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Десятки державних послуг  
у смартфоні. Що зробило  
Мінцифри за рік?

Зарекомендувавши себе як успішного, 
авторитетного, конструктивного політика 
та підприємця, Ігорю Ходаку важливо було 
об’єднати навколо себе однодумців, створи-
ти команду тих, хто готовий конструктивно 
і віддано працювати у своєму краї задля 
процвітання і розвитку.

Обирав найкращих професіоналів 
серед місцевих, оскільки ніхто так добре 
не знає свою громаду, як ті, хто там живе 
і працює щодня. Ніхто так віддано не 
вболіватиме за покращення соціально-
економічної сфери, як ті, хто веде своїх 
дітей у місцеву школу, чиї батьки прожи-
вають свою старість з місцевими органами 
соціального захисту.

Ігор Євгенович сам не покидав рідну 
Романівщину, 25 років його підприємство 
сплачувало податки у бюджет селища, 
надавало роботу місцевим жителям, було 
прикладом професійного господарювання 
на рідній землі. Вимоги до команди у Ігоря 
Ходака – бути лише і виключно найкращи-
ми фахівцями, планка лідера висока і її 
упевнено досягли ті, хто сьогодні йде разом 
з Ігорем Євгеновичем. Кожен член команди 
отримує найкращі рекомендації лідера, 
кожен має потужний потенціал і стратегію 
розвитку громади, має чітке бачення, якої 
підтримки потребує край на обласному 
рівні. Жодних пустих гасел – лише конструк-
тив. Зважаючи, що Ігор Ходак – людина 
конкретних дій, такого підходу дотриму-
ється і команда. Головними орієнтирами 
кожного є застосувати досвід і в короткі 
строки вибудувати успішне і прозоре управ-
ління громадою, відпрацювати шляхи фі-
нансування щоденних потреб, лобіювати 
інтереси жителів краю на обласному рівні. 
Мати потужну підтримку у сесійній залі – 
запорука вдалого впровадження проєктів 
з розвитку території.

«Відзначити хочеться кожного, це ті 
люди, в яких я безумовно впевнений, Ро-
манівщина, на мою думку, має потужних 
фахівців, яких варто обрати, їм сміливо 
можна довірити управління, оскільки ко-
жен зарекомендував себе як професіонал 

і патріот краю. Я впевнений у їхніх намі-
рах і стратегічних рішеннях. Вони знають, 
як ніхто, чого нині потребує Романівський 
край. Олександр Кондратюк, хто як не 
він, знає Романів, ще з часів прадавніх, 
як краєзнавець, який досліджує минуле, 
він бачить конкретні кроки для покра-
щення життя краю у майбутньому. Знає, 
яких рішень, проєктів чекають громади 
від своїх представників в обласній раді, 
якої конкретної підтримки. Орієнтація 
на розвиток сіл, їхнє відродження – це 
ті стратегічні наміри Олександра Кон-
дратюка, котрі я вважаю надважливими, 
і він може це зробити там, в сесійній залі 
обласної ради. Якщо є така підтримка, 
розвивати громади на місцях набагато 
простіше, і за це теж є кому взятись, це 
особистості, які заслуговують поваги, 
а їхня праця – визнання і пошани. Василь 
Ходюк – депутат з досвідом, кожна його 
каденція – це орієнтація на місцевий по-

тенціал, він переконаний, 
що громади потребують 
конкретних справ уже і сьо-
годні, не можна втрачати 
дорогоцінний час і тим самим заганяти 
села у прірву. Я захоплююсь його рішу-
чістю. Ще один член моєї команди, якого 
у Романові знає кожен, який має тут авто-
ритет і повагу, – Василь Флуд, він, на мою 
думку, найкращий з кандидатів на посаду 
Романівського голови, він чітко розуміє 
виклики, які постають перед громадою, її 
потенціал і усі проблемні питання. Над-
звичайно порядна і чесна людина, яка не 
буде загравати з виборцями, облесливі обі-
цянки не для нього, він людина діла, а не 

слова. Свою лідерку має і Миропільська 
громада, я сьогодні гордий тим, що Світ-
лана Власюк доєдналась до моєї команди, 
людина з потужним стрижнем, приклад її 
вдалого управління – Миропільська гімна-
зія, яку вона очолює. Вона уміє приймати 
виклики і справлятись з ними. Вміє бути 
наполегливою у досягненні мети, а вона 
у неї нині полягає у тому, аби зробити гро-
маду процвітаючою територією. Я з гор-
дістю дивлюсь на свою команду, з гордістю 
йду з ними, вболіваю за кожного.

Лідер, який  
згуртував найкращих
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Кому підвищать пенсію  
у 2021 році?
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ОГОЛОШЕННЯ
Компанія "Робота в Європі" Здійснює набір праців-
ників на роботу в Польщу.Оплата праці 14-25 зл/год. 
З/п за місяць 20-30 000грн грн. Адреса : м.Житомир, 
вул.В.Бердичівська,35. Тел. 0961781115, 0978560219.

Ліцензія №423.сайт. denysiukjob.com.ua.  
Працевлаштування безкоштовне.

Проводимо дезінфекцію  та чистку криниць, заробку 
міжкільцових швів, викладку дна ( кременем).  

Тел.: 068-495-57-48

14 жовтня – День захисника України 
та День Українського козацтва

Шановні земляки, відважні сини українського народу!
Ця пам’ятна дата об’єднує чотири величні свята – День Українського козацтва, День 

утворення Української Повстанської Армії, свято Покрови Пресвятої Богородиці та 
державне свято – День захисника України!

Цей день поєднує справжніх патріотів – чесних, сильних і мужніх, готових взяти 
на себе відповідальність не лише за власну родину, але і за свою справу, за свою 
Батьківщину. В цей день ми вшановуємо пам’ять братів, батьків, дідів і прадідів, які 
відстоювали свободу та незалежність нашої держави зі зброєю в руках.

Ми пишаємося нашою національною символікою, своїм українським громадянством. 
Україна – країна патріотів. Тож ми не дозволимо російському агресору здійснити його 
чорні задуми, захистимо свою державність. Немає більшої цінності, ніж радість життя 
на вільній українській землі. І зараз ми як ніколи це розуміємо!

Наше завдання сьогодні – множити силу і могутність нашої Батьківщини і робити 
все можливе для збереження її цілісності, суверенності, недоторканості та подальшого 
соціально-економічного розвитку. Виконуючи свою роботу сумлінно, кожний може 
зробити свій внесок у благородну справу зміцнення добробуту і стабільності України.

Бажаємо всім переможного миру, здоров’я і довголіття ветеранам, успішної служби 
солдатам і офіцерам. Нехай це свято відважних і патріотичних людей завжди буде 
мирним і радісним!

Нехай Мати Божа захистить Україну та українців і подарує мир та спокій нашій 
рідній землі!

Слава Україні! Героям слава!
З повагою голова державної адміністрації В. В. Флуд, 

голова районної ради О. П. Кондратюк

«Знаю права – виконую обов’язки»
Великий мислитель Ціцерон говорив: «Ми по-

винні стати рабами законів, щоб стати вільними».
Романівська районна бібліотека для дорослих 

особливу увагу звертає на заходи, які сприяють 
підвищенню рівня правової культури користу-
вачів бібліотеки, інформованості молоді про свої 
конституційні права та обов'язки, можливості їх 
реалізації та захисту. Традиційним є тиждень 
права в бібліотеці, до якого долучаються наші 
партнери – фахівці-юристи.

«Знаю права – виконую обов'язки» – такою була 
тема, з якою перед присутніми виступила заступ-
ник начальника Романівського бюро правової до-
помоги Пасенко Ж. І. А начальник Романівського 
РС філії ДУ «Центр пробації» у Житомирській 
області Зілінська О. І. зупинилась на актуальному 
на сьогодні питанні: «СТОП – булінгу».

«Право на щастя – найбільше право люди-
ни» – ці слова педагога К. Д. Ушинського, як нікому 
близькі провідному спеціалісту Романівського РВ 
ДРАЦС Карповій О.П, виступ якої був цікавим 
і змістовним.

Вона відповіла на запитання молодих людей, 
які готуються до самостійного життя. З право-
вими аспектами неодноразово стикались й наші 
поважні користувачі. які познайомились з пере-
глядом літератури «Твої права – твої обов'язки», 

де представлена не тільки література юридичної 
тематики, з основ правознавства, але й добірки 
матеріалів Міністерства юстиції, Бюро правової 
допомоги. Хто хоче більш детально познайомитись 
з літературою з даного питання – запрошуємо  
до нашої бібліотеки.

Валентина Баша-Корсун

Романівські поліцейські 
закликають водіїв та пішоходів 
бути максимально обережними 
та враховувати погодні умови, 
вирушаючи у дорогу

Шановні водії!  Керуючи 
транспортним засобом, будьте 
максимально обережні, обирайте 
швидкість руху та дистанцію, що 
дозволить вчасно зреагувати на 
зміну дорожніх обставин в умовах 
обмеженої видимості.

Враховуйте час доби, стан про-
їжджої частини та дорожнього 
покриття. Не забувайте вмикати 
ближнє світло фар чи протиту-
манні фари, а при зупинці – ава-
рійну світлову сигналізацію.

Обов’язково користуйтеся пас-
ками безпеки, дітей перевозьте, 
використовуючи спеціальні за-
соби, що дозволить убезпечити 

їх від травмування.
Пішоходам варто переходи-

ти дорогу виключно у встановле-
них місцях, перед цим переко-
навшись, що водії транспортних 
засобів помітили та зрозуміли 
ваші наміри. Пам’ятайте, що на-
віть при невеликій швидкості 
руху водій не здатен миттєво 
зупинити автомобіль. Тож ні-
коли не виходьте на автошлях 
раптово, із-за припаркованого 
автотранспорту або інших пе-
решкод. Знімайте навушники, 
якщо рухаєтесь поблизу доро-
ги, – інакше ризикуєте не почу-
ти попереджувальних сигналів 

про наближення автомобілів  
та небезпеку.

Батькам варто нагадати дітям 
правила дорожнього руху та влас-
ним прикладом демонструвати їх 
дотримання. Нагадайте їм про 
заборону бігати через автошлях, 
виїздити на переходи на велоси-
педі, роликах, самокатах, бордах 
тощо. Подбайте про вашу безпеку!

Для позначення себе на дорозі 
бажано одягати світлий, яскра-
вий одяг чи спеціальні жилети, 
використовувати світловідбивні 
елементи (флікери) у вигляді на-
шивок, наліпок, браслетів, брелків 
тощо. Подбайте про свою безпеку!

ПРИВІТАННЯ
Компанія «Вівад 09» вчергове вітає своїх працівників, 

які зустрічали дні народження у першій половині теплого 
осіннього місяця жовтня: Ленчицький І. Д., Нікітюк В. Л., 
Бондарчук О. Б., Ганюк І. В., Терещук Л. О., Поплавська Л. 
Е., Шиманська А. І., Головня А. В., Беркута С. М., Демидюк 
М. М., Шатківський О. Б., Ладухіна Л. М., Країло В. П., Уме-
ренкова Н. В., Лобань Т. А.:

Бажаємо вам щастя стільки,
Скільки зірочок на небі сяє!

І нехай життя ваше завжди
Янголи і Бог охороняють.

Бажаємо, щоби кожен день
Був таким чарівним, наче казка,

І нехай насамперед у ньому
Запанує світло й Божа ласка.

Бажаємо, щоб в душі у вас
Радісно метелики кружляли!

Від усього серця ми вас
З днем народження вітаєм!

ГРАФІК ГАРЯЧИХ ТЕЛЕФОННИХ ЛІНІЙ  
з актуальних питань діяльності департаменту 
праці, соціальної та сімейної політики 
облдержадміністрації та графік участі керівництва 
департаменту праці та соціального захисту 
населення облдержадміністрації у прямій 
телефонній лінії (гаряча лінія) на жовтень 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

Г Р А Ф І К участі керівництва департаменту праці, соці-
альної  та  сімейної політики облдержадміністрації  у прямій 

телефонній лінії (гаряча лінія) на жовтень 2020 року

15 жовтня – Шмаюн Тетяна Михайлівна, начальник відділу сімейної, 
гендерної політики та по роботі з ОТГ департаменту праці, соціальної 
та сімейної політики облдержадміністрації, за телефоном 47-47-57.

20 жовтня – Д’яченко Анатолій Петрович, заступник начальника управ-
ління соціального захисту населення – начальник відділу соціального 
обслуговування населення та стаціонарних установ департаменту праці, 
соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, за телефоном 47-47-61.

22 жовтня – Цільора Тетяна Олександрівна, заступник начальника 
управління – начальник відділу соціально-трудових відносин, зайнятості 
населення та політики оплати праці департаменту праці, соціальної та 
сімейної політики облдержадміністрації, за телефоном 47-47-19.

Гаряча лінія проводиться – з 10.00 до 11.30. 
Начальник управління Таїса Кондратюк
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17 жовтня в Україні  
висадять 1 000 000 дерев

Лариса Бджілка

Про реалізацію 
маштабної акції на-
шому журналісту по-
відомила Юлія Бичай, 
координатор проєкту 
«Озеленення України»

17 жовтня по всій території 
України відбудеться реалізація 
акції «1 000 000 дерев за 24 години» 
у межах глобального екологічного 
проєкту «Озеленення України».

Ціль проєкту – приверну-
ти увагу до проблем екології та 
відновлення екосистеми країни, 
сформувати позитивний імідж 
України у світі через колективну 
історію успіху українців.

Завдання «Озеленення України»: 
висадити 1 000 000 дерев за 24 години 
по всій території України. Провес-
ти загальнодержавну інформацій-
ну кампанію з висадження дерев. 
Сприяти протягом року у висаджен-
ні парків та алей. Консолідувати 
українське суспільство, об’єднавши 
бізнес, владу, громадськість і ЗМІ до-
вкола природоохоронної, екологічної 
тематики, та сформувати колективну 
історію успіху українців.

Організаторами проєкту 
«Озеленення України» є Сергій 
Гайдайчук, президент бізнес-клубу 
«CEO Club Ukraine», та Ганна Кри-
сюк, генеральний директор Книги 
рекордів України, за підтримки 
Романа Абрамовського, Міністра 
захисту довкілля та природних 
ресурсів України, та Василя Кузьо-
вича, голови Державного агентства 
лісових ресурсів України.

Основна висадка дерев з до-
триманням всіх карантинних ви-

мог відбудеться у лісомасиві смт 
Бородянка Київської обл, куди 
запрошуються всі охочі долучи-
тись. Також організатори проєкту 
запрошують представників ЗМІ 
долучитись до висадки власної 
алеї в Національному природному 
парку «Голосіївський».

Програма проведення акції 
«1 000 000 дерев  

за 24 години»
8:30 Старт проєкту з виса-

дження першого дерева органі-
заторами. Локація: Національний 
природний парк «Голосіївський» 
(вулиця Генерала Родимцева, 6а, 
Київ, 02000).

9:00 Початок прямого вклю-
чення областей (3 хв.): Хмельниць-
ка, Київська, Львівська.

10:00 Включення областей 
(3 хв.): Одеська, Херсонська, Дні-
пропетровська.

11:00 Включення областей (3 хв.): 
Вінницька, Рівненська, Волинська.

12:00 Включення областей 
(3 хв.): Житомирська, Запорізька, 
Чернігівська.

13:00 Включення областей 
(3 хв.): Івано-Франківська, Терно-
пільська, Харківська.

14:00–15:00 Висадження парт-
нерської алеї та алеї ЗМІ в Наці-
ональному природному парку 
«Голосіївський». Включення об-
ластей (3 хв.): Донецька, Черкаська, 
Чернівецька.

15:00–16:00 Висадження ди-
пломатичної алеї за участі над-
звичайних і повноважних послів 
з понад 20-ти країн світу та Міні-
стра закордонних справ України 
Дмитра Кулеби. Включення об-
ластей (3 хв.): Полтавська, Сумська, 
Кіровоградська.

17:00 Висадження мільйон-
ного дерева за участі органі-
заторів, перших осіб держави, 
дипломатів та партнерів в На-
ціональному природному парку 
«Голосіївський».

18:00 Підбиття підсумків.

МОЗ агітує школярів 
носити маски  
через комікси

М і н і с т е р с т в о  о х о р о н и 
здоров’я разом з Інститутом 
когнітивного моделювання (На-
уково-дослідницька компанія 
в сфері публічних комунікацій, 
соціологічних досліджень та ког-
нітивно-поведінкової психології.) 
розробили серію коміксів для 
школярів. Вони створені в меж-
ах кампанії щодо необхідності 
носити захисні маски та корис-
туватись антисептиками.

Ці правила зараз є обов‘яз-

ковими для всіх. І школярам, які 
проводять багато часу в закритому 
приміщенні, сидять поруч за пар-
тами та користуються шкільним 
приладдям, про це необхідно на-
гадувати якомога частіше. Тому ці 
комікси будуть розіслані в україн-
ські школи та поширюватимуться 
у соцмережах.

Пам'ятайте, коронавірус стано-
вить смертельну небезпеку. Дотри-
муйтесь всіх рекомендацій МОЗ та 
бережіть своє здоров'я.

Злодій у селі Соболівка 
обікрав будинок

7 жовтня до чергової части-
ни Романівського відділення 
поліції надійшло повідомлення 
від громадянки К. про те, що 
цього ж дня з будинку в с. Со-
болівка Романівського району 
Житомирської області невідома 
особа скоїла крадіжку грошей 

та золотих прикрас шляхом 
віджимання металопластико-
вого вікна.

Працівниками Романівського 
ВП вживається ряд оперативно-
розшукових заходів, спрямованих 
на встановлення особи, причетної 
до вчинення даної крадіжки.

Окремі питання надання відпусток 
окремим категоріям працівників.

До Романівського бюро пра-
вової допомоги Бердичівського 
місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової до-
помоги звернувся житель селища 
Романова Л., якого цікавили запи-
тання: «Яка тривалість щорічних 
відпусток для осіб з інвалідністю 
визначена законодавством? Чи має 
він право на додаткову відпустку 
із збереженням заробітної пла-
ти як учасник бойових дій?». За 
словами громадянина Л., робото-
давець відмовляє йому в наданні 
відпустки терміном, визначеним 
законодавством, мотивуючи тим, 
що він скористався своїм правом 
на додаткову відпустку терміном 
14 днів як учасник бойових дій.

За частиною 1 статті 6 Закону 
України «Про відпустки» (далі – 
Закон) щорічна основна відпустка 
надається працівникам триваліс-
тю не менш як 24 календарних дні 
за відпрацьований робочий рік, 

який відлічується з дня укладення 
трудового договору.

Частиною 7 статті 6 Закону 
передбачено, що особам з інвалід-
ністю I і II груп надається щорічна 
основна відпустка тривалістю 30 
календарних днів, а особам з ін-
валідністю III групи – 26 кален-
дарних днів.

Положення статті 6 щодо три-
валості щорічної основної відпуст-
ки не поширюються на праців-
ників, тривалість відпустки яким 
установлюється іншими актами 
законодавства, проте тривалість 
їхньої відпустки не може бути 
меншою за передбачену частиною 
1, 7 і 8 статті 6 Закону.

Статтею 16–2 Закону перед-
бачено, що учасникам бойових 
дій, постраждалим учасникам 
Революції Гідності, особам з інва-
лідністю внаслідок війни, статус 
яких визначений Законом Укра-
їни «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», 
особам, реабілітованим відпо-
відно до Закону України «Про 
реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного 
режиму 1917–1991 років», із числа 
тих, яких було піддано репресіям 
у формі (формах) позбавлення 
волі (ув’язнення) або обмеження 
волі чи примусового безпідстав-
ного поміщення здорової людини 
до психіатричного закладу за рі-
шенням позасудового або іншого 

репресивного органу, надається 
додаткова відпустка із збережен-
ням заробітної плати тривалістю 
14 календарних днів на рік.

Ця відпустка не належить до 
виду щорічних відпусток (стаття 
4 Закону) і надається незалежно 
від відпрацьованого в році часу 
один раз упродовж календарного 
року на підставі заяви працівни-
ка та посвідчення учасника бойо-
вих дій або особи з інвалідністю 
внаслідок війни.

Тому наявність у працівника 
права на додаткову відпустку, пе-
редбачену статтею 16–2 Закону, 
не є підставою для зменшення 
йому тривалості щорічної осно-
вної відпустки, яка має станови-
ти 30 календарних днів для осіб 
з інвалідністю І та ІІ груп та 26 
календарних днів – для осіб з ін-
валідністю ІІІ групи.

Реалізувати своє право на 
безоплатну правову допомогу 
можна через відділ «Романів-
ське бюро правової допомо-
ги» Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
(смт Романів, вул. С. Лялеви-
ча, 2, четвертий поверх, каб. 
425). Якщо ви або ваші знайомі 
зіткнулися з правовими про-
блемами, пропонуємо зверта-
тися за безоплатною правовою 
допомогою до Романівського 
бюро правової допомоги.
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Кому підвищать пенсію у 2021 році?
Наступного року пенсіонерів 

чекає кілька етапів зростання ви-
плат. Такі плани озвучили у Мініс-
терстві соціальної політики, і це 
підтвердив Президент України 
Володимир Зеленський. Кому і на 
скільки підвищать пенсії, дізнався 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Майже 10 мільйонів 
пенсіонерів

На сьогодні в Україні нарахо-
вується 11,3 мільйона пенсіонерів. 
У Мінсоцполітики стверджують, 
що наступного року пенсія збіль-
шиться у близько 10 мільйонів. 
Найбільше виплати зростуть 
у пенсіонерів, які мають повний 
страховий стаж. У пенсіонерів 
65+ він становить 30 років для 
жінок та 35 років для чоловіків. 
У пенсіонерів 75+ він менший: 20 
років для жінок та 25 років для 
чоловіків.

Гроші на пенсійні виплати 
надходитимуть із зарплатних 
відрахувань 13 мільйонів укра-
їнців, які працюють, а також із 
держбюджету.

«Умовно сьогодні в нас солідар-
на система, і працюючі утримують 
наше старше «золоте» покоління 
батьків, бабусь, дідусів, коли один 
працюючий утримує одного пенсі-
онера і ми можемо забезпечувати 
пенсію на 1800 гривень. Але ми не 
платимо таку пенсію, ми платимо 
більше. Для пенсіонерів, в яких є 
великий стаж, ми платимо 2100 
гривень з травня. Тут свою роль 

відіграє Державний бюджет 
України, який дотує пенсії», – по-
яснила очільниця Мінсоцполітики  
Марина Лазебна.

Тож підвищення пенсійних ви-
плат планують закласти у держбю-
джет на 2021 рік. Тільки на програ-
му 75+ у держбюджеті передбачено 
203,8 млрд грн.

5 етапів підвищення
У Мінсоцполітики обіцяють, що 

підвищення відбудеться у 5 етапів. 
Перше – одразу у січні 2021 року зі 
зростанням мінімальної зарплати. 
Це підвищення зачепить пенсіонерів 
віком 65 років, які отримують міні-
мальні виплати. Розмір мінімальної 
пенсії зросте з 2100 до 2400 грн.

Наступний етап відбудеться 
у березні, і він стосуватиметься 
більшості пенсіонерів. Держава 
проіндексує виплати відповідно 
до росту зарплат та інфляції. Від-
соток підвищення буде розрахо-
ваний у лютому 2021 року. Варто 
зауважити, що цього року індекс 
становив 11%.

Далі у квітні автоматично пе-
рерахують виплати для пенсіоне-
рів, які працюють. Тобто виплати 
будуть скореговані з огляду на 
збільшення стажу та зростання 
зарплати, з якої розраховується 
пенсія.

Найбільше змін у пенсійних 
виплатах станеться у липні. По-
перше, знову зросте мінімальна 
пенсія для 65-річних пенсіонерів: 
з 2400 грн до 2600 грн. По-друге, 
у липні розпочнеться програма 
Президента України про підви-
щення пенсій українцям, які ма-
ють 75 років і повний страховий 
стаж. Заплановано, що їхня пенсія 
зросте на 400 грн, а мінімальні 
пенсії сягнуть 2500 грн. За даними 
Міністерства соціальної політики, 
це близько 1 млн пенсіонерів. До-
плати не торкнуться тих 75-річних 
пенсіонерів, чиї виплати переви-
щують розмір середньої зарплати, 
з якої сплачені страхові внески (на-
разі 9 837 гривень 35 копійок).

Також у липні будуть випла-
чуватись додаткові 500 грн пен-
сіонерам, які досягли 80-річного 
віку та мають повний страховий 
стаж. Їхня мінімальна пенсія сяг-
не 2600 грн.

Крім того, у липні Пенсійний 
фонд перерахує надбавки та до-
плати до пенсій і збільшить осно-
вний розмір мінімальної пенсії 
з 1769 грн до 1854 грн.

П’ятий етап підвищення очі-
кується у грудні 2021-го. Основний 
розмір мінімальної пенсії зросте 
з 1854 грн до 1934 грн. І знову бу-
дуть перераховані всі надбавки.

В Україну йде аномальна 
зима: синоптики 
попереджають про 
бабине літо у грудні

Крижані дощі та відлиги 
розгойдають нерви українців.

Синоптики взимку 2020–2021 року обіця-
ють в Україні теплу погоду з нетривалими пе-
ріодами морозів. Так, збережуться тенденції 
минулих років: скорочення тривалості зими 
і можливі крижані дощі. Про це розповіда-
ється в матеріалі сайту «Znaj.ua».

Зокрема, синоптик Тетяна Адаменко 
підкреслила, що є ймовірність, що зима 
буде безсніжною, як і минулого року, але 
також є ймовірність того, що в зимовий 
період будуть дощі. На її думку, це не най-

гірший варіант, оскільки Україна зараз 
страждає від посухи.

Також синоптики попереджають, що 
взимку буде мало снігу, проте варто готува-
тися до крижаних дощів, відлиг і невеликих 
морозів: «відлиги і невеликі морози, крижані 
дощі будуть змінювати один одного», – зазна-
чила синоптик.

Народний синоптик Володимир Деркач 
передбачає плюсову температуру навіть вночі 
у грудні і прихід холодів тільки після Дня 
святого Миколая. Він назвав таку аномаль-
но теплу погоду «зимовим бабиним літом». 
А ось перед самим Новим роком очікуються 
маленькі заморозки і сніг.

Які найпоширеніші 
причини пожеж 
в області?

Статистичні дані свід-
чать – за 9 місяців 2020 
року в області зафіксо-
вано 3625 пожеж, що на 
8,8% менше, ніж за ана-
логічний період минуло-
го року (3976). Внаслідок 
усіх загорянь загинуло 
47 осіб, з них 1 дитина. 
Більшість загиблих у вог-
ні стали жертвами нео-
бережного поводження 
з ним. Отримали травми 
під час загорянь 39 осіб, 
серед яких 6 дітей. Окрім 
того, на пожежах врято-
вано 30 людей, у тому 
числі й 1 дитину.

Дитячий травматизм досить актуаль-
ний сьогодні, адже в умовах карантину 
підростаюче покоління часто залишається 
вдома без нагляду батьків і це може закін-
чуватися надзвичайними подіями. Ряту-
вальники постійно наголошують батькам 
про нагадування дітям правил безпечного 
поводження в побуті та на вулиці. Але, на 
жаль, іноді й самі батьки наражають своїх 
дітей на небезпеку. Зокрема, в с. Тупальці 
Новоград-Волинського району в оселі ледь 
не згорів малюк. Хлопчик 2019 року наро-
дження спав у кімнаті в ліжечку. Там був 
увімкнений електрообігрівач «жужик», 
який стояв упритул до ліжка. Електро-
прилад загорівся, внаслідок чого полум’я 
дісталось і до дитини, яка отримала опіки 
рук та ніг різного ступеню тяжкості.

Найпоширеніша причина пожеж на 
Житомирщині цього року – необережне 
поводження з вогнем, що призвело до 2763 
загорянь. Левова частка цих займань – це 
пожежі в екосистемах області, які горіли 
і взимку, і навесні, і влітку. На другому 
місяці – порушення правил пожежної 
безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок, а на третьому – недо-
тримання вимог пожежної безпеки при 
влаштуванні та експлуатації печей. За 
приклад з цього приводу можна взяти 
випадок, що стався в с. Озадівка Бердичів-
ського району. Там 47-річна жінка отри-
мала опіки при гасінні пожежі в хаті, що 
виникла через те, що з розтопленої печі 
на підлогу випала жаринка. До десятки 
найпоширеніших причин також увійшли 
дитячі пустощі з вогнем – 62 пожежі та 
розряд блискавки – 28 пожеж.

Загалом найбільше пожеж за поточ-
ний період зафіксовано у Житомирі (430), 
Житомирському (312), Овруцькому (266), 
Коростенському (185) та Малинському 
(177) районах.

Закликаємо вас бути обережними 
з вогнем та не провокувати пожежі. Якщо 
ви стали очевидцем пожежі, то одразу 
телефонуйте за номером «101». Підготуй-
те свої оселі до опалювального сезону та 
проведіть профілактичні бесіди з підрос-
таючим поколінням.

У ДСНС України
у Житомирській області
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Десятки державних послуг у смартфоні.  
Що зробило Мінцифри за рік?

Торік в Україні з’явилось Мініс-
терство цифрової трансформації. 
Метою нового відомства проголо-
сили оцифрування документів та 
переведення державних послуг 
в онлайн. Через рік Мінцифри під-
било підсумки того, що вже вда-
лося зробити. Під час саміту «Дія» 
5 жовтня відомство презентувало 
чинні і нові онлайн-послуги. Про 
головні цифри та перемоги цього 
року розповідає Центр громад-
ського моніторингу та контролю.

Підсумки роботи за рік
Найперше, чим може похва-

литись міністерство, – це цифрові 
документи. Цього року для укра-
їнців стали доступні 6 цифрових 
документів: ID-картка, біометрич-
ний паспорт, водійське посвідчен-
ня, техпаспорт, страховий поліс 
і студентський квиток. За словами 
міністра Михайла Федорова, Укра-
їна стала першою країною в світі, 
яка запустила цифрові паспорти, 
і четвертою країною в Європі, яка 
оцифрувала водійські посвідчення. 
Усі документи доступні у мобіль-
ному додатку «Дія». Загалом за 
пів року роботи застосунком ско-
ристались понад п’ять мільйонів 
українців.

Ще два мільйони україніців 
користувались порталом «Дія», 
який містить усі 27 електронних 
послуг, які сьогодні пропонує дер-
жава. Зокрема, за цей рік понад 
100 тисяч українців скористались 
послугами порталу з реєстрації 
або закриття ФОП.

Ще один напрям роботи – це 
цифрова освіта. Наразі на порта-
лі доступні 32 освітні серіали, які 
мають навчити українців базовим 
цифровим навичкам. Загалом за 
ними навчається понад 300 тисяч 
людей.

У Мінцифри кажуть, що ре-
зультат їхньої роботи – це не тільки 
зручність для людей, а й боротьба 
з корупцією. За їхніми підрахун-
ками, запроваджені електронні 
послуги заощадили державі 
495 млн грн, загальний антико-
рупційний ефект сягає 841 млн 
гривень.

Презентація  
нових продуктів

Разом із підсумками роботи 
в межах саміту «Дія» презентува-
ли низку нових сервісів як на пор-
талі, так і в додатку, який отримав 
назву «Дія 2.0». Так, з 5 жовтня на 
порталі з’явилися три нові послу-
ги. Відтепер за 30 хвилин онлайн 
можна відкрити товариство з об-
меженою відповідальністю (ТОВ). 
Заступник міністра цифрової 
трансформації Валерія Іонан за-
уважує: «Реєстрація ТОВ онлайн – 
найшвидша реєстрація бізнесу 
у світі. Тепер не потрібно буде 
нікуди йти та витрачати час на 
збір документів – подання заяви 
онлайн на порталі «Дія» забере 30 
хвилин замість 20 годин. Мінциф-
ри кардинально змінило підхід до 
реєстрації ТОВ: оновлена форма 
та одна заява на все».

Доступнішим став сервіс 
«єМалятко». З 1 січня цю послугу 
можна було оформити у полого-
вому будинку або ЦНАПі. Тепер 
отримати 9 послуг, пов’язаних 
із народженням дитини, можна 
онлайн. Потрібно лише заповнити 
заявку у «Дії». На порталі також 
тепер можна зареєструвати місце 
проживання дитини від 14 років. 
Наразі ця послуга доступна у Ки-
єві та Харкові, але поступово буде 
запущена по всій Україні.

Ще одна новація – будівельні 
послуги, а саме: можливість роз-
почати та завершити будівництво 
об’єктів онлайн. Послуги автома-
тичні і не потребують втручання 
чиновників. За словами першого 
заступника міністра цифрової 
трансформації Олексія Вискуба, ця 
послуга стане у пригоді для розви-
тку невеликого бізнесу: «Електро-
нні послуги поки охоплюють лише 

клас наслідків СС1. Це невелике 
будівництво. Це приватне будів-
ництво, будівництво для малого 
та середнього бізнесу».

В оновленому додатку «Дія» 
з’явились нові документи: свідо-
цтво про народження дитини, 
довідка внутрішньо переміщеної 
особи, податковий номер. Із послуг 
до застосунку додались: сплата 
штрафів ПДР та боргів виконавчих 
проваджень. Відтепер у додатку 
можна перевірити інформацію 
про порушення та одразу спла-
тити через онлайн-банкінг.

Одне з головних оновлень «Дії 
2.0» – це можливість поділитися 
цифровою копією документа 
з поштою чи банком. Це значно 
спростить отримання банківських 
або поштових послуг, заселення 
у готель та сотні інших життє-
вих ситуацій. Також в оновленні 
з’явилася можливість поділитися 

технічним паспортом на авто із 
іншою людиною.

Щоб скористатися новими 
послугами у смартфоні, потріб-
но оновити застосунок «Дія» до 
останньої версії.

Майбутнє без паперу
На саміті «Дії» відбулась ще 

одна важлива подія. Президент 
Володимир Зеленський анонсував: 
з наступного року державні орга-
ни не матимуть права вимагати 
в українців паперові документи.

«2021 рік стане початком вхо-
дження країни у режим paperless. 
Тобто – жодних паперів. Це стосу-
ється всіх державних органів вико-
навчої влади, і що найважливіше – 
жодна державна установа не зможе 
вимагати від українців жодних до-
відок, витягів чи інших нескінченних 
папірців, необхідних для отримання 
тих чи інших державних послуг», – 
заявив глава держави.

Відповідні законопроєкти 
будуть подавати до парламенту, 
а Мінцифри допомагатиме всім 
установам створити необхідну інф-
раструктуру. На думку міністра 
Федорова, відмова від паперових 
документів змусить державу швид-
ше трансформуватись та рухатися 
в бік цифровізації.

«Я вважаю, що це той крок, 
який дасть змогу нам зробити 
революційний стрибок. Україна 
вже створює продукти № 1 у світі. 
І якщо ми пройдемо цей шлях, 
а ми його пройдемо, Україна в на-
ступні два роки стане найбільш 
диджиталізованою країною, пер-
шим номером у світі з точки зору 
цифрової трансформації», – заявив 
очільник міністерства.

Експерти погоджуються, що 
відмова від паперу не просто 
спростить більшість процедур, 
а й заохотить людей частіше ко-
ристуватись цифровими сервісами, 
навчатись, працювати та розвивати 
бізнес онлайн. Тож у Мінцифри 
великі плани. За 5 років у «цифру» 
мають перейти всі державні по-
слуги, а паспорт у смартфоні пере-
стане дивувати і перетвориться на 
буденну річ.

ЯК СНІДАТИ ВОСЕНИ:  
основні секрети харчування в холодну пору

Раціон здорової людини не залишається 
без сніданку, який має бути наповнений 
усіма необхідними поживними елементами, 
щоб протягом дня організм почувався ба-
дьоро. Як правильно скомпонувати сніданок 
і як він змінюється з настанням холоднечі – 
розповідає Vogue.ua.

Тепловий режим
Перше, що змінюється восени, – темпе-

ратура і тривалість світлового дня. В умовах 
постійного зниження температури і збіль-
шення тривалості ночі організму людини 
потрібно більше тепла. Найбільш очевид-
ним виходом є наповнення своєї тарілки 
теплою їжею. Осінній сніданок може скла-
датися із запеченого в духовці омлету, сир-
ників або хрусткого тосту з авокадо і яйцем 
пашот. Від ледачої вівсянки відмовлятися не 
потрібно – досить підігріти підоспілу в хо-
лодильнику масу. Не варто забувати і про 
склянку теплої води натще і трав'яні чаї.

Локальні і сезонні продукти
Про позитивний вплив сезонних овочів 

і фруктів потрібно говорити. Яблука, напри-
клад, є відмінним джерелом клітковини, 

а гарбуз добре впливає на кишківник. До 
того ж певні вітаміни і тепло людський ор-
ганізм отримує від сонця, а коли сонячного 
світла стає менше, баланс допомагають за-
повнити доступні овочі та фрукти. Корисно 
мати запас із заморожених локальних ягід, 
які дадуть необхідну організму енергію 
в особливо холодні дні. Так, запечене яблуко 
або панкейки з цільнозернового борошна 
з ягідним джемом на сніданок здатні задати 
настрій на весь день.

Не більше, а поживніше
Частою помилкою в формуванні осін-

нього меню стає збільшення розміру по-
рцій. Так, у холодну пору року організму 
людини потрібно більше їжі. Але в цьому 
випадку «більше» – не про кількість. Коли 
влітку нам достатньо курячої грудинки 
і тарілки салату, то восени зелене листя 
можна замінити запеченими овочами. 
І якщо на сніданок ми звикли хрумкокіти 
гранолу з йогуртом і фруктовим салатом, 
то зараз, можливо, краще змінити курс на 
теплу кашу на молоці. Порція залишиться 
такою ж, поживність збільшиться, а корисні 
властивості нікуди не зникнуть.
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Французька галета 
з грибами – тонкощі 
приготування

Випічка для багатьох є їжею «стоп», адже піс-
ля значної кількості пиріжків можна отримати 
декілька зайвих кілограмів. Проте, якщо ви при-
готуєте пісну галету, жодні кілограми вам не 
завадять. Це не лише швидко, смачно та дієтично, 
а й має вигляд як страва ресторанного рівня, а не 
пиріжки в стилі «у бабусі».

Отож розкриваємо вам рецепт смачної фран-
цузької галети з грибами.

РЕЦЕПТ
�� Час приготування:

1.5 години
�� Калорійність:

153 ккал на 100 г
�� Інгредієнти

Для начинки:
Свіжі печериці;
Сушені білі гриби;
Ріпчаста цибуля;
Листочки чебрецю – за смаком;
Сіль і перець – за смаком.

Для тіста:
Оливкова олія – 130 г;
Вода (кімнатної температури) – 150 г;
Сіль – 1/4 ч. л;
Борошно – 350 г.

�� Спосіб приготування
Зробити начинку. Добре промити гриби. Після 

цього білі замочити у воді до м'якості, печериці 
просто обсушити.

На розігрітій сковороді обсмажити цибулю з олі-
єю до золотистого кольору, перекласти на тарілку.

На сильному вогні обсмажити печериці та білі 
гриби, з'єднати з цибулею, посолити і додати че-
брець. За бажанням поперчити.

Нагріти майже до кипіння в товстостінній ве-
ликій каструлі олію.

Замісити тісто. Відміряти потрібну кількість 
борошна і висипати всю кількість одночасно в ка-
струлю з маслом, зняту з вогню. Швидко розмішати 
лопаткою. У вас вийде щось на зразок крихти. Аку-
ратно – суміш гаряча.

Підливаючи воду з сіллю, замісити тісто. Спо-
чатку лопаткою, бо зразу суміш буде дуже гарячою, 
потім можна перекласти все в іншу ємність (холодну) 
або замісити тісто прямо на столі.

Розігріти духовку до 190–200 ºС. Розкачати тісто 
на пекарському папері.

В середину викласти начинку, відступивши від 
краю 2–2,5 см. Краї тіста підігнути або защипнути. 
Разом з папером акуратно перекласти готову галету 
на деко і випікати близько 40–50 хвилин.

Свіжоспечену галету перекласти на решітку, 
щоб вона охолола.

З якими начинками можна приготувати галету?
В пісну галету можна додавати практично будь-

які овочі, фрукти і ягоди.
Хороші варіанти овочевої начинки – баклажани, 

помідори, цукіні, болгарський перець. Фруктової – 
груші, яблука, персики, сливи. З ягід можна до-
дати полуницю, чорницю, малину, вишню. Ягоди 
краще присипати крохмалем чи мукою перед 
додаванням до тіста.

Осінь – це пора 
збору врожаю та 
підготовки городу та 
саду до наступного 
року.

Залишене на зиму бадилля, 
опале листя і самотні бур'яни не 
просто псують зовнішній вигляд 
вашої ділянки, але і створюють 
чимало проблем, які належить 
вирішувати в наступному сезоні. 
Що ж потрібно неодмінно при-
брати з саду і городу і чому?

Серед дачників існує думка, 
що після збору врожаю город 
можна залишити в спокої до вес-
ни. Адже всі рослинні залишки, 
які опинились на ділянці, за зиму 
перегниють і перетворяться на 
безкоштовне і надзвичайно ко-
рисне добриво. На жаль, далеко 
не все з того, що залишається в 
саду і городі, так безпечно, як 
здається, і багато відходів дій-
сно необхідно прибирати, при-
чому за межі ділянки, інформує  
Ukr.Media.

Опале листя
Як тільки не виправдовують 

недосвідчені садівники своє не-
бажання згрібати і спалювати 
листя плодових дерев і чагарни-
ків: вони і гарні, і пахнуть восени, 
і вкривають коріння рослин від 
морозів... Ні, ні і ще раз ні – шко-
ди від опалого листя куди більше, 
ніж користі!

Багато з них можуть бути 
вражені бактеріальними або 
грибковими захворюваннями, 
служити притулком для личи-
нок і яєць комах-шкідників, та 
й сам процес гниття не дуже 
корисний в пристовбурних ко-
лах. Все опале листя потрібно 
збирати, виносити за межі ді-
лянки і спалювати.

Овочеве бадилля
Прибираючи овочі, ми часто 

видаляємо з них все зайве прямо 
на грядці. Листя, стебла, частину 
корінців і лушпиння відправля-
ються в грунт і, як ми думаємо, 
перегнивають там. На жаль, в 
теплу пору року бадилля стає 
не харчуванням для грядок, а 
ідеальним укриттям для шкід-
ників. Слимаки, гусінь, самки 
бурякової попелиці та десятки 
інших комах з радістю заселять-
ся у створений для них теплий 
будиночок. Втім, навіть якщо 
бадилля і залишиться без шкід-
ників, повноцінно перегнити на 
поверхні грядок вона не зможе – і 
користі від нього не буде.

Всі рослинні рештки після 
збирання овочів необхідно скла-
дувати в компостну яму

Оптимальне місце для скла-
дування гички на зиму – компост-
на яма. Її правильне формування 
і своєчасна обробка відповідними 
препаратами дозволять вам пере-
творити рослинні надлишки в 
корисне добриво.

Бур'яни
Коли ви проводили останнє 

прополювання грядок? Напевно, 
в той момент, коли прибирали з 
них овочі. Але за пару теплих мі-
сяців практично всі бур'яни всти-
гають вирости знову, а деякі ще й 
зацвісти. Їхнє коріння та насіння 
за зиму не загинуть, а ранньою 
весною почнуть зростати, відні-
маючи харчування у примхливих 
благородних культур.

У середині жовтня потріб-
но видалити бур'яни з грядок. 
Якщо думка про повноцінну 
прополку вганяє вас в тугу, хоча 
б пройдіться по зелених шкідни-
ках плоскорізом – сил і часу на 
повторне проростання у них не 
залишиться.

Скошена трава  
і обрізані гілки

Якщо солідну частину вашої 
ділянки займає газон, не варто 
забувати і про нього у переддень 
зими. Постригти його бажано 
до висоти 4-5 см, щоб висока 
трава не гнила і не засихала під 
шаром снігу, а весною не зава-
жала пробиватися свіжим паро-
сткам. А ось збирати траву після 
останньої косовиці і видаляти її 
з ділянки необов'язково, якщо, 
звичайно, ви завжди своєчасно 
стригли газон і він не переріс. 
Зрізані кілька сантиметрів ста-
нуть природним добривом, і до 
весни від них не залишиться й 
сліду. Крім того, траву можна 
використовувати для зимового 
мульчування пристовбурних 
кіл, квітів і чагарників, які бо-
яться морозів.

Обрізані восени гілки з дерев і 
кущів потрібно уважно оглянути: 
якщо вони вражені лишайника-
ми, грибковими захворювання-
ми або мають видимі тріщини, 
спалюйте їх без роздумів. А 
ось якщо обрізка носила чисто 
декоративний характер і гілки 
здорові, їх можна буде викорис-
товувати навесні для створення 
теплих грядок.

Осіннє прибирання рос-
линних залишків в саду і городі 
необхідне. Звичайно, втома від 
минулого сезону і погана погода 
активно демотивують будь-якого 
дачника, але це той випадок, коли 
краще перемогти свою лінь, ніж 
наступну весну починати з ви-
рішення торішніх проблем.

Джерело: Ukr.media

Гороскоп на тиждень 14 - 20 жовтня

 Смачного!

ОВЕН
Приділяйте більше 

уваги сім’ї. Зараз не 
найкращий час для 

переговорів та підписання важ-
ливих угод. Є ризик не довести 
справи до кінця.

ТІЛЕЦЬ
Вам необхідно ви-

рішити питання в усіх 
сферах одночасно. Успіх чекатиме 
в кар’єрі, стосунках, у справах сім’ї. 
Також будуть вдалими поїздки.

БЛИЗНЮКИ
З в и ч н и й  р и т м 

життя змінився на ме-
тушню та нервовість. 

Використайте цей час на пере-
усвідомлення свого життя.

РАК
Якщо ви давно від-

кладали те, чим хотіли 
займатися – то час дія-

ти. Переглядайте цілі та плани 
на життя, нагадуйте собі, чого 
ви дійсно бажаєте.

ЛЕВ
Справи, які ви від-

кладали на потім, нага-
дають про себе. Зараз уся увага 
зосереджена на кар’єрі. У цей 
період є можливість змінити 
роботу.

ДІВА
Відчутні складнощі 

в спілкуванні з інши-
ми, відсутність взаєморозу-
міння. Намагайтеся зберігати 
спокій.

ТЕРЕЗИ
Необхідно закінчи-

ти справи, які ви поча-
ли, відтягувати вже немає куди. 
Не нервуйте, якщо щось не так, 
як ви очікуєте.

СКОРПІОН
Зараз особливо бе-

режіть своє здоров’я, 
адже перевтома і стрес можуть 
викликати різні недуги. Зміни-
ти роботу – чудова ідея.

СТРІЛЕЦЬ
Це час розкриття 

вашого внутрішнього 
потенціалу та талантів. Завдяки 
творчості зможете підвищити 
власну самооцінку.

КОЗЕРІГ
Зараз дуже важливо 

зайнятися особисти-
ми стосунками та налагодити 
контакт з дітьми. Вас чекатиме 
фінансовий успіх.

ВОДОЛІЙ
Максимально контр-

олюйте емоції на робо-
ті і в стосунках, аби не 

виникало зайвих непорозумінь. 
Зараз ваші інтелектуальні зді-
бності на піку.

РИБИ
Зосередьтеся на сво-

їх бажаннях та на собі, 
це допоможе перевести 

вектор уваги на дійсно важли-
ві речі і не зіпсувати стосунки 
з оточуючими.

Осінні роботи  
у саду і на городі

Куточок ГОРОДНИКА

14
жовтня
середа

15
жовтня
четвер

16
жовтня

п’ятниця

17
жовтня
субота

18
жовтня
неділя

19
жовтня

понеділок

20
жовтня
вівторок

+ 9°
+ 16°

+ 9°
+ 15°

+ 8°
+ 9°

+ 7°
+ 8°

+ 5°
+ 8°

+ 4°
+ 7°

+ 5°
+ 7°

736 739 739 740 740 743 745
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+

10.30 Світова медицина
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.25, 23.25 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Д/с "Дикая планета"
18.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
21.35 "Зворотний відлік"
23.35 Перша шпальта

1+1

09.25,10.25, 03.15 "Життя
відомих людей 2020"

11.25, "Розсміши коміка"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Х/ф "СидорЕнки�Си�

дОренки 2" (12+)
21.45 Т/с "Свати"
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

10.05, 12.25 Т/с "Детектив
Ренуар" 12+

15.40 "Чекай на мене
18.00,"Стосується кожного"
20.00,02.25 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
00.15 Т/с "Згадати мо�

лодість 3" 12+
03.55 "Подорожі в часі"

ÑÒÁ

05.20,23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

06.55 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 "МастерШеф � 8" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама 2"
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.10, 22.45 Т/с "Мій чо�

ловік моя жінка"
01.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
ICTV

09.15,19.30 Надзвичайні
новини

10.20 Секретний фронт
10.50 Х/ф "Правило бою"
12.45,15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Викрадена�2"
15.30, 16.15 Х/ф "Паркер"
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.25 Більше ніж правда
21.30 Т/с "Пес" 16+
22.55 Свобода слова
00.15 Х/ф "Наші котики"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 Шалена зірка 12+
12.00 Х/ф "Покоївка з

Манхеттена"
14.00 Х/ф "Титаник"
18.00 Lе Маршрутка
19.00 У кого більше? 12+
21.00 Х/ф "Шалена карта"
23.00 Х/ф "Флот Макхей�

ла"

ÍÒÍ

08.55 Х/ф "Летять жу�
равлі"

10.50, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)

12.30,16.30, 19.00, 22.00,
02.25 "Свідок"

12.50 "Таємниці світу"
14.40 " З а п р о г р а м о в а н і

долі"
15.35 "Єврорабині.
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 Х/ф "Револьвер"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або не�

вістка
11.30 Реальна містика
13.30,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
16.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки"
23.30,02.00 Т/с "За покли�

ком серця" 16+
01.30 Телемагазин
05.30 Т/с "Агенти справед�

ливості" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+

10.30 Світова медицина
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Вибори у США
18.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
22.00 #ВУКРАЇНІ
22.30 Д/ц "Дикі тварини"
04.05 Д/ф "Одесити на Дон�

басі" 12+
1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Х/ф "СидорЕнки�Си�

дОренки 2" (12+)
21.45 Т/с "Свати"
22.45,00.55 "Міняю жінку

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.00 Т/с "Мене звати Ме�

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її

доньки"
14.05,15.10 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00,02.25 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
00.15 Т/с "Згадати мо�

лодість 3" 12+
ÑÒÁ

05.30,23.10 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.20 "МастерШеф � 8" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35  Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама 2"
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Мій чо�

ловік моя жінка"
01.05 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.30 Надзвичайні

новини
10.10 Більше ніж правда
12.35 Секретний фронт
12.45,15.45 Факти. День
13.15, 16.30, 21.55 Т/с "Пес"
16.40 Х/ф "Викрадення"
18.45,21.15 Факти. Вечір
23.25 Т/с "Обмани себе"
01.30 Х/ф "Святий" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Мерлін"
11.00 Х/ф "Артур і мініпу�

ти"
13.00 Суперінтуїція 12+
15.00 Хто зверху? 12+
17.00,19.00 Кохання на ви�

живання 16+
21.00 Х/ф "Професіонал"
23.40 Х/ф "Кров'ю і потом:

Анаболіки" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Беремо все на
себе"

10.40, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)

12.50 "Свідок. Агенти"
14.40 "Допінг
15.40 "Місто, яке зрадили
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або не�

вістка
11.30 Реальна містика
13.30,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки"
23.20 Контролер
00.00,02.00 Т/с "Мить, ук�

радена у щастя" 12+
01.30 Телемагазин
05.30 Т/с "Агенти справед�

ливості" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+

10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
22.00 Розважальна програ�

ма
22.30 Д/ц "Дикі тварини"
04.05 Д/ф "Висота 307.5"

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25,12.20, 13.15, 14.15,
14.50 "Міняю жінку"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Х/ф "СидорЕнки�Си�

дОренки 2" (12+)
21.45 Т/с "Свати"
22.45,23.55 "Світ навиворіт
01.05 Х/ф "Найгірша под�

руга" (12+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.00 Т/с "Мене звати Ме�

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її

доньки"
14.05,15.10 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00,02.25 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
00.15 Т/с "Згадати мо�

лодість 3" 12+

ÑÒÁ

03.55, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

05.40 Т/с "Комісар Рекс"
08.40 "МастерШеф Про�

фесіонали 2" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама 2"
19.05 "Про що мовчать

жінки" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Мій чо�

ловік моя жінка"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.30 Надзвичайні но�

вини
11.35, 13.15, 22.00 Т/с "Пес"
12.45,15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Х/ф "Штурм

Білого дому" 16+
18.45,21.20 Факти. Вечір
20.30 Секретний фронт
23.25 Т/с "Обмани себе"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Мерлін"
11.10 Х/ф "Артур та помста

Вурдалака"
13.00 Хто проти блонди�

нок? 12+
15.10 Хто зверху? 12+
17.10, 19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Механік" 16+
22.40 Х/ф "Шалена карта"
01.25 Т/с "Новенька" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "П'ять хвилин
страху"

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

12.55 "Таємниці криміналь�
ного світу"

15.30 "1377 спалених зажи�
во"

18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.30 Реальна містика
13.30,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Тінь зірки"
23.30, 02.00 Т/с "Принцеса�

жабка" 12+
05.30 Т/с "Агенти справед�

ливості" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+

10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" 16+
17.30 Розважальна програ�

ма
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
22.00 Схеми.
22.30 Д/ц "Дикі тварини"
04.05 Д/ф "Перехрестя

Балу" 12+
1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Х/ф "СидорЕнки�Си�

дОренки 2"
21.45 "Право на владу 2020"
00.45 Х/ф "Реквієм за

вбивцею" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.00 Т/с "Мене звати Ме�

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її

доньки"
14.05,15.10 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.25 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
00.15 Т/с "Згадати мо�

лодість 3" 12+

ÑÒÁ

04.50, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

06.55 Т/с "Комісар Рекс"
10.00 "МастерШеф Про�

фесіонали 2" 12+
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35  Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама 2"
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Мій чо�

ловік моя жінка"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.30 Надзвичайні

новини
10.20 Секретний фронт
12.45,15.45 Факти. День
13.15, 22.00 Т/с "Пес" 16+
16.35 Т/с "Пес" 16+
16.40 Х/ф "Викрадена�2"
18.45,21.20 Факти. Вечір
20.35 Анти�зомбі
23.25 Х/ф "Без комп�

ромісів" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Мерлін"
11.00 Х/ф "Артур і війна

двох світів"
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.10 Х/ф "Викрадена" 16+
23.10 Х/ф "Здохни" 18+
01.30 Т/с "Новенька" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Старий знайо�
мий"

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

12.50 "Вартість життя"
14.40 "Доктор Хайм. Експе�

рименти на людях"
15.30 "Назад дороги немає"
18.20,03.55 "Правда життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або не�

вістка
11.30 Реальна містика
13.30,15.30 Агенти спра�

ведливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки"
23.20 Слідами
00.00, 02.00 Т/с "Про�

вінціалка" 12+
01.30 Телемагазин
05.30 Т/с "Агенти справед�

ливості" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+

10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" 16+
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/с "Світ дивовижних

тварин"
22.00 Д/ц "Супер�чуття"
22.30 Д/ф "Секрети Вікторії"
04.05 Д/ф "Заміновані

вірністю" 12+
1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху 2020"
22.05 "Вечірній квартал"
23.25 "Жіночий квартал
01.00 Х/ф "Закону тут не

місце" (12+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.00 Т/с "Мене звати Ме�

лек 2" 12+
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її

доньки"
14.05,15.10, 00.55 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 Ток�шоу "Мир і війна"
03.20 "Чекай на мене

ÑÒÁ

05.20 "Врятуйте нашу сім'ю
� 3" 16+

11.10, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

19.00,22.45 "Холостячка"
00.50 "Про що мовчать

жінки" 16+
02.15 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.30 Надзвичайні но�

вини
10.25,02.25 Анти�зомбі
11.45 Факти. День
12.40, 13.15 Т/с "Вижити за

будь�яку ціну�3"
12.45,15.45 Факти. День
15.00,16.15, 00.50 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
16.55,20.20 Дизель�шоу
18.45 Факти. Вечір
23.50 Скетч�шоу "На трьох

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.50 Кохання на виживан�
ня 16+

11.50 Х/ф "Весільний пере�
полох"

14.00 Аферисти в мережах
15.00 Хто зверху? 12+
17.00,19.00 Топ�модель по�

українськи 16+
21.00 Х/ф "Післязавтра"
23.30 Х/ф "Прокляття" 18+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.20 "Свідок"

09.00 Х/ф "Правда лейте�
нанта Климова"

10.50, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)

12.50,03.55 "Правда життя"
14.40 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
10.30,04.00 Реальна місти�

ка
12.30, 15.30 Т/с "Майже вся

правда" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Дочки" 12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.05 Д/ц "Супер � чуття.
Особливий загін"

10.10 Х/ф "Марія Терезія"
12.00 Д/ф "Секрети Вікторії"
12.55 Д/ц "Історії вулканів"
13.30 Д/ц "Секрети Сонячної

системи"
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Відсутність доказів
16.45 Всенічне бдіння
19.30 Т/с "Таємний код

віри" 12+
20.30 Д/ц "Супер�чуття"
21.25 Д/с "Неймовірні вина�

ходи"
22.00 Х/ф "За вітром" 16+

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
13.00 Т/с "Свати"
16.10 "Танці з зірками 2020"
19.30,05.55 ТСН: "Теле�

візійна служба новин"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Маскарад"
22.00 "Жіночий квартал
23.20,00.20 "Світське жит�

тя. 2020"
01.20 "Ліга сміху 2020"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Приходьте зав�

тра"
13.10 Х/ф "Живіть в ра�

дості"
14.40 Х/ф "Раз на раз не

приходиться"
16.10, 23.10 Х/ф "Джентль�

мени удачі"
18.00 Х/ф "Операція "И" та

інші пригоди Шурика"
20.00 "Подробиці"
20.30 Концерт
01.00 Х/ф "Любов на ас�

фальті" 16+

ÑÒÁ

05.50, 10.50 Т/с "Мій чо�
ловік моя жінка"

07.50 "Неймовірна правда
про зірки"

16.55 "Хата на тата" 12+
19.00 "МастерШеф � 10" 12+
22.55 "Звана вечеря" 12+
01.00 "Я соромлюсь свого

тіла 7" 16+
ICTV

08.10 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну"

09.30 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну�3"

10.50, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
16.25 Х/ф "Падіння Олімпу"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Падіння Лондо�

на" 16+
20.40 Х/ф "Падіння ангела"
23.05 Х/ф "Штурм Білого

дому" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.00,10.00 Орел і решка
12.15,13.45 Kids' Time
12.20 М/ф "Як спіймати

перо Жар�Птиці"
13.50 Х/ф "Люди Ікс
23.55 Х/ф "Викрадена" 16+

ÍÒÍ

07.35 Х/ф "Вічний поклик"
13.10 "Легенди карного

розшуку"
15.35,02.45 "Випадковий

свідок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "За двома зай�

цями"
21.05 Х/ф "Його собаче

діло" (16+)
22.55 Х/ф "Остаточний ра�

хунок" (16+)
01.05 "Хвороби�вбивці"
02.55 "Речовий доказ"
03.50 "Правда життя"
04.45 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,03.30 Реальна місти�

ка
08.00, 15.20 Т/с "Покоївка"
17.00, 21.00 Т/с "Хіба мож�

на мріяти про
більше"

20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с "Дружина з

того світу" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята
13.40 Т/с "Таємний код

віри" 12+
14.40 Країна пісень
15.55 Т/с "Модус" 16+
18.10 Д/ц "Історії вулканів"
18.45 Д/ц "Всі на море. Ма�

рокко"
19.35 Д/с "Дикая планета"
20.00,21.35, 23.35 "Суспіль�

на Студія. Місцеві"
02.00,04.30 #ВУКРАЇНІ

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�забава"
09.25 "Світ навиворіт 11:

Китай"
10.35,01.55 "Світ навиворіт"
16.10 "Маскарад"
18.15 "Українські сенсації

2020"
19.30 ТСН: "ТСН�Тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"
00.05 Х/ф "Усе заради ко�

хання"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.10 Х/ф "Самогонники"
12.40 Х/ф "Пес Барбос і не�

звичайний крос"
12.50 Т/с "Речдок.
17.50 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
20.00 "Подробиці"
21.00 Ток�шоу "Мир і війна"
23.00 Х/ф "Операція "И" та

інші пригоди Шурика"

ÑÒÁ

04.30 Х/ф "Вас чекає гро�
мадянка Ніканорова"

06.05 Х/ф "Гусарська бала�
да"

08.05 "МастерШеф � 10" 12+
12.05 "Хата на тата" 12+
14.55 "СуперМама 2"
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

тіла 7" 16+
23.10 "Детектор брехні" 16+

ICTV

08.20 Секретний фронт
09.20 Громадянська оборо�

на
10.20, 13.00 Т/с "Обмани

себе" 16+
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Викрадення"
16.10 Х/ф "Падіння ангела"
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Джек Річер�2:

Не відступай" 16+
23.45 Х/ф "Святий" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 М/ф "Атлантида: За�
гублена імперія"

10.50 Х/ф "Знаряддя
смерті: Місто кісток"

13.10 Х/ф "Люди Ікс
21.00 Х/ф "Росомаха
23.30 Х/ф "Здохни" 18+

ÍÒÍ

07.20 "Слово Предстоятеля"
07.25 "Будьте здоровi"
08.00 Т/с "Вогнем і мечем"
12.15 Х/ф "За двома зайця�

ми"
13.45 Х/ф "Вийти заміж за

капітана"
15.25 Х/ф "Ті, що зійшли з

небес"
17.05 Х/ф "Його собаче

діло" (16+)
19.00 Х/ф "Загін особливо�

го призначення"
20.30 Х/ф "Акція"
22.10 Х/ф "Кривава по�

мста" (18+)
00.15 Х/ф "Остаточний ра�

хунок" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.50, 09.10, 11.10 Т/с "Доч�
ки" 12+

09.00,11.00, 13.00, 15.00,
17.00 Сьогодні

12.00, 13.10, 15.10 Т/с "Інша
я" 12+

16.45, 17.10, 21.00 Т/с
"Авантюра" 12+

19.00 Сьогодні.
23.00, 02.15 Т/с "Аметисто�

ва сережка" 12+
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Народити у 2021: як зміниться допомога при пологах?
Кожен, напевно, знає історію своїх сусідів 

чи знайомих, яким довелось витратити чималі 
суми на пологи. Такі ситуації були досить 
поширені ще зовсім недавно. Усе змінилось 
у квітні цього року з другим етапом медичної 
реформи. Тепер держава гарантує безплатні 
пологи; крім того, наступного року перелік 
безкоштовних послуг має розширитись. Де-
тальніше про це дізнались експерти Центру 
громадського моніторингу та контролю.

Пологи сьогодні
За інформацією Національної служби 

здоров’я України (НСЗУ), цього року 398 ліка-
рень та пологових будинків уклали договір на 
надання послуги «Медична допомога при по-
логах». Загалом у бюджеті-2020 на це закладено 
1,65 млрд грн. Тобто пацієнткам, які народжують 
природно без додаткових послуг, не потрібно 
нічого оплачувати. Усе фінансує держава.

На 2020 рік МОЗ встановило тариф на 
пологи на рівні 8 500 грн. Саме стільки отри-
мують за одну породіллю лікарні та пологові 
будинки з 1 квітня.

Відповідно до НСЗУ, держава компенсує 
вартість моніторингу стану вагітної, поро-
діллі та новонародженого, а також медичну 
допомогу при фізіологічних пологах. Варто 
зауважити, що це стосується лише випадку, 
коли пологи приймає чергова акушерська 
бригада. Держава також оплачує ускладнені 
випадки, зокрема кесарів розтин. А також 
епідуральну анестезію. Крім того, безкоштов-
ними є партнерські пологи.

У пакет безплатних послуг також входить 
стабілізація стану дитини після народження. 
Якщо виникає потреба у дихальній реанімації 
чи інтенсивній терапії – це також проводиться 
безкоштовно. За планову вакцинацію малюків 
платити не потрібно.

Крім того, НСЗУ фінансує перебування 
мам із новонародженими у стандартних пала-
тах, а також харчування у лікарні. Усі додаткові 
послуги – платні, відповідно до тарифів лікарні 
чи пологового. Наприклад, плата стягується, 
якщо жінка хоче народжувати у конкретного 
лікаря. Або бути в покращеній палаті тощо.

Збільшення фінансування у 2021-му
Наступного року пологи для українців 

так само будуть безкоштовними. Але лікарні 
отримуватимуть більше грошей за пацієнток, 
особливо за серйозніші випадки. Міністер-
ство охорони здоров’я планує запровадити 
тарифні коефіцієнти, які збільшуватимуть 
суму компенсації залежно від складності 
пологів. За звичайні пологи Національна 
служба здоров’я компенсуватиме лікарням 
35 972 грн, за найскладніші випадки у понад 
5 разів більше – 194 489 грн.

«У нас одним із пріоритетів є надання 
медичної допомоги в повному обсязі при 
пологах 100% наших громадян, які народжу-
ють. По-перше, ми збільшуємо саму ставку 
фінансування при пологах. По-друге, з на-
ступного року в нас будуть введені додатко-
ві коефіцієнти: в нас є звичайні пологи, а є 
пологи з ускладненнями. Тоді треба більш 

кваліфікована, більш спеціалізована медична 
допомога», – розповів міністр охорони здоров’я 
Максим Степанов.

За його словами, держава компенсувати-
ме лікування новонароджених у складних 
неонатальних випадках. Наприклад, у разі 
передчасних пологів, коли дитина має недо-
статню вагу, тощо. Як наголосив Степанов, 
тарифи включають дорогі медикаменти, які 
вимагає таке лікування.

У МОЗ розраховують, що наступного року 
зможуть оплатити 270 тисяч пологів. Окремо 
відомство обіцяє повністю безкоштовні об-
стеження для вагітних – лабораторні дослі-
дження, УЗД, КТГ, консультації, диспансерний 
нагляд та інші необхідні заходи. На ці послуги 
планують закласти в бюджеті 2,2 млрд грн.

Повернення «пакунка малюка»
У МОЗ наголошують, що вагітні не повинні 

нічого додатково купувати, окрім особистих 
речей для себе та майбутнього малюка. Крім 
того, з грудня цього року всі новонароджені 
знову отримуватимуть «пакунок малюка», 
який уряд скасував у липні.

Верховна Рада ухвалила закон, яким по-
вернула натуральну допомогу сім’ям, у яких 
народились діти. Бейбі-бокси видаватимуть 
у пологовому, перинатальному чи неонаталь-
ному центрах. Батьки також зможуть отрима-
ти пакунки у місцевих відділах соцзахисту, 
подавши відповідну заяву. Допомогу можна 
буде отримати впродовж 30 днів після на-
родження дитини.

У «пакунку малюка» будуть пелюшки, 
підгузки, вологі серветки, ковдра, рушник, 
дитячий крем. Вартість бейбі-бокса стано-
витиме не менше ніж 3 розміри прожит-
кового мінімуму для дітей віком до 6 років 
(на 1 грудня 5 763 грн).

«"Пакунок малюка" – не лише економія 
часу та коштів для сімей з малюками, а й така 
важлива під час кризи підтримка українсько-
го виробника. Близько 80% вмісту пакунка 
становлять товари локального виробництва. 
Зокрема, це стосується текстильних виробів. 
Підтримкою виробництва сьогодні ми за-
безпечуємо робочі місця та надходження до 
бюджету країни завтра!» – прокоментувала 
одна з ініціаторок закону, заступниця голови 
фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Варто зауважити, що «пакунок малюка» 
не враховується у фінансову допомогу при 
народженні дитини. За відсутності батьків 
бейбі-бокси можуть отримати усиновлювачі, 
патронатні вихователі, прийомні батьки, 
батьки-вихователі та опікуни новонародже-
ного. Для тих, хто все ж віддає перевагу гро-
шовій компенсації, депутати передбачили 
вибір: з 1 липня 2021 року батьки зможуть 
самі вирішити, чи отримати «пакунок  
малюка», чи гроші.

Експерти наголошують, що українці не 
повинні відстоювати свої права на безоплат-
ні послуги. Якщо хтось із персоналу лікарні 
вимагає придбати якісь засоби чи плату за 
стандартні послуги, слід повідомляти на га-
рячу лінію НСЗУ (16–77).

Смійтеся на здоров`я
***

У дитячій кімнаті дружина годує 
доньку грудьми. Чоловік з тестем і пле-
мінником сидять на кухні. Чоловік за-
глядає в дитячу і запитує:

– Що там Аня робить?
Племінник відповідає:
– Поставила малу на зарядку.

***
 Телефонний дзвінок у квартирі 

Рабиновича:
– Вибачте, будь ласка, вас турбує 

Софа.
– Вибачте, але Софа мене зовсім 

не турбує.

***
 – Сарочко, а можна мені каву?
– Абраме! Я що тобі, лікар? Звідки 

я знаю, можна тобі каву або не можна?!

***
З роками любов до жінки пере-

ростає в кулінарно-побутову за-
лежність.

***
У магазин приходить маленький 

Мойша.
– Мені три літри меду. – Простягає 

він банку продавщиці. Та наливає по-
вну банку. – А тато завтра прийде і за-
платить.

– Ну ні, – забирає в нього банку про-
давщиця і виливає назад мед.

Мойша виходить на вулицю і загля-
дає в банку:

– Тато був правий, тут вистачить на 
два бутерброди.

***
Вчора всією фірмою дізналися, що 

хвилина сміху над начальником замі-
нює місячну премію.

***
– Розочко, а що це у нас сьогодні 

на обід?
– Картопля в депресії.
– Як це?
– Ну, пюре. Начебто картопля як 

картопля, але така пригнічена…


