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Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно Фоторепортаж зі  
святкування Дня Романова 

Життя — театр

14 днів для батька: уряд 
затвердив новий вид відпустки 
при народженні дитини

с. 2

с. 3

с. 4

День Романова –  
розважатися потрібно вміти!

Лариса Бджілка

11 липня у Романові гучно відсвяткува-
ли День селища

Цього дня на площі Єдності яблуку не було де впасти. 
Гаряче було не лише завдяки теплій температурі повітря, а 
й драйвовій програмі свята, і, звісно, усі, хто приєднався до 
святкувань, стали активними учасниками дійства.

Організатори свята професійно продумали та підготува-
ли погодинно розважально-святкову програму, а генеральний 
директор ТОВ «ВІВАД 09» Ігор Ходак підтримав фінансово, 
аби свято пройшло на професійному рівні.

«Не хлібом єдиним» – так, свято відзначилось красивими  
та смачними випеченими короваями, якими почастува-
ли присутніх чарівні учасниці програми. Саме цього дня 
Романівський відділ культури, туризму молоді та спорту 
започаткував ведення Книги рекордів Романівщини, в яку 
внесли утворену з короваїв велику композицію як найбіль-
ший іменний коровай. До речі, короваї були представлені 
від усіх старостинських округів Романівської громади.

Розпочали святкову концертну програму найкращі ама-
торські колективи Романівщини. Після цього з вітальним 
словом до учасників свята звернувся Ігор Ходак:

«У цю мить ми щирі у своїх побажаннях і 
безмежні у планах та мріях. Хочемо бачити це 
місце процвітаючим, віримо і чекаємо реаліза-
ції найграндіозніших проєктів. А Романів почи-
нається з наших прагнень – буденних, малих чи 
масштабних, але з наших. Він процвітає, бо ми 
докладаємо зусиль, занепадає тому, що нехтуємо 
важливими рішеннями, пульсує нашими вчинками 
і звершеннями. 

Так, багато вірних шляхів у побажаннях та 
настановах, та не словами долаймо їх, а справами. 
Впевненими кроками щороку від свята до свята, 
і день народження відзначатимемо в сучасному, 
прогресивному МІСТІ. Щиро вірю у відновлення 
статусу міста для Романова, а з ним і перехід на 
нові рівні розвитку. 

Святкуючи, ми мріємо, працюючи – набли-
жаємось до здійснення цих мрій. Тому закликаю 
усіх намріяне у святі відтворити у реальності 
– працею, ініціативами, вірними рішеннями, про-
фесійним управлінням та підтримкою». 

Мабуть, найбільшу насолоду від святкування все ж 
отримали батьки та діти, які протягом тривалого часу 
дарували усім свої щирі усмішки, коли захоплено брали 
участь в іграх, конкурсах змаганнях разом із професійними 
аніматорами. Діти поринули у світ казки, а батьки разом зі 
своїми дітками. Розважальну програму для діток було 
дуже доречно влаштовано, тому що такої спеки далеко 
від дому не дуже хочеться від’їжджати, аби бодай якось 
розважити малечу під час літніх канікул, а тут, вдома, 
розважались досхочу.

Також цьогоріч було встановлено на площі неймовірну 
кількість ігрових дитячих майданчиків, атракціонів, смач-
на кухня вабила неймовірними апетитними стравами, а 
колоритні виставки народної творчості неможливо було 
просто обійти. 

Одразу після дитячого драйву на сцену вийшов один із 
улюбленців молоді – переможець телепроєкту «Голос 
країни» Артем Кондратюк. Протягом години молодь 

підспівувала та підтанцьовувала з Артемом, до сцени про-
братися було складно. Варто зазначити, що співак тримав 
постійний зв'язок з молодими прихильниками, і це дуже по-
добалось молоді. Ба більше, після виступу на сцені Артема 
Кондратюка оточила молодь, бажаючи сфотографуватися 
з ним. Позитив емоцій зашкалював.

Заслужений артист України Арсен Мірзоян своїм 
виступом додав кожному присутньому романтизму. На 
площі настрій лише покращувався та набирав позитивних 
обертів. Дуже пощастило юним романівчанкам, які кину-
лися в очі Арсену вишуканими заплетеними косичками: 
співак запросив дівчат на сцену заспівати в дуеті пісню 
«Червона рута». Шквал емоцій викликав цей виступ.

Професійна радіоведуча Анастасія Галицька 
протягом усього свята невтомно та креативно проводила 
святкову програму. 

Яке ж то свято без дорослого драйву? Тож ближче до 
півночі, як і обіцяли організатори, драйвували усі. Яскраве 
вогняне шоу не залишило байдужим  нікого. Дух 
перехоплювало від побаченого. Як то кажуть: «Краще один 
раз побачити, ніж сто разів почути». 

А насамкінець – дискотека! Не просто дискотека, а 
разом із DJ Markovin.
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Життя – театр!
Лариса Бджілка

Неодноразово чули в 
побутових розмовах, що 
життя – це театр. І як з 
цим не погодитися? 

Життя насичене різними жит-
тєвими ситуаціями, в яких нам 
дуже часто доводиться грати роль 
позитивного, негативного, байду-
жого або відчайдушного актора. І 
хто як з цими ролями справляєть-
ся, показує життя. Іноді думаєш, 
можливо, переграв, можливо, не 
дограв, а можливо, й взагалі не по-
трібно було грати і просто бути 
самим собою. І здавна саме теа-
тральні вистави, які ми так любимо 
дивитися, показують нас самих зі 
сторони. Кожен з нас бачить себе 
у тій чи іншій ролі. І саме завдяки 
побаченому збоку можна зробити 

аналіз, як саме потрібно було вчи-
нити в минулому чи потрібно буде 
вчинити в майбутньому. 

Вистава комедійного жанру за 
мотивами п’єс українських класи-
ків. Більша половина актової зали 
була заповнена глядачами. Було 
весело. Артистично, професійно, 
вражаюче зіграли свої ролі усі 
артисти вистави, що підтвердили 
бурхливі оплески глядачів. Вкотре 
переконуємося що на Романівщині 

живуть талановиті від Бога люди, 
і в театральному напрямі також.

Після завершення вистави ке-
рівник Романівського відділу 
культури, туризму, молоді та 
спорту Тетяна Кучинська анон-
сувала показ вистави у всіх бу-
динках культури Романівської 
громади. 

Звання потрібно 
заслужити

9 липня у Романівському будинку культури 
відбулася атестація творчих аматорських ко-
лективів, які мають звання «народний», «зраз-
ковий», на предмет підтвердження їхнього 
статусу та які претендували на встановлення 
звання з метою вдосконалення забезпечення 
якісними культурними послугами.

Результат атестації наступний.

Отримали підтвердження звання «народний»:
• Народний аматорський хоровий колектив «Для душі» – керівник 

Ганна Ряба.

• Народна аматорська студія «Макрус» – керівник Михайло 
Назарець.

• Народний аматорський театр – керівник Ірина Савчук.

• Народний аматорський духовий оркестр – керівник Анатолій 
Скороход.

• Народний вокальний самодіяльний ансамбль «Сузір’я» – ке-
рівник Інна Поліщук.

Встановлено звання «народний» творчому аматорському во-
кальному колективу тріо «Червоні маки» – керівник Алла  Гринчук.

Підтвердив звання «зразковий» зразковий дитячий вокаль-
ний ансамбль «Пролісок» – керівник Наталія Шкуратенюк.

Щиро вітаємо творчі колективи та бажаємо й надалі 
дарувати нам море позитивних емоцій своїми виступами.

У Романові відкрили оновлений 104.ua клієнтський простір
8 липня у Романові відбулося 

відкриття центру обслугову-
вання клієнтів «104.ua клієнт-
ський простір». Тут можна 
вирішити будь-які «газові» 
питання. 

«104.ua клієнтський простір» обла-
штований у форматі відкритого просто-
ру – «Оpen space». Має зручне зонування, 
обладнаний сучасною комп’ютерною тех-
нікою, надає весь спектр консультацій, що 
стосуються використання природного газу. 
При замовленні послуг за кожним клієнтом 

закріплюється персональний менеджер, 
який супроводжуватиме процес придбання 
товарів або етапи виконання робіт.

Перелік послуг та товарів, які спо-
живачі газу можуть замовити у центрі 
«104.ua клієнтський простір»:

• підключення до газових мереж;
• розробка проєктної та технічної до-

кументації;
• газифікація домоволодіння;
• підбір газових приладів, смарт-модемів, 

сигналізаторів газу відомих європей-
ських та українських виробників;

• реконструкція систем газопостачання, 
заміна газового обладнання;

• технічне обслуговування будинкових 
газових мереж та приладів.

Новий центр «104.ua клієнтський 
простір» розташований за адресою: 
смт Романів, вул. Шевченка, 101а та 
обслуговуватиме близько восьми тисяч 
споживачів містечка та району.

Протягом двох тижнів у Романові латали вибоїни на дорогах

Лариса Бджілка

За два тижні до Дня селища у Романові «Укр-
Дор-Сервіс» латав вибоїни на вулицях Графа 

Ілінського та Небесної Сотні і, звичайно, на цен-
тральній площі Єдності.

До відома: «Укр-Дор-Сервіс» є субпідряд-
ною організацією, яка здійснює ремонт доріг 
на Романівщині.

Рішення № 128 виконавчого комітету  
«Про визначення організацій, установ, підприємств, відповідальних за 

благоустрій пам’ятників, пам’ятних знаків, обелісків, меморіалів, бюстів, 
які розташовані на території смт Романів»

№ з/п Назва пам’ятного знаку Назва організацій, установ, 
підприємств

1. Меморіальний комплекс Слави  Романівська селищна рада
2. Братська могила жертв фашизму (урочище «Стара 

цегельня»)
Романівська селищна рада

3. Братські могили жертв фашизму (урочище 
«Пісковня»- північна околиця лісопарку) - 4 од.

Романівська селищна рада

4. Пам’ятник радянським воїнам (кладовище) Романівська селищна рада
5. Пам’ятник жертвам голодомору та політичних 

репресій тоталітарного режиму
Романівська селищна рада

6. Пам’ятник борцям за волю України Романівська селищна рада
7. Пам’ятник на честь 2000-річчя Різдва Христового 

(хрест)
Романівська селищна рада

8. Пам’ятник Т. Г. Шевченку ОЗЗСО «Романівська гімназія»
9. Пам’ятник на честь 70-річчя школи ОЗЗСО «Романівська гімназія»
10. Пам’ятний знак ліквідаторам ЧАЕС КЗ «Романівська мистецька школа»
11. Пам’ятник землякам, які загинули в афганській 

війні
Романівський Будинок дитячої творчості

12. Пам’ятник загиблим партизанам, підпільникам і 
активістам району

Романівська бібліотека для дорослих

13. Братська могила радянських воїнів (вул. Заводська) ТОВ «Вівад 09»
14. Братська могила радянських воїнів (вул. Міжгірна) Романівський психоневрологічний інтернат

10 липня народний 
аматорський театр 
Романівського БК  
під керівництвом 
Ірини Савчук пред-
ставив прем’єру  
вистави «Наречені». 
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Місцевий чемпіонат Романівської 
громади одразу ж стає популярним

Віктор Єрофєєв

Чемпіонат Романівської се-
лищної ради, за намірами його 
організаторів, має допомагати 
утримувати бойову спортивну 
форму для двох представників 
Романівщини, що грають у 
чемпіонаті Житомирщини у 
вищій лізі і у першості Жито-
мирської області другої ліги. 

Йдеться, звісно ж, про романівську 
«Зорю-2» (виступає у другій лізі) і про 
вищолігівську «Зорю». 

Чемпіонат Романівської селищної ради 
за участі чотирьох команд стартував у 
неділю, 11 липня. Обидва матчі, які про-
йшли у безкомпромісній боротьбі, стали 
гарним елементом святкової програми у 
ході відзначення Дня селища Романів. Пер-
ша пара суперників викликала значний 
інтерес у глядачів та вболівальників, бо 
якраз у матчі «Зоря-2» (Романів) та «Зірка» 
(Врублівка) зустрілися не просто гравці, 
які грають у нинішньому  чемпіонаті Жи-
томирської області (вони були у складі 
обох команд), але й молоді футбольні 
таланти, які сьогодні поки що на підході 
до участі у чемпіонатах області. Врублів-
ська команда була підсилена кількома 
гравцями «Зорі», а «Зоря-2» у ході гри 
дала можливість показати себе молод-

шому поколінню романівського резерву 
із  числа вихованців Романівської ДЮСШ. 
Загалом матч між «Зорею-2» і «Зіркою» 
із Врублівки проходив за сценарієм де-
яких матчів першості Європи і тримав 
у напрузі тих глядачів, які прийшли на 
поле головної спортивної арени Романова. 
Остаточний результат гри – 2:1 на користь 
«Зорі-2». Тепер «Зірка» сподіватиметься 
на реванш, адже першість Романівської 
селищної ради пройде у два кола, а це 
означає, що учасники місцевого чемпіо-
нату зустрінуться між собою двічі.

 Друга гра стартового дня чемпіонату 
Романівської громади звела у поєдинку 
між собою команду «Еней», яка поєднала 
у своєму теперішньому складі ветеранів 
футболу Романова із деякими молодими 
футболістами, та команду «Легіон» із села 
Паволочки. Команда «Легіон» сьогодні 
вважається візитівкою села Паволочки і 
відзначається згуртованістю, злагодже-
ністю місцевих футболістів. Отож гра між 
«Енеєм» та «Легіоном» проходила також 
цікаво, бо жодна із команд не збиралася 
поступатися своєму супернику. Голів у 

цьому поєдинку глядачі так і не побачи-
ли, але зате переконалися, що і нульова 
нічия вболівальникам також приносить 
задоволення.

Окремо варто нагадати і про організа-
торів місцевого чемпіонату. Тут належним 
чином спрацювала селищна рада в особі 
начальника відділу культури, туризму, 
молоді та спорту Тетяни Кучинської. Як 
завжди, справною робочою конячкою у 
гарному ділі виявилася місцева ДЮСШ 
на чолі із В. В. Василевським. Ну і як не 
згадати про арбітрів футбольної першо-
сті Олега Пугача та Юрія Ковальчука, від 
кваліфікації та добросовісності яких за-
лежить дуже багато.

Нагадаємо нашим читачам, а 
разом із ними – усім любителям 
футболу із Романівської селищної 
ради, що тепер щонеділі (аж до 
14 серпня, коли відновлюється чем-
піонат Житомирщини) у Романові 
відбуватимуться ігри місцевого 
чемпіонату. 

Як показав перший тур першості 
Романівської селищної ради, за своєю 
видовищністю та настроєм гравців ігри 
чемпіонату матимуть неабияку популяр-
ність. Разом із тим тренери команд, які 
представляють Романів у чемпіонатах Жи-
томирщини, зможуть відкрити для себе 
хоча б декількох талановитих гравців, які 
прийдуть на заміну ветеранам, а можливо, 
й покращать досягнення романівського 
футболу загалом.

14 днів для батька:  
уряд затвердив новий  
вид відпустки при 
народженні дитини 

Анна Сергієнко

В Україні на законо-
давчому рівні закріпле-
но новий вид відпустки 
при народженні дитини 
для чоловіків та інших 
членів сім`ї. 

7 липня на засіданні уряд за-
твердив порядок надання такого 
виду відпустки. 

«У квітні парламент ухвалив 
надзвичайно важливий закон, що за-
безпечує рівні можливості матері 
та батька у догляді за дитиною та 
запроваджує новий вид відпустки при 
народженні дитини. Сьогоднішнє 
рішення уряду спрощує процедуру 
отримання такої відпустки через 
визначення чіткого механізму, умов 
та підстав її надання», – зазначи-
ла заступник міністра економіки 
України Світлана Глущенко.

Зазначається, що отримати 
оплачувану відпустку тривалістю 

до 14 календарних днів за кошти 
роботодавця можна лише один 
раз і не пізніше трьох місяців із 
дня народження дитини.

Отримати такий вид від-
пустки може:

• чоловік, дружина якого наро-
дила дитину;

• батько дитини, який не пе-
ребуває у зареєстрованому 
шлюбі з матір'ю дитини, за 
умови що вони спільно про-
живають, пов'язані спільним 
побутом, мають взаємні права 
та обов'язки;

• баба або дід, або інший по-
внолітній родич дитини, які 
фактично здійснюють догляд 
за дитиною, мати чи батько 
якої є одинокою матір'ю (оди-
ноким батьком).

Також у порядку наведено 
визначення термінів, якими слід 
керуватися при наданні відпустки 
(«одинока мати», «одинокий бать-
ко», «інший повнолітній родич 
дитини») та визначено перелік до-
кументів для кожної категорії осіб.

Романівське бюро правової 
допомоги інформує: порядок 
оформлення боргової розписки

Боргова розписка – це 
документ, який підтверджує 
боргові зобов’язання однієї 
особи перед іншою.

У ній повинні бути вказані 
умови передачі грошей в борг та 
їхнє повернення. Розписка по-
винна містити всю інформацію, 
необхідну для встановлення у суді 
факту правовідносин між позива-
чем та відповідачем за договором 
позики. 

Розписка пишеться позичаль-
ником від руки і повинна місти-
ти в собі таку інформацію: назва 
документа (розписка); прізвище, 
ім’я, по батькові, номери пас-
портів, ідентифікаційні коди та 
адреси реєстрації позичальника 
та особи, в якої він бере гроші в 
борг і якій він зобов’язується їх 
повернути; грошова сума, назва 
валюти (всі  суми повинні бути 
написані цифрами та прописом, 
щоб унеможливити виправлення). 
Повинна бути вказана дата, до 
якої позичальник зобов’язується 
повернути кошти. Умови надання 
коштів у позику – з відсотками 
чи без відсотків. Якщо позика на-

дається під відсотки, необхідно 
вказати їхній розмір та порядок 
сплати – щомісяця чи в кінці 
терміну. Дата та місце складання 
розписки та особистий підпис 
боржника. До боргової розписки 
можна додати ксерокопії сторінок 
паспорта, посвідчені підписами 
позичальника, та фото цінностей, 
які передаються у користування. 

Розписку в отриманні гро-
шових коштів краще залишити 
у себе для підтвердження на-
дання грошей в борг. У розписці 
неприпустимими є виправлення 
і закреслення. Договір позики 
вважається укладеним з моменту 
передачі грошей або речей. Якщо 
в розписці позичальник не вкаже, 
що отримав кошти (речі), то суд 
не визнає це позикою, і своїх гро-
шей (речей) позикодавець може 
вже й не отримати. 

В подальшому вимогу про 
сплату боргу нобхідно відправити 
на адресу боржника рекомендо-
ваним листом з повідомленням 
про вручення адресату, з описом 
вкладень у лист. У разі, якщо про-
тягом 30 календарних днів з дня 

отримання вимоги боржник не 
сплатить грошове зобов’язання, 
будуть підстави звернутись до 
суду із позовом про стягнення 
заборгованості. 

Крім цього, у відповідності до 
вимог ст. 257 ЦК України, перед-
бачено строки позовної давності 
про стягнення боргу за розпискою 
– 3 (три) роки. 

Отже, боргову розписку не 
обов’язково посвідчувати нота-
ріально, але її краще складати в 
присутності свідків, які можуть 
підписами засвідчити факт 
передачі грошей чи майна. Це 
може бути додатковою гарантією 
повернення коштів у разі звер-
нення до суду.   Боржник, який 
прострочив виконання грошового 
зобов’язання, на  вимогу кредито-
ра зобов’язаний сплатити суму 
боргу з урахуванням встановле-
ного індексу інфляції за весь час 
прострочення, а також три про-
центи річних від простроченої 
суми, якщо інший розмір про-
центів не встановлений договором 
або законом. 

За більш 
детальнішим 
роз'ясненням 
ви можете 
звернутися 
до фахівця 

відділу Романівського бюро 
правової допомоги Берди-
чівського місцевого центру 
з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги та 
до фахівців Бердичівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної право-
вої 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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Свідоцтво про вакцинацію і ковідний 
сертифікат – зелене світло для туризму

Масштабна вакцинація від 
коронавірусу нарешті знову 
відчиняє двері для активних 
подорожей.

Із паспортом вакцинації люди можуть 
без проблем їхати на відпочинок чи у спра-
вах. В Україні також є документи на під-
твердження щеплення від COVID-19. Це 
– міжнародне свідоцтво про вакцинацію 
і ковідний сертифікат. Їх можна отримати 
після двох доз вакцинації. У чому різниця 
між ними? І куди можна поїхати з цими 
документами? Відповіді на ці запитання 
зібрав Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Міжнародне свідоцтво про 
вакцинацію

За інформацією Центру громадського 
здоров’я МОЗ, міжнародне свідоцтво про 
вакцинацію проти COVID-19 можна отри-
мати після введення другої дози. Документ 
видається у паперовій формі у будь-якому 
медичному закладі, підключеному до елек-
тронної системи охорони здоров’я. Щоб 
його отримати, потрібно звернутися до 
свого сімейного лікаря. 

Свідоцтво заповнюють на основі даних 
про щеплення, які були внесені до електро-
нної системи охорони здоров’я (eHealth). 
Мова документа – англійська або фран-
цузька. Також додатково свідоцтво пере-
кладають українською мовою. 

У документі обов’язково зазначають-
ся прізвище та ім’я пацієнта латинкою, а 
також назва препарату і дата вакцинації. 
Пацієнт підтверджує інформацію своїм 
підписом, а лікар – підписом та офіційним 
штампом медичного закладу.

У ЦГЗ уточнюють, що за потреби й 
за запитом людини заклад має надру-
кувати та оформити його (свідоцтво, – 
ред.) згідно із міжнародними вимогами.  
Термін дії міжнародного свідоцтва про 
вакцинацію – один рік із можливим по-
довженням. 

Водночас громадяни, яким протипока-
зане щеплення проти COVID-19, замість 
свідоцтва можуть отримати письмове по-
яснення про відсутність щеплення. Цей 
документ також буде англомовним.

COVID-сертифікат
Експерти закликають не плутати між-

народне свідоцтво із ковідним сертифіка-
том. Хоч обидва документи міститимуть 
схожу інформацію, але це різні поняття. 
COVID-сертифікат видаватиметься термі-
ном на пів року (180 днів) і буде доступний 
в електронному форматі. Над технічним 
впровадженням COVID-сертифікатів пра-
цюють команди Міністерства цифрової 
трансформації, Міністерства охорони 
здоров’я, Національної служби здоров’я, 
Міністерства закордонних справ і при-
кордонної служби.

Мінцифри вже розпочало бета-тесту-
вання ковідних сертифікатів. Долучитися 
до проєкту можуть усі, хто повністю вак-
цинувався. Для участі у бета-тестуванні 
необхідно зареєструватися на сайті team.
diia.gov.ua.

«Що таке ковідний сертифікат? Це до-
кумент у "Дії", який підтверджуватиме ваш 

статус про вакцинацію в Україні, на тери-
торії ЄС та інших країнах. Працюватиме, 
як і будь-який інший документ у «Дії», його 
дійсність можна буде перевірити через QR-
код», – написав на своїй сторінці у Facebook 
віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової 
трансформації Михайло Федоров.

Сертифікат з’явиться у «Дії» поруч з 
іншими цифровими документами користу-
вача. Розробники заявляють, що за потреби 
його можна буде роздрукувати. При цьому 
планується внутрішній та міжнародний 
сертифікати. 

З яким документом виїжджати  
за кордон?

Кожна країна має власні правила в’їзду 
і транзиту, пов’язані з пандемією COVID-19. 
Про них можна дізнатися на спеціальному 
сайті МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua. Нині існу-
ють варіанти в’їзду з паспортом вакцинації, 

негативним ПЛР-тестом (термін дії – 72 
години із моменту взяття зразка) або ж без 
обмежень. Втім, частина країн досі закрита 
для туристів. Але, як зазначають експерти, 
найімовірніше, відкриє кордони лише для 
вакцинованих мандрівників.

Сьогодні МЗС України разом із МОЗ 
та Мінцифри ведуть переговори з різни-
ми країнами світу про взаємне визнання 
міжнародних документів про вакцина-
цію. Власне, до ЄС українці вже зможуть 
подорожувати із міжнародним ковідним 
сертифікатом.

«З липня українці зможуть почати 
отримувати ковідний сертифікат, який 
значно спростить виїзд до країн Європей-
ського Союзу. Цей документ вже внесено до 
міжнародного репозитарію ЄС, а водночас 
Міністерство закордонних справ веде пере-
мовини з іншими державами щодо визнання 
цього сертифіката», – розповів голова Цен-
тру громадського здоров’я Роман Родина.

Водночас наявність ковідного 
сертифікату не означає, що 
його власники можуть нехту-
вати карантинними правила-
ми. І в Україні, і за кордоном 
досі існують протиепідемічні 
обмеження: масковий ре-
жим, соціальна дистанція, 
обов’язкове використання ан-
тисептиків тощо. Дотримання 
цих норм залишається важ-
ливим чинником у боротьбі 
з пандемією COVID-19.

У МОЗ наголошують, що всі вакцини, 
які використовує Україна, схвалені Всес-
вітньою організацією охорони здоров’я. 
Серед них затверджені в ЄС – Pfizer та 
AstraZeneca (Vaxzevria). А китайська 
Вакцина CoronaVac перебуває на розгляді 
Євросоюзу. 

Щепитися проти коронавірусу в Україні 
можна у центрах масової вакцинації, за-
писавшись через «Дію» або контакт-центр 
МОЗ: 0 800 60 20 19. Пріоритетні групи 
населення і люди віком 60+ можуть запи-
сатися на вакцинацію у сімейного лікаря 
чи найближчому пункті щеплень.

Монетизація субсидій: «живі» гроші для всіх
До травня цього року 

українці мали мож-
ливість отримувати 
субсидію як у грошо-
вій готівковій формі 
(«живими» грошима на 
банківську картку або 
через пошту), так і в 
грошовій безготівковій 
формі (коли Ощадбанк 
перераховував суми 
надавачам житлово-ко-
мунальних послуг). 

92% тих, кому були призначені 
субсидії, отримували їх у грошо-
вій готівковій формі. З травня, 
згідно з Постановою уряду «Про 
внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України» від 14 
квітня 2021 року, субсидію «жи-
вими» грошима отримуватимуть 
уже всі. І якраз ця зміна викликає 
у громадян чимало запитань. Мі-
ністерство соціальної політики 
відібрало найтиповіші з них і дає 
роз’яснення.

- Якщо документи на суб-
сидію подавалися на початку 
минулого опалювального сезо-
ну, а кошти перераховувалися 
в Ощадбанк, який оплачував ко-

мунальні платежі, то чи треба 
заново все оформлювати?

- Так, потрібно. Тому що гро-
мадянин має вказати, куди саме 
потрібно перераховувати кошти: 
на банківський рахунок чи на від-
ділення пошти. У таких випадках 
не передбачено автоматичного 
призначення житлової субсидії 
на наступний період. Нагадаємо, 
19 травня 2021 року уряд прийняв 
рішення, згідно з яким розгляд 
питань щодо призначень житло-
вих субсидій на наступний рік 
домогосподарствам, що отриму-
вали житлову субсидію в опалю-
вальному сезоні 2020-2021 років, 

буде проводитися без звернень 
громадян, окрім

- домогосподарств, яким  гро-
шова субсидія  надавалася у гро-
шовій безготівковій формі;

- була призначена за фактич-
ним місцем проживання осіб 
(орендарі житлових приміщень, 
внутрішньо переміщені особи);

 - була призначена без ураху-
вання окремих осіб з числа за-
реєстрованих у житловому при-
міщенні, які не проживають за 
місцем реєстрації.

- До квітня отримувала без-
готівкову субсидію. У червні 
подала заяву в Ощадбанк для 

переведення залишку субсидії за 
квітень на картковий рахунок. 
Коли можна буде отримати ці 
кошти?

- Для одержувачів безготів-
кової субсидії передбачено, що 
Ощадбанк перераховує суми суб-
сидії за минулий опалювальний 
період, які зекономлені станом 
на 1 червня поточного року. Нині 
таке перерахування здійснюється 
для одержувачів, які мають від-
криті рахунки в Ощадбанку, тому 
відповідні кошти найближчим 
часом мають бути відображені 
на банківському рахунку. Якщо 
ж одержувач не має відкритого 
рахунку Ощадбанку, то у такому 
разі для отримання зекономлених 
сум субсидії рахунок слід відкри-
ти до грудня поточного року.

- Раніше субсидія надходила 
на карту ПриватБанку, з якої 
ми самі оплачували комунальні 
послуги. Чи треба зараз понов-
лювати документи?

- Питання про перепризначен-
ня субсидії на наступний період 
буде розглядатися автоматично 
без вашого звернення, оскільки ви 
отримували її до цього «живими» 
грошима. У таких випадках, як 
зазначається у рішенні уряду від 
19 травня ц. р., питання розгляда-
ється без звернення громадян, які 
отримували житлову субсидію в 

опалювальному сезоні 2020-2021 
років.

- Чи буде нарахована пеня за 
травень через невчасну сплату 
комунальних послуг, якщо ви-
ною тому затримка субсидії ?

- Як зазначено у статті 26 За-
кону України «Про житлово-ко-
мунальні послуги», пеня не на-
раховується за умови наявності 
заборгованості держави за надані 
населенню пільги та житлові суб-
сидії.

- Чи може онук на свій бан-
ківський рахунок отримувати 
субсидію, оформлену на бабу-
сю?

- Ні, виплати йдуть тільки на 
рахунок заявника.

- Коли запрацює сайт отри-
мувачів субсидій ?

- Реєстр отримувачів субсидії, 
до якого є доступ за посиланням 
https://subsidii.ioc.gov.ua, працює 
у штатному режимі. Інформація 
у ньому оновлюється щомісяця. 
Найближчим часом до нього бу-
дуть завантажені дані про при-
значені органами соціального 
захисту населення у червні по-
точного року житлові субсидії (на 
неопалювальний сезон з травня 
по вересень включно).

Джерело:  
Міністерство соціальної  

політики України
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ОВЕН
Пощастить у профе-

сійній сфері – ваші ідеї 
оцінять. Займіться собою: 

перегляньте режим харчування, 
займіться спортом. 

ТЕЛЕЦЬ
Подумайте про те, 

чи не забагато ви ви-
трачаєте. Складіть чіткий гра-
фік і дотримуйтеся його, аби все 
встигнути. 

БЛИЗНЮКИ
На вас чекає цікавий 

і насичений тиждень. На 
вихідних у вашу голову прийде 
чудова ідея – негайно її реалі-
зуйте. 

РАК
Зорі обіцяють Ракам 

кардинальні зміни. На вас 
чекає досить спокійний 

період. Насолоджуйтеся від того, 
що відбуватиметься. 

ЛЕВ
Не беріться за усе і 

одразу. Вдалий період 
приступити до справ, які довго від-
кладали. У вільний час займіться 
самоосвітою. 

ДІВА
Є всі шанси реалізува-

ти ідеї, які довго виношу-
вали в голові. На вихідних 

приділіть час спілкуванню з бать-
ками.

ТЕРЕЗИ
Цілком можливо, що 

на роботі чекають пози-
тивні зміни. Більше часу 

приділіть сім̀ ї, яка підтримає усі 
ваші плани і починання. 

СКОРПІОН
Цього тижня приді-

літь час не лише роботі, а 
й дому. Дослухайтеся до 

старших. У вихідні знайдіть час 
для себе. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не бійтеся змін – 

вони принесуть багато 
хорошого у ваше життя. На ви-
хідних присвятіть час особливій 
для вас людині. 

КОЗЕРІГ
Максимально плідно 

попрацюйте на цьому 
тижні, але і про другу 

половинку не забудьте. Невдалий 
час для відпочинку. 

ВОДОЛІЙ
Досить цікавий тиж-

день. На вас чекають нові 
приємні знайомства. На 

вихідних не укладайте ніяких до-
говорів. 

РИБИ 
Ваша робота стане 

для вас невичерпним 
джерелом енергії. Зосе-

редьтеся на одній справі. У вихідні 
знайдіть час для відпочинку. 
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Смачного!

Роботи у квітнику 
у липні

Квітник у липні 
представлений у всій 
пишноті.

Радують шикарним цвітін-
ням троянди і дельфініум, біли-
ми зірками виділяється ромен, 
барвистими стрілами зацвітають 
гладіолуси, ніжними бубонцями 
красуються дзвіночки, ошатною 
прикрасою арок і альтанок ста-
ють клематиси.

Роботи у квітнику у липні 
спрямовані на обрізку багато-
річників, що відцвіли, полив 
і підживлення квітників.

На початку місяця ви-
копують тюльпани, якщо не 
зробили це минулого місяця. 
Виняток можна зробити лише 
для ботанічних і тюльпанів серії 
«Тріумф», їх викопують раз у 3-4 
роки.

Після викопування росли-
ни залишають на пару днів для 
просушки разом зі стеблами, 
вибирають сухе місце в тіні. 
Щоб тюльпани не переплута-
ти, кожен сорт розкладають в 
окремий ящик. Через тиждень 
тюльпани перебирають, аку-
ратно відокремлюють стебло 
і розбирають на цибулини. 
Рослини залишають до осені в 
сухому темному приміщенні, 
наприклад в сараї. Бажано при-
міщення провітрювати, інакше 
цибулини почнуть гнити або 
покриються цвіллю.

Роботи у квітнику у липні 
– це обов’язкова підв’язка ви-
сокорослих багаторічників, 
прив’язують до опор дельфі-
ніум, дзвіночки, наперстянку, 
язичник. У кількох місцях 
кріплять до кілків квітконоси 
гладіолусів.

На початку місяця багато-
річники підгодовують комплек-
сним мінеральним добривом, 
наприклад «Кеміра», розводять 
у відрі води дві ложки добрива. 
Як альтернативний варіант змі-
шують літр зеленого добрива 

і 0,5 л зольної витяжки в 10 л 
води. Попередньо квітник по-
ливають звичайною водою. Азот 
у чистому вигляді у липні вже 
не застосовують.

Якщо ви викопували для 
просушування цибулини ім-
ператорського рябчика, пере-
віряють їхній стан. Вони повинні 
бути в ящику з сухим піском, 
поміщені повністю в пісок, 
інакше цибулини висохнуть. 
Не пізно викопати цибулини і 
на початку місяця.

Роботи у квітнику у лип-
ні – це своєчасне видален-
ня відцвілих квітконосів. У 
дельфініума, ромену і ірисів їх 
вирізують на рівні грунту, щоб 
стимулювати формування нової 
розетки, яка і піде під зиму. У 
дельфиниума «піньочок» після 
зрізання квітконоса накривають 
ковпачком, наприклад від по-
мади, щоб не накопичувалася 
вода і коріння не загнило.

Роботи у квітнику у липні – 
це уявне формування нових 
клумб і міксбордерів. Визна-
чають, які зміни потрібні саду, 
поки всі багаторічники в цвіту, 
і планують пересадку і поділ 
багаторічників, що розрослися. 
Такі роботи можна проводити 
вже з середини серпня.

Роботи у квітнику у лип-
ні стосуються і розарію. 
Обов’язково видаляють відцвілі, 
роблячи зріз над першим справ-
жнім листом, що складається з 
п’яти, а не з трьох листочків. Ви-
сокі троянди підв’язують, у спе-
ку поливають двічі на тиждень, 
розподіляючи по відру води на 
кущ. Проводять ті ж підгодівлі, 
що і для багаторічників.

Роботи у квітнику у липні – 
це виявлення шкідників, ретель-
но оглядають троянди на появу 
попелиці і розанного пильщика, 
при виявленні обробляють кар-
бофосом або актарою.

Якщо у липні придбали 
для саду нових вихованців, 
їх висаджують під вечір з 
обов’язковим видаленням квіт-
коносу, щоб рослина витрачала 
сили тільки на укорінення. У 
спекотні дні після висадки квіти 
притіняють. Якщо рослини із за-
критою кореневою системою, їх 
прикопують в тіні і висаджують, 
коли спека спаде.

Джерело: https://agronet.com.ua/

Шоколадне морозиво
Інгредієнти: 3 жовтки, 3 ст. 

ложки цукрової пудри, 1,3 склян-
ки молока, 120 г шоколаду, 3 ст. 
ложки води, 6 ст. ложок жирних 
вершків. 

• Встановіть морожницю на 
мінімальну температуру. Жовт-
ки розітріть з цукровою пудрою, 
потім, помішуючи ложкою, по-
вільно вилийте до них молоко, що 
майже закипіло, тонкою цівкою.

• Отриману суміш процідити 
в каструлю підходящого розмі-
ру і варити на слабкому вогні до 
загусання. Шматочки шоколаду 
покласти у воду і розтопити на 
водяній бані. Збити вершки. До-
дати в загуслу суміш спочатку 
шоколад і потім вершки. Все ре-
тельно перемішати, перекласти в 
мороженицю і заморозити.

Полуничне морозиво
Інгредієнти: 450 г свіжої полу-

ниці, 110 г цукру, 4 склянки холод-
ної води, одна десертна ложка соку 
лимона, одна десертна ложка соку 
апельсина.

• У каструльці змішати цукор 
і воду та поставити на повільний 
вогонь. Постійно помішувати, поки 
цукор не розчиниться. 

• Закип’ятити сироп і пере-
мкнути комфорки на сильний 
вогонь, варити п’ять хвилин. 

Прибрати з вогню та охолодити. 
• Полуницю ретельно проми-

ти і зробити з неї пюре. Змішати 
полуницю з соками і остиглим си-
ропом. Перекласти суміш у плоску 
форму і помістити в морозильник 
на ніч.

• Перед тим, як подати на стіл, 
витягнути з морозилки і залиши-
ти на 30 хв., щоб морозиво стало 
м’якшим та легко виймалося з 
форми.

Ванільне морозиво
Інгредієнти: 0,5 л молока, 50 г 

цукру, 25 г крохмалю, 10 г ваніль-
ного цукру, 1 яйце. 

• 375 мл молока змішати з 40 
г цукру і трохи поварити, потім 
молоко, що в нас залишилося (125 
мл), змішати з крохмалем, додати 

до решти молока і ретельно про-
варити. Зняти з вогню і додати 
ваніль. Охолодити. 

• Жовток розтерти до білого 
стану з цукром і перемішати з 
сумішшю. Заморозити.

Вершкове морозиво
Інгредієнти: 3 склянки моло-

ка або вершків, 1 склянка цукру, 
3 яйця, 2 пакетики ванільного по-
рошку. 

• Жовтки покласти в кастру-
лю, перемішати з цукром та ва-
ніллю, помішуючи, додати гаряче 
молоко (вершки), а потім постави-

ти на плиту та варити, постійно 
помішуючи суміш дерев’яною 
ложкою. Коли суміш трохи за-
гусне і зникне піна, прибрати 
каструлю з плити, зцідити і за-
морозити.

Джерело: 
https://smachni-recepti.pp.ua/
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UA: ÏÅÐØÈÉ

07.05, 00.20 Т/с "Доктор
Блейк" 16+

08.05 Невідомі Карпати
08.20 Візуальний код
08.50 ЗаАрхівоване
09.35 Т/с "Гордість" 12+
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 Країна пісень
17.30 Д/ц "Світ природи"
18.55 Вижити у рифах
19.55,21.55 Д/ц "Дикі тва�

рини"
23.00 Перша шпальта

1+1

09.25, 10.20 "Життя відо�
мих людей"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Т/с "Свати"
22.55,02.55 Т/с "Сидорен�

ки�Cидоренки" (12+)
00.35 Х/ф "Зоряний пил"

²ÍÒÅÐ

08.55,18.00, 03.10 Ток�шоу
"Стосується кожного"

10.50 Х/ф "Жандарм із
Сан�Тропе"

12.50 Х/ф "Жандарм у
Нью�Йорку"

14.50 Х/ф "Жандарм одру�
жується"

16.35 "Жди меня. Україна"
20.00,02.25 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шер�

лока Холмса і докто�
ра Ватсона"

ÑÒÁ

06.50 Т/с "Комісар Рекс"
10.50 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
13.40, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
16.00, 18.05, 22.50 Т/с

"Слід" 16+
19.40 "Звана вечеря" 12+
00.45 "Детектор брехні" 16+

ICTV

09.10 Х/ф "Тремтіння
землі

12.45,15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Х/ф "Тремтіння

землі
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф "Рембо�4"
22.15 Х/ф "Полювання на

злодіїв" 16+
01.05 Х/ф "Зелена книга"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.55 Т/с "Надприродне"
10.50 Х/ф "Блакитна лагу�

на"
12.55 Х/ф "Повернення в

Блакитну лагуну"
15.00 Х/ф "Блакитна лагу�

на: Пробудження"
16.55 Т/с "Будиночок на

щастя"
19.00 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Відпадний пре�

под"
01.45 "Improv Live Show"

ÍÒÍ

06.40 Т/с "Паршиві вівці"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI
12.30,16.30, 19.00, 03.00

"Свідок"
14.50,17.00, 03.30 "Випад�

ковий свідок"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Т/с "Сліпа зона"
00.45 Х/ф "Поганий лейте�

нант" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедли�

вості 16+
14.30,15.30, 02.00 Історія

одного злочину 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Затемнен�

ня"
00.10 Велика деолігархіза�

ція
03.30 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

07.05, 00.20 Т/с "Доктор
Блейк" 16+

08.05 Невідомі Карпати
08.20 Візуальний код
08.50 ЗаАрхівоване
09.35 Т/с "Гордість" 12+
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 Країна пісень
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер � чуття"
21.55 Д/ц "Дикі тварини"
23.00 Наші гроші

1+1

09.25, 10.20 "Життя відомих
людей"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.50,02.40 Т/с "Сидорен�

ки�Cидоренки" (12+)
00.30 Т/с "Брати Грімм"

²ÍÒÅÐ

09.50 Т/с "Моя сім'я та інші
звірі" 12+

11.50 Х/ф "007: Доктор
Ноу"

17.00 "Вещдок
18.00 "Стосується кожного"
20.00,01.45 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шер�

лока Холмса та док�
тора Ватсона. Собака
Баскервилів"

ÑÒÁ

06.25 Т/с "Комісар Рекс"
10.40 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
13.40, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
16.00, 18.05, 22.50 Т/с

"Слід" 16+
19.40 "Звана вечеря" 12+
00.40 "Детектор брехні" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.15,21.30 Дизель�шоу
11.45,23.05 "На трьох" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.15, 16.10 Х/ф "Наймані

вбивці" 16+
16.25 Х/ф "Танго і Кеш"
18.45,21.10 Факти. Вечір
00.20 Х/ф "Гра" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.55 "Орел і решка"
10.05 Т/с "Надприродне"
12.50 "Аферисти в сітях"
14.50 Х/ф "Книга

джунглів"
16.50 Т/с "Будиночок на

щастя"
19.00 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Махач вчи�

телів" 16+
22.50 Х/ф "Денніс�мучи�

тель"
00.50 "Improv Live Show"

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.10 "Свідок"

09.00 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
17.50 "Будьте здоровi"
23.00 Т/с "Сліпа зона"
00.40 "Легенди бандитсь�

кого Києва"
01.45 "Реальні злочинці"
03.00 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедли�

вості 16+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Затемнення"
23.10, 02.00 Т/с "Німа" 16+
01.30 Телемагазин
02.50 Гучна справа
03.35 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

07.05, 00.20 Т/с "Доктор
Блейк" 16+

08.05 Невідомі Карпати
08.20 Візуальний код
08.50 ЗаАрхівоване
09.35 Т/с "Гордість" 12+
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 Країна пісень
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер � чуття"
21.55 Д/ц "Дикі тварини"
23.00 Д/ц "Світ природи"

1+1

09.25, 10.20 "Життя відомих
людей"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Т/с "Свати"
22.55, 03.25 Т/с "Сидорен�

ки�Cидоренки" (12+)
00.35 Х/ф "Хранителі" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.50 Т/с "Моя сім'я та інші
звірі" 12+

11.50 Х/ф "007: Із Росії з
любов'ю" 16+

17.00 "Вещдок.
18.00 "Стосується кожного"
20.00,01.45 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шерло�

ка Холмса та докто�
ра Ватсона. Скарби
Агри"

ÑÒÁ

06.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
13.40, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
16.00, 18.05, 22.50 Т/с

"Слід" 16+
19.40 "Супербабуся" 12+
00.40 "Детектор брехні" 16+

ICTV

09.15,19.25 Надзвичайні но�
вини

10.15,21.55 Дизель�шоу
11.40,13.15, 23.15 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Х/ф "Денне

світло" 16+
17.00 Х/ф "Рембо�4" 16+
18.45 Факти. Вечір
20.25 Спецпроект "МН�17.
00.30 Х/ф "Пункт призна�

чення�4" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.45 "Орел і решка"
09.50 Т/с "Надприродне"
12.30 "Аферисти в сітях"
14.30 Х/ф "Відпадний пре�

под" 16+
16.50 Т/с "Будиночок на

щастя"
19.00 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Черговий тато"
00.40 "Improv Live Show"

ÍÒÍ

07.50,14.50, 17.00, 02.50
"Випадковий свідок"

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

09.00 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
17.50 "Вартість життя"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
00.45 "Легенди бандитсько�

го Києва"
01.45 "Реальні злочинці"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедли�

вості 16+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Затемнення"
23.10, 02.00 Т/с "Втікачі"

12+
02.50 Гучна справа
03.35 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.35 Т/с "Гордість" 12+
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт. ВІА "Кобза"
17.30,19.30 Д/ц "Світ дикої

природи"
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер � чуття"
21.55 Д/ц "Дикі тварини"
23.00 Схеми.
01.10 Пишемо історію
01.25 Суспільна студія

1+1

09.25, 10.20 "Життя відомих
людей"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Т/с "Свати"
22.55, 03.00 Т/с "Сидорен�

ки�Cидоренки" (12+)
00.35 Х/ф "Дев'ята брама"

(16+)

²ÍÒÅÐ

09.50 Т/с "Готель "Імпері�
ал" 16+

12.00 Х/ф "007: Голдфін�
гер"

17.00 "Вещдок
18.00 "Стосується кожного"
20.00,01.45 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шер�

лока Холмса та док�
тора Ватсона. Двад�
цятий вік починаєть�
ся"

ÑÒÁ

06.40 Т/с "Комісар Рекс"
10.40 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
13.40, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
16.00, 18.05, 22.50 Т/с

"Слід" 16+
19.40 "Супербабуся" 12+
00.40 "Детектор брехні" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.15,21.30 Дизель�шоу
11.50, 13.15 Х/ф "Гра" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.10, 16.10 Х/ф "Полюван�

ня на злодіїв" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.25,02.00 Анти�зомбі
23.05 Скетч�шоу "На трьох"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.55 "Орел і решка"
09.55 Т/с "Надприродне"
12.40 "Аферисти в сітях"
14.30 Х/ф "Відпадний пре�

под 2" 16+
16.50 Т/с "Будиночок на

щастя"
19.00 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Ну що, приїха�

ли?"
23.00 Х/ф "Ну що, приїхали:

Ремонт"
ÍÒÍ

07.50,14.50, 17.00, 02.50
"Випадковий свідок"

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

09.00 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
17.50 "Правда життя"
23.00 Т/с "Сліпа зона"
00.40 "Легенди бандитсько�

го Києва"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедли�

вості 16+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Затемнення"
23.10, 02.00 Т/с "Компаньй�

онка" 12+
01.30 Телемагазин
03.15 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.35 Т/с "Гордість" 12+
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
12.00,18.20 Суспільна сту�

дія
13.10 Cтудія Токіо�2020
13.50,22.05 ХХХII літні

Олімпійські ігри. Це�
ремонія відкриття

18.55 Перша шпальта
19.30 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
19.55 Д/ц "Супер � чуття"
21.45 Доба Олімпійських

ігор
03.00 ХХХII літні

Олімпійські ігри
1+1

09.25, 10.20, 03.55 "Життя
відомих людей"

11.15, "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
20.20 "Одруження наосліп
22.25 Х/ф "Ніч у музеї
00.25 Х/ф "Монстро" (16+)
02.05 Т/с "Брати Грімм"

(16+)

²ÍÒÅÐ

05.25,23.05 "Слідство
вели... з Леонідом Ка�
невським"

08.50 "Позаочі"
09.50 Т/с "Готель "Імпері�

ал" 16+
12.00 Х/ф "007: Куляста

блискавка"
17.00 "Вещдок.
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Фантомас"
02.35 "Жди меня. Україна"

ÑÒÁ

05.25 Х/ф "Полювання на
колишню" 16+

07.45 "Врятуйте нашу сім'ю"
13.25, 14.50, 18.05 Т/с

"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
22.50 Т/с "Слід" 16+
00.40 "Детектор брехні" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.15,20.10 Дизель�шоу
11.50,23.40, 01.50 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
12.25, 13.15 Х/ф "Зелений

шершень" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.25, 16.10 Х/ф "Перший

лицар" 12+
18.45 Факти. Вечір
23.00  "На трьох�10" 16+
03.30 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 "Аферисти в сітях"
14.25 Х/ф "Після заходу

сонця" 16+
16.15 Х/ф "Золото дурнів"
18.50 Х/ф "Білі ціпоньки"
21.00 Х/ф "Ціпонька" 16+
23.05 Х/ф "Три метри вище

неба" 16+
01.50 "Improv Live Show"

ÍÒÍ

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

09.00 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:

Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
00.45 "Легенди бандитсько�

го Києва"
01.45 "Реальні злочинці"
03.15 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с "Мама моєї донь�

ки" 12+
14.40, 15.30 Т/с "Вісімнад�

цятирічний олігарх"
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
23.00 Перші. Шоу Василя

Голованова
00.15, 02.00 Т/с "Незабута"
04.15 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 ХХХII літні
Олімпійські ігри

18.00,21.00, 00.00 Новини
18.20 ХХХII літні

Олімпійські
00.25 Х/ф "Сватання на

Гончарівці"
02.00 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
03.00 ХХХII літні

Олімпійські ігри
1+1

05.15,19.30 ТСН: "Теле�
візійна служба новин"

06.00,07.00 "Життя відомих
людей"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,18.30 "Світ навиворіт"
14.00 Т/с "Свати"
20.15,02.50 "Вечірній квар�

тал"
22.10,04.20 "Жіночий квар�

тал"
23.20 "Світське життя.

2021"
00.20 Х/ф "Дев'ята брама"

(16+)

²ÍÒÅÐ

05.20 "Телемагазин"
05.50,03.50 "Орел і решка.

Морський сезон"
06.45 "Слово Предстоятеля"
06.55 Х/ф "Том Сойєр"
09.00 "Готуємо разом. До�

машня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Вертикаль"
12.40 Х/ф "Місце зустрічі

змінити не можна"
20.00,03.20 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 Х/ф "Ти будеш моєю"
00.05 Т/с "Нехай говорять"
04.45 Х/ф "Де ти, Багіро?"

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома.
Нова історія"

05.55 "Наречена для тата"
12+

13.55,23.20 "Звана вечеря"
12+

16.25 "Супербабуся" 12+
21.00 " М а с т е р Ш е ф .

CELEBRITY" 12+
ICTV

07.30, 11.00 Т/с "Вижити за
будь�яку ціну"

08.40,12.20, 13.00 Скетч�
шоу "На трьох" 16+

09.45 Дизель�шоу 12+
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Перший лицар"
16.35 Х/ф "Будь кмітли�

вим!" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Як викрасти

хмарочос" 16+
21.25 Х/ф "Копи на

підхваті" 16+
23.35 Х/ф "Адреналін" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 Х/ф "Королівський
коргі"

10.05 "Орел і решка
15.10 Х/ф "Ну що, приїха�

ли?"
19.05 Х/ф "Двоє: я і моя

тінь"
21.00 Х/ф "Мій шпигун" 12+
23.10 Х/ф "Три метри вище

неба 2: Я тебе хочу"
01.55 "Improv Live Show"

ÍÒÍ

07.05 Т/с "СБУ.
11.05 "Україна вражає"
12.50 "Випадковий свідок
14.00 Т/с "Смерть у раю"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,03.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Близнюки�дра�

кони" (16+)
21.35 Х/ф "Ведмежатник"
00.00 Х/ф "Викрадений"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.25,03.10 Реальна місти�

ка
08.50 Т/с "Я заплачу завт�

ра" 12+
12.45, 15.20 Т/с "Час йти,

час повертатися" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Сім'я на

рік" 12+
20.00 Головна тема
23.00, 02.00 Т/с "Мама моєї

доньки" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00 ХХХII літні
Олімпійські ігри

18.00,21.00, 00.00 Новини
18.20 ХХХII літні

Олімпійські ігри
1+1

05.00,19.30 "ТСН�Тиждень"
07.00 "Життя відомих лю�

дей"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�Забава"
09.45,04.20 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.

2021"
21.00 Х/ф "Люди Ікс. Апо�

каліпсис" (16+)
23.40 Х/ф "Нові мутанти"

(16+)
01.50 Х/ф "Хранителі"

(16+)

²ÍÒÅÐ

05.55 Х/ф "Пригоди Гекль�
беррі Фінна"

08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 12.00 "Інше

життя"
13.10 "Вещдок. Опережая

время"
18.00 Х/ф "Фантомас"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Винесені з

моря" 16+
22.20 Х/ф "Золоте теля"
01.45 "Вещдок"

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома.
Нова історія"

05.55 "Хата на тата" 12+
12.40 " 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+
23.45 "Я соромлюсь свого

тіла" 16+
ICTV

04.30 Скарб нації
04.40 Еврика!
04.45 Факти
05.10 Особливості націо�

нальної роботи
06.55,10.55 Багач � Бідняк.

Реаліті�шоу
07.55,00.50 Анти�зомбі
08.55 Секретний фронт
09.55 Громадянська оборо�

на
11.55, 13.00 Х/ф "Будь

кмітливим!" 16+
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф "Копи на

підхваті" 16+
16.40 Х/ф "Як викрасти

хмарочос" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Шторму на�

зустріч" 16+
20.55 Х/ф "Хижак" (2018)
23.00 Х/ф "Адреналін�2:

Висока напруга" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.15 Х/ф "Денніс�мучи�
тель"

11.25 Х/ф "Черговий тато
15.00 Х/ф "Двоє
17.05 Х/ф "Мій шпигун" 12+
19.05 Х/ф "Шпигун по сусі�

дству"
21.00 Х/ф "Канікули" 16+
23.00 "Improv Live Show"

ÍÒÍ

06.55 "Випадковий свідок
09.20 Т/с "Смерть у раю"
13.30 Х/ф "Близнюки�дра�

кони" (16+)
15.30 Х/ф "Ведмежатник"
17.55 "Легенди  розшуку"
19.00 Х/ф "Таємничий

острів"
20.50 Х/ф "Полювання за

тінню"
23.00 Х/ф "Деяка справед�

ливість" (18+)
01.00 Х/ф "Викрадений"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.50 Т/с "Затемнення"
17.00, 21.00 Т/с "Се ля ві"
19.00 Сьогодні.
23.00, 02.00 Т/с "Я заплачу

завтра" 12+
01.30 Телемагазин
03.10 Гучна справа
04.45 Агенти справедли�

вості 16+
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ОГОЛОШЕННЯ
Продам дрова колоті, а та-

кож метрові: дуб, граб, віль-
ха, береза. Моя доставка. 

067-84-95-140 Віталій

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будь-
яких марок у будь-якому 

стані. ДОРОГО, 067-971-95-
76, 063-791-92-89.

Працівники (чоловіки та жін-
ки) на завод з виготовлення 

морозива. Терміново!  
З/п 25000 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 під-
приємства.Консультації з 

працевлаштування надають-
ся цілодобово.  

Тел.: 0734069918, 0952858119

Покрівельні роботи будь-
якої складності.  

Заміри, монтаж, демонтаж, 
ремонт, заміна даху.  

15 років досвіду!  
068-861-92-42

Укладаємо бруківку під 
ключ, проектуємо, робимо 

лівневку, доставляємо мате-
ріали від виробника.  
Якість гарантуємо.  
Тел.: 067459 76 90

В Україні запрацювала 
система автоматичного 
списання боргів

Марія Кравчук

6 липня 2021 року повно-
цінно запрацювала автомати-
зована система виконавчого 
провадження, яка дозволятиме 
арештовувати кошти на бан-
ківських рахунках українців-
боржників автоматично.

Наказ Мін'юсту набув чинності 6 квітня, 
а реалізація почнеться вже 6 липня. Для 
цього використовуватимуть вже апробовану 
автоматизовану систему виконавчого прова-
дження (АСВП). Тобто тепер ця система пра-
цюватиме не лише з боргами по аліментах, 
а й з усіма виконавчими провадженнями: 
за несплату штрафу через порушення ПДР, 
за несплату кредиту або відсотків за ним, 
за борг з комуналки тощо.

Якщо боржник відмовляється вико-
нувати рішення суду, за справу беруться 
виконавча служба або приватні виконавці. 
Утім, навіть вони можуть не все.

Раніше, аби списати кошти чи хоча б 
накласти на них арешт, їх потрібно було 
спершу знайти. Для цього виконавцям 
потрібно було вручну розсилати запити в 
кожен банк (нині їх 73). При цьому банки не 
поспішають ділитися даними про власних 
клієнтів.

«У 2020 році органи виконавчої служби за-
фіксували 35 757 випадків, коли банки замість 
надання інформації про номери рахунків і 
залишки коштів повідомляли, що рахунок 
наявний, але коштів недостатньо», – зазна-
чає директор директорату правосуддя та 
кримінальної юстиції Мін'юсту Олександр 
Олійник.

Зараз вже списати борги можуть у всіх 
людей, що потрапили до Єдиного реєстру 
боржників.

Що саме змінилося?
Раніше для того, аби списати борги з 

боржників, виконавчій службі доводилося 
спочатку знаходити гроші на рахунках, над-
силаючи запити до всіх українських банків. 
Часто банки відмовлялися надавати вико-
навцям таку інформацію, що ускладнювало 
процес стягнення боргів.

У разі виявлення рахунків боржника 
виконавцям потрібно було надсилати ще 
один лист з вимогою арештувати кошти. Уся 
процедура була тривалою, адже усі запити 
потрібно було надсилати у паперовій формі. 
Це ускладнювало процес погашення боргів.

Однак у квітні 2021 року Нацбанк оновив 
свої положення щодо розкриття банківської 
таємниці. Тепер на вимогу виконавців банки 
надають інформацію не лише про наявність 
рахунків боржника, а і їхні номери та за-
лишки коштів на них. 

Водночас Мін'юст дозволив використо-
вувати автоматизовану систему виконавчо-

го провадження для виявлення й арешту 
коштів на рахунках у всіх виконавчих про-
вадженнях, а не лише в тих, що стосуються 
сплати аліментів, як було раніше.

Це означає, що виявити банківські 
рахунки боржників та залишки на них, а 
також арештувати ці кошти для державних 
та приватних виконавців стало набагато 
простіше.

Які банки долучились  
до проєкту?

До системи автоматичного списання 
вже підключено 7 банків. Ось їхній перелік:

1. «ТАСКОМБАНК»
2. «ПРИВАТБАНК»
3. «Універсал Банк», Монобанк тощо
4. «ОКСІ банк»
5. «БАНК ВОСТОК»
6. «ІНДУСТРІАЛБАНК»
7. «ПроКредит Банк»
Ще 44 установи підключені до тестового 

середовища, 11 банків перебувають на стадії 
консультацій та попередніх налаштувань 
для початку тестування. Найближчим часом 
до системи автоматизованого арешту буде 
приєднано 62 українських банки з 73-х.

Кому можуть списати  
гроші?

Після рішення Мін'юсту автоматично 
арештовувати кошти на рахунках можна 
буде всім боржникам, які потрапили до від-
повідного реєстру. Раніше така процедура 
застосовувалася лише щодо боржників із 
сплати аліментів.

Як не дивно, найбільше від оновлення 
правил автоматичного арешту коштів на 
рахунках боржників виграє держава. Саме 
перед державою у березні українці мали чи 
не найбільше податкових та інших боргів 
– 1,46 млн грн.

Друга велика категорія боргів у реєстрі 
– борги із стягнення коштів. Передусім це 
борги українців за кредитами у банках та 
МФО.

Автоматично арештовувати і стягувати 
кошти з банківських рахунків виконавці 
зможуть при виникненні боргів із сплати 
штрафів (зокрема за порушення правил 
дорожнього руху), комунальних послуг, 
зарплат, аліментів.

Як це працює?
Державний або приватний виконавець 

створить у системі спеціальний запит про 
наявність коштів у боржника, який автома-
тично надійде всім банкам, що приєдналися 
до АСВП. Цю інформацію банки отримають 
за годину.

У цій же системі виконавець зможе 
створити постанову про арешт коштів 
на рахунках боржника, надіслати банкам 
вимогу про списання коштів з рахунків 
і реквізити виконавчої служби, на які їх 
потрібно переказати.

Невдовзі процес конфіскації коштів теж 
має стати автоматичним. До того часу ви-
моги про списання коштів виконавці над-
силатимуть традиційною поштою.

Які борги арештовуватимуть 
автоматично?

Автоматично арештовувати кошти 
на рахунках можна всім боржникам, 
які потрапили до відповідного реєстру 
боржників. Раніше така процедура за-
стосовувалася лише щодо боржників із 
сплати аліментів.

За даними Opendatabot, у квітні в реє-
стрі була інформація про 5,54 млн боргів. 
Ця цифра постійно зростає: на початку 2020 
року там було 3,8 млн боргів.


