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Кандидати від партій,  
які обрані депутатами  
обласної ради 8-го скликання

Лариса Бджілка

9 листопада на позачер-
говому засіданні комісії 
з питань техногенно-еколо-
гічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій Романівської 
райдержадміністрації роз-
глянули та прийняли необ-
хідні питання.

Враховуючи різке погіршення епіде-
мічної ситуації на території населених 
пунктів Романівського району, швидке 
зростання кількості хворих на COVID‑19, 
а саме: (станом на 09.11.2020 р.) 443 чол. 
хворих на COVID‑19; 238 чол. одужало; 
276 чол. хворих на ГРВІ, прийнято на-
ступні рішення:

– Продовжити дію обмежувальних 
протиепідемічних заходів та контроль 
за їхнім виконанням і дотриманням, які 
визначені для «червоного» рівня епіде-
мічної небезпеки.

– Організувати навчальний процес 
у закладах освіти Романівського району 
у наступному режимі, а саме:

ОНЗ Романівська гімназія (смт Рома-
нів) – початкова (1–4 кл.) – очна форма 
навчання, в плановому режимі; 5–11 кл. – 
дистанційна форма навчання;

Булдичівська ЗОШ 1–3 ст. (с. Булди-
чів) – дистанційна форма навчання;

ОНЗ Биківська ЗОШ 1–3 ст. (смт Би-
ківка) – дистанційна форма навчання;

Романівська ЗОШ 1–3 ст. (с. Романів-
ка) – дистанційна форма навчання;

Вільшанська ЗОШ 1–3 ст. (с. Вільха) – 
очна форма навчання;

Врублівська ЗОШ 1–3 ст. (с. Врублів-
ка) – очна форма навчання;

Гордіївська ЗОШ 1–3 ст. (с. Гордіївка) – 
очна форма навчання;

Камінська ЗОШ 1–3 ст. (с. Камінь) – 
очна форма навчання;

Карвинівська ЗОШ 1–3 ст. (с. Карви-
нівка) – очна форма навчання;

ОНЗ Старочуднівськогутянський 
ЗЗСО 1–3 ст. (с. Строчуднівська Гута) – 
очна форма навчання;

Червонохатківська філія ОНЗ Рома-
нівська гімназія (с.Ч. Хатки) – очна форма 
навчання;

Хижинецька філія ОНЗ Романівська 
гімназія (с. Хижинці) – очна форма на-
вчання;

Костянтинівська ЗОШ 1–3 ст.(с. Кос-
тянтинівка) – очна форма навчання;

Соболівська філія ОНЗ Старочуднів-
ськогутянський ЗЗСО 1–3 ст. (с. Соболів-
ка) – очна форма навчання;

Ольшанська ЗОШ 1–2 ст. (с. Ольшан-
ка) – очна форма навчання;

Товщанська філія ОНЗ Биківська 
ЗЗСО 1–3 ст. (с.Товща) –  очна форма  
навчання;

– Рекомендувати керівникам закла-

дів освіти 
Романів -
ського ра-
йону при 

подальшому ускладненні епідемічної 
ситуації (збільшення кількості осіб, які 
захворіли на гостру респіраторну хво-
робу COVID‑19) самостійно вирішувати 
питання продовження навчання та фор-
ми його проведення (очна, дистанційна, 
змішана), про що своєчасно повідомляти 
відділ освіти райдержадміністрації (Гав-
рилова О. Л.).

– Директору КНП «Романівська 
лікарня» Романівської районної ради 
(Серт І. В.), головному лікарю НКУ «Центр 
ПМСД Романівської районної ради» (Га-
ляс О. М.) на підставі оцінки епідемічної 
ситуації у Романівському районі про-
довжити роботу з проведення планової 
(щорічної) вакцинації громадян Романів-
ського району від грипу та ГРВІ.

– Управлінню Держпродспожив-
служби в Романівському районі (Стад-
ник В. М.) спільно з органами місцевого 
самоврядування (за згодою) посилити 
заходи контролю та продовжити комісій-
ні, оперативні, моніторингові перевірки 
(обстеження) дотримання суб’єктами гос-
подарювання встановлених карантинних 

обмежень та протиепідемічних заходів на 
підприємствах громадського харчування, 
в установах та організаціях (особливо на 
ринках, в магазинах).

– Начальнику районного відділення 
НП Новоград‑Волинського відділу ГУ 
НП України у Житомирській області 
Культачеву Б. К. забезпечити суворий 
контроль за дотриманням карантинних 
(обмежувальних) заходів на період дії 
карантину.

У зв̀ язку із різким збільшенням кіль-
кості хворих, з метою розширення мож-
ливостей КНП «Романівська лікарня» 
Романівської районної ради з прийому та 
надання медичної допомоги важкохворим 
на гостру респіраторну хворобу COVID‑19, 
спричинену коронавірусом SARS‑CoV‑2, 
у найкоротший термін забезпечити орга-
нізацію та проведення першочергових (не-
відкладних) ремонтно‑будівельних робіт 
(відновлення та підключення електро‑, 
водопостачання, водовідведення) в час-
тині приміщення на 2‑му поверсі нового 
корпусу КНП «Романівська лікарня» Ро-
манівської районної ради для додаткового 
розгортання ліжко‑місць та прийому важ-
кохворих на гостру респіраторну хворобу 
COVID –19, спричинену коронавірусом 
SARS‑CoV‑2.

Романівський район 
у «червоній» зоні!  

Влада приймає 
необхідні та вкрай 
важливі рішення

СЕРЕДА

с. 2

А вам повернули кошти  
за пробне ЗНО? с. 4

с. 8
В Україні введуть 
карантин вихідного дня
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ОГОЛОШЕННЯ
Литовська компанія запрошує на роботу збиральників 
меблів. Офіційне працевлаштування, співбесіда з робо-
тодавцем, повний соц.пакет. Відрядження до Норвегії.  
Ліц. МСПУ №1743 від 6.11.2017  Тел.:0672402228,  www.
euroworkcentre.com.ua.

Порядок видачі 
дубліката документа 
про вищу освіту

За інформацією 
Міністерства осві-
ти і науки України 
(МОН), для отримання 
дублікату документа 
про вищу освіту (ди-
плома) та/або додатка 
до нього, треба по-
дати письмову заяву 
до вишу, який видав 
документ.

Це можна зробити особисто 
або через уповноваженого пред-
ставника.

Якщо заклад, де ви навчалися, 
реорганізували, то звернутися 
необхідно до правонаступника. 
Якщо правонаступник відсутній, 
заяву необхідно подавати у Мі-
ністерство освіти і науки Украї-
ни, яке розташоване за адресою: 
01135, м. Київ, проспект Перемо-
ги, 10 або на скриньку ez@mon.
gov.ua. Міністерство визначить 
заклад, який видасть дублікат.

У заяві необхідно 
вказати:

• ПІБ та дату народження;
• серію та номер документа, 

що посвідчує особу та грома-
дянство;

• місце проживання і теле-
фон;

• найменування зак ладу 
вищої освіти та дату його за-
кінчення;

• назву документа, дублікат 
якого замовляється;

• причину замовлення ду-
бліката;

• інші додаткові відомості, 
які вважаєте важливими;

• згоду на обробку персо-
нальних даних.

Інформація в дублікаті від-
творюється на основі тих даних, 
що містяться в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти 
(ЄДЕБО). Інформація про доку-
менти почала вноситися заклада-
ми вищої освіти в базу з 2000 року.

Якщо інформації про факт 
видачі диплома немає в ЄДЕ-
БО, то виш може використати 
для підтвердження цього копії 
документа, а також архівну до-
відку про навчання та виписку 
з журналу видачі документів 
про вищу освіту чи акт знищен-
ня первинного документа про 
вищу освіту.

Якщо інформації про факт 
видачі диплома немає в ЄДЕБО, 
а також недоступні архіви за-
кладів вищої освіти, то можна:

• звернутися до суду –  він 
має встановити юридичний 
факт здобуття відповідного 
ступеня чи рівня вищої освіти;

• підтвердити отримання ди-
плома офіційним листом відпо-
відного компетентного органу, 
у якому підтверджено факт про-
ставлення штампа «Apostille» 
МОН України або вчинення 
консульської легалізації.

Відтак необхідно подати 
заяву до МОН для визначення 
закладу, який видасть дублікат. 
До заяви треба додати копію рі-
шення суду чи офіційного листа 
щодо підтвердження апостилю.

Якщо необхідно відновити 
диплом, отриманий на непід-
контрольній Україні території 
Криму чи Донбасу до 2000 року, 
то процедура є такою ж, як опи-
сано вище. Якщо ж йдеться про 
виготовлення дубліката доку-
мента, виданого з 2000‑го до 2014 
року і внесеного в ЄДЕБО, то:

• здобувачам з Криму – треба 
звернутися з письмовою заявою 
до МОН для визначення закладу, 
що видасть дублікат;

• здобувачам з Донбасу – 
треба звернутися з письмовою 
заявою до правонаступника 
або ЗВО, переміщеного з непід-
контрольної території. В іншому 
разі – подати письмову заяву до 
МОН для визначення закладу, 
що видасть дублікат.

До заяви необхідно додати 
копію первинного документа 
(диплом та додаток до нього).

Романівське бюро право-
вої допомоги Бердичівсько-

го місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної 

правової допомоги

Кандидати від партій,  
які обрані депутатами 
обласної ради 8-го скликання

Загальні результати

Кандидати від партій, які об-
рані депутатами обласної ради 
8‑го скликання:

«Слуга народу» – 11: Воло-
димир Федоренко, Ірина Дячук, 
Олександр Дмитрук, Валентина 
Донець, Ігор Лукашенко, Андрій 
Руденький, Євгеній Жабокриць-

кий, Олександр Ющенко, Валерій 
Прокопчук, Катерина Шевчук, 
Людмила Кицак.

«Наш край» – 9: Сергій Диняк, 
Олег Дзюбенко, Ігор Ходак, Оксана 
Олійник, Олеся Грабовська, Ігор 
Рибінський, Анатолій Подік, Ві-
ктор Мельник, Олег Казюк.

«Європейська Солідар -
ність» – 9: Іван Гараз, Олександр 
Рабінович, Петро Рудь, Тетяна 
Нікітіч, Анатолій Павленко, Олег 
Корх, Юрій Довгополий, Павло 
Яблонський, Павло Журбенко.

«Опозиційна платформа – 
За життя» – 7: Юрій Павленко, 
Анатолій Мелашенко, Наталія 
Рибак, Петро Козенюк, Наталія 
Онуфрієнко, Костянтин Черпіць-
кий, Володимир Нагорняк.

«За майбутнє» – 7: Віктор 
Развадовський, Андрій Кова-
льов, Олександр Савченко, Оле-
на Гронська, Галина Сисоєва, 
Олександр Чорноморець, Ігор 
Сабадаш.

«Пропозиція» – 6: Ігор Гун-
дич, Ірина Костюшко, Руслан Годо-
ваний, Неля Ковалюк, Володимир 
Ширма, Валерій Онопрієнко.

ВО «Батьківщина» – 6: Ан-
желіка Лабунська, Віталій Со-
рока, Дмитро Кропачов, Андрій 
Озерчук, Олена Хливнюк, Петро 
Піонтківський.

Радикальна партія Олега 
Ляшка – 5: Сергій Крамаренко, 
Ірина Щербакова, Петро Чер-
нявський, Ірина Сергєєва, Олена 
Торяник.

«Сила і Честь» – 4: Іван Кулак, 
Олег Скидан, Володимир Кропив-
ницький, Поліна Алдошина.

Відшкодування вартості послуги 
з догляду за дитиною до трьох 
років «муніципальна няня»

Кабінетом Міністрів України 
прийнято постанову від 30.01.2019 
року № 68 «Деякі питання послу-
ги з догляду за дитиною до трьох 
років "муніципальна няня» зі 
змінами і доповненнями та по-
станову від 30.09.2020 року № 897 
«Про внесення змін до Порядку 
відшкодування вартості послуги 
з догляду за дитиною до трьох 
років «муніципальна няня».

Отримувачами послуги «му-
ніципальна няня» є батьки або 
опікуни дитини.

Муніципальна няня – будь‑
яка фізична особа – підприємець 
/ юридична особа, яка надає по-
слугу з догляду за дітьми та з якою 
укладено договір про здійснення 
догляду за дитиною до трьох років, 
крім державних і комунальних за-
кладів дошкільної освіти, батьків 
та опікунів дитини.

Отримувач послуги «муніци-

пальна няня» подає такі документи:
• заяву про надання компенса-

ції послуги «муніципальна няня»;
• заяву про перерахування 

коштів для компенсації послуги 
«муніципальна няня» із зазна-
ченням рахунка в установі банку, 
вибраного отримувачем послуги 
«муніципальна няня»;

• копію договору між отри-
мувачем послуги «муніципальна 
няня» та муніципальною нянею;

• документи, що підтверджують 
витрати на оплату муніципальній 
няні вартості послуги «муніципаль-
на няня», сплаченої отримувачем 
послуги «муніципальна няня»;

• свідоцтво про народження 
дитини;

• копію виданого компетент-
ним органом країни перебування 
та легалізованого в установленому 
порядку документа про народжен-
ня дитини, якщо інше не перед-

бачено міжнародними договорами 
України, з перекладом на україн-
ську мову. Вірність перекладу або 
справжність підпису перекладача 
засвідчується нотаріально.

Протягом одного місяця батьки 
або опікуни дитини віком до трьох 
років, які отримують відшкодуван-
ня вартості послуги з догляду за 
дитиною до трьох років «муніци-
пальна няня», повинні підтвердити 
своє право на отримання компенса-
ції послуги «муніципальна няня», 
подавши управлінню документи, 
передбачені постановою.

У разі непідтвердження права 
на отримання компенсації послу-
ги «муніципальна няня» її виплата 
припиняється з місяця, що настає 
за місяцем виникнення обставин, 
які призвели до втрати права на 
отримання такої компенсації.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк

Управління праці та соціального 
захисту населення інформує

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення надало 
інформацію щодо звернень гро-
мадян до управління.

Протягом 9 місяців 2020 року 
до управління надійшло 125 пись-
мових заяв та звернень громадян, 
це на 5 менше порівняно з відпо-
відним періодом минулого року 
(за 9 місяців 2019 року – 130).

Із загальної кількості письмо-
вих звернень серед питань, що 
порушували громадяни у своїх 
зверненнях, є питання:

– призначення субсидії – 37;

– надання матеріальної допо-
моги – 31;

– призначення та виплати 
державних допомог – 42;

– надання пільг – 7;
– інші – 8.
Найбільша кількість заяв 

і звернень громадян надходить 
з питань призначення та виплати 
житлових субсидій, державних 
допомог та надання матеріальної 
допомоги. Всі звернення громадян 
ретельно розглядаються, даються 
обґрунтовані відповіді.

Заяви і звернення, які надхо-

дять до управління, перебувають 
на постійному контролі і вирішу-
ються згідно з діючим законодав-
ством України та встановленим 
терміном розгляду.

Здійснюється контроль за своє-
часним розглядом звернень громадян 
з метою оперативного вирішення по-
рушених у них питань, задоволення 
законних вимог заявників.

До управління на телефон га-
рячої лінії протягом 9 місяців 2020 
року звернулось 2010 громадян.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк
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За результатами виборів депутатів до Романівської селищної ради 
Житомирського району Житомирської області 25 жовтня 2020 року 
обрано 26 депутатів в єдиному багатомандатному виборчому окрузі

Прізвище, власне 
ім’я (усі власні 

імена), по батькові 
(за наявності)

Число,  
місяць, рік 

народження 
(дд.мм.рррр)

Освіта Партійність Посада 
(заняття) Місце роботи Місце проживання

Виборчий 
округ, в 
якому 

обраний 
депутат

Кількість 
голосів 

виборців, 
поданих на  
підтримку 
депутата

Назва місцевої організації 
політичної партії, від якої  

обрано депутата 

1 Весельська Зоя 
Олександрівна 07.01.1982 вища безпартійна тимчасово не працює смт Романів, 

Житомирська обл. 1 22
 Житомирська регіональна 
організація ПП «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

2 Галяс Олександр 
Миколайович 18.03.1951 вища ПП «За 

майбутнє» Головний лікар

КНП «Центр первинної 
медико-санітарної 

допомоги Романівської 
районної ради»

смт Романів, 
Житомирська обл. ЄБВО Перший 

кандидат
 Житомирська обласна  
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ»

3 Гранківська 
Марина Василівна 30.07.1996 вища ПП «Радикальна 

партія Олега 
Ляшка»

тимчасово не працює смт Романів, 
Житомирська обл. ЄБВО 7

 Житомирська обласна 
організація ПП «Радикальна 
партія Олега Ляшка»

4 Зінчук Сергій 
Олександрович 13.03.1976 вища безпартійний директор ПП «Романів Агро 

Транс»

с Разіне 
Романівський р-н, 
Житомирська обл.

4 182
Житомирська Обласна 
організація ПП«ЗА 
МАЙБУТНЄ»

5 Іванюк Інна 
Володимирівна 10.06.1971 вища безпартійна директор  Романівський районний 

будинок культури
 смт Романів, 

Житомирська обл. ЄБВО 38 Житомирська Обласна 
організація ПП «Слуга народу»

6 Капінус Віктор 
Олексійович 08.03.1978 вища безпартійний Заступник 

голови
Романівська селищна 

рада
смт Романів, 

Житомирська обл  ЄБВО Перший 
кандидат

Житомирська територіальна 
організація ПП «Європейська 
Солідарність»

7 Капінус Олексій 
Григорович 05.04.1955 вища ПП«Євро-

пейська 
Солідарність»

пенсіонер смт Романів, 
Житомирська обл. ЄБВО 72

Житомирська територіальна 
організація ПП «Європейська 
Солідарність»

8 Кучинська Тетяна 
Вікторівна 11.12.1965 вища безпартійна Співголова

Рада громадських 
формувань 

Романівського району

 смт Романів, 
Житомирська обл. ЄБВО 71

 Житомирська територіальна 
організація ПП «Європейська 
Солідарність»

9 Лесько Дмитро 
Олександрович 20.08.1979 вища

ПП «Радикальна 
партія Олега 

Ляшка»
Тимчасово не працює

смт Миропіль, 
Романівський р-н, 
Житомирська обл.

 ЄБВО Перший 
кандидат

Житомирська обласна 
організація ПП «Радикальна 
партія Олега Ляшка»

10 Лещенко Олексій 
Павлович 11.03.1965 вища безпартійний Приватний 

підприємець
Квітковий магазин 

“Нектар”
смт Романів, 

Житомирська обл.  ЄБВО Перший 
кандидат

Житомирська регіональна 
організація ПП «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

11
Мирончук 
Катерина 
Вікторівна

01.12.1966 вища безпартійна в.о. селищного 
голови

Романівська селищна 
рада

смт Романів, 
Житомирська обл.  ЄБВО Перший 

кандидат
Житомирська Обласна 
організація ПП «Слуга народу»

12 Орлюк Володимир 
Миколайович 09.03.1988 вища

 ПП 
Всеукраїнського 

об’єднання 
«Батьківщина»

Головний 
економіст ТОВ «Нібулон» смт Романів, 

Житомирська обл.  ЄБВО 9

 Житомирська обласна 
партійна організація  
Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина»

13 Остапенко Юрій 
Васильович 12.02.1966 вища безпартійний Лікар-гінеколог Романівська районна 

центральна лікарня
смт Романів, 

Житомирська обл. 2 182
Житомирська Обласна 
організація ПП«ЗА 
МАЙБУТНЄ»

14
Савченко 
Володимир 
Володимирович

21.09.1964

профе-
сійно-

технічна  безпартійний Фізична особа - 
підприємець

смт Романів, 
Житомирська обл. 1 142

 Житомирська Обласна 
організація ПП«ЗА 
МАЙБУТНЄ»

15 Серт Ірина 
Валеріївна 14.06.1968 вища безпартійна Директор

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Романівська лікарня» 
Житомирської області

смт Романів, 
Житомирська обл.  ЄБВО 26 Житомирська обласна 

організація ПП «Наш край»

16 Сосновська Марія 
Андріївна 05.11.1958 вища 

ПП 
Всеукраїнського 

об’єднання 
«Батьківщина»

Приватний підприємець смт Романів, 
Житомирська обл. ЄБВО Перший 

кандидат

Житомирська обласна партійна 
організація  Всеукраїнського 
об’єднання «Батьківщина»

17 Спіцина Світлана 
Леонідівна 28.08.1978

профе-
сійно-

технічна
безпартійна Директор

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«ЕКОЕНЕРГІЯ УКРАЇНИ»

смт Романів, 
Житомирська обл.  ЄБВО 77

Житомирська Обласна 
організація ПП«ЗА 
МАЙБУТНЄ»

18 Темченко Рита 
Анатоліївна 15.11.1970 вища безпартійна Директор

Опорний навчальний 
заклад «Биківський 

заклад загальної 
середньої освіти 1-111 

ступенів»

смт Биківка, 
Романівський р-н, 
Житомирська обл.

3 133 Житомирська обласна 
організація ПП «Наш край»

19 Фагоцист Любов 
Зіновіївна 02.03.1963

профе-
сійно-

технічна
безпартійна

Старша 
медична 
сестра

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Романівська лікарня» 
Житомирської області

смт Романів, 
Житомирська обл. ЄБВО 19 Житомирська обласна 

організація ПП «Наш край»

20 Флуд Василь 
Васильович 11.01.1968 вища безпартійна Голова 

Романівська районна 
державна адміністрація 
Житомирської області

смт Романів, 
Житомирська обл. 1 183 Житомирська обласна 

організація ПП «Наш край»

21
Ходюк Василь 
Іванович 14.08.1967 вища ПП «Наш край» Заступник 

голови 

Романівська районна 
державна адміністрація
Житомирської області

смт Романів, 
Житомирська обл. ЄБВО Перший 

кандидат
Житомирська обласна 
організація ПП «Наш край»

22
Хоміченко 
Олександр 
Олексійович

23.10.1983 вища безпартійний Програміст Фізична особа-
підприємець в IT

смт Романів, 
Житомирська обл.  ЄБВО 13 Житомирська Обласна 

організація ПП «Слуга народу»

23
Чернецький Євген 
Олександрович 22.07.1990 вища безпартійний Керівник цеху

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  

«Вівад 09»

смт Романів, 
Житомирська обл. 4 171 Житомирська обласна 

організація ПП «Наш край»

24 Чумаченко Юрій 
Миколайович 05.01.1975 вища ПП «Наш край»

Адвокат, юрист 
юридичного 

відділу

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  

«Вівад 09»

смт Романів, 
Житомирська обл. 2 97 Житомирська обласна 

організація ПП «Наш край»

25 Шуляр Леонід 
Петрович 20.12.1965

Профе-
сійно-

технічна
безпартійний Директор Биківський будинок 

культури

смт Биківка, 
Романівський р-н, 
Житомирська обл

3 50
Житомирська Обласна 
організація ПП«ЗА 
МАЙБУТНЄ»

26 Яшник Людмила 
Олексіївна 07.08.1961 вища безпартійна Лікар-невролог Романівська районна 

центральна лікарня
смт Романів, 

Житомирська обл. ЄБВО 58
Житомирська Обласна 
організація ПП«ЗА 
МАЙБУТНЄ»
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А вам повернули кошти  
за пробне ЗНО?

Якщо ще ні, то 
поспішіть – часу зали-
шилось до 1 грудня.

Кошти за скасоване пробне 
ЗНО вже відшкодовані більш ніж 
155 тисячам громадян. Загальна 
сума повернених коштів стано-
вить 38 млн 141 тис. 510 грн – це 
72,7% від суми, виділеної з фонду 
боротьби з COVID‑19.

Повернення коштів здійсню-
ється Міністерством освіти і науки 
спільно з ПриватБанком з 1 липня. 
Наразі кошти отримали 155 636 
учасників, що становить 71,2% від 
загальної кількості.

Нагадаємо, що цьогоріч 
у зв’язку з погіршенням епідемі-
ологічної ситуації учасники про-
бного ЗНО пройшли його вдома. 
15 червня відбулось тестування 
з української мови та літератури, 
17 червня – з усіх інших предметів.

17 червня Кабінет Міністрів 
ухвалив порядок повернення ко-
штів усім учасникам пробного 
ЗНО. На це витратили 52 млн 
450 тис. грн з фонду боротьби з хво-
робою COVID‑19 та її наслідками.

Щоб отримати кошти, 
необхідно до 30 листопада:

• отримати/мати картку При-
ватБанку;

• перевірити актуальність ін-
формації, зазначеної під час ре-
єстрації, увійшовши до сервісу 
визначення результатів на сайті 
Українського центру оцінювання 
якості освіти.

Обов’язково зверніть увагу на 
правильність зазначення прізви-
ща, імені, по батькові, а також но-
мер мобільного телефону, який 
прив’язаний до картки Приват-
Банку, – він має бути тільки один.

Що потрібно знати,  
щоб швидко отримати 
назад свої кошти?

• Кому повертають кошти?
Кошти повертатимуть саме 

тій особі, яка була зареєстро-
вана для участі у пробному 
ЗНО.  Ні  мамі ,  н і  батькові , 
а саме тим учасникам та учас-
ницям, які були зареєстровані 
на тестування.

• Як отримати кошти через 
ПриватБанк?

Необхідно мати будь‑яку 
картку в ПриватБанку, оформ-
лену саме на учасника/учасни-
цю пробного ЗНО. Фінансовий 
телефон у ПриватБанку повинен 
співпадати з телефоном, вказа-
ним під час реєстрації на пробне 
ЗНО як основний.

• Як дізнатись, що кошти 
прийшли на рахунок?

Ті учасники, які мають картку 
ПриватБанку, отримають SMS‑
повідомлення від банку про за-
рахування коштів на картку.

• Що робити, якщо немає 
картки ПриватБанку?

Необхідно звернутися до будь‑
якого відділення ПриватБанку та 
оформити картку безкоштовно за 
15 хвилин. Із собою потрібно мати 
паспорт або електронну ID‑картку.

Якщо учасник/учасниця вже є 
клієнтами банку, можна відкрити 
віртуальну картку у Приват24, не 
відвідуючи відділення. Неповно-
літні учасники пробного ЗНО 
також можуть оформити картку 
ПриватБанку.

• Коли потрібно встигнути 
оформити картку?

Якомога швидше – програма 
повернення коштів діятиме до 
1 грудня 2020 року.

• Що робити, якщо при 
реєстрації на пробне ЗНО вка-
зано не свій телефон, а одного 
з батьків? Або якщо за цей час 
свій номер телефону змінився?

Необхідно зайти у сервіс ви-
значення результатів на сайті 
УЦОЯО та змінити основний 
номер телефону на той, що 
прив’язаний до картки.

Інструкцію щодо повернення 
коштів також розміщено на сайті 
ПриватБанку.

Вправні 
рятувальники

Лариса Бджілка

Про те, як опера-
тивно спрацювали 
рятувальники, нашій 
редакції повідоми-
ли у Романівському 
ДСНС.

6 листопада о 22:22 у Романів-
ське відділення ДСНС надійшло по-
відомлення про те, що у с. Грем̀ яче 
горить господарська споруда.

Одразу було направлено черго-
вий караул 26 ч. ДПРЧ (смт Рома-
нів) та додатково черговий караул 
19 ч. ДПРЧ (м. Чуднів). Обійшлося 
без постраждалих та загиблих.

Вогнеборцями було врятовано 
житловий будинок, розташований 
за 5 метрів. Пожежу було ліквідо-
вано о 3.50 7 листопада.

У Романівському 
районі водійка 
намагалась 
відкупитись від 
адміністративної 
відповідальності

Відкупне запро-
понувала нетвереза 
водійка легковика, 
якого увечері 5 лис-
топада працівники 
Романівського відді-
лення поліції зупи-
нили за порушення 
правил дорожнього 
руху. Про це повідо-
мляє відділ комуніка-
ції поліції Житомир-
ської області.

Факт спроби дачі хабара на-
лежним чином задокументо-
ваний. Розпочато кримінальне 
провадження.

Близько 22 години інспектори 
сектору реагування патрульної 
поліції Романівського ВП ГУНП, 
які несли службу із забезпечення 
правопорядку на автодорозі Рома-
нів – Залужне, помітили ВАЗ‑2104 
з неосвітленими номерними зна-
ками. Для з’ясування обставин 
і перевірки поліцейські зупинили 
машину.

За кермом зперебувала 34‑річ-
на жителька райцентру. Надати 
посвідчення водія та документи 
на автомобіль вона не змогла, бо 
не мала таких із собою. Окрім 

того, у ході спілкування з кер-
маничкою поліцейські помітили 
у неї зовнішні ознаки алкоголь-
ного сп’яніння, тож запропону-
вали жінці пройти відповідне 
освідування.

Водійка погодилась і  зі-
зналась, що вживала алкоголь 
в обласному центрі, звідки і по-
верталась додому на ВАЗівці 
свого родича. Підійшовши до 
службового автомобіля поліцей-
ських, жінка поклала у салон 500 
гривень як відкупне за вчинені 
порушення.

– Факт пропозиції хабара був 
належним чином задокументова-
ний слідчо‑оперативною групою. 
До Єдиного реєстру досудових 
розслідувань внесені відомості 
за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обі-
цянка або надання неправомірної 
вигоди службовій особі) Кримі-
нального кодексу України, – про-
коментував начальник Романів-
ського відділення поліції Батир 
Культачев.

Окрім того, відносно керма-
нички складені адміністративні 
матеріали за кермування без 
водійських документів та у стані 
алкогольного сп’яніння (за резуль-
татом обстеження на алкотестері).

За чинним законодавством 
подібні протиправні дії можуть 
обернутися для жінки покаран-
ням – від штрафних санкцій і аж 
до позбавлення волі строком до 
4 років.

Романівські поліцейські 
з початку тижня склали 7 
адмінпротоколів на порушників 
правил карантину

З початку пан-
демії поліцейські 
області проводять 
роз’яснювальну ро-
боту з громадянами 
щодо необхідності 
дотримання встанов-
лених обмежувальних 
заходів для поперед-
ження масового по-
ширення COVID-19. 
Романівський район 
від понеділка 2 листо-
пада перебуває у «чер-
воній» зоні.

З початку тижня за рішенням 
комісії ТЕБ Романівської РДА в ра-
йоні обмежили діяльність закла-
дів з надання послуг, заборонили 
роботу кафе та закладів харчу-
вання з прийомом відвідувачів, 
посилили роботу мобільних груп 
з перевірки дотримання карантин-

них заходів.
Відтак, за даними Романівсько-

го відділення поліції, з початку 
тижня на Романівщині склали 7 
адміністративних протоколів на 
порушників правил карантину, 
передбачених ст. 44–3 (порушення 
правил щодо карантину людей). 
КУАП визначає, що порушення 
правил щодо карантину людей, 
санітарно‑гігієнічних, санітарно‑
протиепідемічних правил і норм, 
передбачених Законом України 
«Про захист населення від інфек-

ційних хвороб», іншими актами 
законодавства, а також рішеннями 
органів місцевого самоврядування 
з питань боротьби з інфекційни-
ми хворобами, – тягне за собою на-
кладення штрафу на громадян від 
однієї до двох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян 
і на посадових осіб – від двох до 
десяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Бережіть себе та рідних 
і будьте здорові, дотримую-
чись елементарних правил.
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Штрафи за порушення маскового 
режиму. Хто і скільки заплатить?

Кількість хворих на 
коронавірус тривожно 
зростає.

На добу в Україні фіксують вже 
близько 10 тисяч нових випадків. 
Щоб стримати поширення хворо-
би, влада пропонує посилити від-
повідальність за відсутність масок 
у громадських місцях. Про деталі 
розповідає Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Відповідальність  
для бізнесу

Верховна Рада 3 листопада 
ухвалила в першому читанні за-
конопроєкт про посилення відпо-
відальності бізнесу за порушення 
маскового режиму. Згідно із зако-
ном, оштрафувати можуть за про-
пуск людини в громадське місце 
або транспорт без маски, а також 
невжиття власниками бізнесу за-
ходів, які б запобігли порушенню 
карантину. Притягнути до відпо-
відальності можуть підприємців, 
установи, організації та громадян. 
Розмір штрафу складатиме від 

3400 до 5100 гривень. Контроль 
за дотриманням правил забезпе-
чуватимуть органи Національної 
поліції, Держпродспоживслужби 
та місцевого самоврядування.

За словами голови Комітету 
Верховної Ради з питань здоров’я 
нації Михайла Радуцького, чинна 
система штрафів, які накладаються 

через суд, не дуже ефективна. Но-
вий закон зробить систему відпові-
дальності за порушення маскового 
режиму більш дієвою.

«Сьогодні інспектори Дер-
жпраці та поліцейські за порушен-
ня маскового режиму складають 
адмінпротоколи на посадових осіб 
у розмірі від 34 тис. до 170 тис. грн. 

Проте, за останніми даними МВС, 
90% протоколів досі не розглянуті 
судом. Ми запропонували змінити 
систему штрафів. Якщо власник, 
наприклад, ТРЦ не проконтролю-
вав, щоб відвідувачі були в масках, 
то на нього можуть скласти про-
токол на суму в 3400–5100 грн. По-
ліцейські та інспектори Держпраці 
отримають право оформлювати 
постанову про адміністративне 
правопорушення одразу на міс-
ці», – пояснює депутат.

Штрафи для громадян
За відсутність маски у громад-

ському місці планують штрафува-
ти і відвідувачів. Відповідний закон 
за основу і в цілому проголосувала 
Верховна Рада 6 листопада.

Відтепер за перебування 
у громадських спорудах 
і транспорті українцям 
без маски доведеться 
заплатити від 170 до  
255 гривень.

Штраф зможуть виписувати 
працівники Нацполіції, епідеміч-

ного контролю та органів місце-
вого самоврядування. Протокол 
складатимуть одразу на місці без 
звернення до суду.

Після ухвалення закону пер-
ший заступник голови Верховної 
Ради Руслан Стефанчук наголосив, 
що штрафи за відсутність масок 
так само стосуються і депутатів.

«Я радий,  що ми прого -
лосували цей законопроєкт. 
Відтепер народні депутати, 
які будуть перебувати у залі 
Верховної Ради без масок, де-
монструють або впертість, або 
зверхність до прийнятого за-
кону, або відсутність інстинкту 
самозбереження. Тому я прошу 
застосовувати до них заходи 
адміністративного впливу», – 
наголосив Стефанчук.

Важливо пам’ятати, що 
захисна маска має щіль-
но закривати ніс і рот, 
а не висіти на підборід-
ді. Оштрафувати можуть 
не тільки за відсутність 
маски, а й за її непра-
вильне носіння.

Не спалювати, а компостувати  
та перетворювати в папір:  
що робити в опалим листям восени

Валерія Наумова

Осінь – саме той сезон, 
коли активно починають 
спалювати опале листя.

Спалювання листа надзвичайно 
шкодить навколишньому середовищу 
та здоров’ю людей, тому запалюючи 
кучугуру листя, ви буквально вчиняєте 
злочин. Найчастіше пожежі відбуваються 
саме через підпал листя чи сухої трави, 
тому тут потрібно бути дуже обачними.

Більшість використовує такий заста-
рілий метод утилізації опалого листя 
лише тому, що не знає про інші, більш 
правильні та цивілізовані, способи, для 
прикладу, такі як компостування.

Компостну купу можна зробити 
де‑небудь на краю подвір’я, неподалік 
джерела води та бажано у місці, куди 
не потрапляє пряме сонячне проміння. 
Вичистіть ділянку від дерну та трави. 
Залиште достатньо місця для того, щоб 
можна було без перешкод підійти до 
компостної купи.

Для компостування листя складають 
у купи шириною 2 метри і висотою до 
1,7 метра, в основу купи вкладають до 
25 см шару землі. Кожен з шарів листя 
не має перебільшувати З0 см. На цю ж 
купу можна скидати пташиний послід, 
харчові рештки. Кожен з шарів присипа-
ють землею. Протягом літа компост 2–3 
рази перелопачують. Компост вважається 
готовим, якщо перетворився на однорідну 
темну розсипчасту масу. При літній за-
кладці компост дозріває за 2–3 місяці, 
при осінній – за 6–8.

На додаток до цього компостуються 
такі речовини як листя, трава, дрібне гілля, 
шматки шовку та бавовни, стружка, газети 
та зола. Почніть із заповнення вашої купи 
10‑сантиметровим шаром листя, шма-
точків землі або грубого сміття з подвір'я 
(гілля). Якщо ви додаєте в компостну купу 
харчові відходи, розбавляйте їх листям, 
гіллям та іншим органічним сміттям.

Щоб позбавитися неприємного за-
паху, можна додавати в компостну купу 
порошок з люцерни. В суху погоду зволо-
жуйте купу водою, але так, щоб вона не 
стала дуже розм'яклою. Кожні декілька 
тижнів розкопуйте та розпушуйте купу, 
щоб у ній циркулювало повітря та рівно-
мірно розподілялась вологість. Не ди-

вуйтесь, якщо ви відчуєте, що компостна 
купа виділяє тепло або побачите у ній 
хробаків – все це є частиною процесу 
розкладу. Не дозволяйте дітям грати 
у компостній купі.

Зазвичай компост «достигає» 
за 3–6 місяців після того, як ви 
почали з ним роботу. На цей час 
він стає темним та пухким мате-
ріалом. Його корисні властивос-
ті зберігатимуться ще 4 роки.

Корисне використання компосту 
в якості прикореневої підкормки дерев 
і кущів. Найціннішою характеристи-
кою компосту є великий вміст у ньому 
необхідних рослинам хімічних сполук. 
Щорічне прибирання листя в парках при-
зводить за 20 років до 50%‑го зниження 
приросту деревини. Те саме відбуваєть-
ся і на присадибних ділянках, в садах. 
Правильне компостування не сприяє по-
гіршенню стану здоров'я та не підвищує 
ризик виникнення пожеж, а фактично є 
своєрідною допомогою для садів, городів 
та інших земельних угідь.

Якщо компостування – це більше про 
те, як можна використати опале листя 
в повсякденному житті, то є і промислові 
способи утилізації.

Нещодавно Житомирський 
картонний комбінат випустив 
першу промислову партію 
паперу з опалого листя.

Про це на своїй сторінці у фейсбук на-
писав автор технології Валентин Фречка: 
«Ми отримали 1,5 тонни паперу із щіль-
ністю 90 та 100 г\м2, товщиною 0,2 мм 
та значенням опору продавлювання 285 
кПа. Враховуючи складність процесу, ми 
досягли ідеальних параметрів, які відо-
бражають увесь спектр можливостей 
листяного волокна.

Наразі ми готуємося до конвертингу 
виготовленої партії паперу у паперові па-
кети, проби паперового посуду та картону, 
сподіваємося на позитивні результати».

Земля 
виштовхує 
назовні те, що 
залишилося 
з часів 
минулої війни

Лариса Бджілка

Про дану подію нашого 
журналіста повідомили в Рома-
нівському секторі ДСНС.

Так, поблизу смт. Миропіль, обстежуючи 
металошукачем місцевість, селянин натрапив 
на підозрілі предмети. Припустив, що це 
боєприпаси, він не наважився самостійно 
вилучати їх із землі. Фахівці ДСНС, які при-
були до місця виклику, ідентифікували зна-
хідки як два артснаряди часів минулих війн 
калібром 45 та 76‑мм.

Рятувальники наголошують, якщо 
ви виявили підозрілий предмет, то 
запам’ятайте алгоритм дій: одразу при-
пиніть всі роботи на місці виявлення 
знахідк и; попередьте про предмет 
осіб, які знаходяться поруч; відійдіть 
на безпечну відстань; позначте місцез-
находження знахідки і, по можливості, 
обгородіть її; повідомте до служби за 
номерами «101».
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Броколі під сметанно-
сирним соусом

• Інгредієнти: капуста броколі свіжа – 500 г, 
сметана – 100 мл, сир твердий – 70 г, сіль – за 
смаком, перець чорний мелений – за смаком, 
петрушка сушена – за смаком, помідори су-
шені – за смаком, масло вершкове – для зма-
щування форми для запікання.

• Миємо капусту під холодною проточною 
водою.

• Викладаємо капусту на обробну дошку 
і поділяємо з допомогою ножа на суцвіття.

• На середній вогонь ставимо каструлю 
з прохолодною водою, додаємо в нього дрібку 
солі і доводимо рідину до кипіння. Коли вода 
закипить, перекладаємо в ємність з окропом 
броколі і варимо протягом 5–7 хвилин, не на-
криваючи каструлю кришкою.

• На середній тертці натираємо сир.
• Беремо чисту миску і з допомогою 

мірної склянки переливаємо в неї смета-
ну. Потім вручну в цю ж ємність зі смета-
ною додаємо дрібку солі і чорний мелений 
перець. Перекладаємо в миску з рідким 
інгредієнтом і спеціями сушену петрушку 

і сушені помідори. Всі інгредієнти добре 
перемішуємо.

• Після цього перекладаємо в миску до 
наших компонентів сирну стружку з тарілки. 
Скориставшись столовою ложкою, ще раз ре-
тельно перемішуємо наш соус до утворення 
однорідної сметанно‑сирної суміші.

• Беремо форму для запікання і вручну 
перекладаємо відварені броколі, попередньо 
змастивши дно форми вершковим маслом, 
щоб наша страва не підгоріла під час приго-
тування. Потім переливаємо з миски у форму 
соус і рівномірно розподіляємо наш рідкий 
інгредієнт по всій поверхні овочевого шару.

• Нагріваємо духовку до температури 
180 °C і ставимо форму з броколі під сметан-
но‑сирним соусом в шафу духовки на 10–15 
хвилин. Коли страва злегка підрум'яниться, 
виставляємо стрілку термометра в грубці 
240 °C і випікаємо ще 5–7 хвилин. Потім 
вимикаємо духовку, дістаємо форму і від-
ставляємо в сторону.

• Гарячу броколі під сметанно‑сирним со-
усом перекладаємо в глибоке блюдо і подаємо 
на стіл.

Джерело: cookery.com.ua

Вирощування 
кактусів завжди по-
чинається з одного 
запитання: на якому 
вікні розмістити 
кактус?

Повноцінний догляд за какту-
сами не дасть плодів, якщо рос-
лина перебуває в несприятливих 
умовах. На будь‑яке відхилення 
від норми кактус відреагує спо-
творенням свого зовнішнього 
вигляду, припиненням цвітіння 
і навіть загибеллю. Знання про 
кактуси і дотримання основних 
умов їх розведення і утримання 
дозволить вам уникнути можли-
вих помилок і крайнощів.

На якому вікні?
Перше, про що доведеться 

потурбуватися, – це вибір місця 
для кактуса. Кактус краще росте 
на південних вікнах, у крайньо-
му разі на південно‑східних або 
південно‑західних. Це пов'язано 
з його високою потребою у со-
нячному світлі. 
Світло для как-
тусів – головний 
фактор зрос-
тання. Доброї 
о с в ітле н о с т і 
потребують всі 
опушені, дуже 
колючі кактуси, 
а також всі види 
з розвиненим 
восковим ша-
ром на поверхні.

Однак необ-
хідно пам'ятати, 
що кактуси во-
логих тропічних 
лісів на яскраво-
му світлі ростуть гірше, потребу-
ють притінення. Такі види можна 
розмістити на східному вікні. Там 
привільно себе будуть почувати 
епіфітні кактуси. Вікно, що вихо-
дить на північ, для вирощування 
кактусів не підходить. Єдиний 
випадок розміщення кактуса на 
північному вікні – при зимівлі 
невибагливих вуличних видів 
кактусів, які влітку розміщені 
в саду або на балконі. У цьому 
разі головне – забезпечити холод-
не утримання рослин. Північні 
і західні вікна можуть підійти 
для постійного розміщення как-
тусів лише у разі наявності спеці-
ального світлового обладнання.

Один чи в групі?
Розміщувати кактуси краще 

не поодинці, а у колективі, за-

нурюючи їх всіх під вологий 
субстрат (наприклад, у зволо-
жений торф) у пластмасовому 
або дерев'яному ящику. У та-
кій кактусовій колонії спо-
стерігається більш рівномірне 
і дружне зростання. І доглядати 
за кактусами в цьому разі зна-
чно легше.

Розміщення  
взимку і влітку

Зимова розстановка как-
тусів повинна відрізнятися 
від літньої. Влітку ми повинні 
забезпечити максимальний 
ріст і розвиток кактусів (світло 
і рясний полив). А прохолодна 
та майже суха зимівля пови-
нна занурити рослину в стан 
спокою, зимового сну. З цією 
метою полив взимку зводять 
до мінімуму. Сухий зимовий 
режим утримання рослин не-
обхідний, адже при зниженому 
освітленні слід уникати фак-
торів, які можуть викликати 
небажаний ріст (це зазвичай 
спотворює форму рослини, 

що робить ї ї менш декора-
тивною). Скорочуючи полив, 
можна домогтися зниження 
температури на підвіконні до 
5–10 градусів за допомогою не-
хитрих пристроїв: можна відго-
родити підвіконня від кімнати 
півметровою рамою з оргскла 
та підняти ящик з кактусами 
над підвіконням з допомогою 
рейок‑полозів, створивши по-
вітряний прошарок так, щоб 
ящик не нагрівався від батареї 
центрального опалення.

Положення горщика: строго 
стежте за тим, щоб кактуси весь 
час перебували в одному і тому ж 
положенні до світла, повертати 
рослини не можна. Це несприят-
ливо позначиться на їх здатності 
до цвітіння.

Джерело: Ukr.Media

Гороскоп на тиждень 11 - 17 листопада

 Смачного!

ОВЕН
Тримайтеся подалі 

від джерел небезпеки. 
Не витрачайте енергію на да-
ремні суперечки – потім буде 
важко налагодити спілкування.

ТЕЛЕЦЬ
Чекайте на вигідну 

пропозицію співпраці 
чи знайомство, яке стане до-
леносним. Уникайте значних 
витрат.

БЛИЗНЮКИ
Проявіть креатив-

ність і самостійність 
у професійній сфері – 

це не залишиться поза увагою 
і дозволить досягнути цілей.

РАК
Перестаньте нерву-

вати через дрібниці, 
це загрожує конфліктами на 
роботі. Не найкращий час для 
змін – відкладіть на потім.

ЛЕВ
Гарний час  д ля 

вираження почуттів. 
Використайте цей період для 
реалізації планів, спілкування 
з рідними і близькими.

ДІВА
Будете  вражати 

оточуючих своєю про-
никливістю. Зможете знайти 
інформацію, яку так довго шу-
кали.

ТЕРЕЗИ
Зверніть увагу на 

особисте життя – змо-
жете правильно оціни-

ти другу половинку. Скористай-
теся шансом.

СКОРПІОН
Чекайте на великий 

прилив енергії, який 
допоможе вам гори 

звернути. В особистому житті 
теж усе чудово.

СТРІЛЕЦЬ
Є шанс реалізувати 

давно заплановані про-
єкти. Можете вкладати кошти – 
отримаєте гарний прибуток.

КОЗЕРІГ
Не беріть на себе ба-

гато зобов̀ язань – піді-
рвете здоров̀я. Можете 

розчаруватися, що не встигли 
все заплановане.

ВОДОЛІЙ
Зіткнетеся із заздріс-

тю, але йдіть уперед, 
незважаючи ні на що. 

Наполеглива праця принесе 
гарний результат.

РИБИ
Для досяг нення 

мети скористайтеся 
своєю природньою 

привабливістю. На вас чекає ма-
теріальна допомога чи успішна 
угода.

Де розмістити 
кактус?

Куточок ГОРОДНИКА
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УВАГА: ні в якому разі не 
можна переварити капусту, 
інакше наш овочевий інгре-
дієнт втратить не тільки свої 
корисні властивості, але ста-
не абсолютно позбавленим 
смаку і м'яким.
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 16.25 Т/с "Величні
Медичі" 16+

10.30 Стильні подорожі
10.55 Дивовижні сади.
15.10,21.25, 00.00 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 Д/с "Дикая планета"
18.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
20.00 Д/ц "Супер � чуття
21.35 "Зворотний відлік"
00.05 Перша шпальта
00.35 Т/с "Полдарк" 16+

1+1

09.25,10.25 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.25 "Життя відомих лю�
дей"

13.10 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Свати"
21.45 Т/с "СидОренки�Си�

дорЕнки 2" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"

²ÍÒÅÐ

09.35,18.00, 19.00, 03.10
Ток�шоу "Стосується
кожного"

10.35, 12.25 Т/с "Детектив
Ренуар" 12+

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

та справа" 16+
00.00 Т/с "СБУ. Спецопера�

ція"
02.00 Х/ф "Всього один по�

ворот"

ÑÒÁ

05.35,23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.20 Т/с "Комісар Рекс"
10.25 "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"
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.10, 22.45 Т/с "Продаєть�

ся будинок із соба�
кою"

00.55 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
11.45, 13.15 Х/ф "Смерч"
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.15 Х/ф "Таксі�4"
16.35 Х/ф "Таксі�5" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.10, 21.20 Х/ф "Війна

богів" 16+
22.45 Свобода слова
00.00 Х/ф "Каратель" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Lе Маршрутка
09.30,19.00 Супер Топ�мо�

дель по�українськи
12.00 М/ф "Іван Царевич і

Сірий вовк" 16+
14.00 Х/ф "Капітан Мар�

вел" 12+
16.20 Х/ф "Чорна пантера"
21.30 Х/ф "Доктор

Дуліттл"
00.50 Х/ф "Тіло Дженни�

фер" 18+
ÍÒÍ

09.20 Х/ф "Балада про
доблесного лицаря
Айвенго"

10.55, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)

12.30,16.30, 19.00 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.50 "Втеча
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди розшуку"
00.20 Х/ф "Страховик"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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

ведливості 12+
14.30 Історія злочину 16+
17.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.30 Т/с "Шуша"
00.30 Х/ф "Будинок для

двох"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 16.25 Т/с "Величні
Медичі" 16+

10.30 Стильні подорож
10.55 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Супер � чуття"
21.45 Наші гроші
22.10 Д/ц "Світ природи"
23.40 Д/ц "Дикі тварини"
00.15 Т/с "Полдарк" 16+
04.25 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 Т/с "Свати"
21.45 Т/с "СидОренки�Си�

дорЕнки 2" (12+)
22.45 "Міняю жінку 15"
00.45 Х/ф "Віктор Фран�

кенштейн" (16+)

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+
00.00 Т/с "СБУ. Спецопера�

ція"
01.55 Х/ф "Розмах крил"

ÑÒÁ

05.30,23.00 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.15 "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"
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.10, 22.45 Т/с "Продаєть�

ся будинок із соба�
кою"

00.55 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини

10.10 Секретний фронт
10.55, 13.15 Х/ф "Назад у

майбутнє"
12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Х/ф "Назад у

майбутнє
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Козаки. Абсо�

лютно брехлива істо�
рія" 16+

23.20 Х/ф "Інший світ" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Т/с "Мерлін"
12.00 М/ф "Іван Царевич і

Сірий вовк 2" 16+
13.20 Суперінтуїція 12+
15.00 Хто зверху? 12+
17.00,19.00 Кохання на ви�

живання 16+
21.00 Х/ф "Встигнути за

Джонсами" 12+
23.10 Х/ф "Мандри Гулли�

вера"
00.50 Т/с "Сирена" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Чорна стріла"
10.50, 22.30 Т/с "Морський

патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Втеча
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди розшуку"
00.15 "Легенди бандитсь�

кого Києва"
01.40 "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"
21.35 Футбол
00.10, 02.00 Т/с "Біля при�

чалу" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 16.25 Т/с "Величні
Медичі" 16+

10.30 Стильні подорожі
10.55 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ц "Супер � чуття"
19.55 Д/ц "Дикі тварини"

Найсильніші
21.45 Слідство.
23.40 Д/ц "Дикі тварини"
00.15 Т/с "Полдарк" 16+
04.25 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�Си�

дорЕнки 2" (12+)
22.45,23.45 "Світ навиворіт
00.55 "Світ навиворіт"

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+
00.00 Т/с "СБУ
02.00 Х/ф "П'ять хвилин

страху"
ÑÒÁ

05.30, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.20 Т/с "Комісар Рекс"
10.20 "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"
19.05 "Про що мовчать

жінки" 16+
20.10, 22.45 Т/с "Другий

шанс на перше кохан�
ня"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.45, 13.15 Х/ф "При�

бульці"
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.15 Х/ф "Прибульці

в Америці"
17.45 Т/с "Коп з минулого"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с "Козаки
23.20 Х/ф "Інший світ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
09.00 Т/с "Мерлін"
11.50 Х/ф "Доктор Дуліттл"
13.20 Хто проти блонди�

нок? 12+
15.20 Хто зверху? 12+
17.20,19.00 Діти проти зірок
20.50 Х/ф "Ліга видатних

джентльменів" 16+
22.50 Х/ф "Бійня в офісі"
00.40 Т/с "Сирена" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Хроніка пікірую�
чого бомбардуваль�
ника"

10.35, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)

12.50 "Таємниці криміналь�
ного світу"

14.30 "Тюремна казка.
15.30 "Сповідь ката"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.15 "Легенди бандитсько�

го Києва"
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, 23.30 Т/с "Шуша" 16+
00.30, 02.00 Х/ф "Блискуча

кар'єра" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 16.25 Т/с "Величні
Медичі" 16+

10.30 Стильні подорожі
10.55 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 Розважальна програ�

ма
18.55 Д/ц "Супер � чуття"
19.55,23.40 Д/ц "Дикі твари�

ни"
21.45 Схеми
22.10 Д/ц "Світ  природи"
00.15 Т/с "Полдарк" 16+

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

11.25,12.20, 14.15 "Одру�
ження 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 "Українські сенсації

2020"
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+
00.00 Т/с "СБУ
02.10 Х/ф "Поїзд поза роз�

кладом"

ÑÒÁ

05.35, 23.05 Т/с "Доктор
Хаус" 16+

07.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.15 "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"
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Другий

шанс на перше ко�
хання"

01.00 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Секретний фронт
12.35, 13.15 Х/ф "Війна

богів" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.45 Т/с "Коп з минулого"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти�зомбі
21.25 Т/с "Козаки
23.20 Х/ф "Інший світ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20,13.00, 01.50 Варьяти
12+

09.00 Т/с "Мерлін"
11.10 Х/ф "Доктор Дуліттл

2"
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Самотній рейн�

джер" 16+
00.10 Х/ф "Вовки�пере�

вертні" 16+
ÍÒÍ

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

патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.45 "Полювання на

монстрів"
15.40 "Продавці мрій"
18.20,04.00 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Легенди бандитсько�

го Києва"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.30 Агенти справедли�

вості 12+
14.30 Історія злочину 16+
17.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Слідами
00.00, 02.00 Х/ф "Сусіди по

розлученню"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30, 16.25 Т/с "Величні
Медичі" 16+

10.30 Стильні подорожі
10.55 Дивовижні сади
15.10,21.35, 23.3 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Супер � чуття"
19.55,23.40 Д/ц "Дикі твари�

ни"
21.45 Д/ц "Супер�чуття"
22.10 Принц Чарльз
00.15 Т/с "Полдарк" 16+

1+1

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"

17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху 2020"
22.45 "Вечірній квартал
00.45 Х/ф "Як украсти

мільйон"
03.00 "#Гуднайт_клаб"
05.10 "Світське життя. 2020"

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

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
06.05,19.00, 22.45 "Холос�

тячка" 12+
10.10,23.50 "Як вийти

заміж" 16+
11.15 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.25,18.05 "Весільні драми"
00.55 "Про що мовчать

жінки" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.10 Анти�зомбі
11.05, 12.40, 13.15 Т/с "Ви�

жити за будь�яку
ціну�3"

12.45,15.45 Факти. День
15.20,16.20, 00.15 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
17.15,20.10 Дизель�шоу
18.45 Факти. Вечір
23.05 Скетч�шоу "На трьох
01.50 Революція гідності

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Суперінтуїція 12+
10.50 Кохання на виживан�

ня 16+
12.50 Аферисти в мережах
13.50 Х/ф "Самотній рейнд�

жер" 16+
16.50 Х/ф "Ліга видатних

джентльменів" 16+
19.00 Х/ф "Клони"
21.00 Х/ф "Містер і Місіс

Сміт" 16+
23.10 Х/ф "Страшні історії

для розповіді в тем�
ряві" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Нічна пригода"
10.50, 22.30 Т/с "Морський

патруль" (16+)
12.50,03.55 "Правда життя"
14.40 "Жертви краси"
15.40 "ОБХСС
16.50 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Легенди бандитсько�

го Києва"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Т/с "Відважні" 16+
13.40, 15.30 Т/с "Сімейний

портрет" 12+
18.00 Гучна справа
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Про що не

розповість ріка"
01.45 Телемагазин
04.00 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна літургія
11.30 Х/ф "Ромео і Джуль�

єта" 2 с.
13.25,21.25 Д/ф "Жінки

Майдану"
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Відсутність доказів
16.55 Х/ф "Свята Сім'я" 2 с.
18.55 Д/ц "Дикі тварини"
19.30 Д/ф "Капелани"
22.25 Революція гідності
23.45 Д/ф "Веронські скар�

би"
01.10 Розважальна програ�

ма
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
15.00 Т/с "Свати"
19.30,03.45 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Вечірній квартал
22.20 "Вечірній квартал"
23.15,00.15 "Світське жит�

тя. 2020"
01.15 "Ліга сміху 2020"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Гусарська бала�

да"
13.00 Х/ф "Біле сонце пус�

телі"
14.45 Х/ф "Невловимі мес�

ники"
16.20 Т/с "Голос з минуло�

го" 12+
20.00,03.00 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 Д/п "Нюрнберзький

процес
23.00 Х/ф "Справа Колліні"

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.50, 10.55 Т/с "Другий

шанс на перше ко�
хання"

07.50 "Неймовірна правда
про зірки"

12.55 Т/с "Продається бу�
динок із собакою"

16.55,23.05 "Хата на тата"
19.00 "МастерШеф" 12+
01.05 "Я соромлюсь свого

тіла" 16+
ICTV

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

10.15 Х/ф "Цар скорпіонів
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Цар скорпіонів
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Мумія" 16+
21.10 Х/ф "Велика стіна"
23.00 Х/ф "Людина з залі�

зними кулаками" 16+
00.50 Х/ф "Прибульці"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.50,10.00 Орел і решка
12.00 Lе Маршрутка
13.10 Хто зверху? 12+
15.10 М/ф "Альоша Попо�

вич і Тугарин Змій"
16.50 М/ф "Добриня Мики�

тич і Змій Горинич"
18.10 М/ф "Ілля Муромець і

Соловій Розбійник"
19.50 М/ф "Три богатирі та

Шамаханська цариця"
21.00 Х/ф "Першому грав�

цю приготуватися"
00.10 Х/ф "Громобій"

ÍÒÍ

07.15 Х/ф "Викликаємо во�
гонь на себе" (12+)

13.35 "Легенди карного
розшуку"

15.30 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "За сірниками"
21.25 Х/ф "Цінний вантаж"
23.20 Х/ф "Контрольний

постріл" (18+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,03.50 Реальна місти�

ка
08.00, 15.20 Т/с "Шуша" 16+
17.00, 21.00 Т/с "Розмінна

монета" 12+
20.00 Головна тема
23.15, 02.15 Т/с "Свій чужий

син"
01.45 Телемагазин
03.20 Контролер

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30,00.15 Леонардо да

Вінчі
15.00,01.10 Країна пісень
16.00 Т/с "Величні Медичі"
19.15 Д/ц "Всі на море. Чилі"
20.00 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.25 Розважальна програ�

ма
22.00 Х/ф "Мері: створення

принцеси " 16+
00.10,04.20, 05.25 Погода

1+1

09.00 "Лото�забава"
09.30,10.45 "Великі випуски
11.50 "Світ навиворі
18.15 "Українські сенсації

2020"
19.30,04.30 ТСН: "ТСН�Тиж�

день"
21.00 "Танці з зірками 2020"
00.00 Х/ф "Усе заради ко�

хання"

²ÍÒÅÐ

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"
21.30 Х/ф "Невловимі мес�

ники"
23.15 Х/ф "Біле сонце пус�

телі"
ÑÒÁ

05.25 Х/ф "Кохана жінка
механіка Гаврилова"

06.50 Х/ф "Міміно"
08.50 "МастерШеф" 12+
12.55 "Хата на тата" 12+
14.55 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

тіла" 16+
23.05 "Детектор брехні" 16+

ICTV

05.45,09.30 Громадянська
оборона

06.35 Більше ніж правда
07.30 Анти�зомбі
08.30 Секретний фронт
10.25, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
16.40 Х/ф "Мумія" 16+
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Веном" 16+
23.20 Х/ф "Інший світ�4:

Пробудження" 18+
00.50 Х/ф "Прибульці в

Америці"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 Х/ф "Мандри Гулли�
вера"

10.40 Діти проти зірок
12.00 М/ф "Альоша Попо�

вич і Тугарин Змій"
13.50 Х/ф "Містер і Місіс

Сміт" 16+
16.00 Х/ф "Першому грав�

цю приготуватися"
19.00 Х/ф "Пасажири" 12+
21.00 Х/ф "Армагедон" 16+
00.10 Х/ф "Омен" 16+

ÍÒÍ

08.10 "Страх у твоєму домі"
11.50 Х/ф "За сірниками"
13.45 Х/ф "Тридцять три"
15.15 Х/ф "Довга, довга

справа..."
17.00 Х/ф "Цінний вантаж"
19.00 Х/ф "Формула кохан�

ня"
20.45 Х/ф "Висота"
22.30 Х/ф "Мовчазна отру�

та" (16+)
00.10 Х/ф "Контрольний

постріл" (18+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.15 Т/с "Референт" 12+
13.10 Т/с "Опікун" 12+
17.00, 20.00 Т/с "Невипад�

кові зустрічі" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
22.00, 02.15 Т/с "Жінки на

тропі війни" 12+
02.30 Агенти справедли�

вості 12+
05.50 Сьогодні
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В Україні введуть 
карантин вихідного дня

Президент України Воло-
димир Зеленський заявив, що 
в Україні введуть карантин 
вихідного дня на кілька тиж-
нів, щоб уникнути локдауна.

«Тимчасовий режим карантину на ви-
хідні, приблизно на кілька тижнів, може до-
помогти нам уникнути жорсткого локдауна. 
Збільшення кількості ліжок, носіння масок 
і тимчасовий карантин вихідного дня дадуть 
хороший ефект», – заявив Зеленський.

Що буде закрито на вихідних 
(00:00 суботи – 00:00 понеділка):

• Заклади харчування, крім їжі на винос;
• Будівельні та інші магазини споживчих 

товарів;
• ТРЦ і інші розважальні центри;
• Спортзали, фітнес‑центри, басейни.
Що буде дозволено:
• Робота супермаркетів, продуктових 

магазинів;
• Робота аптек, включаючи ветаптеки;
• Робота громадського транспорту;
• Робота АЗС;
• Прогулянки в парку.

Смійтеся на здоров`я
***

Люто ненавиджу друзів чоло-
віка – я б їх усіх одружила!

***
– Тату! А навіщо ти одружився 

нa мaмі?
Чоловік обертається до дружи-

ни і каже:
– От бачиш, навіть дитина ди-

вується!

***
Добра половина даішників бере 

хабарі, а зла половина відбирає 
права.

***
В Одесі на вокзалі уздовж перо-

ну йде чоловік і монотонно бубо-
нить:– Газети, журнали, еpoтика, 
гороскопи, анекдоти…

Покупець простягає пом`яту 
гривню:

– Анекдоти, будь ласка.
Чоловік дивиться гривню на 

світло, ховає її в широкі армійські 
галіфе і каже:

– Значить так, слухай сюди – 
повертається чоловік з відряджен-
ня…

Очманілий покупець думає: 
«Добре, що еротику не взяв…».

***
Сара продавцеві овочів і фруктів:
– Я замовляла у вас три кіло-

грами слив! Я заплатила! А синочок 
приніс, я зважила – тільки два кіло!

Продавець:
– А ви синочка не зважили?

***
Дзвінок до турфірми:
– Вітаю. Нам би хотілося від-

почити!
– А яку суму ви маєте?
– Ну… тисячу гривень!
– Відпочивайте!

***
– Сьогодні, нарешті, ти не будеш 

дорікати, що я погано готую!
– Правда? А що у нас на вече-

рю?
– Нічого!


