№ 20 (126)

9 червня 2021

Частина тиражу
розповсюджується
безкоштовно

СЕРЕДА

Звернення депутатів —
тривожний дзвінок для
керманичів України

с. 3

За звання «середняка»
потрібно серйозно
позмагатися

с. 4

Про завод і про сміття –
поговорили. А тепер –
про висновки та уроки
Віктор Першко

Сьогодні ми візьмемося за висвітлення дуже цікавої,
і так само – дуже
відповідальної події
у житті жителів
Миропільської
селищної ради.
Власне кажучи, висвітлювати ту подію, яка відбулася
у Мирополі 28 травня 2021го року, особливої потреби
немає. Адже навіть сьогодні, коли остання травнева
п‘ятниця 2021-го року потроху стає історією, можна
віднайти запис трансляції
давно не баченого у Мирополі дійства. Для цього знадобиться майже дві години
часу, аби вислухати і почути
усіх, хто прагнув виступити, або ж хто брався щось
говорити.
Проте один аспект тієї
знакової і справді важливої події сьогодні важливо
виокремити і спробувати
з’ясувати певні висновки,
а тим паче уроки, як для
Миропільської громади
загалом, так і для її теперішнього керівництва.
Адже від вечора п’ятниці,
28-го травня 2021-го року,
минуло не так багато часу
(всього-навсього 10 днів), але
те, що чули багато людей (як
мінімум, дві сотні) під час
проведення громадських
слухань, а також ті люди, які

цікавились повним записом
трансляції тієї події у мережі «Інтернет», має декілька
трактувань. Ба більше, за допомогою нехитрої дискусії у
соціальних мережах (йдеться про сторінки у Facebook)
сьогодні певним чином спотворюється сам характер і
хід загалом демократичного
дійства, яке проходило 28
травня у Мирополі.
А тепер – до конкретики. Найперше багато учасників обговорення самого
факту громадських слухань
забувають наголосити на
тому, що громадські слухання 28 травня 2021-го року організовували та проводили

керівники Миропільської
г ромади. Одна із газет
місцевого масштабу вже
за кілька днів після проведення громадських слухань
підготувала для своїх читачів відповідний матеріал.
У ньому з-поміж багатьох
фактів, деталей, порівнянь
та висновків йдеться про
те, що громадські слухання
мали низку вад і недоліків у
ході своєї організації. Найперше зауваження автори
замітки звернули на те, що
слухання відбулися в умовах
насування дощу, а ще одне
зауваження стосувалося
того, що захід проходив у
робочий час. Хтозна, мож-

ливо, громадські слухання
варто було б провести ще
на день пізніше (тобто у
суботу), однак це аж ніяк
не означає, що людей було б
більше (чи менше), а висновки зібрання громади були
б іншими. Однозначний
висновок: миропільчани,
збурені кількамісячними
побутовими розмовами, а
потім ще й дискусіями у
мережі Facebook, не могли
погодитись з розміщенням на теренах їхнього
селища сміттєпереробного підприємства. Але
для того, щоб розмов (а тим
паче – чуток чи пліток) було
менше, керівництво Миропільської громади пішло
на дуже і єдино правильний шлях спілкування із
громадськістю. Громадські
слухання якраз для таких
потреб і проводяться, аби
багато незрозумілих чи
малозрозумілих питань та
явищ, що виникають та існують у товщі громадського

Народжена професією

життя, отримали чіткіший
вигляд і повну зрозумілість.
Так воно, власне кажучи, й
сталося. Можливо, повної
конкретики, абсолютно
детальної інформації із
перспективою на кожен
майбутній тиждень люди і
не отримали. Дехто із глашатаїв правди та демократії
взагалі вважає і намагається пропагувати думку про
те, щоб Миропільський
селищний голова Світлана
Власюк поклялася чи дала
якесь особливе слово перед
людьми, що не допустить
будівництва сміттєпереробного заводу на території
Мирополя. Хоча і так кожен,
хто під час проведення
громадських слухань хотів
почути, а тим паче – прагнув зрозуміти, той мав усі
підстави для висновку про
те, що перспектива будів-

с. 5

ництва сміттєпереробного
заводу у Мирополі є суто
символічною. Якщо точніше – фактично неможливою. Без будь-яких клятв
селищного голови. Адже
кожен, хто хоча б трішечки
розуміється на питаннях
створення виробництва, будівництва заводу (фабрики),
відкриття кар’єру і т. д., знає,
що ледь не основним підготовчим етапом такого
відкриття знову ж таки є
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ. Щоправда, організувати
та провести такі слухання
законодавець зобов’язує
власника (директора) новоствореного підприємства
(заводу, фабрики, кар’єра і
т.п.). Але остаточний висновок під час будь-яких
громадських слухань все
ж таки – за людьми.
Продовження на стор. 2.
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Новини

Про завод і про сміття –
поговорили. А тепер –
про висновки та уроки

Найпершим чином –
«лежачі поліцейські»
і... некошений газон

Початок на стор. 1.
Імовірніше, оці розмови, а
тепер вже й дискусії про те, що
Світлана Власюк щось там не зробила чи не доробила у питаннях
із керівником ТОВ «Мінерал-2013»,
ведуться, аби знову і знову, як і
перед проведенням громадських
слухань, нагнітати громадську і
навіть суспільно-політичну ситуацію з певною метою. З якою саме
метою – однозначно і вичерпно повну відповідь дати неможливо, або
ж ще й рано. Адже неспроста С.
Власюк у одному із своїх виступів
під час громадських слухань зауважила, що не дасть більше паплюжити у будь-який спосіб своє
чесне ім’я. Як мінімум, селищний
голова може звернутися до суду
із позовною заявою стосовно моральних страждань чи моральної
шкоди. Тим паче, що вже після
проведення громадських слухань у
Мирополі опоненти Світлани Власюк навіть у публічному просторі
починають активно сумніватися
у тому, чи сумлінно, правильно
та успішно працювала нинішня
очільниця громади на своєму попередньому місці. Якщо точніше,
чи сіяла вона на посаді директора

Серед проблемних питань, які згадують в якості найактуальніших і поки що невирішених завдань жителі селища Романлва,
називається потреба у встановленні так званих «лежачих поліцейських». Вони, на думку багатьох батьків учнів Романівської гімназії,
потрібні у безпосередній близькості біля навчальних закладів і біля
дитячого садочка, що розташований у центрі Романова.
Ще один аспект життя романівчан викликає занепокоєння у
молоді, а також у батьків, які приходять зі своїми дітками для
відпочинку до місцевого парку. Те, що парк потребує ремонту чи
навіть масштабної реконструкції, – сумнівів немає, але негайного
вирішення сьогодні і тепер потребує ситуація із доглядом за
газоном. Нічого складного процес такого догляду не передбачає,
однак хоча б раз на місяць (у період значних і частих літніх опадів
– частіше) у парку мають працювати газонокосарки. Тільки і всього.

гімназії добре і вічне. Опоненти
чи конкуренти Світлани Власюк
мали б розуміти, що такі моменти
у ході публічного спілкування (а
Facebook – це все ж таки публічний
простір) пахнуть не чимось іншим,
а саме образою, висловленою у бік
конкретної особи. Хоча образи та
провокації у бік публічної особи
(а селищний голова – однозначно
публічна особа) вже давно увійшли
у своєрідну традицію суспільнополітичного життя України. І саме
із цієї причини дехто із активістів
ще під час громадських слухань
намагався заспокоїти Світлану Власюк, що, мовляв, робота у неї така
– слухати зауваження і критичні
висловлювання. Іншими словами
– доведеться слухати і образи.
Але повернемося ще раз до самого факту проведення у Мирополі
громадських слухань. Вони, як ми
зауважили вище, були організовані
із ініціативи керівництва громади,
були проведені згідно з відповідними вимогами законодавства, а під
час слухань були ухвалені цілком
конкретні рішення. Тепер висновки та ухвали громадських
слухань треба обговорити під

час найближчої сесії селищної
ради. І також – ухвалити певні, вже сесійні рішення. Але
знову ж таки головне – рішення
чи рекомендації сесії Миропільської селищної ради щодо висновків громадських слухань мають
бути відомими і зрозумілими у
кожній оселі миропільчан. А це,
як мовиться, шматок роботи. Такої
ж відповідальної, як і прибирання
та вивіз сміття чи навчання дітей. Її
обов’язково потрібно систематично
проводити. Аби не було бажання
та простору для глашатаїв демократії за допомогою зовні палких
та правильних заяв чи звернень
збурювати і маніпулювати думкою
громадян. Зрештою, права на заяви, на листи, на розслідування і
на спілкування у мережі Facebook
ніхто нікого позбавляти не може.
Але і звернення, і спілкування, і заяви, які так чи інакше направлені у
бік влади, повинні швидко отримувати характер діалогу. Спробу налагодження і вдосконалення такого
діалогу у Мирополі було успішно
продемонстровано 28 травня 2021го року. І сам факт такої події є суто
позитивним.

За тиждень – завершення
сезону тиші
15 червня 2021 року
(вже за тиждень) завершується традиційно
щорічний сезон тиші.
Це особливий і відповідальний природоохоронний захід,
який розпочинається, як правило, 1 квітня. Згідно з багаторічною
пактикою у період сезону тиші
діє низка застережень та заборон
щодо діяльності у лісах, на водоймах та річках. Зокрема, якраз у
період із 1 квітня по 15 червня
2021 року діє заборона на проведення вибухових робіт, стрільби і навіть санітарних рубок
у будь-яких лісових масивах,
біля озер, водойм і на річках
Житомирщини.
Щодо водойм у цей час
триває так звана нерестова заборона, яка діє на
річках до 20-го травня,
на водосховищах – до
10 червня і на ставках та
озерах – найдовше, аж до
30 червня 2021 року.

У цей час на річках та водоймах заборонено використовувати із будь-якою метою моторні
човни, а поблизу озер, водойм,
так само, як і на водному плесі
річок, заборонено влаштовувати
масові заходи, фейєрверки, змагання тощо.
Щодо дозволів та можливостей, то єдиним винятком
у період нерестової заборони
є любительська та спортивна
рибалка за допомогою вудки

(спінінга) з берега. Однак за
тиждень сезон тиші завершується, а слідом за ним завершується
дія основних заходів нерестової
заборони.
До старту мисливського сезону ще кілька місяців, а рибалкам
вже у червні стануть доступними усі види водойм (звісно ж,
за умови погодження із їхніми
власниками) для активного відпочинку.

Володимир Орлюк –
перша ракетка у складі
збірної Житомирщини
7 червня 2021 року у місті Чорноморську, що
на Одещині, розпочинаються фінальні змагання
серед збірних команд працівників органів місцевого самоврядування із усіх областей України.

У складі збірної команди працівників органів місцевого самоврядування Житомирської області виступатиме і депутат Романівської
селищної ради Володимир Орлюк. Володимир Миколайович у ході
зональних, а затим і на рівні обласного фіналу змагань серед
команд працівників органів місцевого самоврядування виборов
першість у змаганнях із настільного тенісу. Відтепер Володимир
Орлюк захищатиме честь Житомирщини у ході триденного турніру
тенісистів у Чорноморську. Про деталі змагання на Одещині, про
те, як виступила у фіналі Всеукраїнської спартакіади представників
органів місцевого самоврядування збірна команда Житомирщини
ми розповімо у наступному виході нашої газети.

Для фермера сьогодні найвигіднішим виявився квадрокоптер
Надмірні травневі
опади цьогоріч завдали
найбільше клопотів
працівникам галузі сільського господарства.
І якраз у нас, на Поліссі, дощові
зливи призвели до того, що у поля
і на лани із посівами сільськогосподарських культур не може вийти
техніка для підживлення посівів
шляхом внесення добрив та засо-

бів захисту рослин. Як завжди, у
аграріїв особливої ваги має кожен
день для внесення на поля добрив
та гербіцидів, а зволікання із виходом сільськогосподарської техніки,
як правило, призводить до втрат
майбутнього врожаю.
У цій ситуації ледь не єдиним
помічним засобом, який можна
вдало використовувати для підживлення посівів на поліських
ланах, стали квадрокоптери,
які працюють на дистанційному управлінні і, таким чином,

можуть виконувати роботи за
будь-якої зволоженості землі.
Вже зараз фермери кількох господарств у Новоград-Волинському районі розпочинають
все активніше застосовувати
квадрокоптери для обробітку
ланів засобами захисту рослин. Водночас вартість робіт за
допомогою квадрокоптера у рази
менша, аніж подібні обсяги розпилювання добрив та гербіцидів за допомогою автотракторної
техніки.
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Звернення депутатів –
тривожний дзвінок для
керманичів України

Коротко про головне

Аліна Головко

Минула сесія Житомирської
обласної ради, яка проходила
27 травня 2021 року, ухвалила
насправді багато питань як
щоденного, так і стратегічного
порядку життя Житомирської
області.
Особливе місце у ході роботи сесії займали звернення депутатів обласної
ради до найвищих органів законодавчої
і виконавчої влади в Україні. Таких звернень до Президента України, до Верховної
Ради України, а також до Кабміну України,
до голови Фонду держмайна України під
час сесії 27 травня виявилося аж 18. Серед них чи не найбільшого резонансу мало
звернення депутатів Житомирської обласної ради до Президента та Верховної Ради
щодо недопущення знищення системи
адресної доставки пенсій та соціальних
виплат сільським пенсіонерам. Відомо, що 1 вересня 2021 року має вступити у
дію сумнозвісна Постанова Уряду України
№ 1279, яка припиняє (фактично знищує)
систему доставки пенсій за допомогою
листонош. Банківські картки в умовах постійного процесу оптимізації (скорочення)
банківських відділень стануть джерелом
болючих проблем для сотень тисяч пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості, що призведе до сплеску соціальної
напруги. Депутати Житомирської обласної
ради, підтримуючи своїх колег-депутатів

із інших областей України, звернулися 27
травня 2021 року до прем’єр-міністра
України та голови Фонду держмайна
щодо передачі газових мереж (окрім
магістральних газопроводів) у комунальну власність сільських, селищних
та міських рад. Не меншу актуальність
має звернення депутатів від Житомирщини до Верховної Ради України щодо
вдосконалення механізму створення
мережі ліцеїв в Україні у ході процесу
реформування системи вітчизняної освіти.
Таким чином, звернення депутатів Житомирської обласної ради до вищих органів державної влади в Україні засвідчують

про глибину низки болючих соціальних
проблем, на які центральна влада досі не
звертає належної і достатньої уваги. Сьогодні ці проблеми проявляються на рівні
тривожних очікувань, або ж у процесі поглиблення та погіршення соціально-економічних умов життя переважної частини
населення Житомирщини. Водночас – це
тривожний дзвінок у житті держави, яка
за кілька місяців відзначить свій 30-літній
ювілей. Звісно ж, депутати Житомирської
облради прагнуть докласти усіх можливих
зусиль, аби славна дата в історії новітньої
державності України була ознаменована
оптимістичним настроєм більшості полісян.

• Мінекономіки підвищило середню
ціну на бензин, протягом червня
вартість бензину не повинна перевищувати 29,92 грн за літр.
• У Раді зареєстровано законопроєкт
про легалізацію медичного канабісу.
• У РНБО заявили, що захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки
операції спецслужб РФ.
• У Раді мають намір відібрати в
українських журналістів $ 130 млн
доходів. Це може стати початком
кінця незалежних медіа в Україні.
• Україна входить до трійки лідерів –
постачальників дитячої порнографії
у світі.
• Зеленський хоче залучити до управління українською ГТС партнерів з
Європи та США.
• Рада заборонила пластикові пакети
в Україні. Закон пропонує запровадити механізми стимулювання
розвитку виробництва біорозчинних
пластикових пакетів, а також ввести
відповідальність за порушення вимог у сфері поширення пакетів.
• Єврокомісія дозволила прищеплювати вакциною Pfizer дітей від 12
років.
• КБ «Південне» виведе на орбіту
супутник «Січ-2-30» з пускового
майданчика Ілона Маска.
• Сергія Стерненка визнали винним
за двома статтями і засудили до
одного року умовного терміну.
• У Росії заявили про зняття «водної
блокади» Криму, російські військові
стверджують, що в цьому допоміг
тимчасовий водопровід.
• НКРЕКП збирається ввести обмеження на ринку електроенергії,
рішення регулятора буде спрямоване на недопущення маніпуляцій
з продажем обсягів електричної
енергії.
• У червні Україна отримає з Білорусі вп'ятеро менше місячної норми
бензину.

Запобігання та протидія домашньому насиллю
Домашнє насильство – діяння фізичного, сексуального,
психологічного або економічного насильства, що вчиняються
в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або
між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими
особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю,
але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах
чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає
(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у
тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь (стаття 1 Закону України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству»).

Види насильства

Фізичне насильство: побої,
стусани, штовхання, перешкоджання вільному пересуванню,
примус до вживання алкоголю чи
наркотичних речовин, створення
ситуацій, що несуть ризик чи загрозу життю та здоров’ю, погрожування зброєю чи іншими речами, що можуть завдати фізичної
шкоди, позбавлення допомоги під
час хвороби чи вагітності, перевезення до іншого місця в межах
країни чи за кордон шляхом обману або примусу.
Психологічне насильство:
погрози вбити чи скалічити (в
тому числі дітей), cловесні образи та приниження жестами й
мімікою, погрози відібрати дітей,
шантаж та маніпуляції, введення в
оману для власної вигоди, булінг,
постійний та цілковитий контроль, зневага як до особистості,
постійна критика та насмішки,
безпідставні звинувачення та
формування почуття провини,
обмеження у виборі кола спілкування, нехтування правом на

честь та гідність, безпідставні
ревнощі, обвинувачення у зраді,
примушування спостерігати за
насильством над іншими людьми
чи тваринами, погроза позбавити
житла або особистого майна
Сексуальне насильство: примушування до небажаних статевих
стосунків, торкання інтимних частин тіла без згоди, змушення до
статевого акту з іншою людиною,
примус до неприйнятних форм
сексу, нав’язування відвертого стилю одягу або поведінки всупереч
твоєму бажанню, примушування
спостерігати за статевими актами
між іншими людьми, примушування до участі у створенні чи
перегляді порнографічних матеріалів.
Економічне насильство: позбавлення їжі та води, обмеження
доступу чи позбавлення житла,
пошкодження особистого майна,
перешкоджання у доступі до необхідних послуг, позбавлення власних коштів та інших матеріальних
цінностей, майновий шантаж,
заборона працевлаштовуватись,
примушування до жебрацтва.

Діяльність, спрямована
на запобігання та
протидію домашньому
насильству, ґрунтується
на таких засадах:
1) гарантування постраждалим особам безпеки та основоположних прав і свобод людини
і громадянина, зокрема права
на життя, свободу та особисту
недоторканність, на повагу до
приватного та сімейного життя,
на справедливий суд, на правову
допомогу з урахуванням практики Європейського суду з прав
людини;
2) належна увага до кожного
факту домашнього насильства
під час здійснення заходів у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству;
3) врахування непропорційного впливу домашнього насильства на жінок і чоловіків, дітей та
дорослих, дотримання принципу
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час
здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству;
4) визнання суспільної небезпеки домашнього насильства та
забезпечення нетерпимого ставлення до будь-яких проявів домашнього насильства;
5) повага та неупереджене
і небайдуже ставлення до постраждалих осіб з боку суб’єктів,
що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення
пріоритетності прав, законних ін-

тересів та безпеки постраждалих
осіб під час здійснення заходів
у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству;
6) конфіденційність інформації про постраждалих осіб та
осіб, які повідомили про вчинення домашнього насильства;
7) добровільність отримання
допомоги постраждалими особами, крім дітей та недієздатних осіб;
8) врахування особливих по-

треб та інтересів постраждалих
осіб, зокрема осіб з інвалідністю,
вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку;
9) е ф е к т и в н а в з а є мо д і я
суб’єктів, що здійснюють заходи
у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, з громадськими об’єднаннями, неурядовими організаціями, засобами
масової інформації та іншими
зацікавленими особами.

За більш детальнішим роз'ясненням ви
можете звернутися до фахівця відділу Романівського бюро правової допомоги Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги та до фахівців
Бердичівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за
телефонами (04143) 4-14-42, 068-291-90-18
або за номером контакт-центру безоплатної
правової допомоги 0800-213-103.
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Актуально

Подяка!

Традиційно першого дня літа, 1 червня,
веселе захоплююче свято «Хай сонцю і квітам
всміхаються діти» відбулося у Врублівській філії БК.
У Міжнародний день захисту дітей
депутат обласної ради Ігор Ходак привітав та передав багатодітним родинам корисні подарунки.
Дітей привітали начальник відділу культури, молоді та спорту Романівської селищної
ради Тетяна Кучинська, директор служби у
справах дітей Романівської селищної ради Ва-

лентина Данілевич, директор Романівського БК
Тетяна Гаврилюк та староста Врублівського
старостинського округу Тетяна Якимчук.
Вони побажали дітям сонечка, тепла, усмішок,
цікавих літніх канікул та незабутніх вражень
і вручили солодощі
Діти переглянули святковий концерт, виставку дитячих робіт, взяли участь в іграх
та розвагах.

За звання
«середняка»

потрібно серйозно
позмагатися
Віктор Єрофєєв

ЗНО-2021 наближається
до фінішу! Що ж далі?
Тетяна Курінна

Кампанія із проведення зовнішнього
незалежного тестування
(ЗНО) випускників середніх освітніх закладів
розпочалася в Україні 21
травня і завершиться 15
червня 2021-го року.
Першими несподіванками процесу проведення ЗНО у 2021-му
році став значний відсоток випускників, які зареєструвалися для
участі у ЗНО, але у день проведення
ЗНО на місця його проведення не
прибули. У правилах проведення
ЗНО передбачений варіант додаткового дня із проведення ЗНО для
тих учнів, які з певних і об’єктивних
причин не з’явилися на місця проведення ЗНО згідно з основним
графіком. Водночас об’єктивність
причини неявки учня-випускника
на пункт проведення ЗНО може
бути встановлена лише на основі
довідки лікарняної установи чи
медичного закладу.
Ще одна особливість нинішньої
(як і минулорічної) вступної кампанії для випускників загальноосвітніх навчальних закладів – наявність
атестату – свідоцтва про середню
освіту. На основі додатка до цього
документа визначатиметься його
середній бал за 12-бальною системою оцінювання знань.
Із 1 липня 2021-го року розпочинається реєстрація електронних
кабінетів майбутніх абітурієнтів. А
вже із 14 липня абітурієнти розпочинають процес подачі заяв та документів на вступ до вузів України.
Зауважимо, що подавати заяви та

документи можна як через електронний кабінет, так і особисто (на
паперових носіях). Процес подачі
заяв та сертифікатів ЗНО і атестатів
– свідоцтв про завершення навчання за програмою середньоосвітньої
школи триватиме включно до 23
липня 2021-го року. Ну а процес
зарахування у студенти тих чи інших навчальних закладів України
триватиме до 19 серпня 2021 року.
Звісно, висновки та остаточні
враження стосовно проведення
ЗНО-2021 будуть зроблені та стануть відомими пізніше. Однак вже
зараз є інформація про те, що
два минулі навчальних роки
(2019/2020, а також 2020/2021), які
пройшли в умовах карантину
і локдаунів, суттєво вплинули
на самопочуття випускників.
Більшість із них усвідомлювала,
що значна частина навчального
матеріалу, опанованого у режимі
«онлайн», засвоєна слабко і суто
поверхово. Звідси – відповідь на
запитання, чому від 15% до 27%
випускників, які реєструвалися для
проведення ЗНО, потім не прибували у пункти для проходження
ЗНО. Вже сьогодні неважко прогнозувати певні результати вступної

кампанії 2021-го року. Насамперед
і найпершим чином постраждають
вузи в обласних центрах України,
куди абітурієнти будуть звертатися
під час однієї із останніх вступних
хвиль. Звісно, абітурієнти із найвищими та найкращими показниками сертифікатів про ЗНО захочуть
вступити до кращих столичних
вузів України, а також – до вузів,
що входять до сотні кращих вузів
України. Зрештою, абітурієнтів для
зарахування у студенти на перші
курси усіх вузів України однозначно не вистачить. Зрозуміло,
що підсумком такої ситуації під
час вступної кампанії влітку 2021-го
року стане значне погіршення рівня
знань та загальної освіченості майбутніх першокурсників. В цілому
і на довгострокову перспективу це
означатиме поступове і подальше
зниження рівня знань у студентів,
а в кінцевому підсумку – фахового
рівня випускників вузів України.
І тому реформа освіти в Україні
має стосуватися не лише Нової
української школи (НУШ), але й
системи діяльності вищої школи. І
то не поступово, у перспективі 2027
чи 2030 років, а вже у наступному
році. І то – негайно!

5 червня 2021 року
відбувся черговий тур
чемпіонату Житомирської області з футболу
серед команд вищої ліги.
Водночас цього ж дня
проходили ігри першості Житомирщини з
футболу у першій та
другій лігах.
Романівська громада, як відомо,
у нинішньому чемпіонаті та першості області з футболу має своїх
двох посланців: команда «Зоря»
виступає у «вишці», а фактично
«дубль» головної романівської команди – «Зоря-2» грає у другій лізі.
Стосовно гри обох команд із
Романівської громади. Обидва
колективи тримаються достойно,
постійно вдосконалюючи свою
ігрову майстерність і посилюючи
свою гру. Справді, команда «Зоря»
(Романів) налаштовувалась на
складну і навіть жорстку боротьбу
у вищій лізі COMSPEK – чемпіонату, де зібралися дуже досвідчені та укомплектовані сильними
гравцями футбольні колективи.
Щодо «Зорі-2», то вона формувалася «на марші», і зараз романівська
«молодіжка» насправді проходить
неабиякі футбольні випробування.
До того ж екзаменують «Зорю-2»
дуже титуловані і досвідчені колективи. Нинішній лідер першості у
другій лізі, ФК «Ярунь», буквально
розтрощив романівських «юніорів» у стартовому матчі. Але далі
романівчани заграли пристойніше, і вже зовсім скоро у «Зорі-2»
з`явилися перші успіхи. Наприклад, у минулому турі футболісти
«молодіжної» команди із Романова
перемогли у гостьовому поєдинку
команду із Путиловичів (колишній
Лугинський район). Цікаво, що вже
у наступному турі лугинські футболісти (також – на виїзді) переграли
із рахунком 4:3 лідерів першості –
вищезгаданий ФК «Ярунь». А наші
земляки і 5 червня, як і у попередньому турі, знову грали у гостях.
Цього дня «Зоря-2» грала у селі

Потіївка (тепер – центр громади)
проти команди «Метеор». «Метеор» сьогодні має вигляд міцного
«середнячка» другої ліги і, звісно ж,
прагнув здолати значно молодший
за віком колектив із Романова. Але
наші земляки трималися гідно і не
поступилися – 1:1.
Щодо головної романівської
футбольної дружини, то підопічні
Віктора Чорного також вдосконалюють свою гру. Звісно ж, за рівнем
комплектації такі колективи, як ФК
«Бердичів», «МАЛ» із Коростеня,
минулорічний чемпіон Житомирщини «Звягель» і особливо зміцнений вихованцями столичного футболу клуб «Полісся» із села Ставки,
сьогодні борються виключно за
чемпіонські медалі. При цьому
намагаються здолати колективи,
які не є очевидними фаворитами
чемпіонату Житомирщини. Проте
й «Зоря» із кожним матчем демонструє свій непоступливий характер. У кубковому протистоянні із
коростенським «МАЛом» романівчани після домашньої нічиєї (2:2)
дуже достойно грали і у Коростені.
«МАЛ» переміг, але із мінімальною перевагою – 2:1. Ну а 5 червня
«Зоря» приймала на домашньому
стадіоні команду «Агролайф» із
села Новоселиця (колишній Попільнянський район). Суперники
набрали однакову кількість турнірних очок, перебувають поряд
у турнірній таблиці чемпіонату, і
тому гра у Романові мала винятково важливу роль. Очевидно, важливість результату дуже впливала на
стан гравців, які більше думали про
захист, аніж забити переможний
гол. У підсумку у Романові також
нічия (0:0).
Що важливо зараз і на майбутнє? Обидві романівські команди (і «Зоря», і «Зоря-2») потребують
підтримки вболівальників під час
домашніх поєдинків. А тому жителі Романова (так само, як і низки
сіл, що входять до Романівської
селищної ради) можуть залюбки
приїздити до Романова, де фактично щосуботи (ігри розпочинаються
о 16-й годині) наші хлопці проводять цікаві поєдинки. І передусім
вони намагаються не осоромитись
перед своїми земляками. Тож з
боку громадськості (вболівальників) підтримка також має бути на
належному рівні.

5

WWW.ZT.20MINUT.UA

Корисно

Середа, 9 червня 2021

Народжена професією
Усі ми приходимо у цей світ
для чогось.
Господь не дарує нам життя просто так.
Народжуючись, на долоні ми бачимо накреслену долю, яка веде нас по життю. Крокуємо
кожен своєю життєвою стежиною. І кожен з
нас коваль своє долі.

Обирає нас професія,
чи певну професію
обираємо ми?
Сьогодні мова піде про жінку, яка народилася з професією
в серці. Яка жодного разу не пожалкувала про свій вибір. Про
жінку, яка обрала професію лікаря
акушера-гінеколога, професію,
яка назавжди увійшла в її життя
та її родину.

Це Наталія Міщук – акушергінеколог КНП «Романівська лікарня».

Народилася Наталія Всеволодівна на Житомирщині у с.
Дубище Чуднівсього району. Ще
навчаючись у школі, обрала для
себе професію, яка покликана
допомагати і рятувати людей.
Медицину обрала невипадково,
впевнено йшла до своєї мети.
У 1989 році закінчила Івано-Франківський медичний
університет. Саме тут обрала
напрям «акушерство та гінекологія». Після закінчення вищого навчального закладу була
направлена для проходження
інтернатури у лікувальні установи м. Житомира.
У 1990 році отримала направлення на роботу до Дзержинської районної лікарні,
перший запис у трудовій

книжці. Тож цьогоріч її професійний стаж складає 31 рік.
Та увесь свій професійний
шлях вважає вдалим завдяки
колегам, з якими пліч-о-пліч,
не задумуючись, не маючи
права на помилку, щоденно
виконує свою клопітку роботу. Колегам, які за ці роки
стали другою родиною.
Пригадує свої перші пологи
на новому робочому місці. Доля
наче випробувала її на міцність,
в першу робочу зміну випало
прийняти 10 пологів. Маючи
професійний стаж у 31 рік, такої
кількості пологів вона більше не
пам’ятає. І одні із пологів були
з ускладненнями. Непростий
іспит для зовсім молодого спеціаліста. Дякуючи Господу, той
іспит було здано на відмінно. Не
все вдавалося, людське життя
– складна річ, складні пологи,
хвороби новонароджених малят.
Хвилювалась за кожну маму та
дитинку. Їхній біль та невдачі
сприймала як власні. Все ж розуміла: професію обрала правильно. Щоразу, згадує вона, беручи
на руки новонароджену дитину,
відчувала неабияке щастя, причетність до народження нового
життя. Крик новонародженої
дитини та щаслива усмішка
породіллі надавали неабиякої
сили та енергії. Десь дівалася
втома, переставало боліти тіло,
подумки дякувала Господу і розуміла: обраний шлях є вірним,
це її покликання. А далі потягнулися робочі будні, робота за
дзвінком, недоспані ночі, доне-

чка, яку бачила в перервах між
чергуваннями та викликами, і
подив – коли ж вона так встигла
вирости?! Коли з маленької дівчинки стала випускницею?
Сотні чужих жіночих доль
перед очима, сотні історій хвороб, заповнених паперів, сотні
телефонних дзвінків протягом
дня і ночі з проханням допомогти і порадити – не відмовляла нікому. До кожної жінки
свій підхід, одній – порадити,
підтримати, допомогти, іншу–
терміново рятувати. І її «повірте,
все буде добре» дає надію, лікує,
допомагає.
Незважаючи на те, що її
донька Вікторія свою маму бачила у перервах між чергуванням
та у нетривалих відпусках, які
так рідко вдавалося провести
разом, вона також обрала за професію медицину. Сьогодні вона
працює лікарем-анестезіологом
у Житомирському обласному

перинатальному центрі «Мати
та дитина». І, як ніхто, розуміє
свою матусю, якої їй так завжди
не вистачало, яка була така потрібна там, у лікарні.
Яка вона, Наталія Всеволодівна, коли знімає білий
халат? Така ж, як і усі жінки.
Заклопотана, любляча мама
та дружина. Як і всі жінки,
мріє і любить. Як усі, хвилюється і готує смаколики для
своєї донечки. З вірою загадує
бажання на Новий рік і вірить у різдвяні дива. І навіть
знімаючи рукавички та білий
халат, все-таки живе там, у
стінах лікарні. Переймається
долею свої пацієнтів. А мрії,
мрії у неї прості та життєві –
здоров’я, те, без чого людина
не може бути щасливою. А ще
щоб жодної родини не минав
лелека, щоб у кожній сім’ї лунав щасливий, дитячий сміх.

Як і де працюватимуть
центри масової вакцинації проти COVID-19?
В останні вихідні
травня у Києві, Львові
та Одесі відкрилися
масові центри вакцинації проти COVID-19.
Подібно до закордонних
колег українські медики
працювали на стадіонах
та в експоцентрі.
Щепитися могли люди, які
записалися на вакцинацію через
«Дію» або контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Детальніше
про це дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.

Переймаючи світовий досвід

У Європі та США вакцинація
проти COVID-19 уже давно вийшла
за межі суто медичних закладів.
Люди отримують щеплення на
стадіонах, у парках розваг, виставкових центрах, храмах, музеях та
інших публічних місцях. Так, в
американському штаті Каліфорнія
розгорнули гігантський центр вакцинації прямо на арені бейсбольної
команди Доджерс, ще один – на
паркувальному майданчику Діснейленду. У Нью-Йорку бригади
з вакцинації розмістилися у природничому музеї, у Монреалі – на
Олімпійському стадіоні, у Лондоні
– у Вестмінстерському абатстві. А
французькі Канни організували
масову вакцинацію у палаці фестивалів та конференцій.
Україна також приєдналася
до світової тенденції. Згідно з інформацією МОЗ, перші центри
масової вакцинації запрацювали
у виставковому центрі у Києві та

на стадіонах у Львові та Одесі. За
перші два дні роботи вони встигли щепити майже 5 тисяч осіб.
Зокрема, 3467 щеплень зробили у
Києві, 1041 – у Львові і 377 – в Одесі.
Загалом у трьох містах працювала
21 медична бригада.

Вакцинація після
телефонного дзвінка
Відповідно до оприлюдненої
інформації, у центрах масової
вакцинації зможуть щепитися ті,
хто записався до листа очікування
через додаток чи портал «Дія», а
також через контакт-центр МОЗ.
У міністерстві наголошують, що
людей на вакцинацію запрошуватимуть, тож приходити потрібно
після телефонного дзвінка. Поки
що пріоритет матимуть люди старше 60 років.
Щоб вакцинуватися, необхідно
взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код, а також мобільний
телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку «Дія».
Декларація із сімейним лікарем не
є обов’язковою. Однак якщо вона
підписана, то можна взяти копію
з собою.
Як зазначають експерти, перевага центрів масової вакцинації над
кабінетами щеплення у тому, що
тут можна організувати безпечну
відстань між людьми. Тут є окремі
місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування
після нього. Потоки людей чітко
розведені. Тож вакцинація відбувається з дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог.
Варто зауважити, що обирати
вакцину в масових центрах щеплення не можна. Вакцинацію

проводитимуть тим препаратом,
який буде наявний в Україні.

За ініціативи місцевої влади

Урядовці стверджують, що
масові центри вакцинації можуть
з’явитися у будь-якому місті, де в
листі очікування на вакцинацію
записано понад 20 тисяч людей. Ініціатором створення таких центрів
є винятково місцева влада.
«Відкриття центрів масової
вакцинації за алгоритмом, розробленим міністерством, – це передусім
відповідальність міських голів та
органів місцевого самоврядування», –
наголосив міністр охорони здоров’я
Віктор Ляшко.
Відомо, що масові центри вакцинації працюватимуть далі в
Одесі (ТЦ «Мегадом», ТЦ «Fontan
Sky», ЗОШ № 15), Києві (Міжнародний виставковий центр) та
Львові (стадіон «Арена Львів»). Крім
того, відповідно до інформації МОЗ
станом на 6 червня, центри масової вакцинації проти COVID-19
з’являться у Тернополі (Центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.
Довженка), Полтаві (Національний
юридичний університет ім. Ярослава Мудрого), Кременчуку (ліцей
№ 11 «Гарант»), Лубнах (кінотеатр
«Київська Русь»), Миргороді (будинок культури), Горішніх Плавнях
(гірничо-збагачувальний комбінат)
та Рівному (обласний клінічний
лікувально-діагностичний центр
ім. В. Поліщука).
Власне, кожна область має
об’єкти, де можна організувати
масову вакцинацію жителів. За наявності великої кількості вакцини
масові центри допоможуть швидко
щепити українців і подолати розповсюдження коронавірусу.
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Гороскоп на тиждень 9 червня - 15 червня
ОВЕН
Доведеться робити те,
чим раніше не займалися.
Не варто панікувати – у
вас все вийде. Вихідні присвятіть
улюбленій справі.
ТЕЛЕЦЬ
Зорі радять на цьому
тижні не вступати у конфлікти, аби уникнути сварок, і не
поспішати, особливо у роботі з
документами.
БЛИЗНЮКИ
Можливі непорозуміння з колегами і керівництвом, однак настрій вам вони
не зіпсують. На вас чекають зовсім
скоро зміни.
РАК
Непростий тиждень,
але ви з усім впораєтеся.
Дотримуйтесь правильного харчування, щоб уникнути
проблем зі шлунком.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ
Ви нарешті зрозумієте, що немає нічого неможливого, і впевнено попрямуєте
до мети. Не забудьте гарненько
відпочити.
ДІВА
Зосередженість на
роботі дозволить вам досягти успіху у роботі. Середа – день, вдалий для наведення
порядку у всьому.
ТЕРЕЗИ
Тиждень не дуже приємний, можливі складнощі у роботі. Для того, щоб
впоратися з негативом, займіться
медитацією.
СКОРПІОН
Ваша активність буде
на висоті, але і сумувати не
доведеться, бо дуже багато
справ назбиралося. У вихідні відпочиньте.

СТРІЛЕЦЬ
Ти ж ден ь розпо чнеться вдало, а далі не
піддавайтеся негативним емоціям.
Влаштуйте романтичну вечерю
другій половинці.
КОЗЕРІГ
Зорі радять поводити себе стримано і бути
уважними – це дозволить
уникнути великої кількості проблем і конфліктів.
ВОДОЛІЙ
Вирішіть усі важливі
справи на цьому тижні.
Дослухайтеся до інтуїції
– вона вам допоможе. На вихідних
займіться здоров`ям.
РИБИ
Сприятливий тиждень. Ваш настрій буде
на висоті, на роботі все
вдаватиметься. Вихідні присвятіть
домашнім справам.

Як боротися з
колорадським жуком
на дачній ділянці:
кращі народні способи

Смачного!

Курка в медово-гірчичному соусі

Інгредієнти: курка (гомілки) – 10 шт., гірчиця
(гостра) – 4 ст. ложки, мед світлий рідкий – 4 ст. ложки,
масло вершкове – 4 ст. ложки, сіль – 0.5 чайн. ложки,
паприка – 1 ст. ложка, чорний перець мелений – 0.3 чайн.
ложки, лимон – 1 шт., олія – для змащування форми.

• Дістанемо курячі ніжки з морозилки і розморозимо перед приготуванням. Розморожувати м'ясо
без втрати смаку потрібно в холодильнику – там при
низьких температурах воно буде розморожуватися
довше, але зате збереже свій первісний смак. Якщо ж
час не чекає, у вашому розпорядженні тепла вода, в
каструлю з якої можна прибрати м'ясо, або ж мікрохвильовка з відповідним режимом. Промийте курячі
ніжки і видаліть плівки з м'яса, які вважаєте зайвими.

• Лимон теж потрібно промити, щоб позбутися
пилу з цедри. А потім розрізаємо його навпіл і вичавлюємо з однієї половинки сік в тарілку. Нам потрібно
2 столові ложки лимонного соку.
• У невелику миску викладаємо потрібну кількість
вершкового масла, відправляємо її на плиту і на невеликому вогні розтоплюємо. Не забувайте помішувати,
щоб не допустити пригорання. Дайте трохи охолонути.
• Готуємо соус: у глибокій мисці змішуємо всі необхідні інгредієнти для приготування соусу – розтоплене
вершкове масло, лимонний сік, рідкий мед, гірчицю і
спеції. Як слід перемішуємо складові, щоб одержати
однорідну суміш. Це і є наш медово-гірчичний соус.
• Кожну ніжку змащуємо тільки що приготованим
соусом, краще навіть потримати їх в соусі 2-3 хвилини,
щоб вони просочилися краще.
• Деко або форму для випікання змащуємо рослинним маслом, а потім викладаємо туди змащені
ніжки, дотримуючись між ними невеликої відстані.
• Включаємо духовку, щоб вона розігрілася до 200
градусів, а потім відправляємо туди деко з курячими
ніжками і випікаємо їх 30-40 хвилин до готовності.
• Коли час вийде, вимкніть духовку, а ніжки залиште
в ній ще на 10-20 хвилин. За час випікання ви встигнете
приготувати смачний гарнір.

Інгредієнти: ууряче філе - 500 г, чорний мелений
перець - 1 ч.л., сухарі панірувальні - 120 г, Масло вершкове - 40 г, сіль - 1 ч.л., кріп - 30 г, яйце куряче - 1шт.,
борошно пшеничне – 120 гр
• Куряче філе промиваємо холодною проточною
водою і просушуємо чистим рушником. Розрізаємо уздовж і навпіл, щоб у підсумку в нас вийшло 4
пласта. Накриваємо харчовою плівкою і злегка без
особливих зусиль відбиваємо філе плоскою стороною
молоточка.
• Трохи солимо і перчимо. В середину філе викладаємо кріп і шматочок масла. Складаємо відбивну
навпіл, надаємо їй рівну форму, підправляємо краю
і злегка придавлюємо.
• У тарілку розбиваємо яйце і збовтуємо його.
У другій тарілці у нас буде борошно. А в третю насипаємо панірувальні сухарі. І починаємо по черзі

вмочати відбивні. Спочатку в борошно, слідом за
борошном - яйце і панірувальні сухарі.
• Розігріти сковороду і влити в неї соняшникову
олію. Коли олія нагріється, викладаємо наші відбивні.
Смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки
з двох сторін.
Подається це блюдо гарячим. З будь-яким гарніром, який тільки душа забажає. Для краси можна
прикрасити зеленню.
Джерело: http://cookery.com.ua/

Куряча відбивна
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Колорадський жук
є чемпіоном серед
шкідників на дачній
ділянці.
Колорадський жук не так
небезпечний, як його ненажерливі личинки. Вони здатні
всього за кілька днів обгризти
бадилля у помідорів і картоплі. Боротися з колорадським
жуком важко, тому що у нього
немає природних ворогів, він
легко перелітає з ділянки на ділянку, а одна самка жука може
відкласти від 350 до 1000 яєць
за сезон.

Як боротися з
колорадським жуком
народними способами
Настій полину. Можна
приготувати настій з полину.
Для цього слід порубати 5-6
гілочок полину звичайного і
залити їх відром окропу. Настояти протягом ночі, потім
процідити і обприскати заражені рослини. Цей засіб не слід
застосовувати дуже часто, бо
він може гальмувати розвиток
овочевих культур.
Дуже хороший ефект дає
припудрювання кущів картоплі (томатів, баклажанів)
просіяною золою. Найбільш
згубною вважається березова,
але хороші результати показує і
будь-яка інша. Рекомендується
робити це вранці, поки листя
ще вологе від роси, або після
дощу. Навіть при одноразовому
запиленні (з розрахунку 10 кг
золи на 1 сотку) через 1-2 доби,
як правило, гинуть і личинки,
і дорослі жуки.
Припудрювання кукурудзяним борошном. Дія методу ґрунтується на здатності
частинок кукурудзи помітно
збільшуватися в об'ємі при намочуванні. Розбухаючи в шлунку жука, кукурудзяне борошно
викликає його загибель. Такі
припудрювання теж роблять по
вологому від роси листю.
Гірчицю з успіхом застосовують проти колорадського
жука. 50 г гірчичного порошку
розчинити у відрі води. Потім
в розчин слід додати 100-150
мл 9% столового оцту. Бадилля
обробити за допомогою віника
або обприскувача.
Шкаралупу і листя волоського горіха можна вико-

ристовувати для приготування
настою, призначеного для обробки рослин від колорадського
жука. Буде потрібно 300 грамів
шкаралупи і 300 грамів висушеного листя. Їх необхідно залити
відром окропу і настояти протягом тижня.
Посипання міжрядь тирсою. Вже давно помічено: якщо
посипати землю між кущами
картоплі свіжою сосновою (або
березовою) тирсою, жук починає обходити плантацію стороною – він чутливий до запаху
свіжого дерева. До цвітіння це
треба робити 1 раз у 2 тижні, а
після – 1 раз на місяць.
Настій з чистотілу ефективно допомагає у боротьбі зі
шкідником. Рецепт приготування: 1,5 кг свіжої трави залити 10
л окропу, настояти протягом 3
годин. Потім додати 1 літр 1,5%
хлористого кальцію (у пропорції: 15 г на 1 л води).
Досить ефективним залишається найдавніший спосіб
боротьби – ручне збирання
жуків і механічне знищення личинок. Під час збору не
рекомендується розчавлювати
жуків у міжряддях (як це часто
народ і робить) – їх потрібно
збирати в банку з міцним соляним розчином на дні. Якщо
плантація картоплі невелика і
ви зможете регулярно оглядати
рослини, то ваш урожай не постраждає.
Для кращого прилипання в робочі розчини
додають мило (рідке або
господарське).
Рослинні розчини рекомендується чергувати –
жук швидко адаптується
до одного подразника.
Найкращим часом для
обробки вважається ранок або вечір, так будь-які
настої довше затримаються на поверхні листя. Обробку слід проводити 1-2
рази на тиждень, останню
обробку робити не пізніше
ніж за 20 днів до збору
врожаю. Використовувати
настої і розчини необхідно
відразу, всі природні засоби не можуть зберігатися
довгий час.

Джерело: Ukr.Media
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07.05, 09.35 Т/с "Гордість"
08.05,17.20 Роздивись
08.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
11.35 Край пригод
11.50 ЗаАрхівоване
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.25, 00.30 Спорт
15.20 Країна пісень
16.00 Концерт
17.30,19.55 Д/ц "Дикі тва�
рини"
18.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.40,01.25 Д/ц "Боротьба
за виживання"
00.45 Д/ц "Світ природи"

07.05, 09.35 Т/с "Гордість"
08.05 Роздивись
08.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
11.35 Край пригод
11.50 ЗаАрхівоване
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 00.30 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Тваринна зброя"
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
22.00 Д/ц "Супер � чуття"
23.00 Наші гроші
01.30,03.05 Суспільна сту�
дія. Головне

07.05, 09.35 Т/с "Гордість"
08.05 Роздивись
08.30 Я вдома
11.35 Край пригод
11.50 ЗаАрхівоване
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 00.30 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ц "Тваринна зброя"
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
22.00 Д/ц "Супер � чуття"
23.00 Розважальна програ�
ма
01.30 Суспільна студія

07.05, 09.35 Т/с "Гордість"
08.05 Роздивись
08.30 Я вдома
11.35 Край пригод
11.50 ЗаАрхівоване
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 00.30 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
17.30 Розважальна програ�
ма
18.55 Д/ц "Тваринна зброя"
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
22.00 Д/ц "Супер � чуття"
23.00 Схеми.
01.30 Суспільна студія

07.05, 09.35 Т/с "Гордість"
08.05 Роздивись
08.30 Я вдома
11.35 Край пригод
11.50 ЗаАрхівоване
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 00.30 Т/с "Загадко�
вий Доктор Блейк"
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Тваринна зброя"
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
20.20 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
22.00 Д/ц "Супер � чуття"
23.00 #ВУКРАЇНІ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30,15.10 Концерт.
16.25 Д/ф "Бовсунівські ба�
бусі" 12+
17.40 Т/с "Римська імперія"
19.10 Д/ц "Світ дикої приро�
ди"
19.35 Пишемо історію
21.30 Дорога до Токіо
22.00 Ті, що змінили світ
23.05 Розважальна програ�
ма з Майклом Щуром
16+
23.35 Х/ф "Річард Левове
Серце: Повстання"

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.30 ТСН
09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"
11.15,12.20, 14.15 "Твій
день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.43 "ПроCпорт"
20.45, 21.50 Т/с "Свати"
22.55,02.30 Т/с "Між нами,
дівчатами"

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.30 ТСН
09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.15,12.20, 14.15 "Твій
день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.43 "ПроCпорт"
20.45, 21.50 Т/с "Свати"
22.55,01.50 Т/с "Між нами,
дівчатами"

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.35 ТСН
09.25 "Життя відомих лю�
дей
11.15,12.20, 14.15 "Твій
день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.43 "ПроCпорт"
20.45, 21.50 Т/с "Свати"
22.55, 01.50 Т/с "Між нами,
дівчатами"

08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН
11.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.33 "ПроCпорт"
20.35 "Чистоnews 2021"
20.40 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Х/ф "Людина, що
біжить" (16+)
02.45 Х/ф "Карти, гроші,
два стволи" (16+)

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
04.25 ТСН
11.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.13 "ПроCпорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Одруження наосліп
22.20 Х/ф "Правдива брех�
ня" (16+)
01.15 Х/ф "Вовк з Уолл�
стріт" (18+)

08.30,05.30 Д/ц "Боротьба
за виживання"
09.35 Візуальний код
10.15,01.50 #ВУКРАЇНІ
10.40 Д/ц
"Найбільші
міграції в природі"
11.45 Х/ф "Апостол Павло
13.35 Концерт. Іво Бобул
14.40 UA:Фольк. Спогади
15.40 Х/ф "Річард Левове
Серце
17.40 Т/с "Римська імпе�
рія" 16+
19.15 Х/ф "Білий птах з
чорною ознакою"
21.25 Пишемо історію
22.30 Д/с "Секрети історії.
Портрети"
01.20,05.05 Д/ц "Дикі твари�
ни"

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

05.25,22.05
"Слідство
вели...
10.05,18.00, 19.00 "Сто�
сується кожного"
12.25 Х/ф "Під одним да�
хом" 12+
14.15 Х/ф "Поза трасою"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00,03.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Т/с "Що робить твоя
дружина?" 12+

05.25,22.05
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Просто щоб
впевнитись"
14.30,15.30 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Т/с "Що робить твоя
дружина?" 12+
01.50 Х/ф "Самотня жінка

05.25,22.00
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Зведені сестри"
14.35,15.30 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок.
23.50 Т/с "Що робить твоя
дружина?" 12+
01.45 Х/ф "Закоханий за
власним бажанням"

05.25,22.05
"Слідство
вели...
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Пенелопа"
14.30,15.30 "Вещдок"
18.00,19.00, 03.55 Ток�шоу
"Стосується кожного"
20.00,03.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Х/ф "Чизкейк" 12+
01.35 Х/ф "Міський ро�
манс"

05.25,23.50
"Слідство
вели...
10.00 Корисна програма"
12.25 Х/ф "Міські дівчата"
14.10,15.30, 01.30 "Вещдок"
18.00 Ток�шоу "Стосується
кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: СПЕКТР"
03.05 "Жди меня. Україна"
04.10 "Орел і решка. Морсь�
кий сезон"

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

06.45 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Мій чо�
ловік моя жінка" 12+
00.05 Т/с "Біля річки два
береги" 16+

06.35 Т/с "Комісар Рекс"
10.20 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Мій чо�
ловік моя жінка" 12+
00.05 Т/с "Біля річки два
береги" 16+

06.50 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Мій чо�
ловік моя жінка" 12+
00.05 Т/с "Біля річки два
береги" 16+

06.50 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
16.00, 18.05 Т/с "Слід" 16+
20.15, 22.50 Т/с "Мій чо�
ловік моя жінка" 12+
00.05 Т/с "Біля річки два
береги" 16+

05.15 Т/с "Рецепт кохання"
09.05 Т/с "Відпустка у со�
сновому лісі" 12+
13.05, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
20.15, 22.50 Т/с "Життя пре�
красне" 12+
01.50 Х/ф "Перукарка і чу�
довисько"

1+1

05.20,19.30 ТСН
07.00 Життя відомих лю�
дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,18.30 "Світ навиворіт"
14.00 Т/с "Свати"
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Вечірній квартал"
22.10 "Жіночий квартал"
23.20 "Світське життя. 2021"
01.20 Х/ф "Генеральська
невістка"

1+1

05.00,19.30 "ТСН�Тиждень"
07.00 "Життя відомих лю�
дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�Забава"
09.45 "Мандруй Україною з
Д. Комаровим"
10.55,02.20 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації
2021"
21.00 Х/ф "Кінгсмен: Таєм�
на служба" (16+)
23.40 Х/ф "Ножі наголо"
(16+)
²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
07.25 Х/ф "Жарти Тото"
10.00,11.00, 11.50 "Інше
09.00 "Готуємо разом
життя"
10.00 "Корисна програма" 12.50 "Вещдок. Опережая
11.00 Х/ф "Пригоди Шерло�
время"
ка Холмса і доктора 17.10 Х/ф "007: СПЕКТР"
Ватсона"
20.00 "Подробиці тижня"
20.00 "Подробиці"
22.00 Х/ф "Пригоди Шерло�
21.30 "Місце зустрічі
ка Холмса та докто�
23.05 Т/с "Хрещена"
ра Ватсона. Собака
02.30 Х/ф "Ігри дорослих
Баскервилів"
дівчат"
01.00 "Вещдок"
04.30 Х/ф "Зайчик"
²ÍÒÅÐ

ÑÒÁ
ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.35 Т/с "Коли ми вдома.
Нова історія"
06.25, 10.55 Т/с "Папаньки"
12+
07.55 "Неймовірна правда
про зірок"
17.00 "СуперМама" 12+
21.00 "МастерШеф
23.15 "Звана вечеря" 12+

ICTV

ICTV

ICTV

ICTV

ICTV

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Х/ф "Антураж" 16+
12.25, 13.15, 00.00 Х/ф "На
одного менше" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.25, 16.15 Х/ф "Безодня"
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.10, 21.30 Х/ф "Захоп�
лення підземки 123"
22.50 Свобода слова
02.10 Секретний фронт

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні
новини
10.05, 02.10 Т/с "Смертель�
на зброя" 16+
11.55, 13.15, 21.30 Т/с "Пес"
12.45,15.45 Факти. День
16.15 Х/ф "Вікінги проти
прибульців" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,02.50 Громадянська
оборона
22.35 Т/с "Закляті друзі"

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини
10.10, 02.10 Т/с "Смертель�
на зброя" 16+
11.05, 21.30 Т/с "Пес" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.15, 16.15 Х/ф "Янгол�
охоронець" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.55 Т/с "Закляті друзі"
01.05 Т/с "Менталіст" 16+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні
новини
10.10, 02.00 Т/с "Смертель�
на зброя" 16+
12.00, 13.15, 21.30 Т/с "Пес"
12.45,15.45 Факти. День
16.30 Х/ф "Куленепробив�
ний" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,02.45 Анти�зомбі
22.50 Т/с "Закляті друзі"
00.55 Т/с "Менталіст" 16+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини
10.10,20.10 Дизель�шоу
11.45,13.15, 00.05 Скетч�
шоу "На трьох" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.30, 16.15 Т/с "Перший па�
рубок на селі" 16+
18.45 Факти. Вечір
23.00 Скетч�шоу "На трьох�
01.30 Т/с "Смертельна
зброя" 16+

07.35 Х/ф "Куленепробив�
ний" 16+
09.40 Х/ф "Захоплення
підземки 123" 16+
11.45, 13.00 Т/с "Нюхач"
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Останній рубіж"
21.10 Х/ф "Викрадена�2"
23.00 Х/ф "Рембо�5: Остан�
ня кров" 16+
00.55 Т/с "Таємні двері"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Х/ф "Нова Людина�
павук"
15.15 Т/с "Надприродне"
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Аферисти в сітях"
21.00 Х/ф "Злам часу"
23.10 Х/ф "Темне дзерка�
ло" 16+
01.20 "Імпрув Live Show"

09.50 Т/с "Грімм" 16+
10.45 Х/ф "Трон. Спадок"
13.20,19.00 "Аферисти в
сітях" 16+
15.15 Т/с "Надприродне"
17.05 "Хто зверху?" 12+
20.50 Х/ф "Аліса в країні
чудес"
23.10 Х/ф "Ґретель і Ген�
зель" 16+

09.20 Т/с "Грімм" 16+
11.10 Х/ф "Аксель" 12+
13.10,19.00 "Аферисти в
сітях" 16+
15.15 Т/с "Надприродне"
17.00 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Аліса в Задзер�
каллі"
23.20 Х/ф "Казка казок"
02.00 "Імпрув Live Show"

09.50 Т/с "Грімм" 16+
10.50 Х/ф "Злам часу"
13.00,19.00 "Аферисти в
сітях" 16+
15.15 Т/с "Надприродне"
17.00 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Джек � вбивця
велетнів" 12+
23.20 Х/ф "Таємниця Раг�
нарока" 16+

ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Ранкове шосе"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
14.40 "Легенди розшуку"
17.50 "Будьте здорові"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Застава в го�
рах"
01.25 "Легенди бандитської
Одеси"

09.00 Х/ф "Помни ім'я своє"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
14.45 "Легенди карного
розшуку"
17.50 "Вартість життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Безсмертний
гарнізон"
01.20 "Легенди бандитської
Одеси"
02.15,03.20 "Речовий доказ"

09.00 Х/ф "Безсмертний
гарнізон"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI
14.45 "Легенди розшуку"
17.50 "Правда життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "В останню чер�
гу"
01.10 "Легенди Одеси"

05.15 Т/с "Папаньки" 12+
12.50 " М а с т е р Ш е ф .
CELEBRITY" 12+
15.00 "СуперМама" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
20.00 "Один за всіх" 16+
00.05 "Я соромлюсь свого
тіла" 16+
ICTV

08.05 Секретний фронт
09.05 Громадянська оборо�
на
10.00 Х/ф "Янгол�охоро�
нець" 16+
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Рембо�5: Остан�
ня кров" 16+
14.55 Х/ф "Викрадена�2"
16.45 Х/ф "Останній рубіж"
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Нічний втікач"
23.05 Х/ф "Законослухня�
ний громадянин" 18+
01.20 Т/с "Таємні двері"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÒÍ

08.50 Х/ф "Випадковий
свідок"
09.25 Х/ф "Екіпаж машини
бойової"
10.45, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 01.45
"Свідок"
13.00 Х/ф "Спека" (16+)
15.05 "Легенди розшуку"
17.00 "Випадковий свідок"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Х/ф "Сліпий" (16+)
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.35 Місія: краса
12.40 Агенти справедли�
вості 16+
14.40 Історія одного
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайд�
жест
21.50 Футбол

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
09.00 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
10.35 Місія: краса
12.30,15.30 Агенти спра�
12.40,04.40 Агенти спра� 09.00 Зірковий шлях
ведливості 16+
ведливості 16+
10.35 Місія: краса
15.50 Футбол
14.40 Історія злочину 16+ 12.40,04.40 Агенти спра� 18.00 Гучна справа
20.10 "Говорить Україна"
ведливості 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайд� 14.40 Історія одного
21.35 Європейський дайд�
жест
20.10 "Говорить Україна"
жест
21.35 Європейський дайд� 21.50 Футбол
21.50 Футбол
00.00 Гучна справа
жест
00.00 Слідами
01.00, 02.15 Т/с "Найкращій 21.50 Футбол
00.30, 02.15 Т/с "Найкращій
чоловік" 12+
00.00 Гучна справа
чоловік" 12+
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.05 М/ф "Смурфики"
07.35 "Орел і решка"
10.05 "Орел і решка
10.00 Т/с "Грімм" 16+
14.00 М/ф "Історія іграшок
10.50 "Хто проти блонди� 16.00 Х/ф "Мері Поппінс
нок?" 12+
повертається"
12.50 "Аферисти в сітях"
18.50 Х/ф "Попелюшка"
14.50 Х/ф "Людина�павук 21.00 Х/ф "Красуня та чу�
20.00 Х/ф "Земля тролів"
довисько"
00.00 Х/ф "Вальхалла: Раґ� 23.40 Х/ф "Страшні історії
нарок" 12+
ÍÒÍ
02.10 "Імпрув Live Show"
05.55 Х/ф "Зворотного
ÍÒÍ
шляху немає"
07.50,14.45, 17.00, 02.45 09.55 Х/ф "Особливо важ�
"Випадковий свідок"
ливе завдання"
08.30,12.30, 16.30, 19.00, 12.40 "Випадковий свідок
02.15 "Свідок"
13.50 Т/с "Смерть у раю"
09.00 Х/ф "В останню чер� 18.05 "Переломні 80�ті"
гу"
19.00,02.25 "Свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: 19.30 Х/ф "Королева бен�
Маямі" (16+)
зоколонки"
21.30 "Мир і війна"
21.05 Х/ф "Його собаче
23.30 Х/ф "Повернення
діло" (16+)
немає"
22.55 Х/ф "Авраам
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.25 Реальна містика
11.00, 15.20, 21.00 Т/с "Ба�
лерина" 12+
20.00 Головна тема
21.35 Європейський дайд�
жест
21.50 Футбол. Чемпіонат
Європи
00.00 Гучна справа
01.00, 02.15 Т/с "Готель Ку�
підон" 12+

09.00 Зірковий шлях
10.50, 01.05, 02.15 Т/с "Рік
собаки" 12+
14.40, 15.30 Т/с "Переклад
не потрібен" 16+
15.25,00.00 Гра #1
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайд�
жест
21.50 Футбол
00.05 Гучна справа

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 М/ф "Історія іграшок
10.05 Х/ф "Аліса в країні
чудес"
12.10 Х/ф "Аліса в Задзер�
каллі"
14.40 Х/ф "Попелюшка"
16.50 Х/ф "Джек � вбивця
велетнів" 12+
19.00 Х/ф "Білосніжка
21.00 Х/ф "Червона Шапоч�
ка" 16+
23.10 "Improv Live Show"
ÍÒÍ

08.05 "Випадковий свідок.
Навколо світу"
10.00 Т/с "Смерть у раю"
14.05 Х/ф "Його собаче
діло" (16+)
15.55 Х/ф "Королева бен�
зоколонки"
17.25 Х/ф "Ділові люди"
19.00 Х/ф "Золоте теля"
22.20 Х/ф "За двома зайця�
ми"
23.50 Х/ф "Все можливо"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.20, 02.10 Т/с "Дівчатка
мої"
13.10 Т/с "Стань моєю
тінню" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Сімейний
портрет" 12+
19.00 Сьогодні.
23.00 Українська пісня року
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Рада заборонила в
Україні пластикові пакети:
вводяться штрафи
Верховна Рада
проголосувала у
другому читанні
та в цілому за законопроєкт № 2051-1,
який вводить у
країні заборону на
поширення тонких,
надтонких і оксорозкладних пластикових пакетів.
Рада зробила перший
крок до заборони пластикових пакетів з 2022 року.
Закон забороняє поширювати пакети в установах роздрібної торгівлі,
громадського харчування
та послуг як платно, так і
безкоштовно. За це проголосували 297 депутатів.
Новий закон спрямований на те, щоб зменшити
обсяг використання в Україні пластикових пакетів,
обмежити їхнє поширення
для поліпшення стану навколишнього середовища.
Заборона не поширюється
на біорозкладні пластикові
пакети, а також на надтонкі
пакети, призначені для упа-

ОГОЛОШЕННЯ
Покрівельні роботи будьякої складності. Заміри,
монтаж, демонтаж, ремонт,
заміна даху. 15 років досвіду! 068-861-92-42
Продам дрова колоті, а також метрові: дуб, граб, вільха, береза. Моя доставка.
067-84-95-140 Віталій
Вакуумна чистка коминів, димарів, лежаків, грубки, газових котлів. Тел.:097-87-32-381

ковки або транспортування
риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду тощо. Ідеться про пакети первинної
упаковки, ширина яких
становить до 225 мм, глибина – до 345 мм, довжина
– до 450 мм.
Ультратонкі пакети можна буде продавати, але ціни
на них встановлюватиме
уряд. Причому вартість може
бути високою, щоб стимулювати відмову від них.
Пластикові пакети треба
буде маркувати. Звичайні
пакети заборонено маркувати словами «біо» та «біорозкладні», якщо вони не

відповідають вимогам. За
порушення загрожують
штрафи – від 1 700 до 3 400
гривень. За повторне порушення – від 3 400 до 8 500
гривень.
Заборони на пластикові
пакети за останній час ввели
Німеччина, Чилі, Канада,
Швеція, Грузія та інші країни. В Україні Рада схвалила
відповідний закон у 2019
році, але у 2020-му його відправили на доопрацювання.
Закон набуде чинності
після того, як його підпише
президент, але більшість статей закону почнуть діяти з
2022 року.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будьяких марок у будь-якому
стані. ДОРОГО, 067-971-9576, 063-791-92-89.
Працівники (чоловіки та
жінки) на завод з виготовлення морозива. Терміново!
З/п 18 000 грн. Іногороднім
безкоштовно надаємо житло.
Робота в передмісті Києва.
Тел.: 0678550161, 0956789109

Охоронці в м.Київ. Вахта
30/15, 20/10, 15/15. З/п 9000
грн.Старші зміни, з/п 500 грн/
день. Харчування, проживання за рахунок підприємства.
Консультації з працевлаштування надаються цілодобово. Тел.: 0734069918,
0952858119
Робота в Польщі, м.Глівіци.
Офіційна та гідна робота
для жінок на медичному
складі, та чоловіків на будову. Безкоштовні вакансії, надаємо житло. Ліц.981
від 10.07.2018 вид.МСПУ.
Тел.: 0930165413 (вайбер),
0671744429

Виплати при народженні
дитини збільшать до 50 тис.
Кабінет Міністрів
схвалив проєкт закону «Про державну
допомогу сім'ям з дітьми» щодо розміру
допомоги при народженні дитини. Виплата зросте з 1 січня
2022 року. Також буде
проводитися щорічна компенсація.
Рішення було прийнято
під час засідання уряду 26
травня.
Згідно з документом, в
Україні з 1 січня 2022 року
за народження дитини
держава виплачуватиме 50
тисяч гривень допомоги з
бюджету.
Виплата допомоги буде
проводитися одноразово
у розмірі 25% загального
розміру, решта суми буде
виплачуватися протягом наступних 36 місяців рівними
частинами у порядку, встановленому Кабміном.

Крім того, встановлюється щорічна індексація.
Так, з 1 березня 2023 року
і далі щорічно з 1 січня передбачається збільшення
розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін
(грудень порівняно з груднем
попереднього року).
«Також збі льшитьс я
розмір допомоги при уси-

новленні дитини, оскільки
допомога при усиновленні
дитини надається у розмірі,
встановленому для виплати
допомоги при народженні
дитини», – йдеться у проєкті.
Відзначимо, зараз в Україні при народженні дитини
виплачують 41 280 гривень
(з них – 10 320 гривень відразу, а решту – протягом 36
місяців).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
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10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
9 червня 2021 р.
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