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СЕРЕДА

Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно Губернатор вдруге звітував  
у Житомирі. А для Романова  
це цікаво?

У Романові пройшов забіг 
«Шаную воїнів, біжу за героїв 
України»

Музичні подарунки від 
«СПІЛЬНО TEAM»

с. 2

с. 4

с. 5

Романівщина святкує!
У Романові до Дня Незалежності від-

булися урочистості у місцевому Будинку 
культури, концертна програма була за 
участі місцевих колективів.

Під час свята вручали нагороди і почесні грамоти. Відзна-
чили і депутата Житомирської обласної ради від політичної 
партії «Наш край» Ігоря Ходака за його постійну участь у 
житті громади, вагомий внесок у її розвиток, благодійні 
проєкти та меценатську діяльність. 

Після свята відбулося покладання квітів до пам’ятника 
Борцям за волю України та урочистий виступ Миропіль-
ського військового оркестру. Урочистості супроводжувалися 
виставками, майстер-класами, працювали фотовиставка та 
фотозони.

У Романівській громаді відзначили День селища та 
День Незалежності у Биківці. Селище святкувало свій 
поважний 170-й день народження! Завдяки спонсорській 
підтримці Ігоря Ходака, депутата від «Нашого краю», органі-
зували святково-розважальну програму. Веселощі для дітей 
забезпечили професійні аніматори, також були розіграші, 
конкурси, призи та смаколики від спонсора. Урочистим про-
довженням заходів стали виступи аматорських колективів. 
А феєричною особливістю свята був виступ запрошених 
артистів: своїми піснями порадував глядачів дует заслу-

жених артистів України Яніни та Олександра Яремчуків. 
Заходів такого масштабу у селищі не було уже давно, тому 
місцеві жителі та гості з найближчих сіл мали можливість 
відсвяткувати 30-ту річницю незалежності України та День 
Биківки з розвагами та чудовим концертом. Усе це завдячу-
ючи спонсорові і меценатові Ігорю Ходаку. 

Долучився Ігор Євгенович і до святкувань у Миро-
пільській громаді. У День Незалежності України від імені 
обласного депутата привітав миропільчан його помічник 
Василь Ходюк. Василь Іванович вручив громаді подарунок 
від Ігоря Євгеновича – сучасний багатофункціональний 
телевізор.
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У Романові пройшов забіг 
«Шаную воїнів,  
біжу за героїв України»

З нагоди Дня пам’яті 
захисників України 
29.08.2021 року  Рома-
нівщина взяла участь у 
Всеукраїнському патріо-
тичному забігу «Шаную 
воїнів, біжу за героїв 
України». Його влашту-
вали на знак ушану-
вання пам’яті полеглих 
військовослужбовців.

Про це повідомляє відділ куль-
тури, туризму, молоді та спорту 
Романівської селищної ради.

«Метою забігу є вшанування 
пам’яті загиблих воїнів АТО, ви-
словлення подяки військовослуж-
бовцям та їхнім сім’ям за внесок 
у збереження територіальної ці-
лісності та національної гідності 
країни. Під час мітингу вшанували 
хвилиною пам`яті наших героїв, 
поклали квіти до Дошки пам̀ яті та 
виконали Гімн України», – йдеться 
у повідомленні. 

Як зазначили у відділі куль-
тури, туризму, молоді та спорту 
Романівської селищної ради, у за-
бігу взяли участь представники 
з Мирополя, Биківки, Каменя, 
Булдичева, Химрича та Печанів-
ки. Учасники подолали дистанцію 

2,8 км. Кожен пробіг дистанцію із 
наліпкою на футболці, що сим-
волізує тематику заходу. Близькі 
родичі воїнів, які віддали життя 
боротьбі за територіальну ціліс-
ність України, бігли у футболках 
із фотографією воїна.

«Учасники бігли від площі Єд-
ності по вул. Шевченка до перетину 
вулиці Мендєлєєва до базару та по-

вернули на вулицю Небесної Сотні. 
Фінішував забіг на площі Єдності.

Після пробігу, який прохо-
див практично увесь час під 
дощем, відбулась тепла зустріч 
із матерями воїнів, що віддали 
свої життя за нас із вами», – роз-
повіли у відділі культури, туризму, 
молоді та спорту Романівської се-
лищної ради. 

Служба у справах дітей Романівської селищної ради 
шукає кандидатів у патронатні вихователі

Про це зазначається на офіційному 
сайті Романівської селищної ради. 

Патронат – це професійна комплексна послуга, що 
надається у сім`ї патронатного вихователя та передбачає 
тимчасовий догляд, виховання, реабілітацію дитини на 
період подолання дитиною, її батьками або законними 
представниками складних життєвих обставин.

Якщо ви:
• не байдужі до долі дітей, які тимчасово через різні при-

чини не можуть проживати у біологічній сім̀ ї;
• маєте позитивний досвід виховання власних дітей;
• не маєте судимості;
• стан вашого здоров̀ я дозволяє забезпечувати догляд та 

виховання дитини;
• готові стати кандидатом у патронатні вихователі та 

пройти навчання,
тоді ви можете стати патронатним вихователем!

Мета влаштування дитини до сім`ї патронатних 
вихователів:

• тимчасове влаштування до повернення в біологічну сім̀ ю;

• тимчасове влаштування до усиновлення чи прийняття 
рішення до влаштування дитини у сімейні  форми ви-
ховання;

• тимчасове влаштування для оцінки стану і розвитку 
дитини;

• влаштування для реабілітації дитини (насилля, зане-
дбаність).

Вам гарантовано від держави:
• соціальна допомога в розмірі двох з половиною про-

житкових мінімумів для дитини відповідного віку на 
місяць на утримання влаштованої під патронат дитини, 
для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткових мінімума;

• грошове забезпечення за надану патронатним вихо-
вателем послугу: у період перебування дитини у сім`ї 
патронатного вихователя – 5 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб;

• при влаштуванні дітей віком до 1 року, дитини з інвалід-
ністю, неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ та одночасне 
влаштування двох і більше дітей грошове забезпечення 
збільшується на 10% за кожну дитину, але сумарно не 
перевищує 50%;

• допомога та супровід відповідних фахівців.

Детальніше про патронат можна дізнатися, звер-
нувшись до служби у справах дітей селищної ради 
(адмінбудинок, 3-й поверх, каб. 312, тел.: 2-34-42)», – 
йдеться у повідомленні. 

Легальне 
працевлаштування 
молоді

Вік, з якого допускається прийняття на роботу 
неповнолітніх, – 16 років. Але, як виняток, за зго-
дою одного із батьків або особи, що його замінює, 
можуть прийматись на роботу особи, які досягли 
14 років.

Для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не 
порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається 
прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-
технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 
14-річного віку, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після 
попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 
року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.

Оплата праці працівників молодше 18 років при скороченій 
тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як 
працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної 
роботи.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних 
і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний 
від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу 
або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати 
учням доплати до заробітної плати.

Забороняється застосування праці осіб молодше 18 років: на 
важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умо-
вами праці; на підземних роботах; на роботах, що передбачають 
підіймання і переміщення речей; нічних, надурочних роботах і 
роботах у вихідні дні.

Робота працівників молодше 18 років з вантажами не повинна 
становити більше 1/3 робочого часу.

Особи віком до 18 років мають право на щорічну основну відпустку 
тривалістю 31 календарний день у зручний для них час.

Отже, офіційно працевлаштуватися можна вже з 14 років, але за 
згодою одного з батьків. При недотриманні роботодавцем правил 
на нього можна подати скаргу. Отже, якщо неповнолітня особа вже 
має бажання заробляти гроші, то може з легкістю це почати робити.  

За більш детальним роз'ясненням ви може-
те звернутися до фахівців відділу Ружинсько-
го бюро правової допомоги Бердичівського 
місцевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги за адресою: смт 
Романів, вул. С. Лялевича, 2, тел.: (04146) 2-34-36.

Матеріал підготувала  
волонтерка Бердичівського МЦ з надання БВПД Юлія Миколайчук
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Особливості нового навчального:  
краще – все натуральне!  
І поменше отого – онлайн!

Віктор Першко

Головною подією 
нинішнього тижня, поза 
всяким сумнівом, можна 
і треба  назвати старт 
нового навчального 
року. 

У вирі подій останніх тиж-
нів, під час заходів, приурочених 
державному прапору, Дню Неза-
лежності, під відгомін подій гео-
політичного масштабу ми забули 
про те, що 1 вересня – це початок 
нового періоду для 136 тисяч ді-
тей Житомирщини, для 60 тисяч 
студентів і для 30 тисяч освітян 
Житомирщини. Якщо реально 
– чверть населення Житомирщи-
ни із 1 вересня житиме у новому 
режимі. Звичному, зрозумілому, 
але – у новому. 

Те ж саме стосується і 
Романівщини. Новий на-
вчальний рік стає порою 
сподівань та надій для 
дітей, батьків і особли-
во – для вчителів. Адже 
минулий навчальний був 
більше схожий на іміта-
цію навчального процесу, 
а навчання в онлайн-ре-
жимі вже переконало усіх 
його учасників у тому, що 
користі від нього небагато.

Втім, підсумки минулого на-
вчального року в українській осві-
ті вирішили освятити кількома 
новаціями, які мають засвідчити 
неабияку серйозність у реформу-
ванні освітянської галузі. Прорив 
на цей раз вирішили зробити у 
дитячому харчуванні. І хоча ініці-
ативи, які офіційно приписують 
першій леді України (дружині 
Президента України), прозвучали 
трохи запізно і про реальну ходу 
нового  шкільного меню почали го-
ворити лише у серпні 2021-го року, 
фактично – за тиждень до старту 
нового навчального року, все одно 
процес харчування українських 
школярів стане головним ноу-хау 
2021/2022 навчального року.

Що можна сказати із цього 
приводу? Намагання реформувати 
процес шкільного харчування є 
добрим знаком взагалі для країни, 
яка багато років переживає у цій 
галузі (харчування учнів) повний і 

суцільний хаос. На черзі – не лише 
уніфікація устаткування шкільних 
їдалень, що взагалі-то викликає 
дуже багато запитань, але й те, що 
суспільство в цілому (влада, батьки, 
громадськість) знатиме, що їдять 
під час перебування у школі наші 
діти. Варто відзначити, що перша 
леді країни, запровадивши ініціа-
тиву щодо всебічного поліпшення 
харчування українських школярів, 
не прийшла на порожнє місце. І 
до цього освітянське міністерство, 
маючи у ролі головного «харчового 
ідеолога» талановитого  гастромай-
стра Євгена Клопотенка, плідно і 
наполегливо працювало над кон-
цепцією сучасного харчування 
українських школярів.

 Як у нас це часто виходить, 
гарні задуми та чудові концепції 
ми не вміємо правильно, вчасно 
і системно втілити у життя. Ось і 
зараз, напередодні нового навчаль-
ного року, у питаннях харчування 
по-новому є безліч  моментів та 
деталей, які доведеться вирішувати 
по-своєму у кожній громаді. На 
Житомирщині таких громад аж 66, 
і хоча це не значить, що нас чекає 
близько шести десятків варіантів 
організації харчування, але ж все 
ж таки – відмінності будуть. Адже 
не секрет, що кожна громада – це 
насамперед депутатський корпус 
і голова громади. Або ж навпаки: 
голова і депутатський корпус. І 
якраз вони мали б першими зна-
ти, вивчати і думати над тим, як 
краще, найоптимальніше організу-
вати процес харчування, де знайти 
гроші тощо. Адже не секрет, що 
будь-які реформаторські новації 
(навіть якщо вони ініційовані пер-
шою леді країни), як правило, при-
зводять до здорожчання процесу в 
цілому. Навіть поверхового погляду 
на ті назви страв, їхніх харчових 
компонентів, всіляких приправ та 
добавок достатньо, щоб зрозуміти: 
без додаткових фінансових вливань 
тут не обійтися. Де їх брати? Звісно 
ж, вони не будуть астрономічно 
великими, але у бюджетах громади 
треба їх буде із чогось нашкребти. 
Йдеться про бюджети тих громад, 
де із грошима негусто. Щоправда, 
є ще один шлях до покращення 
процесу харчування – батьків-
ський гаманець. Або ж – пошук  
спонсора, який зможе підсобити 
кількома десятками тисяч гривень 
у скрутну мить. Як показує досвід, 
це винятковий метод, але до нього 
доводиться звертатися у багатьох 
випадках. 

Поки що можна сказати лише 
про те, що нове меню, за слова-
ми завідувачки відділом освіти 
Романівської селищної ради О. 
Гаврилової, у школах Романів-
ської селищної ради запрацює 
вже із 1 вересня 2021 року. У са-
дочках Романівської громади 
новації у харчуванні дошкіль-
нят вводяться із 1 січня 2022 
року. До речі, ситуація із впрова-
дженням харчування по-новому 
у садочках із січня наступного 

року має куди реалістичніший і 
досконаліший вигляд, аніж те, що 
відбувається сьогодні у школах не 
лише Романівської селищної ради, 
але й і у школах всієї області.

Ну а тепер, як то кажуть, до са-
мого змісту концепції харчування 
дітей. Оксана Гаврилова у відповіді 
на запитання про харчові новації 
у школах та гімназіях Романівщи-
ни зробила наголос на зменшенні 
вживання солі та цукру. Якщо 
поцікавитися головними наголо-

сами, які свого часу висловлював 
головний гастрономічний ідеолог 
шкільного харчування (вищезгада-
ний Євген Клопотенко), то ще одна 
вимога – максимально зменшити 
кількість виробів із борошна та 
штучних м’ясних продуктів (со-
сиски, сардельки тощо). Натомість 
більше уваги буде приділено вжи-
ванню м’яса птиці та яловичини. 
Ось тут одразу ж напрошується 
питання про якість того ж таки 
м’яса птиці, яке сьогодні пропо-
нується українському споживачеві. 
Наскільки воно є дієтичним і, як 
кажуть справжні гурмани, – на-
туральним? Щодо запровадження 
натуральних приправ, всіляких 
добавок, відварів, киселів, то тут 
все правильно – пора припинити 
знущання над дитячим шлунком. 
Абсолютно слушною вимогою є на-
сичення меню школяра фруктами 
та овочами (бажано свіжими та/
або замороженими). Як бажаний 

варіант – сухофрукти. Але який 
вигляд насправді буде мати оте 
«мак енд чіз», як діти сприймуть 
горохове пюре і котлети із моркви, 
який вигляд матиме на тарілках 
дітвори усе оте «різото», «орегано», 
«нагетси» тощо – все це ми невдовзі 
(взавтра – післязавтра) побачимо. 
Батькам дітей, які із 1 вересня 2021 
року пішли до школи, не варто 
забувати й про те, що завжди у 
портфелі дитини незайвим буде 
одне чи й два яблука, а то й навіть 
бутерброд із ковбасою, а ще краще 
– із салом. Бо концепція – це добре, 
нові гастрономічні вправи та по-
шуки мають право на існування, 
але не забуваймо про своє і, як то 
кажуть, про одвічне. Особливо – на 
перших порах реформи.

Ще один аспект нової харчової 
концепції стосується культури, ети-
ки та правил поведінки дитини за 
столом. Чисто вимиті руки, вміння 
користуватися не лише виделкою-
ложкою, але й ножем все ж таки 
потрібне, і впроваджувати подібну 
практику вже давно треба.

Інша новація, яка має пра-
цювати із перших днів нового 
навчального року, – це підвіз ді-
тей із певних населених пунктів 
до своїх опорних шкіл. Якщо, 
наприклад, дитина із села Ра-
зіне має навчатися у найближ-
чому опорному навчальному 
закладі (у селі Романівка), то 
шкільний автобус буде під-
возити дітей саме за таким 
маршрутом. Якщо батьки хочуть 
чи вважають за потрібне навчати 
свою дитину в іншому навчальному 
закладі (в іншому селі чи селищі), 
то підвезення таких школярів лягає 
на плечі самих батьків.

Ось поки що і все. Новий на-
вчальний рік вже розпочався, 
і головне побажання для усіх 
учасників навчального процесу 
– побільше навчатися у класі, у 
шкільних аудиторіях і поменше 
– у режимі онлайн. Ну і на завер-
шення нагадаємо нашим вчителям 
і педагогам, що підвищення зарп-
латні, на яке вони давно очікують, 
відбудеться вже у цьому році. Що-
правда, як це часто трапляється, 
чиновники зроблять це у грудні 
2021 року.

Очільниця відділу освіти Романівської селищної ради Оксана Гаврилова
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Освіта у Вільшанській громаді в пріоритеті
Невдовзі розпочнеть-

ся новий навчальний 
рік, громади активно го-
тують навчальні закла-
ди для своїх школярів. 

У Вільшанській об’єднаній 
територіальній громаді 4 закла-
ди загальної середньої освіти та 
5 дошкільної, де навчається 634 
учні та виховується 128 дітей. У 
школах працює 94 педагогічних 
та 51 технічний працівник, а в 
садочках – 17 педагогічних та 16 
технічних працівників. Всі вони 
професійно та якісно виконують 
свою роботу, сіють розумне, до-
бре, вічне.

Цьогоріч з метою енергозбере-
ження Вільшанська сільська рада 

у карповецькій школі здійснює 
заміну дерев’яних віконних блоків 
на металопластикові, вже заміне-
но дев’ять загальною вартістю 49 
927 грн. Нині проводяться тен-
дерні процедури із закупівлі для 
цієї ж школи віконних блоків на 
суму 1 500 304 гривні.

Дуже важливим для закладів 
освіти є опалювальний сезон. 
Саме тому у минулому навчально-
му році завершено заміну газових 
котлів на твердопаливні, у березні 
2021 році встановлено модульну 
котельню у КЗ «Вільшанський 
ліцей» (два твердопаливні котли 
потужністю по 250 кВт.). Це дало 
можливість не лише забезпечи-
ти якісний обігрів приміщень, 
а суттєво економити витрати на 
енергоносії.

Вільшанській громаді постій-
но допомагає Ігор Ходак, депутат 
Житомирської обласної ради від 
політичної партії «Наш край». 
Меценат долучився до утеплен-
ня карповецької школи, постійно 
фінансово супроводжував процес 
переоснащення котелень. Окрім 
того, на відкриття котельні у Віль-
шанському ліцеї подарував 10 тонн 
пелетів.

«Ми усіма силами намагаємося, 
щоб наші діти навчалися у теплих, 
затишних та сучасних школах, здо-
бували якісні знання, щоб після 
навчання у закладах вищої освіти 
поверталися в свою громаду та 
розбудовували її, разом творили 
наше майбутнє», – зазначає Сер-
гій Мельник, голова Вільшанської 
об’єднаної територіальної громади.

Переможця визначено!
24 серпня 2021 року на 

центральному стадіоні 
смт Романів відбувся 
заключний тур чемпі-
онату Романівщини з 
футболу у 2021 році. 

Про це повідомляє відділ культури, туризму, мо-
лоді та спорту Романівської селищної ради. 

За результатами розіграшу чемпіонату перемогу 
здобули:
• І місце – ФК «Зірка» (с. Врублівка)
• ІІ місце – ФК «Зоря-2» (смт Романів)
• ІІІ місце – ФК «Еней» (смт Романів). 
• ІV місце – ФК «Легіон» (с. Паволочка).

Привітали з перемогою у турнірі та Днем Неза-
лежності України і долучились до церемонії нагоро-
дження Романівський селищний голова Володимир 
Савченко та начальник відділу культури, туризму, 
молоді та спорту селищної ради Тетяна Кучинська.

Відділ дякує за фінансову підтримку у проведенні 
першості депутату обласної ради Ігорю Ходаку та 
Житомирській обласній асоціації футболу.

Музичні подарунки 
від «СПIЛЬНО ТЕАМ» 

Цінний подарунок для творчого осередку 
села Велика Козара зробили представники гро-
мадської оранізації «СПІЛЬНО ТЕАМ». 

Знаючи, що у селі була потреба в новій музичній апаратурі, 
молоді активісти доклали усіх зусиль, аби придбати найкращий 
варіант. 

«Ми завітали до жителів із сучасним подарунком – професійною 
музичною колонкою, оснащеною мікшерним пультом та професій-
ними мікрофонами. 

Спостерігаємо за активним життям села, бачимо результат 
наполегливої праці. Тож вирішили, що наш подарунок потішить як 
маленьких артистів, так і дорослих. І ми не помилились», – зазна-
чила голова ГО Вікторія Михалевська. 

Лідія Мумрик-Шилюк разом із творчим колективом дітей 
зустрічали учасників ГО «СПІЛЬНО ТЕАМ» з квітами та піснею, 
яку заспівали, ввімкнувши нову апаратуру.
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Як отримати безоплатні ліки на стаціонарному 
та амбулаторному лікуванні: 4 способи

Губернатор вдруге звітував у Житомирі.  
А для Романова це цікаво?

Віктор Радчук

26 серпня 2021-го року, у 
четвер, голова Житомирської 
облдержадміністрації  (ОДА) 
Віталій Бунечко провів пре-
сконференцію для журналістів 
місцевих ЗМІ. 

Пресконференція була названа звітною, 
оскільки губернатор Житомирщини вирі-
шив прозвітуватися перед громадою області 
за другий рік своєї роботи на посаді голови 
ОДА. Розпочався захід для журналістів у 
фойє Житомирського обласного онколо-
гічного диспансеру. Тут Віталій Бунечко 
розповів про обсяги робіт із ремонту та 
модернізації цього дуже важливого для 
жителів Житомирщини лікувального за-
кладу. Загалом ремонт і оновлення у стінах 
онкодиспансеру ще не завершені, але до 
кінця року увесь обсяг намічених робіт В. 
Бунечко пообіцяв виконати. До речі, най-
важливішим досягненням керівництва об-
ласті у 2021-му році Віталій Бунечко вважає 
вирішення питання про придбання для 
потреб Житомирського онкодиспансеру 
лінійного прискорювача.

Загалом губернатор у своєму звіті перед 
журналістами Житомирщини торкнувся 
кількох важливих тем. Поряд із медициною 
на провідне місце у його звітній промові ви-
йшло будівництво та ремонт автомобільних 
доріг. У ході впровадження проєкту «Велике 
будівництво», який ініційовано Президен-
том України Володимиром Зеленським, на 
Житомирщині виконуються роботи із мо-
дернізації та будівництва кількох спортивних 
об’єктів: стадіону в Олевську та двох пла-
вальних басейнів (у Житомирі та Бердичеві). 
До здобутків влади губернатор зарахував і 
завершення будівельно-ремонтних робіт у 
будівлі магістрату на Замковій горі, куди 
незабаром переселиться значна частина 

експонатів Житомирського обласного кра-
єзнавчого музею.

Чимало запитань, які пролунали у фойє 
онкодиспансеру, а згодом (після переїзду) – у 
приміщенні відреставрованого магістрату, 
стосувалися конкретних регіонів Жито-
мирщини. Романів і Романівська селищна 
рада у звіті губернатора спеціально (з пев-
ного приводу чи нагоди) не згадувались. 
Добре це чи погано – сказати і відповісти 
однозначно не можна. Наприклад, голо-
ву Вишевицької сільської ради (колишній 
Радомишльський район) Сергія Гаврутенка 
губернатор згадав у своєму виступі, а потім 
у розмові із журналістами щонайменше 
п’ять разів. Причому жодного позитиву у 
роботі очільника Вишевицької громади Ві-
талій Бунечко так і не знайшов, зауваживши 
при цьому: «Царів народ перевертає, а голів 
громад – тим паче». 

Ще один сільський голова Іван Патей із 
Краснополя (колишній Чуднівський район) 
також був удостоєний не вельми приємної 
характеристики голови Житомирської ОДА. 

У Краснополі держава допомогла новоство-
реній громаді, збудувавши прекрасну ам-
булаторію, розраховану на двох сімейних 
лікарів. Але сільський голова, за словами 
губернатора, мав би зосередити свою увагу 
на роботі амбулаторії, яка після свого уро-
чистого відкриття вже невдовзі знову була 
закрита, без пояснення людям жодних на 
те причин чи обставин. 

Віталій Бунечко, аби попередити в осо-
бі Івана Патея УСІХ сільських, селищних 
та міських голів Житомирщини, зауважив, 
що держава в особі Національної служби 
здоров‘я України (НСЗУ) бере на себе всю 
повноту відповідальності за роботу медич-
них та лікарняних закладів так званого вто-
ринного рівня (це поліклініки, стаціонарні 
відділення лікарень, диспансерів тощо). На-
томість діяльність амбулаторій і особливо 
– фельшерсько-акушерських пунктів мають 
взяти під свою опіку та контроль сільські 
та селищні голови. Причому така опіка не 
може зосереджуватись на процесах так званої 
ОПТИМІЗАЦІЇ (насправді –  це скорочення) 
ФАПів, оскільки у таких випадках населення 
вже десятків сіл Житомирщини залиши-
лося без елементарної медичної допомоги 
та обслуговування. Як правило, 70% такого 
населення – пенсіонери. 

Віталій Бунечко сказав, що будь-які (навіть 
потужні і грандіозні) фінансові вливання 
у сферу охорони здоров’я втрачають своє 
головне призначення, якщо низова ланка 
медицини працює погано і з кожним роком 
все гірше. Адже збільшення ліжкомісць у 
інфекційних лікарнях Житомирщини від 
1-ї до 3-х тисяч – це показник. Забезпечення 
лікарень майже двома сотнями апаратів  
штучної вентиляції легень (ШВЛ), виділення 
на лікування хворих на COVID-19 майже 
50-ти млн грн, забезпечення 2 тисяч 790 
лікарів, медсестер та санітарок трикратно 
збільшеною зарплатою – це також потужні 
показники уваги та роботи влади. Збудовані 
23 cільські амбулаторії та 7 приймальних від-
ділень, придбання 120 автомобілів швидкої 
допомоги – це, погодьтеся, вагомі показники 
і аргументи того, що влада турбується про 

людей. Але слабка увага місцевої влади 
до місцевої медицини (контроль за ро-
ботою амбулаторій, ФАПів, сімейних лі-
карів) зводить ефективність всієї роботи 
галузі охорони здоров‘я Житомирської 
області ледь не НАНІВЕЦЬ. Звідси – ви-
мога голови Житомирської ОДА до голів 
сільських та селищних рад і так само – до 
депутатів місцевих рад, які іноді забувають, 
для чого люди їх обирали торік до оновлених 
органів місцевого самоврядування. 

Загалом губернатор розповів і про деякі 
інвестиційні очікування та про побудову 
нових підприємств на Житомирщині. Звісно 
ж, про патронний завод у Житомирі, про 
електрифікацію залізниці між Житомиром 
і Новоградом-Волинським, про добудову 
злітно-посадкової смуги житомирського 
аеропорту усі вже чули. Однак і в сільську 
економіку поступово приходять інвестиції. 
За розміром площ вирощування ягід лохини, 
суниці садової Житомирщина вже зараз по-
сідає перше місце в Україні. Цікаво, чому 
жодним чином подібна плодово-ягід-
на галузь досі не зачепила територію 
Романівської селищної ради? І завод із 
переробки ягід інвестори із Голландії ви-
рішили побудувати поблизу села Ставище, 
що неподалік Брусилова. Однак зрозуміло, 
що і романівчанам вже сьогодні варто на-
лагоджувати контакти та зв‘язки із пере-
робниками плодово-ягідної продукції, адже 
Романівська селищна рада має можливості 
і ресурси для співпраці саме у цій сфері 
місцевої промисловості. 

Варто зауважити, що  губернатор у ході 
пресконференції ще раз нагадав журналіс-
там про очікування від роботи інвестицій-
ного форуму, який готується до проведення 
у Житомирі у жовтні 2021-го року. Він за-
уважив, що можливості для залучення 
коштів в економіку Житомирщини за-
лишаються унікально потужними, а 
тому кожна громада Житомирщини 
спроможна отримати зиск і економічну 
вигоду від налагодження бізнесових 
та ділових контактів із закордонними 
інвесторами. 

Анна Сергієнко

Лікуючись стаціо-
нарно або амбулаторно, 
можна отримати безко-
штовні ліки. Крім того, 
можна самостійно пере-
вірити наявність тих чи 
інших ліків у медично-
му закладі. Як це зроби-
ти, розповіли у НСЗУ. 

Отож існує 4 шляхи отримання 
безоплатних ліків на амбулатор-
ному та стаціонарному лікуванні. 

• Програма реімбурсації 
«Доступні ліки»

Як зазначають у Національній 
службі здоров̀ я України, у межах 
програми «Доступні ліки» держава 
відшкодовує вартість ліків проти 
серцево-судинних захворювань, 
бронхіальної астми та цукрового 
діабету ІІ типу. Передбачається, що 
1 жовтня почнуть відшкодовувати 
інсуліни та ліки для пацієнтів з 
розладами психіки та поведінки 
та пацієнтів з епілепсією. Нині у 
програму включено 292 лікарські 
засоби, 70 з них – повністю без-
оплатні.

Отримати ліки для амбулатор-
ного лікування за програмою «До-
ступні ліки» можна виключно за 

електронним рецептом, виписаним 
сімейними лікарями, терапевтами 
та педіатрами через електронну 
систему охорони здоров’я. А для 
цього у вас має бути укладена де-
кларація з лікарем. 

«Після формування електро-
нного рецепта на телефон пацієн-
та надійде смс з номером рецепта. 
Отримати ліки можна в аптеці, 
яка підписала договір з НСЗУ та має 
позначку “Тут є Доступні ліки”», – 
пояснили в НСЗУ. 

• Ліки, які закуповує 
медичний заклад

На стаціонарному та амбула-
торно-поліклінічному лікуванні 
пацієнти також забезпечуються 

безоплатними ліками. Заклади, що 
надають медичні послуги, повинні 
закуповувати самостійно ліки, що 
включені до Національного пере-
ліку основних лікарських засобів.

У Нацпереліку – 427 лікарських 
засобів. «В основі Нацпереліку – ак-
туальна версія Базового переліку 
основних лікарських засобів Всес-
вітньої організації охорони здоров’я. 
У Нацпереліку є ліки від серцево-су-
динних захворювань, хвороб органів 
дихання, інфекційних захворювань, 
хвороб кістково-м’язової систе-
ми, хронічних захворювань нирок 
тощо. Ознайомитися з переліком 
безоплатних ліків з Нацпереліку 
можна на сайті natsperelik.com.ua», – 
зазначають у Національній службі 
здоров̀ я України. 

Під час лікування у стаціонарі 
пацієнт має отримати ліки з На-
цпереліку на весь період лікування. 
Тому коли отримуєте призначення 
у лікаря, не забудьте поцікавитися, 
які з ліків входять до Нацперелі-
ку, аби отримати їх безкоштовно. 
Також ви можете самостійно пе-
ревірити цю інформацію на сайті 
natsperelik.com.ua або скористав-
шись мобільним додатком «Ліки 
Контроль». 

Крім того, наявність ліків у 
закладі можна перевірити за до-
помогою інформаційних стендів 
лікарні. Як зазначили в НСЗУ, цю 
інформацію комунальні та держав-
ні медзаклади мають оновлювати 
щотижня.

Ще один спосіб перевірити на-
явність ліків з Нацпереліку – ско-
ристатися офіційними веб-сайтами 
регіональних департаментів та 
управлінь.

«Якщо в лікарні ви не 
отримали безоплатні 
ліки, що входять у На-
цперелік, ви можете 
звернутися зі скаргою до 
головного лікаря закладу 
і керівництва відповідно-
го департаменту охорони 
здоров'я, додавши пере-
лік лікарських засобів, у 
яких було відмовлено, та 
копію призначення ліка-
ря», – йдеться на сайті 
Нацпереліку. 

• Ліки, які закуповуються 
централізовано

Централізовані закупівлі – це 
ще один із шляхів закупівлі ліків 
та медичних засобів. Їх здійснює 
державне підприємство «Медич-
ні закупівлі України» за заявками 
департаментів охорони здоров’я.

«Централізовано закуповуються 
лікарські засоби та медичні вироби за 
19 напрямами, всього – 603 позиції. 
Зокрема, це препарати для онкох-
ворих, пацієнтів з гемофілію, хворих 
на дитячий церебральний параліч, 
медикаменти для лікування тубер-
кульозу тощо», – пояснюють у НСЗУ. 

Інформація про залишки ліків, 
які закуповуються за державними 
програмами, публікується на сайті 
МОЗ, є на аналітичній панелі Медич-
них закупівель України, а також на 
інформаційних стендах медзакладів. 

• Місцеві програми 
забезпечення ліками 

Низка областей і міст має міс-
цеві програми забезпечення ліка-
ми, здебільшого вони стосуються 
пацієнтів з рідкісними або тяж-
кими захворюваннями. «Місцеві 
органи влади можуть закуповувати 
лікарські засоби поза Національним 
переліком основних лікарських за-
собів після проведення відповідної 
оцінки», – повідомляє НСЗУ. 

Наявність таких програм мож-
на перевірити на сайтах департа-
ментів охорони здоров’я місцевих 
органів влади.



Середа, 1 вересня 2021

ОВЕН
Вдалий період, щоб 

подбати про здоров̀ я. 
Можна зайнятися змі-

ною іміджу. У вихідні відкладіть 
усі справи і відпочиньте. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваша прямота може 

зіграти з вами злий жарт 
і стати причиною конфлікту. На 
цьому тижні зосередьтеся на кон-
кретній справі. 

БЛИЗНЮКИ 
Відкладіть усі фінансо-

ві справи на потім. Зараз 
вдалий період для обміну думками 
і генерації нових ідей, планів на 
майбутнє. 

РАК
Ваша активність до-

поможе впоратися з будь-
якими проблемами. Зна-

йдіть час для найкращих друзів. 
Вихідні будуть активними. 

ЛЕВ
Не бійтеся стати на 

шлях змін. Якщо маєте 
вільні кошти – пустіть їх на справи. 
Вихідні краще провести на при-
роді, медитуючи. 

ДІВА
Вдалий період для під-

писання угод і ділових по-
їздок. Зможете вирішити 

багато питань. Ваша активність вам 
у цьому допоможе. 

ТЕРЕЗИ 
Можете отримати 

дуже хорошу пропози-
цію, пов̀ язану з роботою. 

У середу можна ризикнути. По-
думайте про благочинність.

СКОРПІОН
Вдалий період для 

оздоровлення організму. 
У стосунках з рідними не 

проявляйте впертість. Можете за-
шкодити. 

СТРІЛЕЦЬ 
Робота буде вдаватися 

досить важко. Справи ви-
кличуть роздратування. 

Але у вас все вийде – вірте у свої 
можливості. 

КОЗЕРІГ
Дуже вдалий період. 

Енергія битиме ключем. 
Чекайте на нові пропо-

зиції, які вас не розчарують. На 
вихідних розслабтеся. 

ВОДОЛІЙ
Чекайте на пропози-

цію очолити новий ціка-
вий проєкт. Погоджуйте-

ся, адже від цього залежатиме ваш 
фінансовий стан. 

РИБИ 
Тиждень пройде під 

гаслом змін. На роботі 
покращаться відносини, 

цілком ймовірно, що вас підвищать 
і піднімуть зарплату. 
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Смачного!

Осінні роботи  
у вересні:  
що потрібно зробити 
у саду та городі

Вересень – не при-
від зітхнути з полег-
шенням і сумом.

Досвідчені садівники зна-
ють, що на ділянці ще зали-
шаються десятки невідклад-
них справ. В саду, на городі і в 
квітнику кипить життя, а зна-
чить, вам доведеться ще чимало 
попрацювати, інформує Ukr.
Media.

Багато овочів, фруктів і ягід 
вже прибрані, банки із закрут-
ками перекочували у підвал, 
літні квіти сховалися до наступ-
ного сезону. Але холодні ночі 
і перші осінні дощі не зніма-
ють з вас відповідальності за 
ті рослини, що залишаються 
в саду на зимівлю. А значить, 
час знову братися за справу, не 
випускаючи з уваги нічого.

10 найбільш важливих 
справ у саду у вересні

Продовжуйте збір врожаю 
фруктів та ягід

У вересні прибирають пізні 
сорти яблук і груш, обривають 
горобину, осінні сливи і терни-
ну. Збирати врожай потрібно, 
починаючи з нижніх гілок, по-
ступово переходячи до верхніх. 
Фрукти пізніх (зимових) сортів 
зазвичай добре зберігаються, а 
значить, варто заздалегідь по-
дбати і про місце для них.

ВНЕСІТЬ ДОБРИВА ПІД 
КУЩІ ТА ДЕРЕВА
Великі (особливо плодо-

носні) рослини і ґрунт під 
ними виснажилися за сезон, 
а значить, запас поживних ре-
човин потрібно терміново по-
повнювати. Восени в ґрунт не 
вносять азотні добрива, щоб не 
провокувати зростання листя 
і пагонів, а роблять упор на 
калійні та фосфорні. Вам піді-
йдуть мінеральні комплекси 
з позначкою «осіннє», зола, 
суперфосфат, сірчанокислий 
і хлористий калій.

ОБРОБІТЬ САД ВІД 
ШКІДНИКІВ
До того, як листя опаде з де-

рев і кущів, а зимуючі комахи 
сховаються в ґрунт, сад потріб-
но обробити інсектицидами. 
Не варто відкладати обробку 
на жовтень – шкідники вже 
підуть глибоко в землю. Крім 
того, після листопаду обпри-

скувати дерева потрібно буде 
вже іншими засобами.

ОЧИСТІТЬ ПРИСТОВБУР-
НІ КОЛА
Не слід залишати при-

стовбурні круги і міжряддя 
малини, полуниці та інших 
ягідників непрополеними на 
зиму. За час, що залишився до 
холодів, бур'яни встигнуть роз-
ростися, розмножитися і ще 
щільніше захопити відвойовану 
територію. Позбудьтеся їх, під-
копавши коріння або змастив-
ши листя гербіцидом. Після 
видалення рослинних залиш-
ків прорихліть землю і замуль-
чуйте її торфом, перепрівшою 
тирсою, перегноєм або іншим 
доступним матеріалом.

ПРОВЕДІТЬ ВОЛОГОЗА-
РЯДКОВІ ПОЛИВИ
Після спекотного і сухого 

літа деревам потрібен рясний 
вологозарядковий полив. Ґрунт 
під ними повинен промокнути 
на 1-1,5 м. Для цього молодим 
деревцям потрібно 40 л води, 
дорослим деревам – 50-70 л, 
а крупномірам – понад 100 л. 
Важливо пам'ятати, що такий 
полив можна здійснювати 
тільки після того, як з дерев 
облетіла велика частина листя.

ЗРОБІТЬ САНІТАРНУ 
ОБРІЗКУ
Уважно огляньте кущі, дере-

ва і ягідники і видаліть всі засо-
хлі, хворі, пошкоджені пагони. 
Після цього можете відразу 
здійснити формуючу обрізку 
саду, а можете відкласти її до 
кінця зими – початку весни. 
Не забудьте про кущі суниці – 
востаннє видаліть вуса й хворе 
листя.

ПОСАДІТЬ МОЛОДІ 
ДЕРЕВА І КУЩІ
Поки в пам'яті свіжі всі ці-

каві сорти і незвичайні види 
дерев і чагарників, прикрасьте 
свій сад новими зразками. На 
початку осені молоді саджанці 
продаються в розплідниках в 
достатку, а якщо ви посадите 
їх у вересні, то у них буде час 
вкоренитися. Заздалегідь (за 2 
тижні) приготуйте для саджан-
ців ями і поживну ґрунтосу-
міш, щоб не довелося поспіхом 
прикопувати їх куди попало.

Продовження  
у наступному номері
Джерело: Ukr.Media.

Пхалі по-грузинськи
Інгредієнти: буряк – 320 г, волоські горіхи – 50 г, 

гранат – 1/2 шт., кiнза – 1/2 шт., цибуля – 1 шт., уцхо 
сунелі – 3 г, перець, сіль, оливкова олія. 

• Спершу підсушити горіхи в духовці або на ско-
вороді. Запекти буряк в духовці.

• Перебити горіх у блендері. 
• Додати зелень і спеції, перебити знову.
• Додати буряк і перебити в блендері.
• Обсмажити цибулю.
• Змішати все і охолодити протягом 30 хвилин в 

холодильнику.
• Додати гранат і надати потрібну форму пхалі.
• Подавати до столу.

Паштет з буряка
Інгредієнти: буряк – 200 г, морква – 50 г, часник 

– 4 зубці, чилі – 1/2 шт., оливкова олія – 1 ст. ложка, 
гарбузове насіння – 3 ст. ложки, окріп – 100 мл, перець, 
сіль, паприка копчена мелена, цедра з одного апельсину. 

• Підготувати всі овочі.
• Видалити серцевину з перцю чилі.
• Скропити овочі оливковою олією.
• Загорнути у фольгу і запекти в духовці.
• Дати охолонути овочам, почистити від шкірки.
• Зробити овочевий паштет.
• Насіння гарбузове залити окропом.
• Подавати зі смачними тостами.

Варя гуцульська
Інгредієнти: буряк (невеликий) – 3 шт., квасоля 

біла – 300 г, чорнослив – 300 г, капуста квашена – 150 
г, цибуля ріпчаста (за бажанням) – 1 шт., сіль, олія, 
перець чорний мелений. 

• Буряк відварити або, ще краще, запекти до го-
товності. Охолодити, почистити, порізати кубиками. 
Заправити олією, щоб потім не дуже забарвились 
капуста і квасоля.

• Суху білу квасолю, попередньо замочену в холод-
ній воді на 6-8 годин, промити, відварити, остудити. 
Якщо у вас квасоля заморожена, як у мене, то замо-
чувати не потрібно. Якщо ж квасоля консервована, то 
й варити не треба.

• Чорнослив промити, залити окропом на 10-15 
хвилин, потім воду злити, обсушити паперовими 
серветками, порізати соломкою.

• Квашену капусту за потреби промити і порізати.

• Цибулю (за бажанням) нарізати тоненько пів-
кільцями, ошпарити.

• Змішати всі складові, посолити, поперчити до 
смаку, заправити олією.

Джерело: cookorama.net/
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UA: ÏÅÐØÈÉ

14.00,18.20 Суспільна сту�
дія

15.00,18.00, 21.00, 00.05,
02.20, 05.25 Новини

15.10,21.25, 00.30, 02.45,
05.50 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт. Дмитро та

Назарій Яремчуки
17.30,19.55 Д/ц "Найдикіше

місто світу: Манаус"
18.55 Д/ц "Дика природа
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 #ВУКРАЇНІ
00.40 Т/с "Масантоніо" 16+

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"

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 "Моя улюб�

лена Страшко" (12+)
22.45 Т/с "Рідня" (12+)
00.55 "Танці з зірками 2021"

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 19.00, 03.00
Ток�шоу "Стосується
кожного"

12.25 Х/ф "Фантомас роз�
бушувався"

14.30 Х/ф "Я нічого не
знаю, але скажу все"

16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Д'Артаньян і

три мушкетери"
01.20 Х/ф "Код Червоний"

ÑÒÁ

09.30 "МастерШеф" 12+
12.35, 14.50, 18.05 Т/с

"Слід" 16+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Пікнік"
23.00 Т/с "Все не випадко�

во" 16+
01.00 Т/с "Червонi брасле�

ти"

ICTV

09.10,19.25 Надзвичайні
новини

10.10 Скетч�шоу "На троих"
11.45, 13.15 Х/ф "Погоня за

ураганом" 16+
12.45,15.45, 18.45 Факти.

День
14.15, 16.15 Т/с "Розтин по�

каже�2" 16+
20.20,02.55 Прихована не�

безпека
21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Пес" 16+
22.45 Свобода слова

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 "Орел і решка"
09.30 Т/с "Надприродне"
12.10 Х/ф "Всесвітня війна

Z" 16+
14.45 Х/ф "Містер та Місіс

Сміт" 16+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Пекельна кухня"
21.20 Х/ф "Пірати Ка�

рибського моря
00.20 Х/ф "Нащадки"

ÍÒÍ

07.20,17.00, 03.20 "Випад�
ковий свідок"

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

12.30,16.30, 19.00, 02.50
"Свідок"

14.50, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20 "Свідок. Агенти"
00.45 Х/ф "Смертельна

стежка" (16+)
02.25 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.

Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
14.30,15.30, 02.00 Історія

одного злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Клятва

лікаря"
00.10 Велика деолігархіза�

ція

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.40 Топ10 Архітектура.
10.35 Т/с "Курорт"
11.30 Відтінки України
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт. ВІА "Кобза"
17.30 Схеми
18.55 Д/ц "Дика природа
19.55 Д/ц "Найдикіше місто

світу: Манаус"
21.50 Д/ц "Дика природа
23.00 #ВУКРАЇНІ
01.15 Головне

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

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 "Моя улюб�

лена Страшко" (12+)
22.45 Т/с "Рідня" (12+)
00.55 Х/ф "Чорний лицар"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
14.40,15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый

случай"
18.00,19.00, 03.25 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Д'Артаньян і

три мушкетери"
01.20 Х/ф "Темні води" 12+

ÑÒÁ

09.45 "МастерШеф" 12+
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Пікнік" 16+
23.00 Т/с "Все не випадко�

во" 16+
01.05 Т/с "Червонi брасле�

ти"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Скетч�шоу "На троих"

16+
10.55, 13.15 Х/ф "Петля

часу" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.30 Т/с "Пес"
16.50, 22.35 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
01.25 Х/ф "Оселя зла�4:

Життя після смерті"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.40 Т/с "Надприродне"
12.40 "Кохання на вижи�

вання" 16+
14.35 Х/ф "Пасажири" 12+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Хто зверху?" 12+
21.05 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря: Скриня
мерця" 16+

00.25 Х/ф "Нащадки 2" 12+
02.30 "Зона ночі"

ÍÒÍ

07.50,09.00, 17.00, 02.50
"Випадковий свідок"

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

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

14.45, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20 "Будьте здоровi"
00.45 "Легенди бандитсь�

кого Києва"
01.40 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.

Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Клятва лікаря"
23.10, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+
02.45 Гучна справа

UA: ÏÅÐØÈÉ

07.05 Т/с "Масантоніо" 16+
08.05 Маршрутом змін
08.20 Геолокація: ВОЛИНЬ
08.50 12 міфів про Донбас
09.40 Т/с "Курорт"
11.30 Відтінки України
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт
17.25 Еко�люди
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ц "Дика природа
19.55,23.00 Д/ц "Найдикіше

місто світу: Манаус"
21.50 Д/ц "Дика природа
01.15 Головне

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

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 "Моя улюб�

лена Страшко" (12+)
22.45 Т/с "Рідня" (12+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
14.35,15.35 "Вещдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Неймовірні при�

годи італійців у Росії"
00.50 Х/ф "Операція "Ен�

теббе" 16+

ÑÒÁ

09.50 "МастерШеф" 12+
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Пікнік" 16+
23.00 Т/с "Все не випадко�

во" 16+
01.05 Т/с "Червонi брасле�

ти"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10 Скетч�шоу "На троих"
11.35, 13.15 Х/ф "Оселя

зла�3: Вимирання"
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.30 Т/с "Пес"
16.50, 22.35 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
01.20 Х/ф "Оселя зла�5:

Відплата" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 "Орел і решка"
09.20 Т/с "Надприродне"
12.45 "Кохання на виживан�

ня" 16+
14.30 Х/ф "Агенти А.Н.К.Л."
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Хто зверху?" 12+
21.05 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря: На краю
світу" 16+

00.45 Х/ф "Нащадки 3" 12+
ÍÒÍ

07.55,09.00, 17.00, 02.55
"Випадковий свідок"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.25 "Свідок"

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

14.50, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20 "Вартість життя"
00.50 "Легенди бандитсько�

го Києва"
01.50 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.

Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Контрольна

гра Чехія � Україна
23.50, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

07.05 Т/с "Масантоніо" 16+
08.05 Маршрутом змін
08.20 Геолокація: ВОЛИНЬ
08.50 12 міфів про Донбас
09.05 Телепродаж
09.40 Т/с "Курорт"
11.30 Відтінки України
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.10, Спорт
15.20 Країна пісень
16.20 Д/ф "Бовсунівські ба�

бусі" 12+
17.30,19.55 Д/ц "Найдикіше

місто світу: Манаус"
18.55 Д/ц "Дика природа
23.00 Схеми
01.15 Головне

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

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

ліття. Роксолана"
20.36 "Проспорт"
20.38 "Чистоnews 2021"
20.45 Т/с "Моя улюблена

Страшко" (12+)
21.45 "Право на владу 2021"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
14.40,15.35 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Джентльмени

удачі"
00.30 Х/ф "Вотергейт

ÑÒÁ

09.40 "МастерШеф" 12+
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Пікнік" 16+
23.00 Т/с "Все не випадко�

во" 16+
01.00 Т/с "Червонi брасле�

ти"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Скетч�шоу "На троих"
11.00, 13.15 Х/ф "Чужий�3"
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.30 Т/с "Пес"
16.50, 22.35 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,03.10 Анти�зомбі
01.25 Х/ф "Оселя зла�6:

Фінальна битва" 16+
03.55 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Т/с "Надприродне"
12.10 "Кохання на виживан�

ня" 16+
14.00 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря
23.50 Х/ф "Зоряні війни:

Останні Джедаї" 12+
ÍÒÍ

08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 "Свідок"

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

14.45, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20, 01.50 "Правда життя"
00.50 "Легенди бандитсько�

го Києва"
03.10 "Речовий доказ"
04.05 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.

Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Клятва лікаря"
23.10 Слідами
23.50, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

07.05 Т/с "Масантоніо" 16+
08.05 Маршрутом змін
08.20 Геолокація: ВОЛИНЬ
08.50 12 міфів про Донбас
09.40 Т/с "Курорт"
11.30 Відтінки України
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.10, Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Велике зібрання

слонів"
19.55 Д/ц "Найдикіше місто

світу: Манаус"
21.50 Д/ц "Дика природа

Канади.
23.00 #ВУКРАЇНІ
01.15 Головне

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.15 "Твій день"
14.45,20.20 "Одруження на�

осліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
22.30 Х/ф "Ворог біля

воріт"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Рену�

ар" 12+
14.35,15.30, 01.25 "Вещдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "К�19"
03.35 "Жди меня. Україна"

ÑÒÁ

05.15 Х/ф "Реальна Лю�
бов" 16+

07.55 "Врятуйте нашу сім'ю"
11.35, 14.50, 18.05 Т/с

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

Новини"
20.15, 22.50 Т/с "Слід" 16+
01.00 Х/ф "Буде страшно �

посміхайся" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10,20.10 Дизель�шоу
11.45,13.15, 23.00, 01.40

Скетч�шоу "На троих"
16+

12.45,15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.50 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
18.45 Факти. Вечір
03.25 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.15 "Пекельна кухня"
11.15 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря:
18.00 Х/ф "Самотній рейнд�

жер" 16+
21.00 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря: Помста
Салазара" 12+

23.45 Х/ф "Некромант" 18+
01.10 "Вар'яти" 12+
02.25 "Служба розшуку

дітей"
ÍÒÍ

07.50,09.00, 17.00, 02.50
"Випадковий свідок"

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

10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

14.45, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20 "Таємниці світу"
00.50 "Легенди бандитсько�

го Києва"
03.10 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с "Любов матері"

12+
14.35, 15.30 Т/с "Аквама�

рин" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.00 Т/с "Відкрите

вікно" 12+
01.30 Телемагазин
04.00 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30,10.10 #ВУКРАЇНІ
09.40 Антропологія
10.35 Д/ц "Дика природа
11.30,02.00 Д/ц "Найдикіше

місто світу: Манаус"
12.00 Х/ф "Ярослав Муд�

рий"
14.40,17.20 Міста та містеч�

ка
15.00 UA:Фольк
16.00 Концерт. Дмитро та

Назарій Яремчуки
17.45, 21.25 Х/ф "Украдене

щастя"
22.30 Д/с "Секрети історії.

Портрети"
01.10 Д/ц "Велике зібрання

слонів"
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Вечірній квартал

2021"
22.25 "Жіночий квартал"
00.20 "Світське життя.
01.20 Х/ф "Дев'ята брама"
03.45 Х/ф "Гори й каміння"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Ласкаво проси�

мо
12.30 Т/с "Гостя з майбут�

нього"
18.20 Х/ф "Джентльмени

удачі"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "В бій ідуть

тільки "старики"
22.20 Д/п "Ленінград. Доро�

га життя"
23.20 Х/ф "Завтра була

війна"

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.55, 10.55 Т/с "Пікнік" 16+
07.55 "Неймовірна правда

про зірок"
16.40,22.35 "Звана вечеря"
19.00 "МастерШеф" 12+

ICTV

08.00 Прихована небезпека
08.55 Т/с "Розтин покаже
12.40, 13.00 Х/ф "Автобан"
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф "Перевізник�3"
16.50 Х/ф "Перевізник:

Спадщина" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Праведник" 16+
21.45 Х/ф "Праведник�2"
00.05 Х/ф "Оселя зла�4:

Життя після смерті"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.15 "М/ф Микита Кожум�
'яка"

10.00 "Kids time"
10.05 "Орел і решка
12.15 "Хто зверху?" 12+
14.15 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.00 Х/ф "Земне ядро"
01.50 Х/ф "Морган" 16+

ÍÒÍ

06.55 Х/ф "Самотня жінка
бажає познайоми�
тись"

08.35 Х/ф "Гніздо горлиці"
10.30 "Легенди карного

розшуку"
12.20 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
13.40 Т/с "Смерть у раю
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Чорний орел"
21.20 Х/ф "Круті стволи"
23.25 Х/ф "Закляті вороги"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.25,03.40 Реальна місти�

ка
07.40 Т/с "Люся. Інтерн"

12+
09.50 Т/с "Здрастуй, сест�

ро"
14.15, 15.20 Т/с "Розмінна

монета" 12+
20.00 Головна тема
21.00 Співають всі!
23.10, 02.00 Т/с "Дружина з

того світу" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00,12.01 Недільна Літур�

гія
12.00 Хвилина мовчання
12.30 Недільна Свята Меса

Римсько�Католицької
Церкви в Україні

13.30 Д/ф "Бити. Молитися.
Тримати"

14.30 Телепродаж
15.05 UA:Фольк
16.10, 23.00 Х/ф "Украдене

щастя"
20.55 Чемпіонат світу з

футзалу FIFA 2021.
Литва � Венесуела

03.15 #ВУКРАЇНІ
1+1

05.00,19.30 "ТСН�Тиждень"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт
18.30 "Світське життя.

2021"
21.00 "Танці з зірками 2021"
00.00 Х/ф "Парфумер: Істо�

рія одного вбивці"
(16+)

02.45 Х/ф "Карти, гроші,
два стволи" (18+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00,  "Інше життя"
13.40 "Вещдок.
18.10 Х/ф "Підозри містера

Вічера" 12+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "В бій ідуть

тільки "старики"
23.55 Х/ф "Мерседес" тікає

від погоні"

ÑÒÁ

04.35 Т/с "Гордість та упе�
редження"

10.45 "МастерШеф" 12+
14.25 "Супербабуся" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
21.00 "Один за всіх" 16+
22.15 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

05.50 Секретний фронт
07.50, 13.00 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
12.45 Факти. День
16.30 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Три ікси: Реак�

тивізація" 16+
23.30 Х/ф "Згадати все"

16+
01.40 Х/ф "Оселя зла�5:

Відплата" 18+
03.05 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00 Т/с "Зачароване ко�
ролівство"

11.00 Х/ф "Уіллоу"
13.40 Х/ф "Вірус" 16+
15.30 Х/ф "2012" 16+
18.40 Х/ф "Гренландія" 16+
21.00 Х/ф "Перл Харбор"
00.50 Х/ф "Здобич" 16+
02.20 "Вар'яти" 12+

ÍÒÍ

05.00 "Top Shop"
05.30 Х/ф "Останній гейм"
07.00 "Слово Предстоятеля"
07.05 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
09.40 Т/с "Смерть у раю �

10" (16+)
14.05 Х/ф "Чорний орел"

(16+)
15.55 Х/ф "Круті стволи"

(16+)
18.00 "Легенди карного

розшуку"
22.15 Х/ф "Незаперечний �

3" (18+)
00.05 Х/ф "Закляті вороги"
01.50 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

05.50 Сьогодні
06.50,04.45 Реальна місти�

ка
08.50 Т/с "Клятва лікаря"
16.30, 21.00 Т/с "Дитина з

гарантією" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
22.30 30 років Національно�

му Олімпійському Ко�
мітету

23.30, 02.00 Т/с "Здрастуй,
сестро"

04.15 Гучна справа
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ОГОЛОШЕННЯ
Запрошуємо на роботу во-
діїв-далекобійників на вну-
трішні перевезення (база м. 
Коростишів). Оплата праці 
договірна. Тел. 0963246855, 

0967861545

Покрівельні роботи будь-
якої складності.  

Заміри, монтаж, демонтаж, 
ремонт, заміна даху.  

15 років досвіду!  
068-861-92-42

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.

Вакуумна чистка коминів, 
димарів, лежаків, грубки, 

газових котлів.  
Тел.: 097-87-32-381

Робота ОХОРОННИК. Вахто-
вий метод 14/14 діб. Заробіт-
на плата ВИСОКА. Робота в 
Житомирі та області, Києві 

та області. 067 217 30 81, 067 
462 70 16, 097 67 85 162

Як живеться людям з 
інвалідністю в Україні?

У серпні набули чинності 
зміни щодо порядку забезпе-
чення українців з інвалідністю 
житлом, пристосованим до 
їхніх потреб.

Особи з інвалідністю можуть поміняти 
своє житло на нове помешкання. Це лише 
один із викликів, із якими стикаються люди з 
інвалідністю в Україні. Як держава піклуєть-
ся про людей з інвалідністю і які проблеми 
існують сьогодні, дізнався Центр громад-
ського моніторингу та контролю.

Боротьба за статус
За даними Держстату, станом на 1 січня в 

Україні проживає 2 мільйони 703 тисячі людей 
з інвалідністю. Серед них 163,9 тисячі дітей. 

Залежно від стану здоров'я людини, ін-
валідність поділяється на три групи - I, II та 
III. До першої належать особи з найгіршими 
втратами здоров’я. Вони не здатні обслуго-
вувати себе у побуті, потребують постійної 
допомоги чи нагляду. Люди з інвалідністю 
другої групи мають важкі захворювання, 
травми або вроджені вади, але вони не по-
требують постійного догляду чи допомоги 
у побуті. Третю групу становлять особи, які 
мають помірні функціональні порушення 
в організмі, однак все одно потребують со-
ціальної підтримки і захисту. Відповідно до 
інформації Держстату, в Україні налічується 
222,3 тисячі людей з інвалідністю першої 
групи, 900,8 тисячі – другої групи і 1 мільйон 
416 тисяч – третьої групи.

Визначає групу інвалідності медико-со-
ціальна експертна комісія за місцем прожи-
вання чи лікування. Процедура досить довга 
і забюрократизована, часто ще й корупційна. 
Адже від того, яку групу інвалідності при-
значить комісія, залежать кількість пільг та 
розмір соціальних виплат. 

«У самій системі того, кому дають інвалід-
ність, а кому ні, закладена велика корупційна 
складова», – вважає керівниця ГО «Афіна. 
Жінки проти раку» Ніна Резніченко.  

В українських медіа є достатньо історій, 
коли комісії вимагали хабаря за призначення 
інвалідності. Для прикладу, у Кременчуку 
2016 року поліція затримала лікаря-невроло-
га Руслана Серажима за вимагання 15 тисяч 
грн під час оформлення інвалідності.

Залежність від держави
Згідно із законодавством, держава забез-

печує соціальний захист людей з інвалід-
ністю. Найперше – це пенсія чи соціальна 
допомога, які призначаються залежно від 
групи інвалідності та страхового стажу 
особи. Люди з інвалідністю мають право 
на безоплатне отримання ліків і санаторне 
лікування, безоплатний проїзд, безплатні 
засоби реабілітації (милиці, візки, протези) 
чи навіть авто. Вони мають пільги у навчанні 
і працевлаштуванні. Також 1 серпня набув 
чинності закон, який дозволяє людям з ін-
валідністю обміняти своє житло на таке, яке 
пристосоване до їхніх потреб. 

За даними уряду, у 2020 році фактично 
працювало 410 426 людей з інвалідністю. У 
Міністерстві соціальної політики вважають, 
що принаймні ще 1,5 млн осіб з інвалідністю 
могли б працювати. Однак нині вони або 
стикаються із дискримінацією або просто 
не знають, як реалізувати свої права. За 
українським законодавством, роботодавці 
зобов’язані створювати робочі місця для 
людей з інвалідністю: одне місце на підпри-
ємстві зі штатом 8-25 працівників і 4% від 
штату – на більших підприємствах.  

Утім, перелічені вище соціальні пільги 
для українців з інвалідністю є недостатні-
ми, на думку фахівців. Адже вони не спря-
мовані на інтеграцію осіб з інвалідністю 
у суспільство. Чи не найбільша проблема 
зараз – відсутність безбар’єрного простору 
в українських містах. 

«Наша система соціального захисту при-
йшла з радянських часів та направлена на те, 
щоб людина залишалася пасивною. Тобто піль-
ги даються для того, щоб людина залежала від 
держави. Таким чином ми не досягаємо мети 
– людина не стає незалежною», – вважає Ніна 
Попова, колишня експертка Директорату 
захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства 
соціальної політики України.

На шляху до інклюзивності
За останні роки в Україні почали більше 

звертати увагу на потреби людей з інвалід-
ністю, зазначають експерти. Зокрема, 2019 
року почали діяти інклюзивні будівельні 
норми. Вони вимагають оснащення публіч-
ного простору пандусами, тактильною під-
логою, дублювання інформації та позначок 
шрифтом Брайля тощо.

Також відбулися позитивні зрушення 
в системі освіти. Діти з інвалідністю зараз 
навчаються не в окремих інтернатах, а у 
загальноосвітніх школах. У 2020/2021 н. р. в 
інклюзивних класах навчалися 25 078 учнів. 
За інформацією МОН, це майже вдесятеро 
більше, ніж 5 років тому. 

Щодо працевлаштування, то у червні за 
підтримки Ради Європи Мінсоцполітики 
разом із громадською організацією «Громад-
ський рух «Соціальна єдність» започаткували 
проєкт «Працюй вільно». Він передбачає 
розвиток комунікаційної платформи vilno.
org, де люди з інвалідністю зможуть шукати 
роботу, а роботодавці – проводити співбе-
сіди в режимі онлайн. 

«Цей проєкт – про зміну стереотипів, про 
наближення послуг для людей з інвалідністю, 
про покращення діалогу між роботодавця-
ми та особами з інвалідністю», – зазначила 
заступниця голови Офісу Ради Європи в 
Україні Олена Литвиненко.

За словами експертів, прогрес щодо ін-
клюзії людей з інвалідністю є, але попереду 
ще дуже багато роботи. Чоловіки та жінки 
з інвалідністю в Україні повинні мати такі 
самі можливості, як і решта громадян. Для 
цього вони повинні мати вільний доступ 
до будівель, транспорту й інфраструктури, 
інформації та зв’язку, а також комунікаціям 
та послугам.


