаша"
01.25 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Більше ніж правда
12.00, 13.15 Х/ф "Анакон�

да" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.20, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.00 Х/ф "Живим чи мер�

твим" 12+
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Пес�5" 16+
22.40 Т/с "Менталіст" 16+
00.50 Х/ф "Сікаріо" 16+
02.55 Стоп�10

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

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

16+
11.00 Х/ф "Рятувальники

Малібу" 16+
13.10 Суперінтуїція 12+
15.10,19.00 Хто зверху?

12+
21.00 Х/ф "Золота дитина"
23.00 Х/ф "Норбіт" 16+
01.00 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Версія полков�
ника Зоріна"

10.45, 22.30 Т/с "Вавилон�
Берлін � 2" (16+)

12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.20 "Реальні злочинці"
00.55 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зоряний 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

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Росселла" 16+
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.30, 23.55, 05.50

UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/с "Дика прогулянка"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
21.40 #@)[]?$0 з Майклом

Щуром 16+
22.15 Прем'єра. Т/с "Мо�

дус" 16+
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"
01.05 "Світ навиворіт"

²ÍÒÅÐ

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

лет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25,15.25 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый слу�

чай. Концы в воду"
00.00 Т/с "Спокуса" 12+
03.15 Х/ф "Захар Беркут"

ÑÒÁ

05.20, 23.40 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.05 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 "МастерШеф � 8" 12+
12.55, 14.50 Т/с "Я все тобі

доведу" 16+
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"
01.30 "Містичні історії�

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
11.10, 13.15 Х/ф "Анаконда
12.45,15.45 Факти. День
13.35, 16.25 Т/с "Пес" 16+
16.40 Х/ф "Грошовий

поїзд" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с "Пес�5" 16+
22.40, 02.15 Т/с "Менталіст"

16+
00.45 Х/ф "Живим чи мерт�

вим" 12+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
09.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.40 Х/ф "Проста послуга"
13.00 Хто проти блонди�

нок? 12+
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Бандитки"
22.50 Х/ф "Справа 39" 16+
01.00 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
02.45 Служба розшуку

дітей
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Одеські каніку�
ли"

10.40, 22.30 Т/с "Вавилон�
Берлін � 2" (16+)

12.50 "Таємниці криміналь�
ного світу"

14.30 "Легенди бандитської
Одеси"

18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.20 "Реальні злочинці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зоряний 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 2"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Росселла" 16+
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.30, 23.55, 05.50

UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти:

вулиця"
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 #@)[]?$0 з Майклом

Щуром 16+
18.55 Д/с "Дика прогулянка"
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"

11.20,12.20, 13.15, 14.15,
15.10 "Одруження на�
осліп"

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 "Диявол носить

Прада"

²ÍÒÅÐ

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

лет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25,15.20 "Вещдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок.
00.00 Т/с "Спокуса" 12+
03.15 Х/ф "Білий птах із

чорною міткою"
ÑÒÁ

05.25, 23.45 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.05 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 "МастерШеф � 8" 12+
12.55, 14.50 Т/с "Я все тобі

доведу" 16+
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"
01.55 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.00 Секретний фронт
11.00, 13.15 Х/ф "Грошовий

поїзд" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.10 Т/с "Пес" 16+
16.25 Х/ф "Іграшкові сол�

датики" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.30 Т/с "Пес�5" 16+
22.45, 02.50 Т/с "Менталіст"
00.50 Х/ф "Сліпа лють" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20,12.50, 02.10 Варьяти
09.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.50 Х/ф "Норбіт" 16+
14.50,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Конан � варвар"
23.10 Х/ф "Нічка жахів"

18+
01.30 Т/с "Підступні покої�

вки" 12+
02.45 Служба розшуку

дітей
02.50 Зона ночі

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Грішник"
10.45, 22.30 Т/с "Вавилон�

Берлін � 2" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.50 "Легенди бандитської

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

розшуку"
00.20 "Реальні злочинці"
01.00,02.50 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зоряний 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

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
15.10,21.30, 23.55, 05.50

UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти:�

Нова Зеландія"
16.30 Т/с "Полдарк" 16+
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/с "Дика прогулянка"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
21.40 Д/ф "Олександр Дов�

женко
22.15 Т/с "Модус" 16+
00.00 Схеми. Корупція в де�

талях
1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

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

2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху 2020"
22.05 "Вечірній квартал
00.05 Х/ф "Біля моря" (16+)
02.30 "Життя відомих лю�

дей"
²ÍÒÅÐ

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

лет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25,15.25, 23.50 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый слу�

чай. Эхо войны"
18.00,01.45 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
03.15 "Жди меня. Україна"

ÑÒÁ

06.55 "Наречена для тата 3"
12+

08.55 "Врятуйте нашу сім'ю
� 5" 16+

10.50, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

19.00, 22.45 Т/с "Слід"
23.25 "Таємниці ДНК" 16+
00.35 Х/ф "Спенгліш �

іспанська англійська"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10 Анти�зомбі
11.10, 13.15, 13.50 Т/с "Ви�

жити за будь�яку
ціну�2"

12.45,15.45 Факти. День
16.15 Скетч�шоу "На трьох"

16+
17.15,20.10 Дизель�шоу

12+
18.45 Факти. Вечір
23.00 Скетч�шоу "На трьох�

8" 16+
01.40 Х/ф "Засідка" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Аферисти в мережах
13.00 Хто зверху? 12+
15.10 Х/ф "Діамантовий

поліцейський" 16+
17.10 Х/ф "Золота дитина"
19.00 Х/ф "Код Да Вінчі"
22.00 Х/ф "Ангели і демо�

ни" 16+
00.50 Варьяти 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Люди в океані"
10.40 Т/с "Вавилон�Берлін
12.50,03.45 "Правда життя"
14.50 "Легенди бандитської

Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Х/ф "Нокаут" (16+)
00.20 "Реальні злочинці"
00.55,02.40 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зоряний 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
00.00,02.15 Т/с "Готель Ку�

підон" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Енеїда
10.10 Х/ф "Римська імпе�

рія: Нерон" 2 с. 16+
12.00,00.20 Пліч�о�пліч
12.30 Д/ф "Олександр Дов�

женко:
13.05,23.20 Пишемо істо�

рію.
13.30 Секрети Сонячної си�

стеми
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Прем'єра. Т/с "Таєм�

ний код віри" 12+
16.45 Всенічне бдіння
19.30 Велика вечірня
20.30 Д/с "Світ майбутнього
21.20 Неймовірні винаходи
22.00 Д/ф "Гідра" 16+
23.35 Пишемо історію

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
15.30 "Танці з зірками 2020"
19.30,05.20 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25 "Вечірній квартал
22.00 "25 років. Ти не один"
23.50 "Світське життя. 2020"
01.50 "Ліга сміху 2020"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Три плюс два"
13.00 Х/ф "Пригоди Шерло�

ка Холмса
15.50 Т/с "По різних бере�

гах" 16+
20.00,03.20 "Подробиці"
20.30 Концерт
23.10 Х/ф "В Париж!" 16+
01.55 Х/ф "Казка про жінку

та чоловіка"

ÑÒÁ

05.15, 10.50 Т/с "Спіймати
Кайдаша"

09.30 "Неймовірна правда
про зірки"

17.00,22.50 "Звана вечеря"
12+

19.00 "МастерШеф � 10" 12+
00.50 Х/ф "Побачення на�

осліп"

ICTV

06.00 Скетч�шоу "На трьох"
16+

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

10.10, 13.00 Т/с "Таємні
двері" 12+

12.45 Факти. День
13.45 Т/с "Пес�5" 16+
17.00 Х/ф "Національна

безпека" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х /ф "Механік�

2: Воскресін н я "
16+

21.05 Х/ф "Перевізник�3"
16+

23.05 Х/ф "Найманець" 16+
01.10 Х/ф "Сікаріо" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.15 Kids' Time
06.05 Мультфільми
07.20,02.00 Варьяти 12+
08.40 У кого більше? 12+
10.40 Хто зверху? 12+
12.40 Х/ф "Ангели і демо�

ни" 16+
15.10 Х/ф "Код Да Вінчі"
18.20 Х/ф "Скарби націй"
21.00 Х/ф "Скарби націй:

Книга таємниць" 16+
23.40 Х/ф "Мама!" 16+

ÍÒÍ

05.45 Х/ф "Циган"
12.30 "Легенди  розшуку"
15.35 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.40 "Свідок"
19.30 Х/ф "Балада про доб�

лесного лицаря Ай�
венго"

21.20 Х/ф "Горбун"
23.50 Х/ф "Швидкість: Ав�

тобус 657" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Реальна містика
08.10, 15.20 Т/с "На твоєму

боці 2" 16+
17.10, 21.00 Т/с "Гра в

долю"
20.00 Головна тема
23.50, 02.15 Т/с "Зовсім

інше життя"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята
13.30, 00.35 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. Чилі"
19.30 Д/с "Планета інно�

вацій. Енергія вітру"
19.55 Д/ф "Острови.
21.20 #@)[]?$0 з Майклом

Щуром 16+
22.00 Х/ф "Сквот 32" 16+
00.20 Пліч�о�пліч

1+1

09.00 "Лото�забава"
09.25,02.20 "Світ навиворіт"
14.00 Т/с "Свати"
18.15 "Українські сенсації

2020"
19.30,05.00 ТСН: "ТСН�Тиж�

день"
21.00 "Танці з зірками 2020"
00.40 Х/ф "Королева бен�

зоколонки"

²ÍÒÅÐ

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

гах" 16+
17.50 Х/ф "Агата Крісті.

Кривий будиночок"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Постріл в бе�

зодню" 16+
23.00 Х/ф "Пригоди Шерло�

ка Холмса та докто�
ра Ватсона

ÑÒÁ

05.20 Х/ф "Двоє в новому
будинку"

07.00 Х/ф "Два береги"
09.00 "МастерШеф � 10" 12+
12.45 "СуперМама"
17.00 "Хата на тата" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

тіла" 16+
ICTV

05.35,09.20 Секретний
фронт

06.25,08.30 Анти�зомбі
07.25,10.20 Громадянська

оборона
11.20, 13.00 Т/с "Відділ 44"
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф "Перевізник�3"
16.45 Х/ф "Механік�2: Вос�

кресіння" 16+
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Хітмен: Агент

47" 16+
22.50 Х/ф "Хітмен" 16+
00.40 Х/ф "Каратель" 16+
02.45 Х/ф "Сліпа лють" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20,01.50 Варьяти 12+
08.40 М/ф "Ми � монстри!"
10.40 М/ф "Геркулес"
12.30 Х/ф "Конан � варвар"
14.50 Х/ф "Скарби націй"
17.10 Х/ф "Скарби націй
20.00 Х/ф "Останній мисли�

вець на відьом" 16+
22.00 Х/ф "Мисливці за

відьмами" 18+
23.50 Х/ф "Тихе місце" 16+

ÍÒÍ

07.25 Т/с "СБУ.
11.25 Х/ф "Балада про доб�

лесного лицаря Ай�
венго"

13.15 Х/ф "Садко"
15.00 Х/ф "Чарівна лампа

Аладдіна"
16.35 Х/ф "Горбун"
19.00 Х/ф "У зоні особливої

уваги"
20.50 Х/ф "Хід у відповідь"
22.25 Х/ф "Нокаут" (16+)
00.10 Х/ф "Випадковий за�

пис" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Т/с "Скляна кімната"
12.50 Т/с "Кревна помста"
16.50, 21.00 Т/с "День Свя�

того Валентина" 12+
19.00 Сьогодні.
23.10, 02.15 Т/с "Ще один

шанс"



8 Середа, 2 вересня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Акцент тижня

2 вересня 2020 р.
№ 34 (88)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р 
від 21 грудня 2018 р.

Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса: 
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

Директор: 
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com
Головний редактор:
Ольга Сідлецька,
тел.: 0 (97) 470-60-17
Рекламний відділ:  
Людмила Павлюк 
тел.: 0 (67) 412-89-81

Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами

Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення №201634Р
Розповсюджується безкоштовно

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений 
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агент-
ством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну 
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної 
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом 
Всесвітньої газетної Асоціації

Р

Зростання мінімальної зарплати: етапи і наслідки
Коронавірус боляче 

вдарив по українській 
економіці.

Через карантинні обмеження 
чимало родин на кілька місяців 
втратили свій звичний дохід 
і були змушені жити на заоща-
дження. За даними НБУ, у пер-
шому півріччі 2020 року заоща-
дження українців скоротилися 
майже на 6%. Щоб вирівняти 
ситуацію, Президент Володимир 
Зеленський ініціював підвищен-
ня мінімальної заробітної пла-
ти вже у вересні. Завдяки чому 
планують підвищення і коли 
чекати наступного, дізнавались 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Плюс до зарплати з вересня
Верховна Рада 25 серпня ухва-

лила закон, який передбачає під-
вищення мінімальної заробітної 
плати до 5 000 гривень з 1 вересня 
2020 року. За розрахунками уряду, 
збільшення зарплати дасть змо-
гу привести її у відповідність до 
реального прожиткового мініму-
му, який зараз фактично сягнув 
4 900 грн. Найперше мають зрости 
доходи працівників бюджетної 
сфери: вчителів, медиків, со-
ціальних працівників, оскільки 
їхні посадові оклади розрахову-
ються за єдиною тарифною сіт-
кою, прив’язаною до мінімальної 
зарплати.

«Це певні кроки у напрямку 
дійсно цивілізованого рівня життя 
в Україні. Карантин продовжуєть-
ся, але після серйозної паузи, коли 

понад два місяці не працювали 
ні підприємці, ні ФОПи, багато 
державних підприємств, зараз 
дуже важливо трішки підтримати 
людей», – наголошує Володимир 
Зеленський.

Експерти кажуть, що, 
навіть попри невелику 
суму підвищення у 277 
гривень, у кризові часи 
воно буде відчутним.
Голова Ради Національного 

банку Богдан Данилишин заува-
жує: «Підвищення мінімальної 

заробітної плати так чи інакше 
підвищить доходи громадян 
і, відповідно, збільшить мож-
ливість заощаджень. Тому під-
вищення мінімальної заробітної 
плати навіть до озвученої вели-
чини є необхідним і доцільним 
у цей момент».

За планом уряду, збільшення 
заробітної плати восени – це тіль-
ки перший етап. Впродовж 2021 
року виплати зростатимуть ще 
двічі: з 1 січня – до 6 000 гривень, 
з 1 липня – до 6 500 грн. Наступні 
підвищення мають передбачити 
у проєкті державного бюджету 

на наступний рік, який уряд 
має подати до Верховної Ради 
до 15 вересня.

Наслідки підвищення
Підвищення мінімальної 

зарплати планують здійснити 
завдяки надходженням від по-
датків. У пояснювальній записці 
до закону йдеться про збільшення 
планових податкових надходжень 
на 541,3 млн грн, зокрема з податку 
на доходи фізичних осіб і податку 
на додану вартість з вироблених 
в Україні товарів. Крім того, до-
даткові видатки на оплату праці 
забезпечать завдяки економії на 
обслуговуванні державного боргу. 
Через курсову різницю потреба 
у виплатах зменшилася майже на 
3,5 млрд грн.

У Мінфіні прогнозують, що 
завдяки збільшенню зарплати 
у 2020 році близько 1,7 млрд грн 
додатково отримає Пенсійний 
фонд і ще 1,2 млрд грн – місцеві 
бюджети і держбюджет.

«Загалом запропоновані змі-
ни стимулюватимуть зростання 
споживчого попиту, забезпечать 
детінізацію «сірих» зарплат. Це 
дозволить підвищити надхо-
дження до бюджету Пенсійно-
го фонду, зміцнити стабільність 
бюджетної та пенсійної системи, 
а також поліпшить захист тру-
дових і соціальних прав грома-
дян», – запевняє міністр фінансів 
Сергій Марченко.

Загалом економісти мають 
різні погляди на ініціативу Пре-
зидента. Частина експертів засте-
рігає щодо ризиків для інфляції 
і зростання бюджетних витрат, 

які складно буде покрити. Так, 
директор економічних і соціаль-
них програм Центру Разумкова 
Василь Юрчишин зауважує: «Ви-
глядає це так, що видатки з бю-
джету будуть розширюватися. 
Треба буде шукати, яким коштом 
їх покривати. Добре, якщо завдя-
ки внутрішнім ресурсам».

Натомість радник Президента 
з економічних питань Олег Устен-
ко заперечує такі закиди і запев-
няє, що зростання мінімальної 
заробітної плати не призведе до 
приросту інфляції.

«Підвищення мінімальної за-
робітної плати суттєвого впливу 
на інфляцію не матиме. Прогно-
зований приріст інфляції буде на 
рівні 2%, що на порядок менше, 
ніж закладено у макроекономіч-
ному прогнозі уряду. Так, підви-
щення заробітної плати може 
впливати на курс гривні, однак 
при такій низькій інфляції та 
понад 28 млрд золотовалютних 
резервів це не вдарить по кур-
сових параметрах. Враховуючи 
обсяги золотовалютних резервів, 
на фоні того, що у нас продовжу-
ється співробітництво з міжна-
родними інституціями, на фоні 
того, що Україна робила успішне 
розміщення своїх європейських 
бондів, говорити, що мінімальна 
заробітна плата підірве курс, як 
мінімум неправильно», – пояс-
нює Устенко.

Наступного року мінімальна 
зарплата має зрости ще на півтори 
тисячі гривень. Наскільки ця сума 
покращить добробут українців, 
буде залежати від загальної еко-
номічної ситуації.

Ніяких багаторазових 
рушників, м'яких іграшок 
та килимів: у МОЗ 
роз'яснили, як повинні 
працювати дитсадочки 
в період карантину

Для безпечного 
перебування дітей 
у дитсадках Мініс-
терство охорони 
здоров’я розробило 
і затвердило тимча-
сові рекомендації 
щодо організації 
роботи дошкіль-
них закладів.

Про це повідомив міністр 
охорони здоров’я Максим Сте-
панов на щоденному брифінгу 31 серпня.

Розроблені МОЗ рекомендації, зо-
крема,  передбачають обов’язковий 
температурний скринінг працівників 
закладу перед початком роботи. Вихо-
вателі вранці повинні приймати дітей 
від батьків на території закладу, але за 
межами будівлі, і так само передавати ді-
тей батькам увечері. За словами міністра, 

в дошкільних закладах забороняється 
використання багаторазових тканинних 
рушників, м’яких іграшок, килимів з до-
вгим ворсом, проведення масових заходів 
та батьківських зборів, також не можна 
заходити у приміщення у вуличному 
взутті. Всі протиепідемічні заходи для 
дітей мають бути організовані в ігровій 
формі, – зазначають у МОЗ.

Смійтеся на здоров`я
***

– Пані має Київстар?
– О, якби пані мала Київстар, то вже 

мала б віллу, яхту, острови… Але поки що 
Київстар має мене!

***
На уроці. Вчителька:
– Мені це набридло! Хто там постійно 

крутиться?!
– Земля.
– Хто це сказав?!
– Галілео Галілей.

***
Скоро пологи. Моторошно. Руки тря-

суться. Спина від поту мокра. Ноги як ватні. 
А дружина сидить спокійно в телефон грає…

***
Дзвонить телефон.
Трубку піднімає батько трьох дочок.

– Привіт! Це ти, моя рибка?
– Ні, це господар акваріума.

***
– Доню, ти коли палити кинеш?
• Тату, завагітнію і кину.
• Пали, доню, пали ..

***
• Я в тебе, як Попелюшка – перу, при-

бираю, готую!
• Я ж попереджав: вийдеш за мене – 

будеш жити, як у казці.

***
• Петрику, ти уроки зробив?
• Ні.
• А чому тоді вже ліг спати?
• Менше знаєш – краще спиш!

***
Не хочу хвалитись, але я зібрав пазл за 

1 день. Хоча на коробці написано 3–4 роки.


