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Міфи та реалії  
про строкову службу в Україні

З 1 листопада на українців чекає ряд 
змін і нововведень, серед яких – подорож-
чання долара, посилення карантину і зрос-
тання витрат на комуналку.

У листопаді українцям  
підвищать ціну на газ

Так, ціна на природний газ у листопаді за 
тарифом «Місячний» зросте до 6,33 грн/куб. 
м. з ПДВ (без вартості розподілу).

НАК «Нафтогаз України» оголосив про 
встановлення ціни газу для населення у листо-
паді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ та 
без урахування вартості розподілу (доставки). 
Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зміни цін на газ, за їхніми словами, 
у листопаді обумовлені передусім сезонним 
фактором і збільшенням оптової ціни на 
блакитне паливо.

Так, ціна на природний газ у листо-
паді за тарифом «Місячний» зросте до 
6,33 грн/куб. м. з ПДВ (без вартості роз-
поділу). Для тих клієнтів, які в листопаді 
підключать тариф «річний», ціна газу на на-
ступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб. 
м з ПДВ (без вартості розподілу).

До того ж споживачі, які підключили 
тариф «річний» у попередні періоди, про-
довжать платити за газ ту вартість, яку за-
фіксували при переході на літній тариф. До 
31 жовтня включно ще можна підключити 
цей тариф за ціною 5,24 грн/ куб. м з ПДВ.

Курс долара у листопаді
У листопаді вартість валюти буде коли-

ватися в межах 28,5–28,8 грн/$. Так, валюта 
може додати в ціні близько 20–30 копійок. 
Однією з основних причин є нова хвиля 
пандемії коронавірусу.

Крім того, погіршити ситуацію може 

затримка голосування бюджету на 2021 рік.
Нагадаємо, МВФ поліпшив прогноз для 

України за валютним курсом і темпами 
зниження ВВП. На 2025 рік аналітики МВФ 
очікують курс гривні до долара США на 
позначці в 28,10 (попередній прогноз – 28,70). 
Падіння ВВП України очікується на 7,2% 
(попередній прогноз – 8,2%).

Згідно з розрахунками МВФ, середньо-
річний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн / долар (попередній 
прогноз – 30,0 грн/$)

2021 рік – 28,12 грн / долар (попередній 
прогноз – 28,9 грн/$)

Курс долара до кінця року в Україні 
сильно не зміниться, проте можливі певні 
коливання.

Черговий пік карантину
МОЗ очікує на кінець листопада пік ко-

ронавірусу в Україні. Традиційно саме в цей 

період часу спостерігається 
зростання для всіх інфекцій-
них захворювань.

У більшості бізнесу, який 
працює у сфері обслуговуван-
ня, ситуація буде непроста, 
але повного закриття, ймо-
вірно, не буде. Поки влада об-
межується м’якими заходами: 
зобов’язують закриватися після 22 годин, 
встановлюють вимоги щодо максимальної 
кількості людей у закладах, вводять обмежен-
ня на масові зібрання, зокрема й концерти.

Злетять суми  
в платіжках за комуналку

Близько 70% у  вит рата х  на  ко -
муналку –  вартість опалення. Старт 

опалювального сезону вже відбувся, 
а у листопаді українці отримають пер-
ші платіжки за тепло. Поки тільки за 
половину місяця, однак уже у листопаді 
платити за комунальні послуги дове-
деться значно більше.

До того ж будуть зростати й тарифи 
на опалення. І все буде залежати від ціни 
газу, яка становить до 80% в складовій вар-
тості тепла.

Які зміни чекають 
українців у листопаді

СЕРЕДА
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Ох грибочки, ви мої грибочки с. 2
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Вступна кампанія 2021: що  
зміниться для вступників ВНЗ
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ОГОЛОШЕННЯ
Терміново потрібні працівники на ферму в Литві.
Співбесіда з роботодавцем.Гідна оплата праці, 

оф.працевлаштування. Ліц. МСПУ №1743 від 6.11.2017  
Тел.:0672402228,  www.euroworkcentre.com.ua

Закупка коней , корів, бичків, телят. 097 467 95 38

Що таке інклюзивне навчання?
Поширеною є дум-

ка, що інклюзивне 
навчання – це лише 
навчання дітей із 
певними діагнозами, 
захворюваннями, 
в тому числі із інва-
лідністю, у класах 
загальноосвітніх 
закладів освіти. Проте 
ця думка є хибною.

Закон України «Про освіту» 
визначив поняття особи з осо-
бливими освітніми потребами. Це 
«особа, яка потребує додаткової 
постійної чи тимчасової підтрим-
ки в освітньому процесі з метою 
забезпечення її права на освіту».

До категорії таких осіб можуть 
належати не тільки учні з інвалід-
ністю, а й внутрішньо переміщені 

особи, діти-біженці та діти, які 
потребують додаткового та тим-
часового захисту, особи, які здобу-
вають спеціалізовану освіту та/або 
можуть прискорено опанувати 
зміст навчальних предметів, учні 
з особливими мовними освітні-
ми потребами (наприклад, ті, 
які здобувають загальну середню 
освіту мовами, що не належать 
до слов’янської групи мов) тощо.

Зараз МОН розробляє чіткий 
перелік осіб з особливими освіт-
німи потребами.

Кожна школа за своєю філосо-
фією повинна бути інклюзивною. 
Це означає готовність у будь-який 
час прийняти кожну дитину, праг-
нучи створити максимально спри-
ятливе середовище для розвитку 
її потенціалу.

Коли ми говоримо про ство-
рення інклюзивного освітнього 
середовища, ми не маємо на увазі 
суто відкриття інклюзивних класів 
або забезпечення архітектурної 
доступності.

Це і підвищення компетент-
ності педагогічних працівників та 
руйнування суспільних стереоти-
пів щодо освіти таких дітей. Адже 
хвороба не дорівнює інвалідності, 
інвалідність – наявності особли-
вих освітніх потреб (наприклад, 
особи із серцево-судинними за-
хворюванням не мають цих по-
треб), особливі освітні потреби 
не означають захворювання або 
інвалідність (наприклад, люди 
з дислексією).

Інклюзивне навчання полягає 
в тому, що в звичайному класі 
вчаться звичайні діти, просто 
деякі з них вчаться трошечки 
по-іншому –  наприклад, ви-
користовуючи шрифт Брайля. 
Але в такому класі ні в якому 
разі не має бути відокремлення 
одних дітей від інших (навіть на 
рівні риторики). З урахуванням 
рекомендацій спеціалістів та на-
стільки, наскільки це можливо, 
у такому класі налагоджується 
спільне навчання.

Ох грибочки,  
ви мої грибочки

Лариса Бджілка

Гриби на Рома-
нівщині збирають 
уже протягом неділь 
трьох.

Хоча в різних частинах навіть 
Романівщини вони з̀ явилися 
в різні періоди. Та сьогодні, про-
їжджаючи по автошляхах в різні 
боки від Романова, можна поба-
чити обабіч дороги неймовірну 
кількість автомобілів, власники 
яких залишили їх і вирушили на 
пошуки неймовірно казкових вра-
жень та емоцій. Адже природа нас 

обдаровує не лише врожаєм, а й 
неймовірно чудовою картинкою. 
Грибники знають, що в лісі можна 
натрапити на казку, де від поба-
ченого завмирає все навколо, час 
зупиняється, і ти стаєш частинкою 
мізансцени, в якій головну роль 
грають різні гриби: білі, польські, 
маслюки, сироїжки, краснюки, 
решетнюки (по-народному), та є 
ще мухомори зі своєю обманли-
вою красою (які не можна брати). 
Усе це лісове царство стає твоїм, 
і ти маєш вирішувати, кому – в ко-
шик, а кому – залишитися. Саме 
в ці хвилини неймовірне відчуття 
задоволення. Важливо встигнути 
насолодитися вдосталь, бо ж такі 
грибочки, як цьогоріч, бувають не 
кожного року.

Піч – джерело підвищеної 
пожежної небезпеки

Щороку з настанням холодів 
кожна третя пожежа в районі ви-
никає від несправності пічного 
опалення.

�� Для того, щоб уникну-
ти лиха, необхідно дотри-
муватись елементарного:

– Не допускати перегріву 
печей, слідкувати, щоб не було 
в стінках печей і димоходів трі-
щин;

– На підлозі перед дверцята-
ми топки необхідно прибити ме-
талевий лист розміром 50 х70 см;

– В місцях проходу димаря 
через дерев’яні конструкції стелі 
має бути влаштована протипо-
жежна розділка з цегли.

�� Забороняється корис-
тування для розпалу печей 
легкозаймистими рідина-
ми, приставляти або вішати 
на нагріті поверхні ковдри, 
ліжка, сушити дрова, зали-
шати прилади, що топлять-
ся без нагляду, і дозволяти 
розпалювати їх дітям.

Пам’ятайте, що трусити сажу 
необхідно не рідше трьох разів на 
рік, в т. ч. перед початком опалю-
вального сезону.

Громадяни! Будьте обережні 
з вогнем! Дотримуйтесь правил 
пожежної безпеки при корис-
туванні приладами опалення. 
У випадку виникнення пожежі 
дзвоніть по телефону 101 і при-
ступайте до гасіння пожежі під-
ручними засобами.

Романівський  
РС УДСНС України  

в Житомирській області

Думка вголос
Лариса Бджілка

Протягом усьо-
го періоду, відколи 
з’явилася пандемія 
і до нинішнього часу, 
велика кількість лю-
дей не вірять в те, що 
існує такий вбивчий 
вірус – COVID‑19.

Дуже шкода, що люди почи-
нають вірити лише тоді, коли це 
лихо торкається їх або близьких 
їм людей. Та, якщо бути відвер-
тою, я й сама не до кінця вірила, 
доки досить близька для мене 
людина не втратила свого коха-
ного у двадцять сім років. Біль 
втрати неможливо передати 
словами, адже в померлого зали-
шилося зростати напівсиротою 
однорічне дитятко. Це не страх, 
це біль і безсилля.

У такі моменти розумієш, 
що цінувати потрібно кожну 
хвилинку свого життя. Життя, 
яке ти проживаєш зі своїми 
рідними та близькими людь-
ми. Кажуть, найсильніша лю-
дина – це та, яка приборкала 
в собі негативні думки та вміє 
керувати своїми емоціями. 
Тож, мабу ть,  маємо стати 
сильними, аби вистояти перед 
загрозою для усього людства – 
COVID-19.

Доброта, любов та милосер-
дя є найкращими ліками. Будьте 
здорові та позитивні, попри усі 

негаразди. Намагайтеся віднахо-
дити позитив навіть у негативі! 
Бережіть один одного!
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Міфи та реалії про строкову службу в Україні
З початку призову юнаки 

призовного віку з нашого району 
викликаються до районної при-
зовної комісії. Ті, кого визнають 
придатним за станом здоров’я та 
морально-діловими якостями і не 
матимуть відстрочки, – будуть при-
звані на строкову службу.

Нагадуємо, що у зв'язку з ка-
рантином указом Президента 
України весняний призов відтер-
міновано. Про початок призову 
повідомимо додатково.

Звичайно, юнаки призовного 
віку разом з їхніми батьками стур-
бовані з цього приводу.

Найчастіше приводом 
для страху стають 
міфи, яким, на жаль, 
вірить наше суспільство. 
Найпоширенішими є кілька:

• солдати голі-босі-нещасні,
• їх змусять підписати контр-

акт і відправлять в зону операції 
об’єднаних сил (АТО),

• не піду до війська, бо не хочу 
дурно згаяти час.

Спробуємо розвінчати по-
дібні закиди у бік українського 
війська та проінформувати про 
реалії строкової служби в сучасній 
українській армії.

Найстрашнішим кошмаром 
батьків призовника є міф про го-
лих-босих-голодних строковиків.

Це неправда, бо сьогодні стро-
ковики перебувають на повному 
державному утриманні, розміщу-
ються в казармах, забезпечуються 
новою якісною військовою формою 
одягу, щоденним триразовим га-
рячим харчуванням. Вже зараз 

у військових частинах відбува-
ється зміна порядку харчування 
військовослужбовців і перехід 
на стандарти НАТО, яка має за-
кінчитися у цьому році. Суттєво 
змінюється меню харчування, і за-
мість 45 найменувань продуктів, 
якими раніше годували військових, 
тепер у меню майже 400. Відтепер 
на вибір військовослужбовців 
представлено різноманітний асор-
тимент страв, замість перловки – 
тушковане м'ясо та запечена риба, 
замість квашеної капусти – олів'є 
та грецький салат, а ще овочі, 
фрукти, кисломолочні продукти 
з нового, значно розширеного 
каталогу продуктів. В їдальні вій-
ськовослужбовець зможе обирати 
на власний смак щось із двох-трьох 
запропонованих перших і других 
страв, асортименту салатів, фрук-
тів і тістечок.

За останній час повністю 
змінилося і речове забезпечення 
військовослужбовців. Нині в ар-
мії триває відродження речового 
забезпечення, запроваджено нові 
норми забезпечення і строки но-
сіння військового обмундирування.

Створено «бойовий єдиний 
комплект», до якого входять десят-
ки найменувань предметів одягу 
та спорядження, розробляються 
нові елементи та типи військово-
го одягу. Сучасного строковика 
вже не здивуєш різними типами 
берців (зимовими, літніми, демісе-
зонними), якісною тканиною для 
польової форми одягу чи такими, 
ще донедавна екзотичними реча-
ми, як-от термобілизна, трекінгові 
шкарпетки, бойові сорочки, польо-
ві панами, вітро- і вологозахисні та 

флісові куртки, рюкзаки, розванта-
жувальні системи з кріпленнями 
«моллі» та багато іншого.

Хоч військовослужбовець стро-
кової служби перебуває на повно-
му державному забезпеченні, йому 
все ж виплачується щомісяця 154–
245 грн (залежно від звання та по-
сади) на додаткові особисті потреби.

Крім цього, строковику 
гарантовані й інші виплати:

– військовослужбовці, які при-
зиваються на строкову військову 
службу, отримують одноразову 
грошову допомогу в розмірі двох 
прожиткових мінімумів (наразі 
це 3706 грн);

– при звільненні в запас їм та-
кож виплачується вихідна грошова 

допомога у розмірі 8-ми посадових 
окладів (від 1232 – до 1960 грн за-
лежно від військового звання і по-
сади). Для військовослужбовців 
з числа дітей-сиріт та позбавлених 
батьківського піклування 12 окла-
дів (від 1848 – до 2940 грн);

– після звільнення і повернен-
ня додому управління соціального 
захисту також виплачує однора-
зову грошову допомогу у розмірі 
середньої заробітної плати або 
у розмірі прожиткового мініму-
му (для осіб, які до призову не 
працювали);

Улюбленим аргументом са-
мих призовників за право не 
піти до війська є марно згаяні 
півтора роки.

Але це не так, бо:
– за строковиками, які офі-

ційно працювали, зберігаються 
робоче місце та середній заробіток, 
тобто під час служби їхній робо-
тодавець і далі буде виплачувати 
зарплатню;

– окрім того, строкова військо-
ва служба зараховується до стажу 
роботи, що гарантує пенсійні на-
копичення;

– під час служби надається 
10-денна відпустка;

– крім того, для осіб, які на 
час призову на строкову військо-
ву службу мають ступінь вищої 
освіти спеціаліст або магістр, строк 
служби – до 12 місяців.

До відома: строковики перших 
три місяці служби проводять у на-
вчальних центрах Збройних сил 
України, де проходять повний курс 
підготовки піхотинця. Його зада-
ча, здобувши базову підготовку, 
тримати себе у формі, дбати про 
ППД частини, підтримувати поря-
док на полігонах і бути надійною 
опорою професійним воїнам, які 
захищають Україну на Сході.

До відома:
20 жовтня 2020 року у Романів-

ському районному військовому ко-
місаріаті відбулась чергова відправка 
молодого поповнення на строкову 
військову службу. До призовників 
звернувся заступник військового 
комісара майор Євген Молчків-
ський Він подякував батькам за те, 
що виховали справжніх чоловіків, 
а хлопцям за те, що не злякались 
строкової служби, та побажав їм 
з честю виконати свій конститу-
ційний обов̀ язок і змужнілими 
повернутись до рідних домівок.

Романівський  
райвійськкомат

У МОН повідомили, коли 
і на скільки зростуть 
зарплати освітян

Рівень заробіт-
ної плати пра-
цівників галузі 
освіти у 2021 році 
буде підвищений 
у два етапи: у січ-
ні та у липні.

У проєкті бюджету на 
2021 рік передбачено під-
вищення зарплати вчите-
лям в два етапи –  у січні 
і липні. Причому з липня 
зарплата стане майже на 
30% більше, ніж у вересні 
2020 року, – заявили в Мі-
носвіти.

Зарплати 
пропонується підняти 
наступним чином:

– Посадовий оклад мо-
лодого вчителя без катего-
рії і стажу роботи підні-
муть з 4050 грн до 4859 грн 
у січні і до 5265 грн у липні 
2021 року.

– Оклад вчителя I кате-
горії з 5051 грн піднімуть 
у січні до 6061 грн і у липні 
до 6567 грн.

– Зарплат у вчителя 
вищої категорії закладу 
загальної середньої освіти 
з 5385 грн піднімуть у січ-
ні до 6461 грн, з липня до 
7001 грн.

Отже, посадовий оклад 

молодого вчителя (тобто 
посадовий оклад з роз-
рахунку 18 годин на тиж-
день) без категорії та стажу 
роботи у січні 2019 року 
становив 3 тис. 496 грн, 
у вересні 2020 року – 4 тис. 
050 грн. Відповідно до про-
єкту Держбюджету-2021 
з січня рівень посадового 
окладу підвищиться до 
4 тис. 859 грн, з липня 2021-
го – до 5 тис. 265 грн.

Посадовий оклад вчите-
ля I категорії (тобто поса-
довий оклад з розрахунку 
18 годин на тиждень) у січ-
ні 2019 року становив 4 тис. 
361 грн, у вересні 2020-го – 
5 тис. 051 грн. Передбача-
ється, що з січня 2021 року 
він збільшиться до 6 тис. 
061 грн, з липня 2021 року – 
до 6 тис. 567 грн.

У вчителя вищої ка-
тегорії закладу загальної 

середньої освіти у січні 
2019 року посадовий оклад 
(тобто посадовий оклад 
з розрахунку 18 годин на 
тиждень) становив 4 тис. 
649 грн. У вересні цього 
року оклад збільшився до 
5 тис. 385 грн. Із січня 2021 
року він становитиме 6 тис. 
461 грн, з липня 2021 року – 
7 тис. 001 грн.

Збільшення посадових 
окладів (за ЄТС) розрахо-
вано відповідно до проєкту 
ЗУ «Про Державний бю-
джет України на 2021 рік». 
З урахуванням надбавок за 
вислугу років (близько 20%, 
для молодих вчителів – 
10%), престижність праці 
(5–30%) та інших доплат 
(винагороду за сумлінну 
працю, кошти на оздоров-
лення тощо) можна вира-
хувати фактичну заробітну 
плату.

Лише разом 
можемо запобігти 
розповсюдженню 
коронавірусної інфекції

Аби запобігти поширенню коро-
навірусної інфекції, рятувальники 
роблять усе можливе:

• обробляють місця масового 
скупчення людей дезінфікуючим 
розчином;

• навідуються до багатоквартир-
них будинків та приватного житлового 
сектору задля проведення протиепі-
демічних заходів;

• здійснюють профілактичні рей-
ди, закликаючи населення до дотри-
мання карантинних вимог.

Але цього недостатньо для ефек-
тивної боротьби з вірусом. Насампе-
ред самі громадяни повинні докла-
дати зусиль, аби взяти перемогу над 
#COVID-19!

Для цього треба:
• регулярно та ретельно мити руки 

та обробляти їх засобами дезінфекції;
• дотримуватися міжособистісної 

дистанції;
• користуватися одноразовими 

масками;
• дотримуватися правил респіра-

торної гігієни;
• проводити наскрізне провітрю-

вання приміщень та вологе прибиран-
ня із використанням дезінфекційних 
засобів;

• у разі симптомів респіраторно-
го інфекційного захворювання – за-
лишайтеся вдома, проконсультуй-
тес я у  лікаря щодо наст упних 
необхідних дій.
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021:  
що зміниться для вступників ВНЗ

Світлана Цимбалюк

У наступному 
році ЗНО з україн-
ської літератури 
буде обов'язковим 
лише для тих, хто 
буде вступати на 
гуманітарні та соці-
альні спеціальності. 
Міністерство освіти 
і науки оприлюдни-
ло наказ про затвер-
дження нових умов 
прийому на навчан-
ня для здобуття ви-
щої освіти.

Згідно з цим наказом ЗНО 
з української літератури буде 
о б ов'я зкови м  н е  д л я  в с і х , 
а вступна кампанія розпочнеть-
ся у липні.

Як зазначив т. в. о. міністра 
освіти і науки Сергій Шкарлет. 
вступники також матимуть 
можливість подавати заяви на 
вступ в електронному вигляді, 
оскільки невідомо, як буде роз-
виватись ситуація з поширен-
ням коронавірусу.

«Ми плануємо провести на-
ступну вступну кампанію у лип-

ні 2021 року, щоб і вступники, 
і члени приймальних комісій 
мали час на відпочинок перед 
початком нового навчального 
року. Оскільки ще невідомо, як 
буде розвиватися ситуація з по-
ширенням коронавірусу, майже 
всі вступники зможуть подавати 
заяви на вступ в електронному 
вигляді. Для реєстрації електро-
нного кабінету необхідно мати 
хоча б один сертифікат ЗНО та 
документ про повну загальну 
середню освіту, виготовлений 
в Україні з використанням фо-
тополімерних технологій. Ми 
також плануємо зробити мож-
ливим подання документів на 
зарахування дистанційно: без-
посередньо через електронний 

кабінет вступника з використан-
ням електронного підпису», – 
зазначив т. в. о. міністра освіти 
і науки України Сергій Шкарлет.

Коли ж розпочнеться 
вступна кампанія 2021

Для тих, хто планує вступати 
на перший курс ВНЗ, реєстрація 
в електронних кабінетах та заван-
таження необхідних документів 
розпочнеться з 1 липня. Медич-
ні огляди та інші доконкурсні 
процедури будуть проводитися 
до 9 липня. Прийом заяв та до-
кументів розпочнеться з 14 лип-
ня, крім військових навчальних 
закладів та військових навчаль-
них підрозділів закладів вищої 

освіти, та закінчиться 16 липня 
для вступників, які вступають 
на основі співбесіди, вступних 
іспитів або ж творчих конкур-
сів. Для осіб, які вступають за 
результатами зовнішнього не-
залежного оцінювання, а також 
вступних іспитів та творчих 
конкурсів, – 23 липня. Вступні 
іспити та творчі конкурси прово-
дитимуться в декілька потоків з 1 
по 13 липня. Співбесіди будуть 
проводитися з 17 по 19 липня.

Для кого залишиться 
обов'язковою українська 
література

Для вступників на спеціаль-
ності гуманітарного та соціаль-
ного спрямування обов’язковим 
залишиться ЗНО з української 
мови та літератури, вступни-
ки ж на інші спеціальності 
зможуть скористатися правом 
проходити тестування лише 
з української мови. Однак фа-
хівці Українського центру оці-
нювання якості запевняють, що 
тест з української мови місти-
тиме й завдання, які передба-
чають знання літератури. Що 
стосується сертифікатів ЗНО 
з української мови та літератури 
2018–2020 років, їх можна буде 
використовувати для вступу на 
всі спеціальності.

Як і минулих років, у на-
ступному році вступникам на 
лікарські спеціальності для того, 
щоб взяти участь у конкурсно-

му відборі, потрібно буде мати 
щонайменше 150 балів із дру-
гого та третього конкурсних 
предметів. Однак ця вимога 
не буде поширюватися на тих, 
чий конкурсний бал буде вище 
175. Обов’язковими предметами 
ЗНО для вступу на ці спеціаль-
ності буде українська мова та 
математика, а третім предметом 
вступник зможе обирати біо-
логію, хімію або фізику.

Ще одною зміною є обме-
ження кількості заяв, які вступ-
ник зможе подати на контракт. 
Відтепер їх скоротили до 30.

Що зміниться 
для вступників на 
магістратуру?

Студенти, які планують всту-
пати на магістратуру, здавати-
муть єдиний вступний іспит 
з іноземної мови. Цей іспит ста-
не обов’язковим для вступу на 
всі спеціальності. Окрім цього, 
навчальний заклад зможе збіль-
шити вагу балу за складення 
вступного іспиту. Також у ново-
му році вступники до магістра-
тури зможуть використовувати 
результати єдиного вступного іс-
питу 2020 та 2021 року, результа-
ти єдиного фахового вступного 
випробування – тільки 2021 року.

Варто зазначити, що з 2021 
року випусники зможуть скла-
дати ЗНО із п'яти предметів. До 
цього часу максимальна кіль-
кість була чотири.

Забезпечення дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб  
з їх числа житлом

Соціальним житлом є жит-
ло всіх форм власності (крім 
соціальних г уртожитків)  із 
житлового фонду соціального 
призначення, що безоплатно на-
дається громадянам України, які 
потребують соціального захисту, 
на підставі договору найму на 
певний строк.

До житла з житлового 
фонду соціального 
призначення належать:

• квартири в багатоквартир-
них жилих будинках, садибні 
(одноквартирні) жилі будинки, 
які надаються громадянам у по-
рядку черги на одержання со-
ціального житла;

• жилі приміщення у со-
ціальних гуртожитках, які на-
даються громадянам на час їх 
перебування на соціальному 
квартирному обліку за умови, 
що таке житло є єдиним місцем 
їхнього проживання (стаття 1 За-
кону України «Про житловий 
фонд соціального призначення»).

Правом взяття  
на соціальний квартирний 
облік користуються 
громадяни України:

• для яких таке житло є єди-
ним місцем проживання або які 
мають право на поліпшення 
житлових умов відповідно до 
закону;

• середньомісячний сукуп-
ний дохід яких за попередній 
рік з розрахунку на одну особу 
в сумі менший від величини 
опосередкованої вартості най-
му житла в даному населеному 
пункті та прожиткового міні-
муму, встановленого законодав-
ством;

• внутрішньо переміщені 
особи, які не мають іншого жит-
ла для проживання на підконтр-
ольній українській владі терито-
рії або житло яких зруйновано 
(знищене) або пошкоджене до 
стану, непридатного для про-
живання, внаслідок проведен-
ня антитерористичної операції 
та здійснення заходів із забез-

печення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Феде-
рації у Донецькій та Луганській 
областях.

Під час визначення серед-
ньомісячного сукупного доходу 
враховується вартість майна, 
що перебуває у власності гро-
мадянина та членів його сім’ї 
на момент взяття на соціальний 
квартирний облік (крім вартості 
майнових прав чи прав власності 
внутрішньо переміщеної особи 
та членів ї ї сім’ї на нерухоме 
майно, що розміщене на тим-
часово окупованій території, 
в населених пунктах, які розта-
шовані на лінії зіткнення або на 
території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють 
своїх повноважень, а також на 
майно, яке зруйновано або стало 
непридатним для проживання 
внаслідок проведення антите-
рористичної операції та здій-
снення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у До-

нецькій та Луганській областях). 
Рішення про взяття громадянина 
на облік або про відмову при-
ймає відповідний орган місце-
вого самоврядування не пізніше 
30 робочих днів.

У разі прийняття рішення 
про взяття на облік громадяни-
нові не пізніше семи робочих 
днів після його прийняття над-
силається/вручається повідо-
млення. Повідомлення про від-
мову надсилається не пізніше 
ніж протягом трьох робочих днів 
після прийняття такого рішення.

Відмова у взятті громадянина 
на облік може бути оскаржена 
в судовому порядку.

Куди звернутись
Позовна заява щодо оскар-

ження дій або бездіяльності 
посадових чи службових осіб 
місцевих органів виконавчої вла-
ди, органу місцевого самовряду-
вання пред’являється в порядку 
адміністративного судочинства 
до окружного адміністративного 
суду за зареєстрованим місцем 
проживання (перебуванням) цієї 

особи позивача або за місцезна-
ходженням відповідача (пункт 1 
частина 1 статті 19, частина 1 
статті 25 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України).

За подання адміністративно-
го позову немайнового характеру 
фізичною особою сплачується 
судовий збір у розмірі 0,4 розмі-
ру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб (840,80 грн)
відповідно до підпункту 1 пунк-
ту 3 частини 2 статті 4 Закону 
України «Про судовий збір».

За бі л ьш дета л ьн і ш и м 
роз'ясненням ви можете звер-
нутися до фахівця відділу 
Романівського бюро право-
вої допомоги Бердичівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної пра-
вової допомоги та до фахів-
ців Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допо-
моги за телефонами (04143) 
4‑14‑42, 068‑291‑90‑18 або за 
телефоном контакт‑центру 
безоплатної правової допо-
моги 0800–213–103.
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Від держави – до громад. Що означає 
президентський указ про передачу с/г земель?

Усередині жовтня 
Президент Володимир 
Зеленський підписав 
указ щодо прискорен-
ня реформ у сфері 
земельних відносин.

Йдеться про передачу 2 млн га 
сільськогосподарських угідь у роз-
порядження об’єднаних територі-
альних громад. Коли це станеться 
і що кажуть про це рішення екс-
перти, з’ясував Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Земля державна  
VS комунальна

У 2018–2019 роках держава від-
дала громадам 1,7 млн га угідь. 
Сьогодні влада планує передати 
до комунальної власності ще по-
над 2 млн га сільськогосподарських 
земель і таким чином завершити 
реформу децентралізації.

«Ключовий момент, без якого 
децентралізація не може бути 
в Україні завершена. Це – передача 
земель безпосередньо громадам. 
Сьогодні цей важливий крок буде 
зроблено. Сьогодні я підписую 
указ про заходи щодо передачі 
земель сільськогосподарсько-
го призначення з державної до 
комунальної власності», – сказав 
Президент Володимир Зеленський 
15 жовтня.

Після передачі у держави за-
лишиться 750 тисяч га сільсько-
господарських угідь. За даними 
Держгеокадастру, ці землі обро-
бляють 1166 державних підпри-
ємств та установ по всій країні. 
Зокрема, ними користуються На-
ціональна академія аграрних наук, 
Міністерство економіки, торгівлі та 
сільського господарства, Міністер-
ство освіти і науки, Міністерство 
оборони, Міністерство юстиції, 

Держлісагентство, Фонд держав-
ного майна та Держводагентство.

Позитивний ефект  
для громад

Після місцевих виборів, 
26 жовтня, новостворені громади 
отримають сільськогосподарські 
землі в комунальну власність. Вони 
зможуть розпоряджатись землею 
на свій розсуд, використовуючи ко-
шти на місцеві потреби. На думку 
експертів, це є великим плюсом 
для розвитку громад.

«Безумовно, та земля, яка була 
і є в держвласності, використову-
ється найчастіше неефективно. 
І нонсенс, що місцеві громади не 
могли нею розпоряджатися. Так 
що указ Президента, який, за його 
словами, торкнеться понад 2 млн 
га землі, підвищить ефективність 
функціонування ОТГ. Дасть новий 
імпульс до їх розвитку», – вважає 
політолог Ігор Рейтерович.

Водночас фахівці із земельних 
питань звертають увагу, що до 
громад перейдуть лише інвента-
ризовані землі, тобто ті, які вже 
сформовані та внесені до Держ-
геокадастру. «Крім них, є ще до-
сить багато неінвентаризованих 
земель – і їх так просто передати 
не вийде. Для цього потрібно 
прийняти відповідні закони», – по-
яснила юристка із земельного та 
аграрного права Елліна Юрченко.

Ідеться про два законопроєкти 
щодо дерегуляції і децентралізації 
земельних відносин, які парламент 
ухвалив у першому читанні ще ми-
нулої осені, – № 2194 і № 2195. Пер-
ший стосується порядку передачі 
с/г земель поза межами населених 
пунктів у володіння громад, а дру-
гий – електронних аукціонів. Член 
правління Спілки землевпорядників 
України Андрій Мартин сподіваєть-
ся, що нинішній указ Президента 
стане сигналом для депутатів швид-
ше ухвалити ці законопроєкти.

«Хочу підкреслити, що пере-
давати громадам потрібно не тіль-
ки землі сільськогосподарського 
призначення, а всі землі в межах 
територій громад, окрім тих, де 
розташовані об’єкти державної 
власності. Тобто у державній 
власності мають залишитися землі 
оборони, землі державних установ, 
підприємств і організацій, все інше 
має стати комунальною власністю 
громад. Усе це можливо реалізу-
вати, ухваливши уже згадані за-
конопроєкти», – заявив Мартин.

Ризики і виклики
Експерти наголошують, що 

передача державних земель до 
комунальної власності повинна 
відбутись максимально прозоро. 
Сьогодні Держгеокадастр володіє 
інформацією про приблизно 74% 
земель в країні. Багато ділянок 
в регіонах, особливо за межами 
населених пунктів, залишаються 
необлікованими.

Передусім, вважають аналіти-
ки, потрібна незалежна інвентари-
зація цих земель. Інакше частина 
гектарів може опинитись поза 
будь-якими реєстрами.

Інший важливий момент – це 
контроль за використанням кому-
нальних угідь. Громади можуть 
здавати ці ділянки в оренду, 
отримуючи прибуток, а також 
безоплатно передавати у приватні 
руки. Щоб місцеві чиновники не 
використовували ці можливості на 
свою користь, потрібні прописані 
у законі запобіжники.

«Важливо, щоб місцеві громади 
розпоряджалися переданими їм 
великими ділянками землі відпо-
відально: у нас зараз дуже багато 
землі перебуває у «тіньовому» обо-
роті, і з цим пов’язана дуже вели-
ка корупція», – вважає політолог 
Володимир Фесенко.

Як розповів голова Державної 
служби з питань геодезії, карто-
графії та кадастру Роман Лещенко, 

у попередні роки через механізм 
безоплатної приватизації було не-
законно виведено понад 5 млн га 
державної землі. «Вона (земля, – 
ред.) наразі у приватній власності, 
в приватній власності чиновників, 
в приватній власності всіх тих лю-
дей, які перебували при владі», – 
заявив очільник Держгеокадастру.

За словами Романа Лещенка, ві-
домство вже сформувало понад 300 

кримінальних проваджень щодо 
незаконної безоплатної привати-
зації земель та надало інформацію 
правоохоронним органам.

Експерти погоджуються, що 
іншого шляху, як віддати землю 
громадам, немає. Цей крок дуже 
важливий для завершення рефор-
ми децентралізації. Але здійсню-
вати його необхідно у комплексі із 
законодавчими змінами.

ВОРОГИ СТАРІННЯ: як доглядати за шкірою,  
щоб вона залишалася здоровою та молодою

Якщо ви відчуваєте стрес, ваше 
харчування не можна назвати здо-
ровим і ваша шкіра реагує на змі-
ни погоди, то, імовірніше, ваша 
шкіра схильна до старіння через 
реакції організму на зовнішні об-
ставини. Старіння спричинене 
зменшенням вироблення колагену 
і низькою спроможністю клітин 
шкіри до оновлення і відновлення. 
Ця проблема зустрічається часто, 
а знання того, як з нею боротися, 
є ключовим для того, щоб шкіра 
залишалася молодою і красивою, 
йдеться на «Vogue.ua».

«Наші тіла досить розумні, 
тому запаленнями на шкірі вони 
сигналізують про стрес всередині 
нашого організму», – каже експерт-
ка в галузі шкіри і косметологиня 
Жасміна Віко.

«Зовнішніми причинами за-
палень можуть бути спека і холод, 
сонячне світло, забруднення навко-
лишнього середовища, тютюновий 
дим і хімічні подразники (мийні 
засоби, гелі для душу, мило). До 
внутрішніх причин належать не-
збалансоване харчування, стрес 
і недосипання», – пояснює вона.

Гарна новина полягає в тому, 
що ми самостійно часто може-
мо зрозуміти, коли наша шкіра 
страждає від запалення, – вона 

може бути не тільки гарячою, але 
також сухою, надмірно щільною 
або свербіти. Як каже Віко, низка 
шкірних захворювань, на кшталт 
акне, екземи, псоріазу і розацеа, 
починається із запальної реакції.

Боротьба із запаленням по-
лягає в тому, щоб підтримувати 
відповідні реакції організму на 
здоровому рівні, а не в тому, щоб 
дозволити запальним процесам 
дійти до краю і вийти назовні. На 
додаток до управління стресом 
і сну – двох важливих факторів, які 
впливають на ступінь запалення, 
ось 5 способів його знизити.

Збалансоване харчування
«Так, це нудно (і здається ба-

нальним), але клінічні досліджен-
ня показують, що постійне нездо-
рове харчування може сприяти 
надмірному запаленню в організ-
мі», – пояснює Аліза Маргой, ну-
триціологиня і засновниця бренду 
клінічних добавок «Inessa».

«Їжа впливає на нашу запальну 
реакцію через кілька механізмів, 
включаючи підвищений рівень 
інсуліну, гормональні порушення 
і погіршення здоров'я кишківника, 
і все це може призвести до запа-
лення», – говорить Маргой.

Насичення раціону антиок-

сидантами і корисними жирами 
з низьким вмістом простих цукрів 
забезпечить найкращі можливості 
для запобігання запаленням.

«Нам усім слід з обережністю 
ставитися до вживання великої 
кількості оброблених продуктів – 
таких, як цукерки, торти, печиво та 
інші рафіновані "білі продукти", – 
каже Маргой. – Це, як правило, 
продукти з високим глікемічним 
навантаженням, які спричиняють 
підвищення рівня інсуліну, що зі 
свого боку провокує системне за-
палення, яке може призвести до 
постійних запальних процесів на 
шкірі – як акне і псоріаз, і сприяти 
старінню».

Протизапальні добавки
Вживайте продукти з проти-

запальним ефектом, щоб переко-
натися, що ваша дієта корисна для 
шкіри, а не навпаки. Дослідження 
показують, що прийом добавок 
омега-3 або вживання великої 
кількості жирної риби може до-
помогти запобігти утворенню 
прищів і запаленням, водночас 
покращуючи загальний стан і зо-
внішній вигляд шкіри.

Куркума – ще один чудовий 
протизапальний інгредієнт. У кур-
кумі міститься активна сполука 

куркуміну, яка вивчалася щодо 
протизапальних і антивікових 
властивостей і показала позитивні 
результати. Додайте куркуму до 
своїх страв, або починайте день 
з латте з куркумою.

Косметика 
з антиоксидантами

Крім професійної діагностики 
шкіри (і комплексного плану ліку-
вання, адаптованого для вас), Віко 
радить включити антиоксиданти 
у свій режим з догляду за шкірою.

«Уявіть, що вітамін С і ресве-
ратрол застосовуються місцево», – 
говорить вона, відзначаючи окрему 
користь від продуктів, до складу 
яких входять рослинні інгредієнти, 
що мають вищу ефективність щодо 
проникнення в шкіру.

«Я також рекомендую засоби 
для догляду за шкірою з канабіді-
олом у складі, адже він має проти-
запальні властивості, які можуть 
допомогти шкірі», – говорить Віко.

Баланс засобів для догляду
«Замість того, щоб ускладню-

вати собі життя, дотримуйтеся 
простого догляду за шкірою, ви-
користовуючи насамперед заспо-
кійливі засоби», – радить Віко.

«Я також рекомендую уникати 
відлущувальних засобів, на кшталт 
гарячих рушників, серветок і зер-
нистих скрабів, – каже Віко. – Замі-
ніть їх м'якими делікатними хіміч-
ними відлущувальними засобами, 
як-от молочна кислота». Віко також 
радить уникати саун і гарячої води, 
яка нібито може допомогти вашій 
шкірі. Це не так.

Маска для світлотерапії
Якщо ви ще не захопилися засто-

суванням світлодіодних масок у до-
машніх умовах, тоді зараз саме час.

«Інфрачервоне, червоне і синє 
світлодіодне світло може чудово 
впоратися зі зменшенням і ліку-
ванням запалень шкіри», – гово-
рить Віко. Вважається, що світло 
стимулює клітини наших фібро-
бластів для зцілення і омолоджен-
ня шкіри.
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Суп-пюре з овочів
• ІНГРЕДІЄНТИ: картопля – 3–5 шт. середніх, 

морква – 2 шт., капуста кольорова (або білокачан-
на) – 0.3 качана, кабачок – 1–2 шт. середніх. цибуля 
ріпчаста – 0.5 шт., сіль – за смаком, олія – для обсма-
жування, вершки (15%) – 2 ст. ложки, зелень і грінки 
для оформлення.

• Миємо, чистимо і відварюємо овочі. Спочатку 
овочі (крім цибулі) необхідно вимити проточною 
водою, очистити, нарізати і відварити. Багато води 
в каструлю наливати не потрібно, овочі прекрасно 
відваряться і на пару.

• Цибулю необхідно подрібнити і обсмажити 
на оливковій олії до золотистого кольору.

• Зварені овочі потрібно подрібнити, можна 
скористатися блендером або м'ясорубкою, можна 
розім'яти їх товкачем до пюреподібного стану.

• Варимо суп 3–5 хвилин на повільному вогні
• Додаємо до пюре трохи води або процідженого 

овочевого відвару, так само підсмажену цибулю. 
Ставимо каструлю на повільний вогонь, заправляємо 
суп вершками і варимо хвилини 3–4. Не забудьте 
посолити! Якщо ви – шанувальник спецій, то можна 
додати і їх, наприклад індійську шамбалу, яка до-
помагає роботі кишечника.

• Готовий суп можна посипати рубаною зеленню, 
і не тільки звичною петрушкою-кропом, а кілька лис-

точків м'яти додадуть супу-пюре воістину екзотичний 
смак. Дуже хороші варіанти також базилік чи кінза.

• Після того, як суп-пюре зняли з вогню, його 
потрібно обгорнути рушником і залишити на кілька 
хвилин. Його смак буде більш насиченим.

Брускетта
• ІНГРЕДІЄНТИ: багет – 1 шт., помідор – 3 шт., 

цибуля – 1 шт., часник – 1 зубчик, базилік сушений – 
0,5 ч. л., сіль – 1 дрібка, чорний перець мелений – 1 
дрібка, сир моцарела – 200 г.

• У невелику миску складаємо нарізані помідори, 
цибулю, часник та базилік. Солимо, перчимо.

• Ретельно перемішуємо усе, накриваємо криш-
кою і ставимо в холодильник.

• Розігріваємо духову піч до 190 градусів.
• Нарізаємо французький багет на 12 скибочок 

по діагоналі. Викладаємо хліб на деко і підсмажуємо 
його в духовці 5 хвилин до рум’яної скоринки.

• Зменшуємо температуру в духовій печі до 120 о

• Акуратно намащуємо рівну кількість томатної 
суміші на скибочки підсмаженого хліба. Зверху 
викладаємо тонкі слайси сиру моцарелла.

• Ставимо деко з хлібом в духову піч на кілька 
хвилин, щоб сир трохи розплавився.

Насіння томатів можна 
заготовити самостійно.

Насіння помідорів можна не 
купувати у садових магазинах 
і крамницях, а заготовити само-
стійно. Власний посадковий мате-
ріал гарантує високу врожайність 
і гарний смак плодів, інформує 
Ukr.Media.

Як самостійно зібрати 
насіння помідорів?

Потрібно вибрати гарний 
плід томату для заготівлі насіння. 
Він повинен максимально відпо-
відати опису цього сорту, не мати 
ознак хвороби, бути пом'ятим або 
потрісканим. Плід повинен мати 
насичений колір, що говорить 
про дозрівання насіння. З одного 
кілограма помідорів виходить 
приблизно 2–3 г насіння.

Для заготівлі насіння не мож-
на вибирати гібридні сорти, під 
час схрещування яких викорис-
товуються два різновиди. Перед-
бачити подальший урожай таких 
сортів дуже важко.

Плоди, відібрані для збору 
насіння, слід покласти на сонячне 
підвіконня, щоб вони остаточно 
дозріли. Помідори перед цим 
слід вимити і висушити. Коли 
шкірка помітно розм'якне, тома-
ти розрізають навпіл і дістають 
столовою ложкою м'якоть. У лі-
трову банку наливають чисту 
фільтровану воду і кладуть туди 
зібрану м'якоть. Горлечко банки 
зав'язують марлею, щоб до неї не 
потрапили пил і смітинки. Єм-
ність прибирають у темне місце 
з температурою не нижче 22 
градусів. Приблизно через день 

вміст банки заграє, а ще через 2 
дні більша частина насіння осяде 
на дно. На поверхні води зали-
шаться тільки зерна-пустушки, 
які не мають ніякої цінності.

Під час відділення насіння від 
рідини можна скористатися мар-
лею або друшляком. Насіння по-
трібно добре промити від м'якоті, 
а потім розкласти на паперовому 
рушнику або серветці, щоб по-
збавити його зайвої вологи. Мож-
на продезінфікувати підсушене 
насіння, замочивши його на пів 
години в розчині марганцівки. 
Потім насіння слід знову промити 
водою і знову висушити. Після 
того, як насіння стане повністю су-
хим, його складають у паперовий 
пакет або скляну банку і уклада-
ють на зберігання в темне, сухе 
місце, підписуючи кожен сорт.

Насіння помідорів можна 
заготовити й іншим способом, 
який називають «ледачим». 
Фаза ферментації у цьому ме-
тоді виключається. Томат про-
сто розрізають на дві частини 
і одразу ж беруть вміст на папір 
або серветку. Потім залишають її 
у сонячному місці, а через 2–3 дні 
просушене насіння висипають 
у ємність зі слабким розчином 
перманганату калію і витриму-
ють там пів години. Після цього 
його просушують, пересипа-
ють у конверт і прибирають до 
будь-якого темного приміщення 
з низькою вологістю.

Строк придатності насіння 
помідорів приблизно 4–5 років. 
Проте досвідчені городники не 
радять затягувати з посадкою. 
Максимальну врожайність і висо-
ку якість плодів показує торішнє 
насіння.

Гороскоп на тиждень 28 жовтня - 3 листопада

 Смачного!

ОВЕН
Обов̀ язково пере-

віряйте отриману ін-
формацію. На вас чекають нові 
досягнення, варто лише при-
класти сил.

ТЕЛЕЦЬ
Сходіть до лікаря – 

ваш організм ослабле-
ний. Аби уникнути проблем 
на порожньому місці, йдіть на 
поступки.

БЛИЗНЮКИ
Вдалий час  д ля 

н о в и х  п р о є к т і в 
і кар̀єрного росту. На 

вихідних гарненько відпочинь-
те – не переоцінюйте свої сили.

РАК
Обіцяйте лише те, 

що можете виконати. 
Можливі цікаві знайомства і по-
їздки. Уникайте великих витрат 
на початку тижня.

ЛЕВ
Вдалий період для 

творчості. Займіться 
оселею. Період для великих 
змін поки що не настав – варто 
почекати.

ДІВА
Через поганий на-

стрій будете ображати 
інших – стримуйте себе. Мак-
симально налаштуйтеся на 
позитив.

ТЕРЕЗИ
Можлива симпатія 

до людини, яку раніше 
вважали другом. Не витрачайте 
більше, ніж можете собі дозво-
лити.

СКОРПІОН
Ваша амбіційність 

зашкалює –  зробіть 
усе, аби показати себе 

на роботі. Потурбуйтеся про 
здоров̀я.

СТРІЛЕЦЬ
Ві д мовт е с я  в і д 

справ, які вимагають 
від вас багато життєвих сил. 
Фінансова стабільність порадує.

КОЗЕРІГ
Відкладіть відпочи-

нок на потім. Зараз час 
приймати важливі рішення, від 
яких залежатиме майбутнє.

ВОДОЛІЙ
Увесь тиждень буде-

те завантажені робочи-
ми справами. На вихід-

них знайдіть час для відпочинку 
і творчості.

РИБИ
Відкиньте лінь і смі-

ливо беріться за новий 
проєкт. Чекайте на кардинальні 
зміни у житті, як варіант велику 
покупку.

Як можна самостійно 
зробити заготовку 
насіння помідорів

Куточок ГОРОДНИКА

28
жовтня
середа

29
жовтня
четвер

30
жовтня

п’ятниця

31
жовтня
субота

1
листопада

неділя

2
листопада
понеділок

3
листопада

вівторок

+ 11°
+ 16°

+ 10°
+ 14°

+ 8°
+ 8°

+ 6°
+ 9°

+ 7°
+ 8°

+ 6°
+ 8°

+ 6°
+ 10°

743 740 741 742 744 746 749
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 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.25, 00.00 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 00.35 Т/с "Полдарк"
17.30 Д/с "Дикая планета"
18.55 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.35 "Зворотний відлік"
00.05 Перша шпальта

1+1

09.25,10.25, 11.25, 12.20
"Життя відомих лю�
дей 2020"

13.00, 14.15, 21.45 Т/с "Си�
дорЕнки�CидОренки

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

²ÍÒÅÐ

09.30,18.00, 19.00, 03.25
"Стосується кожного"

10.30, 12.25 Т/с "Детектив
Ренуар" 12+

15.45 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
23.55 Т/с "Ні кроку назад!"
02.00 Х/ф "Це було в

розвідці"
04.55 "Телемагазин"

ÑÒÁ

04.20, 23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

06.25 Т/с "Комісар Рекс"
09.25 "МастерШеф
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+
20.15, 22.45 Т/с "Любов з

ароматом кави" 12+
00.55 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини

10.10 Секретний фронт
11.40, 13.15 Х/ф "Снайпер
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф "Меркурій

у небезпеці" 16+
16.50 Х/ф "Дев'ять ярдів
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови
21.25 Т/с "Коп з минулого"
22.35 Свобода слова
23.40 Х/ф "Категорія�7:

Кінець світу"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

10.50 Х/ф "Нові мутанти"
12.40 Х/ф "Пірати Ка�

рибського моря: На
дивних берегах" 16+

15.20 Х/ф "Пірати Ка�
рибського моря: По�
мста Салазара" 12+

18.00 Lе Маршрутка
19.00 У кого більше? 12+
21.00 Х/ф "Невразливий"
23.20 Х/ф "Таємничий ліс"

16+

ÍÒÍ

07.25,16.50, 20.50, 02.55
"Випадковий свідок"

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

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

12.50 "Таємниці світу"
14.40 "Обережно, НЛО!"
15.40 "Шосте відчуття
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.15 Х/ф "Tри дев'ятки"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30,03.40 Реальна місти�

ка
12.30,05.30 Агенти спра�

ведливості 12+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
17.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 12+
23.30,02.00 Т/с "Секрет

Майя" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Таємниці Борго
Ларічі" 16+

10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35, 00.10 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 00.25 Т/с "Полдарк"
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/ц "Світ природи"
22.00 #ВУКРАЇНІ
22.30 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
04.10 Д/ф " Висота 307.5"

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 Т/с "Свати"
21.45 Т/с "СидорЕнки�

CидОренки 2" (12+)
22.45 "Міняю жінку 15"
00.50 Т/с "Шлях у порож�

нечу"

²ÍÒÅÐ

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

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

доньки"
14.20,15.20 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
23.55 Т/с "Ні кроку назад!"

ÑÒÁ

04.20, 23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

06.00 Т/с "Комісар Рекс"
09.05 "МастерШеф
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 "Любов з

ароматом кави" 12+

ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини

10.10 Теорія змови
11.10 Секретний фронт
11.50,  13.15 Х/ф "Снайпер�

4: Перезавантажен�
ня" 16+

12.45,15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.50, 21.25 Т/с "Коп з ми�

нулого" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф "Снайпер" 16+
01.30 Анти�зомбі

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
09.00 Т/с "Мерлін"
10.10 Х/ф "Логан: Росома�

ха" 16+
13.00 Суперінтуїція 12+
15.00 Хто зверху? 12+
17.00,19.00 Кохання на ви�

живання 16+
21.00 Х/ф "Скло" 16+
23.40 Х/ф "Знаки" 16+
01.50 Т/с "Новенька" 16+
02.40 Зона ночі

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.15 "Свідок"

09.00 Х/ф "Мачуха"
10.45, 22.30 Т/с "Морський

патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Анатомія катастроф"
15.45 "Таємниці пірамід"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30,02.45 Реальна місти�

ка
12.30,05.10 Агенти спра�

ведливості 12+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
17.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 12+
23.20 Контролер
00.00,02.00 Х/ф "Троє в ла�

біринті" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Величні Медичі"
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.35, 00.10 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 00.25 Т/с "Полдарк"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/ц "Світ природи"
22.00 Розважальна програ�

ма
22.30 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
04.10 Д/ф "Перехрестя

Балу" 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 Т/с "Свати"
21.45 Т/с "СидорЕнки�

CидОренки 2" (12+)
22.45 "Світ навиворіт
23.55 Т/с "Шлях у порожне�

чу"

²ÍÒÅÐ

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

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

доньки"
14.20,15.20 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок.
23.55 Т/с "Ні кроку назад!"

12+ Заключна серія
ÑÒÁ

05.20, 23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

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

Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.00 "СуперМама 2"
19.00 "Про що мовчать

жінки" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Відпустка у

сосновому лісі"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.25, 13.15 Х/ф "Снайпер"
12.45,15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.50, 21.25 Т/с "Коп з ми�

нулого" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.35 Х/ф "Снайпер�2" 16+
01.20 Х/ф "Снайпер�3" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
09.00 Т/с "Мерлін"
11.40 Х/ф "Знаки" 16+
13.50 Хто проти блонди�

нок? 12+
15.40 Хто зверху? 12+
17.40,19.00 Діти проти зірок
20.50 Х/ф "Сахара"
23.10 Х/ф "Смертельний

лабіринт" 16+
01.10 Т/с "Новенька" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Балада про сол�
дата"

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

12.55 "Таємниці криміналь�
ного світу"

14.40 "Легендарні замки Ук�
раїни"

15.30 "Шукач Ковчега"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Склад злочину"
01.05,03.10 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.30,05.30 Агенти спра�

ведливості 12+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
17.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 12+
23.30, 02.00 Т/с "Стань

моєю тінню" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Величні Медичі"
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35, 00.10 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 00.25 Т/с "Полдарк"
17.30 Розважальна програ�

ма
18.55 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/ц "Світ природи"
22.00 Схеми.
22.30 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
04.10 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 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2020"
00.45 Т/с "Шлях у порожне�

чу"

²ÍÒÅÐ

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

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

доньки"
14.20,15.20 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок.
23.55 Х/ф "Сліди апос�

толів" 16+

ÑÒÁ

05.25, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.15 "МастерШеф
12.55, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.30 Т/с "Слід" 16+
18.00 "СуперМама 2"
19.00 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Відпустка

у сосновому лісі"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.15 Х/ф "Снайпер
12.45,15.45 Факти. День
14.05 Т/с "Пес" 16+
16.15 Т/с "Пес" 16+
16.45, 21.25 Т/с "Коп з ми�

нулого" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
23.35 Х/ф "Снайпер�

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.05 М/с "Майлз із майбут�
нього"

07.20,13.00 Варьяти 12+
09.00 Т/с "Мерлін"
10.40 Х/ф "Окупація" 16+
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Закляті шахраї"

16+
23.10 Х/ф "Невразливий"

16+
01.30 Т/с "Новенька" 16+

ÍÒÍ

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

09.00 Х/ф "Розірване коло"
10.45, 22.30 Т/с "Морський

патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.40 "Легендарні замки

Закарпаття"
15.30 "Шевченко. 200 років

самотності"
18.20,04.05 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Склад злочину"
01.10,03.10 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.30 Агенти справедли�

вості 12+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
17.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 00.00, 02.00 Т/с

"Ніколи не буває
пізно" 12+

23.20 Слідами

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Величні Медичі"
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35, 00.10 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 00.25 Т/с "Полдарк"
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
22.00 Д/ц "Супер�чуття"
22.30 Д/ф "Ричард Левове

Серце" 12+
04.05 Д/ф "Бальний король"

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"
22.45 "Вечірній квартал"
00.00 "Жіночий квартал
01.25 Х/ф "Зимовий сон"

²ÍÒÅÐ

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

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

доньки"
14.20,15.15, 23.50 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
00.50 Х/ф "Страх висоти"
03.55 "Чекай на мене. Украї�

на"
ÑÒÁ

05.50,19.00, 22.45 "Холос�
тячка" 12+

09.50,23.50 "Як вийти
заміж" 16+

11.05, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

00.55 "Про що мовчать
жінки" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.10 Анти�зомбі
11.10, 13.15 Т/с "Вижити за

будь�яку ціну�3"
12.45,15.45 Факти. День
15.40,16.15, 00.30, 02.00

Скетч�шоу "На трьох"
16+

17.20,20.10 Дизель�шоу
12+

18.45 Факти. Вечір
23.30 Скетч�шоу "На трьох�

8" 16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.20 У кого більше? 12+
10.20 Кохання на виживан�

ня 16+
12.20 Аферисти в мережах
14.20 Х/ф "Закляті шахраї"
16.20,19.00 Топ�модель по�

українськи 16+
21.50 Х/ф "Залізна люди�

на" 16+
00.10 Х/ф "Скло" 16+

ÍÒÍ

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

09.00 Х/ф "Зниклі серед
живих"

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

12.50,03.50 "Правда життя"
14.40 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Склад злочину"
01.10,03.00 "Речовий доказ"

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 Т/с "Відважні" 16+
13.40, 15.30 Т/с "Сукня з

маргариток" 16+
18.00 Гучна справа
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Сашина

справа" 12+
04.00 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.45, 22.00 Х/ф "Королі�
вський генерал" 16+

12.00 Д/ф "Ричард Левове
Серце" 12+

13.00 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 Д/ц "Тваринна зброя"
20.30 Д/ц "Супер�чуття"
21.25 Д/с "Неймовірні вина�

ходи"
00.25  "Зворотний відлік"

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
14.55 Т/с "Свати"
19.30,05.10 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Маскарад"
22.00 "Жіночий квартал
23.20,00.20 "Світське жит�

тя. 2020"
01.20 "Вечірній квартал"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом.
10.00 "Корисна програма"
11.50 Х/ф "Ати�бати, йшли

солдати..."
13.40 Т/с "Ні кроку назад
20.00,02.25 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.30 Х/ф "Пара гнідих"
00.30 Х/ф "Місто з ранку до

напівночі"
ÑÒÁ

05.45, 10.50 Т/с "Любов з
ароматом кави" 12+

07.50 "Неймовірна правда
про зірок"

12.50 Т/с "Коханка в спа�
док" 16+

16.55,22.50 "Хата на тата"
19.00 "МастерШеф � 10" 12+
00.50 "Я соромлюсь свого

тіла" 16+
ICTV

07.25 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну"

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

10.10, 13.00 Т/с "Коп з ми�
нулого" 16+

12.45 Факти. День
16.10 Х/ф "Міцний горішок�

3: Помирати з
піснею" 16+

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Міцний горішок�

4.0" 16+
21.45 Х/ф "Іноземець" 16+
23.55 Х/ф "Іноземець" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20,13.10 Варьяти 12+
07.50,10.00 Орел і решка
12.10 Lе Маршрутка
13.50 Хто зверху? 12+
15.50 Х/ф "Залізна люди�

на" 16+
18.20 Х/ф "Залізна людина

2" 16+
21.00 Х/ф "Залізна людина

3" 16+
23.50 Х/ф "Ліки від щастя"

ÍÒÍ

09.45 Х/ф "Загадка Ендха�
уза"

11.35 Х/ф "Засуджений"
13.20 "Легенди  розшуку"
15.40 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.20 "Свідок"
19.35 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці"
21.20 Х/ф "Приборкання

норовливого"
23.25 Х/ф "Блондинка в

шоколаді" (18+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,03.10 Реальна місти�

ка
09.00, 15.20 Т/с "Найкращий

чоловік" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Переклад

не потрібен" 16+
20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с "Смак щас�

тя" 12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30,00.15 Неймовірні

світи Ціалковського
15.00,01.05 Країна пісень
16.00 Т/с "Модус" 16+
18.00 Д/ц "Історії вулканів"
18.40 Д/ц "Всі на море
19.35 Д/с "Дикая планета"
20.00 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.25 Розважальна програ�

ма
22.00 Х/ф "Римська імпе�

рія. Нерон" 2 с. 16+
02.00 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.25 "Світ навиворіт"
09.45,10.45 "Великі випуски
11.45 "Світ навиворіт
18.15 "Українські сенсації
19.30,05.00 ТСН
21.00 "Танці з зірками 2020"
00.00 "Маскарад"

²ÍÒÅÐ

05.50 Х/ф "Жандарм у
Нью�Йорку"

08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Т/с "Речдок. Особис�

та справа" 16+
16.50, 20.30 Т/с "Детектив

Ренуар" 12+
20.00 "Подробиці"
21.35 Х/ф "Ати�бати, йшли

солдати..."
ÑÒÁ

07.20 Х/ф "Раз на раз не
випадає"

09.00 "МастерШеф � 10" 12+
12.55 "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" 16+
23.10 "Детектор брехні" 16+

ICTV

08.35 Громадянська оборо�
на

09.30, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Іноземець" 16+
16.10 Х/ф "Міцний горішок
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Міцний горішок�
23.10 Х/ф "Меркурій у не�

безпеці" 16+
01.30 Х/ф "Пряма та оче�

видна загроза" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20,01.10 Варьяти 12+
09.20 Діти проти зірок
11.00 Х/ф "Сахара"
13.30 Х/ф "Залізна людина
16.00 Х/ф "Залізна людина

3" 16+
18.50 Х/ф "Людина�мура�

ха" 16+
21.00 Х/ф "Людина�мураха

та Оса" 12+
23.30 Х/ф "Змія" 12+

ÍÒÍ

08.25 "Страх у твоєму домі"
12.00 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці"
13.45 Х/ф "Вірні друзі"
15.35 Х/ф "Сім старих і

одна дівчина"
17.15 Х/ф "Приборкання

норовливого"
19.20 Х/ф "Бережіть жінок"
22.00 Х/ф "Нічна бригада"
23.50 Х/ф "Блондинка в

шоколаді" (18+)
01.35 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.50 Реальна містика
09.20 Т/с "Мої дівчата"
13.10 Т/с "Чужа" 16+
17.00, 21.00 Т/с "День сон�

ця" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с "Сліди в ми�

нуле" 12+
01.45 Телемагазин
03.15 Агенти справедли�

вості 12+
05.50 Сьогодні
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Смійтеся на здоров`я
***

Була в супермаркеті, мені сказали: 
розплатитися можна будь-якою картою. 
Дістала бубнового туза… Хто-небудь 
може забрати мене з поліції?

***
На одеській митниці.
– Що ви везете, громадянин Раби-

нович? Зброя, наркотики є?
– Зараз я подивлюся, просто мені 

мама валізу збирала…

***
Якщо в дамську сумочку не влазить 

буханка хліба, баночка майонезу, за-
морожена курка, то дурниця це, а не 
сумочка.

***
– Сину, негайно перестань мучити 

кішку і займися скрипкою!
– Я і займаюся скрипкою.
– Тоді негайно перестань мучити 

скрипку і йди їсти!

***
А ви знаєте, що проблема країни не 

в тому, що вона не може нагодувати 
бідних, а в тому, що багаті ніяк не мо-
жуть нажертися.

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


