
Середа, 26 лютого 2020

№ 7 (61)    26 лютого 2020 ЧАСТИНА ТИРАЖУ
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ 

БЕЗКОШТОВНОРекомендована ціна - 3,00 грн

У Романівську лікарню  
поступово почала надходити 
комп’ютерна техніка

Що приготував для укра-
їнців перший весняний 
місяць – у нашому традицій-
ному огляді.

Зросте мінімальний розмір 
допомоги по безробіттю

Правління Фонду загально-обов’язкового 
державного соціального страхування Укра-
їни на випадок безробіття (постанова № 211 
від 31.01.2020) збільшило з 1 березня 2020 
року мінімальний розмір допомоги по без-
робіттю, – зазначає Укрінформ.

«Таким чином, для осіб, виплати яким при-
значаються з урахуванням страхового стажу, 
мінімальний розмір допомоги по безробіттю 
буде збільшено до 1 800 гривень. Для осіб, ви-
плати яким призначаються без урахування 
страхового стажу (хто протягом року, що 
передував реєстрації особи як безробітної, 
працював менш як шість місяців), мінімальний 
розмір допомоги по безробіттю збільшено до 
650 гривень», – йдеться у повідомленні.

Святкові вихідні
З 7-го до 9-го березня в українців будуть 

мініканікули. Такий приємний бонус ма-
тимемо завдяки Міжнародному жіночому 
дню. Оскільки цьогоріч 8 березня припадає 
на неділю, то вихідний переноситься на 
понеділок.

Зауважимо, що суперечки щодо того, 
чи залишати Міжнародний жіночий день 
вихідним, тривають не перший рік. Так, 
у 2017 році на розгляд ВР було внесено за-
конопроєкт про скасування додаткового 
вихідного дня на честь 8 Березня, який так 
і не прийняли.

Потужні магнітні бурі
Магнітних бур у березні варто чекати 

тричі – 4, 5 та 6 числа. Метеорологи по-
переджають, що вони будуть сильними, 
тому метеозалежним людям варто зазда-
легідь потурбуватися про своє здоров̀ я. 
Особливо потужні бурі очікуються 4 та 
5 березня. У цей час можливий сильний 
головний біль, стрибки тиску, сонливість, 
млявість.

До Росії – тільки  
за закордонним паспортом

З 1 березня 2020 року виїхати з України 
до Росії можна буде лише на підставі закор-
донного паспорта. Для в̀ їзду з території РФ 
в Україну потрібен буде лише внутрішній 
паспорт чи свідоцтво про народження.

Банки повинні оновити  
інформацію на сайтах

Постановою № 141 Нац-
банку від 28 листопада 2019 
року затверджені нові вимоги 
для банків, які сприятимуть 
підвищенню фінансової гра-
мотності українців. Зокрема, 
з 2 березня 2020 року банки 
мають розмістити на своїх 
сайтах вичерпну інформа-
цію про: 1) умови та порядок 
придбання клієнтом пакета банківських 
послуг; 2) загальну вартість банківських 
послуг у разі придбання пакета банківських 
послуг; 3) істотні характеристики всіх бан-
ківських послуг, що входять до пакета; 4) 
вартість придбання кожної банківської по-
слуги пакета окремо; 5) перелік банківських 
послуг, що можуть бути додатково отри-
мані клієнтом, та вартість цих банківських 
послуг; 6) посилання на вебсторінку банку, 
де розміщено умови договору (оферти) 
та інших типових договорів про надання 
пакета банківських послуг.

Збільшується строк безвізового 
перебування українців у Аргентині

Хороша новина для любителів подо-
рожувати. З 14 березня 2020 року удвічі 
збільшується строк безвізового пере-
бування громадян України на території 
Аргентини. Про це повідомляє Департа-
мент консульської служби МЗС України. 
Якщо раніше цей термін складав 90 днів 
протягом календарного року, то із вка-
заної вище дати він складатиме 90 днів 
протягом 180 днів.

Лариса Бджілка

20 лютого на знак вшанування загиблих 
під час Революції гідності та пам'яті Героїв 
Небесної Сотні вся Україна прихиляє голови 
та з болем згадує жахливі, неприпустимі 
події, які назавжди залишаться в пам̀яті.

У Романові біля пам’ятника «Борцям за 
волю України» 20 лютого відбулись заходи, 
приурочені до 6-ї річниці розстрілів на Май-
дані. У заході взяли участь керівники району, 
представники духовенства, старшокласники 
Романівської гімназії та жителі містечка. До 
учасників заходу приєднались представники 

особового складу Романівського районного 
військового комісаріату.

Після спільної молитви за упокій заги-
блих та хвилини мовчання присутні поклали 
квіти біля підніжжя пам’ятника.

Довідково
День Героїв Небесної Сотні – пам'ятний 

день, що відзначається в Україні 20 лютого на 
вшанування подвигу учасників Революції гід-
ності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Пам'ятний день встановлено указом Пре-
зидента України Петра Порошенка 11 лю-
того 2015 року з метою увічнення великої 
людської, громадянської і національної від-
ваги та самовідданості, сили духу і стійкості 
громадян, завдяки яким змінено хід історії 

нашої держави, гідного вшанування подвигу 
Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя 
під час Революції гідності (листопад 2013 

року – лютий 2014 року), захищаючи ідеа-
ли демократії, відстоюючи права і свободи 
людини, європейське майбутнє України.

УВАГА!
Якщо ви стали свідком події, хочете повідомити 

про проблему чи подати оголошення – телефонуй-
те до нашого представника у Романові за телефоном  
068 245 96 70 (Леся Олександрівна). 

ЩО ЧЕКАЄ  
на українців у березні

День Героїв Небесної Сотні – пам'ятний день, 
який увійшов в історію нашої держави 

СЕРЕДА
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«100 досягнень» уряду  
Гончарука: найважливіше с. 5

с. 8
У лікарні, як у житті, – все  
розпочинається із пологів…
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Компанія «Вівад 09» запустила 
новий сайт, де ви зможете дізна-
тися більше про нашу роботу, 
цінності, а також ознайомитися 
з продукцією та за бажання – при-
єднатися до нашої команди!

«Вівад 09» – це деревопере-
робна компанія європейсько-
го рівня, яка здійснює повний 
цик л переробки деревини, 
у результаті чого виробництво 
цілком безвідходне. Ми виготов-
ляємо продукцію з на 100% ле-
гальної сировини, яку офіційно 
купуємо на аукціонах із прода-
жу необробленої деревини, що 

засвідчується стандартом FSC.
Наша мета – створення висо-

коякісної продукції, постійне вдо-
сконалення виробничих процесів, 
співпраця зі світовими лідерами 
деревообробної галузі, залучення 
новітніх технологій для реаліза-
ції абсолютно безвідходного ви-
робництва, а також – створення 
команди справжніх професіоналів 
своєї справи.

Переходьте за посиланням 
vivad09.com та знайомтеся з нами 
ближче!

Пресслужба компанії  
«Вівад 09»

5 лютого 2020 року в адмінп-
риміщенні управління проведе-
но засідання круглого столу за 
участі начальника управління 
праці соціального захисту на-
селення райдержадміністрації 
Кондратюк Т. В., заступника на-
чальника управління праці со-
ціального захисту населення рай-
держадміністрації Мельник В. С., 
керівника відокремленого під-
розділу громадської організації 
обласної спілки учасників та 
ветеранів АТО «Схід» у Романів-
ському районі Багінського В. А., 
учасника антитерористичної 
операції Рачковського С. В. та 
спеціалістів управління праці 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації з питання 
професійного навчання учасни-
ків антитерористичної операції.

Крім цього, учасників за-

сідання поінформовано про 
надання послуг із санаторно-
курортного лікування, психо-
логічної реабілітації учасників 
АТО відповідно до Порядку 
використання коштів, передба-
чених у державному бюджеті 
на забезпечення постраждалих 
учасників антитерористичної 
операції санаторно-курортним 
лікуванням, затвердженого По-
становою КМУ від 31.03.2015 
року № 200.

На обліку в управління 
перебуває 40 осіб із вищезаз-
наченої категорії, які подали 
заяви для забезпечення сана-
торно-курортним лікуванням. 
У 2019 році послуги із санатор-
но-курортного лікування нада-
но 7 учасникам АТО.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк

До Асоціації міст України всту-
пило 44 нових члени, серед них – Ми-
ропільська селищна ОТГ та Харито-
нівська сільська ОТГ Житомирської 
області. Про це поінформувала ви-
конавча директорка Житомирського 
РВ АМУ Тетяна Кухарська.

«Нині до АМУ входить 872 терито-
ріальні громади, з яких 484 ОТГ. На 
засіданні правління Асоціації, що 
відбулося 18 лютого, ще дві громади 
Житомирщини прийняли до членства 
в АМУ – Миропільську та Харитонів-
ську. Відтак членами Асоціації міст 
України є 29 міських, селищних та 
сільських рад Житомирщини», – за-
уважила вона.

Довідково: Членами АМУ є такі 
громади Житомирщини: Андруш-
ки, Андрушівка, Баранівка, Бараші, 
Бердичів, Білокоровичі, Броники, Ви-
шевичі, Городниця, Ємільчине, Жито-
мир, Корнин, Коростишів, Коростень, 
Лугини, Любар, Малин, Миропіль, 
Новоград-Волинський, Новогуйвин-
ське, Овруч, Олевськ, Оліївка, Пулини, 
Радомишль, Семенівка, Станишівка, 
Червоне, Харитонівка. Голова Жито-
мирського РВ Асоціації міст України – 
Житомирський міський голова Сергій 
Сухомлин.

На виконання доручення Мі-
ністерства соціальної політики 
та доручення обласної держав-
ної адміністрації від 13.02.2020 
№ 1563/1–20/17 управління праці 
та соціального захисту населення 
райдержадміністрації повідомляє 
наступне.

До Міністерства соціальної 
політики надійшов лист громад-
ської організації осіб з інвалідністю 
«Креавіта», яка є організатором 
Всеукраїнського конкурсу студент-
ських робіт «Інклюзивний дизайн».

Конкурс проводиться за під-
тримки комітету забезпечення 
доступності маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної 
та інженерно-транспортної інфра-
структури міста Харкова та Фонду 
сприяння демократії Посольства 
США в Україні.

Основна мета конкур-
су – виявлення кращих 
проєктів, які демонстру-
ють можливі архітек-
турно-конструктивні, 
дизайнерські рішення із 
використанням сучасних 
технологій створення ін-
клюзивного середовища 
життєдіяльності, у тому 
числі для осіб з інвалід-
ністю та інших маломо-
більних груп населення.

Учасниками конкурсу можуть 
бути студенти, аспіранти та випус-
кники закладів вищої освіти віком 
до 30 років.

Проєкти приймаються  
за такими номінаціями:

– «Житлові будинки та громад-
ські будівлі й споруди»;

– «Громадські простори»;
– «Елементи вулично-дорож-

ньої мережі міста»;
– «Предметний дизайн»;
– «IT-технології»;
– «Одяг та аксесуари».

Подання заявок:  
до 26 квітня 2020 року

Інформацію щодо порядку та 
умов проведення конкурсу, у тому 
числі перелік запропонованих но-
мінацій, розміщено за посилан-
ням: https:// www.univer.kharkov.
ua/ua/general/univer_today/
new?new_id=9430.

К о н т а к т и :  т е л . : 
(057)751-78-44. (050)300-34-81 – Оле-
на Шингарьова.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк

Миропільська ОТГ долучилася 
до Асоціації міст України

Всеукраїнський конкурс 
студентських робіт 
«Інклюзивний дизайн»

Друзі, маємо  
гарну новину!

У Романові провели 
засідання круглого 
столу з питання 
професійного 
навчання учасників 
антитерористичної 
операції

ОГОЛОШЕННЯ
Компанія «Вівад 09» продає паливні брикети для 

населення за такими цінами:
•  брикети, упаковані в термозбіжну плівку дубові 

(на піддоні від 900 до 1050 кг) – 2980 грн/тонну;
•  брикети, упаковані в термозбіжну плівку міксові 

(на піддоні від 900 до 1050 кг) – 2682 грн/тонну;
• брикети кускові, фасовані у б/б дубові –  

2649 грн/тонну;
• брикети кускові, фасовані у б/б міксові –  

2384 грн/тонну 
За додатковою інформацією звертатися за теле-

фоном: 097 403 43 95.

ВАЖЛИВО!
Управління праці та соціального захисту населення повідо-

мляє, що змінено номер телефонної «гарячої лінії» на 2-15-85. 
Телефонна «гаряча лінія» працює щоденно з 8:00 до 17:00, 
крім вихідних, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Начальник управління Таїса Кондратюк
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Пропонуємо вашій увазі 
нашу улюблену рубрику – 
циклічні фейки. Щонай-
менше шість років по-
ширюють брехню, яку ми 
сьогодні спростуємо.

З року в рік ,  попри численні 
роз’яснення, у ЗМІ з’являється та жваво 
розноситься неправдива інформація про 
все пропало, бо з 1 листопада або 1 берез-
ня поточного року не можна оформити 
спадщину чи договір дарування.

Ось і цього разу з наближенням «са-
кральної» дати сайти-сміттярки почали 
розповсюджувати заяложений фейк, 
нібито єдиний вихід – купівля (насправ-
ді – ні). Те ж саме із неможливістю вступу 
в законну спадщину (теж брехня). І вза-
галі, майно відійде в державі (спокійно, 
ви зможете дарувати і продавати майно, 
як і коли забажаєте).

Оці сайти-сміттярки посилаються 
на постанову Кабміну № 231, яка нібито 
забороняє визначати оціночну вартість 
рухомого і нерухомого майна.

Для того щоб продати, подарувати 
або передати у спадок майно, потрібно 
скористатися послугами нотаріуса і/або 
«оцінювальника» майна. Згадана поста-
нова, яка була чинна у 2013–14, вимагала 

від нотаріусів отримати сертифікат но-
вого зразка. Простіше кажучи – пройти 
«переатестацію». До того оформлювати 
договори дарування та вступу у спадок 
вони не могли.

Горезвісна постанова втратила чин-
ність ще у серпні 2014 року. Ба більше – 
у липні 2015 року Вищий адміністратив-
ний суд визнав її незаконною.

Кому потрібен цей фейк?
Щоразу, коли ці фейки починають 

знову активно поширювати, чимало 
людей впадають у паніку. Самостійно 
розібратися, що до чого, їм несила – от 
і біжать до нотаріусів за консультацією 
та оформленням правочинів дарування. 
А це коштує грошей.

Джерело – інформаційна 
 кампанія «По той бік новин»

Лариса Бджілка

Про це повідомляється 
на фейсбук-сторінці ра-
йонної ради.

Як зазначається у повідомленні, 
одним з етапів медичної реформи є 
комп’ютеризація медичних закладів. В умо-
вах недостатнього бюджетного фінансування 
владою району до цієї справи залучаються 
сільські, селищні ради та підприємці.

21 лютого 2020 року Романівській лі-
карні передано два комп’ютери, придбані 

Годиською та Карвинівською сільськими 
радами за сприянням підприємця Сергія 
Мухи.

Нещодавно лікарня також отримала 
комп’ютерну техніку від Миропільської 
селищної та Вільшанської сільської рад.

«Дякуємо очільникам громад району 
Гиндичу В. П., Колотюку П. Я., Фещен-
ку А. І., Радушинському В. А. за розуміння 
та оперативність!» – йдеться у повідомлен-
ні Романівської райради.

Найближчим часом комунальне не-
комерційне підприємство «Романівська 
лікарня» Романівської районної ради 
отримає від сільських, селищних рад, 
згідно з попередніми домовленостями, 
ще 20 комп’ютерів.

Інформація про те,  
що з 1 березня 
українці більше  
не зможуть вступати  
у спадок – фейкова

У Романівську 
лікарню поступово 
почала надходити 
комп’ютерна техніка

Соціальний проєкт 
«Ти можеш усе! 
Можливості безмежні»

Акція «Подаруй книгу 
бібліотеці» триває

Управління праці та соціального захис-
ту населення інформує, що Міністерство 
соціальної політики разом з громадською 
організацією «Прометеус» та Асоціацією «Ін-
формаційні технології України» підписали 
меморандум про співпрацю та презентують 
соціальний проєкт «Ти можеш усе! Можли-
вості безмежні».

Проєкт складається з повного циклу 
надання можливості усім особам з інва-
лідністю, бажаючим навчатися безоплат-
но на онлайн курсах та після закінчення 
навчання готових взяти участь у кон-

курсах на вакантні посади у провідних 
ІТ-компаніях України.

Проєкт триватиме наступні пів року 
у кілька етапів. Реєстрація охочих взяти 
участь у проєкті відбувається з 5 лютого 
2020 року. Під час реєстрації учасники 
мають обирати два обов’язкові курси 
і, за власним бажанням, декілька до-
даткових курсів.

Навчання розпочнеться з 5 березня 2020 та 
триватиме 14 тижнів.

Начальник управління  
Таїса Кондратюк

Лариса Бджілка

Про акцію та її перших 
учасників редакцію нашої 
газети повідомив директор 
Романівської районної біблі-
отеки для дорослих Сергій 
Дзендзелівський.

До Дня святого Валентина та Міжнародного 
дня дарування книг Романівська районна біблі-
отека для дорослих проводила акцію «Зізнайся 
в любові до бібліотеки!».

Приємний дарунок для бібліотеки зробили 
учениці 8-А класу Каріна Марчук та Каріна 
Бондар. У Романівській районній бібліотеці для 
дорослих щиро дякують за книги та наголо-
шують, що акція «Подаруй книгу бібліотеці» 
триває! Долучайтеся!

Цікаво
Книга – одне з найбільших чудес, створених 

людиною. З тих пір, як люди навчилися писа-
ти, всю свою мудрість вони довірили книгам. 
Вони відкривають нам світ, допомагають уявити 
минуле, зазирнути в майбутнє.

Шлях розвитку книги був довгим і склад-
ним. Який тільки матеріал не використовували 
люди для їх виготовлення: глину, листя та кору 
дерева, шкіру тварин, бамбук, папірус, шовк.

Перші паперові книги з'явилися в Європі 
у ХІІІ ст. Їх довгий час писали від руки. Одна 
книга виготовлялася 5–7 років і коштувала 
дуже дорого.

У ХV ст. був винайдений спосіб друкувати 
книги. Перша друкована в Україні була видана 
Іваном Федоровим у 1574 році у Львові. На-
зивалась вона «Апостол».

Довіряючи всі свої знання і досвід книгам, 
люди навчилися зберігати їх. Скарбницями 
книг називають бібліотеки. У перекладі з дав-
ньогрецької мови слово «бібліотека» означає 
приміщення, де зберігаються книги («бібліо» – 

книга, «тека» – сховище). Бібліотеки з'явилися 
з незапам’ятних часів. Давні єгиптяни називали 
їх «аптеками для душі», тому що книги робили 
людську душу благородною, а розум сильним. 
В Україні перша бібліотека з'явилася за часів 
Київської держави. Її створив князь Ярослав 
Мудрий у 1037 р.

Книга – унікальне, феноменальне творіння 
людства. Ми не можемо уявити своє життя без 
них. Книги – наші постійні супутники. Це – 
джерело знань для школяра, студента, кожної 
людини. Книга – наш найкращий порадник 
у всіх життєвих ситуаціях і для школяра, і для 
зрілого, досвідченого мужа. Недарма в народі 
кажуть: книга вчить, як на світі жить; хто багато 
читає, той багато знає.

Скільки книг треба прочитати, щоб бути 
освіченим, розумним, мудрим, щоб пізнати 
світ? Цього ніхто не знає. Читати потрібно все 
життя. Як кажуть, вік живи, вік учись.

Любов до книги – родом з дитинства і про-
довжується все життя. Гарну книжку часто 
читаємо багато разів і щоразу знаходимо в ній 
щось нове, цікаве, вражаюче. Такими книгами 
є Біблія, «Кобзар» Тараса Шевченка та багато 
інших – вони ніколи не старіють, не набрида-
ють. Вони – наші найперші порадники, друзі. 
Багато людей вважають книгу найкращим 
подарунком.

Отже, шануймо, бережімо, читаймо книги, 
бо у них – мудрість, розум, знання людства, які 
створювалися впродовж тисячоліть. Книга – 
найбільший винахід людства.

Книга відкриває світ пізнання й сходження 
до одвічних життєдайних джерел цивілізації. 
Книги дарують нам цілющі зерна знань. Вони 
спонукають до творчого пошуку, прекрасних 
знахідок і відкриттів.

За всіх часів люди славили книгу. Як її 
тільки не називали: і джерелом мудрості, і ці-
лителькою душі, сонячним сяйвом і рікою, що 
живить Всесвіт. Книга завжди ототожнювалась 
із світлом, яке, незважаючи ні на що, намагались 
загасити варвари, знищуючи книжкові скарби. 
Книга і сьогодні – важливе джерело знань.
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Ірина Хоцька

На жаль, ніхто не вічний. Без-
смертна лише пам`ять про по-
мерлого. Але часто-густо, окрім 
спогадів, нам залишаються і ма-
теріальні цінності, які небіжчик 
нажив ще за життя. Як приймати 
спадщину правильно за всіма 
вимогами чинного законодавства 
України – далі.

Людини немає серед живих. 
Що робити насамперед?

Для початку що необхідно 
зробити потенційним спадкоєм-
цям, це, звичайно, звернутися до 
нотаріуса, який буде вести справу 
про спадщину. Зазвичай перед 
смертю люди розповідають своїм 
близьким про те, у якого саме но-
таріуса лежить заповіт. У такому 
випадку жодних проблем з по-
шуком паперів не виникне, але 
раптом небіжчик не розповів про 
місцезнаходження заповіту або ж 
не встиг скласти заповіт – варто 
просто звернутися до будь-якого 
нотаріуса, який візьметься вести 
вашу справу.

Радимо піти до відповідальної 
особи якомога швидше через те, 
що спадщину потрібно прийняти 
вчасно, у певний термін. Зазначи-
мо, що часу обмаль – надається 

лише 6 місяців на те, щоб прийти 
до нотаріуса. А от усі спадкоємці, 
які звернулися до нотаріальної 
контори, повинні будуть подати 
нотаріусу заяву про прийняття 
спадщини. Якщо серед спадко-
ємців є частково недієздатні або 
неповнолітні діти, заяву за них по-
винні написати поручителі (батьки 
або ж опікуни – авт.).

Як фактично прийняти 
спадщину, якщо є заповіт?

Стосовно цієї теми ми по-
спілкувалися з місцевою юрист-
кою Тетяною Плаксій, яка де-
тально розповіла про декілька 
способів прийняття спадщини 

відповідно до Цивільного кодек-
су України.

«Тут маємо декілька способів. 
Перший – за заявою. Підходить 
тим людям, які проживали під 
одним дахом разом з помер-
лим. Спадкодавець приходить 
до нотаріальної контори та по-
відомляє про факт смерті своєї 
близької людини і одразу тим 
самим заявляє про фактичний 
вступ у володіння та формальне 
прийняття спадщини шляхом 
оформлення відповідної заяви. 
Другий спосіб – фактичний. Це 
саме той випадок, коли один 
із спадкоємців відмовиться від 
прийняття спадщини на користь 
іншого спадкоємця. Приміром, 

на вашу користь. Така дія буде 
вважається прийняттям спадщи-
ни», – розповідає пані Тетяна.

Людина померла і не 
залишила після себе 
заповіт. Як успадкувати 
майно за законом?

Згідно зі ст. 1258 Цивільного 
кодексу України, спадкування за 
законом здійснюється у випадку, 
коли людина не склала заповіту 
перед смертю. Тоді спадкування 
буде проводитися згідно зі вста-
новленою законом чергою, де пер-
ша черга – діти, чоловік/дружина, 
батьки; друга черга: рідні брати 
та сестри, баба та дід як з боку 
матері, так і з боку батька; третя 
черга: рідний дядько/тітка; чет-
верта черга: особи, які проживали 
із померлим не менше ніж п’ять 
останніх років разом.

Але не все так просто. Про ню-
анси чергового спадкування де-
тально розповіла Тетяна Плаксій.

«Нюанс перший.  Кож на 
наступна черга спадкоємців 
за  законом одерж ує право 
на спадкування лише у разі 
відсутності спадкоємців по-
передньої черги. Простішими 
словами: більша за порядковим 
номером черга отримує право 
на майно тільки тоді, коли ні-
кого із меншої нема», –  заува-
жує юристка.

Чи можна відмовитися  
від успадкування?

Так. Спадкоємці мають право 
на відмову від прийняття спадщи-
ни, причому як у випадку спад-
кування за законом, так і за запо-
вітом. Для цього лише потрібно 
написати у нотаріуса заяву про від-
мову від прийняття спадщини, що 
подається до нотаріальної контори 
за місцем відкриття спадщини.

Чи можна прийняти  
лише частину спадщини?

Ні. Прийняття і відмова від при-
йняття спадщини може стосувати-
ся лише всього спадкового майна. 
В юридичній термінології не існує 
такого поняття, як «частина».

Запам`ятайте, що спад-
коємець не вправі 
прийняти одну частину 
спадщини, а від іншої 
частини відмовитись. 
Людина, яка прийняла 
частину спадщини, вва-
жається такою, що при-
йняла усю спадщину.

Сподіваємося, що наші юри-
дичні поради стануть вам у на-
годі. Нехай у майбутньому у вас 
ніколи не виникає складнощів при 
оформленні спадщини!

Все, що треба знати про спадщину: 
важливі юридичні поради

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ГОСПОДИНЯМ:  
як правильно захистити крупи від появи комах

Ірина Хоцька

Рис, горох, пшоно, гречка, ві-
всянка та інші сипучі продукти – 
це саме той необхідний мінімум 
товарів, який має бути у кожної 
господині на кухні. Погодьтеся, що 
вони дуже легкі у зберіганні та екс-
плуатації: закуповуються у великій 
кількості і можуть зберігатися до-
волі тривалий час. Тож сьогодні ми 
розповімо, як правильно зберігати 
крупи, щоб вони не ставали затхли-
ми і в них не заводилася харчова 
моль або інші непрохані гості.

Умови зберігання круп
Передусім будь-які сипучі 

продукти зберігаються краще 

в темних, сухих місцях без по-
трапляння небажаних сонячних 
променів. Приміром, кухонна 
шафа є саме тим місцем, де 
краще за все ховати крупи. Як 
радять більшість виробників, рис 
та гречку, а також макаронні ви-
роби краще зберігати при темпе-
ратурі не більше +18 °C. Головне, 
в жодному разі не «прописуйте» 
сипучі продукти біля раковини, 
де постійно циркулюватиме во-
логе повітря.

Терміни використання  
та вживання сипучих

Маємо такі орієнтовні часові 
проміжки зберігання круп у до-
машніх умовах: пшоно – до 4 міся-

ців, вівсяні пластівці – до 7 місяців, 
перлова і манна крупа – 14 місяців, 
рис – до 1,5 року, гречана крупа – 
до 2 років, інші крупи – до 1 року; 
пшеничне борошно – до 1 року.

Обираємо між банками  
та мішечками

В принципі, великої різниці 
між тканиною та скляною ємніс-
тю для зберігання круп не існує. 
Ще наші бабусі продемонстру-
вали на власному прикладі, що 
полотняні мішечки дозволяють 
продуктам дихати та довго збе-
рігати ці продукти. Скляна банка 
так само є дуже гарним засобом 
для цього. Оптимальний об`єм 
банки має складати менше літра 

та мати кришку, що герметично 
закривається.

Найкраще «лікування» – 
профілактика!

Насправді, в чому не зберігай 
крупи, все одно краще перестра-
хуватися та виконати наступні 
поради, щоб точно не побачити 
личинки комах в сипучих про-
дуктах:

– покладіть на денце банки 
лавровий листочок або зубчик час-
нику. Виявляється, що моль погано 
реагує на цей запах та просто не 
«заселяється» в крупі;

– щоб зберегти рис сухим, 
зберігайте його в банці з гострим 
червоним перцем;

– покладіть щойно придбані 
крупи на деякий час у холодиль-
ник. Низька температура не тільки 
вб'є живність, якщо така є, а й до-

зволить зберігати продукти наба-
гато довше;

– використовуйте тільки чисту 
і суху ложку, коли берете крупи. 
У іншому випадку продукція 
швидко зіпсується та просто від-
сиріє;

– періодично повністю спус-
тошуйте контейнери для круп. 
Коли ви постійно досипаєте 
зверху нову крупу, то та, що 
знаходиться на дні, тривалий 
час залишається невикориста-
ною. І саме тому з часом у ній 
з'являються шкідники.

Це були лише наші редакцій-
ні поради. Остаточне рішення 
щодо того, як поводити себе 
з крупами –  приймати лише 
вам. Пам’ятайте лише те, що від 
вашого рішення буде залежати 
здоров’я ваше і ваших домочад-
ців, про яке кожен з нас повинен 
піклуватися насамперед.
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У п’ятницю, 21 лю-
того, прем’єр-міністр 
Олексій Гончарук 
розповів у Верховній 
Раді про результати ді-
яльності Кабміну під 
його керівництвом.

Документ із детальним звітом 
по всіх міністерствах зайняв по-
над 300 сторінок і зачепив кожну 
сферу життя українців. Головні ак-
центи в урядовому звіті розставив 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Аудит держави 
та інфраструктура

Прем’єр-міністр Олексій Гон-
чарук наголосив, що уряд роз-
почав свою роботу із важливого 
завдання – аудиту держави, який 
дозволив створити інфраструктур-
ну карту України.

«Уряд працює з 1-го вересня. 
Почали з аудиту держави, він скла-
дався з багатьох частин», – зазначив 
Олексій Гончарук.

За його словами, Кабмін 
провів оцінку наявного на-
селення, щоб розуміти кіль-
кість людей, їхній віковий 
та гендерний склад. Також 
аудит зачепив державні кадастри 
природних ресурсів. Вперше карти 
всіх кадастрів були об’єднані.

У планах Кабміну – оциф-
рувати всю територію Укра-
їни, щоб мати змогу про-
водити інвентаризацію та 
аналізувати наявні ресурси. 
Уряд вже почав зйомку двох 
пілотних областей – Волин-
ської та Львівської.

Прем’єр-міністр зауважив, що 
стратегічне завдання уряду – зде-
шевлення ресурсів.

«Дешеві ресурси – це можли-
вість інвестувати в інфраструктуру. 
Можливість інвестувати в інфра-

структуру і модернізацію – це 
можливість бути більш конкурен-
тоспроможними, це нові робочі 
місця», – пояснив він.

У межах інфраструктур-
них проєктів на 2020 рік 
уряд запланував масштаб-
ний дорожній ремонт – по-
над 5 тис. км доріг.

ВВП, зарплати, пенсії і ціни
Відповідно до урядового звіту, 

у 2019 році економіка України 
була однією із лідерів Європи за 
темпами зростання. З вересня до 
грудня показник приросту ВВП був 
більший ніж 4%. На це впливав 
ріст споживчого та інвестиційного 
попиту як на внутрішньому, так 
і зовнішньому ринках.

За даними Кабіну, торік доходи 
українців зросли на 15% завдяки 
державним гарантіям та соцдопо-
мозі. Зокрема, мінімальна зарплата 
збільшилась на 13,2%, а середня но-
мінальна – на 18,4% (до 10 497 грн).

Мінімальний розмір пенсій 
піднявся на 9,4%. Станом на 1 січ-
ня 2020 р. середня пенсія сягнула 
3083 грн, що на 16,5% більше, ніж 
на початку 2019 року. В Україні 
стало менше безробітних і біль-

ше – зайнятого населення. Загалом 
рівень бідності знизився на 6,2%.

При цьому ціни не стрибнули 
вгору. Завдяки зміцненню гривні 
та зниженню світових цін на газ 
у грудні ціни знизились на 0,2%.

Митниця, кредити 
і приватизація

Серед досягнень, про які 
прозвітував уряд, створення 
нових податкової та митної 
служб. Зокрема, кількість мит-
ниць була оптимізована з 25 до 16, 
було створене «єдине вікно» для 
міжнародної торгівлі. Крім того, 
були ухвалені законодавчі зміни 
для запровадження електронної 
транзитної системи.

Звітуючи перед депута-
тами, прем’єр-міністр на-
голосив також на створенні 
програми дешевих креди-
тів для малих підприємців. 
У бюджеті на 2020 рік передбачено 
2 млрд грн на компенсацію ставок 
та гарантії за кредитами. Це до-
зволить банкам видавати кредити 
на суму 30 млрд грн. Бізнес зможе 
брати позики під 5–7–9% річних. 
На думку урядовців, це допоможе 

створити 90 тисяч нових робочих 
місць за 5 років.

В уряді також похвали-
лись прогресом у привати-
зації держпідприємств. Зо-
крема, торік до Фонду держмайна 
було передано рекордну кількість 
об’єктів – 530. Урядовці очікують, 
що приватизація принесе до бю-
джету 12 млрд грн.

«У цьому році ми нарешті роз-
блокувати велику приватизацію. 
Перший такий помітний об’єкт, 
який ми готуємо, готель «Дніпро» 
отут недалеко на Європейській 
площі, – зазначив Олексій Гонча-
рук у Раді. – Зараз ми готуємо нор-
мальний конкурс, щоб уже з цієї 
весни туди зайшов нормальний 
приватний власник».

Медичні гарантії,  
швидка та опорні лікарні

Одним із пріоритетів робо-
ти уряду була охорона здоров’я 
українців. Відповідно до зві-
ту, цього року видатки на 
медицину були збільшені 
на 13%. Зокрема, вдвічі більше 
коштів було виділено на програ-
му «Доступні ліки» – 2,1 млрд грн. 
Також з 1 квітня повинна розпоча-
тись Програма медичних гарантій, 
в межах якої українці отримувати-
муть безкоштовні медпослуги. Се-
ред іншого держава профінансує 
лікування інсульту та інфаркту на 
4,13 млрд грн.

В уряді також прозвіту-
вали про оптимізацію екс-
треної допомоги. Торік було 
визначено 212 опорних лікарень, 
які будуть повністю укомплекто-
вані для надання екстреної допо-
моги. Держава вже закупила 433 
авто швидкої, які будуть передані 
Вінницькій, Донецькій, Одеській, 
Полтавській, Тернопільській об-
ластях та м. Києву.

Також у Кабміні похвали-
лись, що вперше за 11 років 
Україна досягла найвищого 
рівня вакцинації. У кожному 

пункті щеплень є безкоштовні вак-
цини проти дифтерії, кору, крас-
нухи та паротиту, які дозволяють 
щепити всіх, хто цього потребує. 
Загалом у 2020 році очікується 
1,2 млн доз вакцин.

Автономія вишів, сертифікація 
вчителів і нові дитячі садки

Серед досягнень в освіті 
уряд зазначив ухвалення за-
кону «Про повну загальну 
середню освіту» та зміни до 
закону «Про вищу освіту». 
Оновлення законодавства дозволи-
ло продовжити активні реформи 
у цій галузі. Так, з 2020 року виші 
отримають фінансову автономію 
і матимуть державне фінансування 
не згідно з кількістю студентів, а за 
результатами в освітній та науковій 
діяльності.

Торік було проведено пробну 
сертифікацію вчителів, запущено 
Службу освітнього омбудсмена, 
а також проведена масштабна кам-
панія з протидії булінгу в освітніх 
закладах. За даними уряду, 40 ти-
сяч вчителів підвищили кваліфіка-
цію. У 2020 році 74 тисячі педагогів 
зі стажем до 10 років отримають 
грошове заохочення (21 тис. грн).

Також, за інформацією Кабмі-
ну, торік було відкрито 17 нових 
дитсадків, реорганізовано 51 за-
клад освіти з дошкільними відді-
леннями, створено 135 приватних 
дитсадків та реконструйовано 37 
дитсадків.

Кількість опорних шкіл у регіо-
нах зросла на 139 закладів і сягнула 
887-ми. Урядовці стверджують, що 
це покращить якість навчання та 
зменшить непродуктивні витрати 
держави.

Загалом, за словами прем’єр-
міністра, минулої осені «абсо-
лютно всі рейтингові агентства 
покращили суверенний рейтинг 
України». На думку Олексія Гон-
чарука, якщо уряд збереже свій 
курс, то цей процес продовжиться 
і весною.

«100 досягнень» уряду  
Гончарука: найважливіше 

Лариса Бджілка

Біля села Тевеліївка Романівського 
району сталося загорання сухої рос-
линності.

Про це нашій редакції повідомили 
у Романівському секторі ДСНС України.

«22 лютого о 14:25 сталася поже-

жа, горіла суха трава поблизу села 
Тевеліївки. Вогонь знищив 3 га сухої 
рослинності. Загоряння було ліквідо-
вано о 16.50. Для гасіння було залучено 
пожежний автомобіль та 3 працівники 
особового складу Романівського сек-
тору ДСНС України. Попередня при-
чина пожежі – необережність під час 
куріння», – розповіли у Романівському 
секторі ДСНС України.

Біля Тевеліївки вигоріло 
3 гектари сухостою 

Роботодавців,  
що не оформлюють 
офіційно своїх працівників, 
каратимуть чималим штрафом

До Закону України «Про внесення змін до Ко-
дексу законів про працю України» від 12.12.2019 
№ 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020, внесені 
зміни до статті 265 Кодексу законів про працю 
України. Ці зміни передбачають зміну підходу 
до процедури накладення фінансових санкцій 
та зміну їх розмірів, – пояснюють у Держпраці.

Таким чином, відтепер до-
пуск працівника до роботи 
без оформлення трудового 
договору, оформлення пра-
цівника на неповний робо-
чий час у разі фактичного 
виконання роботи у повний 
робочий час, установлений 
на підприємстві, та виплата 
заробітної плати без сплати 
внесків та податків карати-
муться штрафом у десяти-
кратному розмірі мінімальної 
заробітної плати, встановле-
ної законом на момент вияв-
лення порушення, за кожного 
працівника, стосовно якого 
скоєно порушення.

Недопущення до проведення контрольно-
го заходу з питань виявлення неоформлених 
трудових відносин передбачає штраф у шіст-
надцятикратному розмірі мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом на момент 
виявлення порушення.
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Картопляна запіканка 
з куркою і зеленню

•  І н г р е -
дієнти: 600 г 
картоплі, 100 г 
моркви, 3 ку-
рячі яйця, пів 
чайної ложки 
солі, 200 г ку-
рячого філе, 
150 г шпинату, 
за смаком пе-
рець чорний 

мелений, 50 г вершкового масла.
• Картоплю і моркву очистіть і зваріть.
• Злийте воду і розімніть овочі в пюре. Посоліть 

за смаком, додайте яйця і добре перемішайте.
• Куряче філе перетворіть на фарш з допомогою 

блендера.
• Також подрібніть шпинат і змішайте його 

з фаршем. Посоліть і поперчіть.
• Додайте яйця, перемішайте.
• У змащену маслом форму для випічки ви-

кладіть половину картопляно-морквяного пюре, 
розрівняйте.

• Викладіть суміш зі шпинатом і куркою.
• Зверху покладіть пюре, яке залишилося, роз-

гладьте поверхню і розкладіть по поверхні шматочки 
вершкового масла.

• Випікайте 40 хвилин у розігрітій до 190 градусів 
духовці.

Сирна запіканка з макаронами
• Інгредієнти: 200 г макаронів (дрібних ріжків), 

200 г твердого сиру, 20 г вершкового масла, 400 мл 
вершків, 50 г бекону, сіль, перець.

• Відразу відварити макарони і відкинути на 
друшляк.

• Сир натерти на дрібній тертці і з'єднати 2\3 

з макаронами. Вершки приправити сіллю і перцем 
за смаком.

• Форму для випікання змастити маслом і ви-
класти в неї макарони, залити вершками і посипати 
сиром, що залишився.

• Запікати в духовці 30–40 хв. при температурі 
190–200 градусів.

• Бекон тонко нарізати і обсмажити на сковоро-
ді, щоб став хрустким, і викласти на готову сирну 
запіканку.

Запіканка з тертої картоплі 
з сиром і часником

• Інгредієн-
ти: 6 середніх 
картоплин, 2 
яйця, 2 зубчики 
часнику, 3–4 ст. 
ложки майоне-
зу, 100 г сиру, 1 
ст. ложка суше-
ного кропу (або 
іншої зелені, яка 
вам до душі), 
сіль, перець –  

за смаком.
• Сир натираємо на дрібній тертці. Так само 

чинимо і з часником.
• Половину сиру з’єднуємо з яйцем і сушеним 

кропом. Цією сумішшю ми покриємо запіканку, 
щоб утворилася апетитна рум’яна скоринка.

• Друге яйце і сир, змішуємо з часником і майо-
незом. Це заготовка для самої запіканки.

• Картоплю натираємо на крупній тертці і до-
даємо до заготовки. Солимо і перчимо.

• У форму для запікання діаметром 26 см викла-
даємо запіканку. Зверху покриваємо яєчно-сирною 
сумішшю.

• Відправляємо запікатися в попередньо розі-
гріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Весна наближається. Все вище 
піднімається сонце. Перша поло-
вина місяця ще зберігає зимовий 
режим, а друга переходить на 
весняний. Починається танення 
снігу. Березень задає ритм усій 
весні. Затримавшись на день, 
легко «запізнитися на всю вес-
ну». У цей період починаються 
активні весняні роботи в саду і на 
городі. Березень – час обрізання 
дерев і чагарників. Проводити 
його слід у теплі дні, при темпе-
ратурі не нижче –10 °C, бо в мо-
розні дні деревина крихка, легко 
ламається, а при необережному 
русі можна поламати потрібні 
для дерева гілки.

Обрізання  
фруктових дерев

Є важливою складовою до-
гляду за садом, яке допомагає 
збільшити кількість та якість 
плодів, забезпечити інтенсив-
не і регулярне цвітіння, сфор-
мувати міцний скелет крони 
і своєчасно замінити застарілі 
гілки, надати рослинам гарний 
доглянутий вигляд і обмежити 
поширення хвороб, 
шкідників.

У всіх випадках 
обрізку слід почина-
ти з проріджування. 
Спочатку маємо ви-
далити всі непотрібні 
великі частини (пилоч-
кою), а потім зробити 
секатором або ножем 
необхідні поправки. 
Перш ніж вирізати 
гілку, потрібно спро-
бувати залишити ї ї 
в якості зростаючої, 
надавши відповідне положення 
відгинанням. Усі частини крони 
повинні добре провітрюватися, 
максимально повно висвітлюва-
тися сонцем і не мати безнадійно 
затінених ділянок.

У дерева має бути міцний 
скелет. Особливо це важливо 
для плодових дерев, яким до-
водиться нести на своїх гілках 
тяжкість урожаю.

Робота в ягіднику
Малину, смородину й аґрус 

захищають від шкідників ошпа-
рюванням окропом. Відра окропу 
вистачає на 2–3 куща. Закип'ятіть 
воду, перелийте в ємність, а по-
тім повільно полийте нею ягідні 
кущі. Ідеальна температура води 
для поливу +70 °C.

Грядки суниці, полуниці 
очистіть від старих перезимо-
ваних листків. Для одержання 
більш раннього врожаю ряди 
ранніх сортів необхідно вкрити 
агроволокном на дугах.

Лікування дерев
Штамби, ушкоджені гризу-

нами, замажте садовим варом. 
Якщо кору обгризли навколо 
штамба, дерево можна вилікува-
ти щепленням. Зі здорової гілки 
вирізують частину кори, вставля-
ють у рану, замазують садовим 
варом і обв'язують стрічкою. 
Звичайно через 2–3 місяці рани 
на дереві гояться.

Небезпечні березневі сонячні 
опіки. Різкі коливання темпера-
тури вдень і вночі викликають 
поздовжні розтріскування кори 
і великих гілок. Відбувається це 
від надмірного нагрівання штам-
ба променями сонця, відбитими 
від сліпучо-білого снігу вдень, 
а морозом вночі. Нагрівшись, 
частини дерева замерзають, роз-
риваються. Штамб можна буде 
захистити побілкою.

Посів холодостійких 
і теплолюбних овочів

Сіяти моркву, петрушку, 
кріп, саджати цибулю мож-
на, як тільки зійде сніг. Через 
тиждень-два висівають ранній 

редис. Редиску сіють негусто, 
на відстані не менш 5 см, щоб 
потім не проріджувати. Висій-
те помідори, перець і бакла-
жани в касети або адсорбуючі 
таблетки. Посів варто прово-
дити після 8 березня, якщо 
у вас немає теплиці, інакше ви 
одержите перерослі рослини. 
Із помідорів практикуються 
низькорослі та детермінантні 
або надранні, щоб дозріли до 
появи фітофтори.

Посійте ранні, середні й пізні 
сорти капусти. З появою сходів 
температуру знижують, щоб сі-
янці не витягнулися.

Пророщення картоплі
Наприкінці місяця викладете 

картоплю на пророщення у при-
міщенні з підвищеною темпера-
турою й вологістю. Така процеду-
ра сприяє стійкості культури до 
несприятливих умов і одержан-
ню врожаю на 15–20 днів раніше, 
ніж з непророщених бульб.

Гороскоп на тиждень 26 лютого - 3 березня

 Смачного!

ОВЕН
Вчіться цінувати 

свій час, але не забу-
вайте і про живе спілкування 
з близькими. Постарайтеся не 
зачіпати інтереси колег.

ТЕЛЕЦЬ
Поталанить у спра-

вах, у яких необхідно 
виявити ініціативу, напористість 
і рішучість. Може з'явитися шанс 
здобути союзників.

БЛИЗНЮКИ
Добре не тільки буду-

вати плани на майбутнє, 
а й потихеньку починати 

їх реалізовувати. Вдасться те, про 
що давно мріяли.

РАК
Постарайтеся не ви-

трачати зайві сили на 
суєту й порожні роз-

мови та обіцянки. Необхідно 
довести до завершення розпо-
чату справу.

ЛЕВ
Зараз важливо мен-

ше говорити й більше 
діяти, втілювати задумане 
в життя. Якщо вас попросять 
про допомогу, не відмовляйте.

ДІВА
Імовірно, відкриєте 

для себе нові сфери 
діяльності й познайомитеся 
з людьми, які стануть для вас 
партнерами та навіть друзями.

ТЕРЕЗИ
Вам потрібна неза-

лежність у всьому. Але 
якщо будете занадто 

безкомпромісні, то ймовірні 
конфлікти.

СКОРПІОН
Ваші  за ду ми та 

фантазії можуть за-
вести вас досить далеко. При-
слухайтесь до інтуїції і будете 
задоволені собою.

СТРІЛЕЦЬ
Зберігайте свої ідеї 

та далекоглядні плани 
поки що у таємниці, щоб вони 
реалізувалися без перешкод. 
Чередуйте роботу й відпочинок.

КОЗЕРІГ
Можуть виникнути 

напружені ситуації, 
тому проявляйте розумну обе-
режність. Не давайте відразу 
остаточну відповідь.

ВОДОЛІЙ
Готуйтеся до непе-

редбачених поворотів 
подій, які розкриють ваші най-
кращі якості. Імовірні події, до 
яких ви психологічно не під-
готовлені.

РИБИ
Розшириться коло 

спілкування, виникнуть 
нові обов'язки, з'явиться бажан-
ня осягнути неосяжне. У вихідні 
намагайтеся добре відпочити.

Роботи у березні  
в саду і на городі

Куточок САДІВНИКА

26
лютого
середа

27
лютого
четвер

28
лютого

п’ятниця

29
лютого
субота

1
березня
неділя

2
березня

понеділок

3
березня
вівторок

+ 3°
+ 10°

+ 2°
+ 4°

- 2°
+ 5°

- 1°
+ 2°

- 3°
+ 3°

+ 1°
+ 7°

+ 2°
+ 8°

724 728 731 738 734 734 734
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Ремесло за при�

значенням"
13.10,05.25 #ВУКРАЇНІ
13.40,03.30 Бюджетники
14.25 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
15.10 UA:Фольк
16.15 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Перша шпальта
18.20,02.35 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ природи"
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.25,02.20 UA:Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
00.00 Х/ф "Тебе ніколи тут

не було" 18+

1+1

09.25,18.00 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.20,12.20 "Міняю жінку"
13.00,14.05 "Світ навиворіт
15.05 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.40 Т/с "Мишолов�

ка для кота" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"

²ÍÒÅÐ

09.20,18.00, 19.00 "Сто�
сується кожного"

11.10, 12.25 Х/ф "Сліди
апостолів" 16+

14.00 Х/ф "Код Червоний"
15.50 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Голос янгола"

ÑÒÁ

06.30 Експерименти 16+
10.15 Т/с "Коли ми вдома"
13.10 МастерШеф 12+
16.30, 18.05 Т/с "Сліпа" 12+
17.30,22.00 Вікна�Новини
18.55,22.40 Один за всіх
20.00 Т/с "Спіймати Кайда�

ша"
23.40 Слідство ведуть ек�

страсенси 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні

новини
10.20 Х/ф "Підривники"
12.35, 13.20 Х/ф "Біла

імла" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "Викраде�

на�2" 16+
17.00 Х/ф "Викрадення"
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.05,21.30 Х/ф "Повітря�

ний маршал" 16+
22.20 Свобода слова
23.55 Т/с "Перевірка на

міцність" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Діти проти зірок
11.20 Х/ф "Книга

джунглів"
13.20 Х/ф "Пірати Ка�

рибського моря
16.50,19.00 Від пацанки до

панянки 16+
21.00 Х/ф "Я � робот"
23.10 Х/ф "Дитя робота"
01.20 Т/с "Чаклунки" 16+

ÍÒÍ

08.05 Х/ф "Знову невло�
вимі"

10.45 Т/с "Закон і порядок"
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

02.35 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.00 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Міст" (16+)
00.45 Х/ф "Контракт" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30,02.00 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Три сестри" 12+
23.30 Т/с "Ключі від мину�

лого" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Ремесло за при�

значенням"
13.10 Сильна доля
14.25 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
15.10 Бюджетники
15.45,03.30 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ц "Тваринна зброя"
17.25 Схеми
18.20,02.35 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ природи"
19.55 Д/ц "Особливий загін"
21.30,23.50  UA:Спорт
21.40 Наші гроші
22.10 Святі та грішні
00.00 "Зворотний відлік"

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20 "Міняю жінку"
13.00,14.00 "Світ навиворіт
15.00 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Мишолов�

ка для кота" (12+)
22.45 "Одруження наосліп"
02.20 Т/с "Школа" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Святковий пе�

реполох" 12+
14.45,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
22.00 "Слідство вели...
23.45 Т/с "Голос янгола"

ÑÒÁ

09.25 Т/с "Коли ми вдома"
12.55 МастерШеф 12+
16.30, 18.05 Т/с "Сліпа" 12+
17.30,22.00 Вікна�Новини
18.55 Один за всіх 16+
20.00 Т/с "Спіймати Кайда�

ша"
22.40 Таємниці ДНК 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.15 Х/ф "Біла імла" 16+
12.05, 13.20 Х/ф "Повітря�

ний маршал" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.00, 21.20 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
22.15 Х/ф "Ігри патріотів"
00.25 Х/ф "Бездоганна ре�

путація" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Х/ф "Безсоромна по�
дорож" 16+

11.00 Т/с "Завзяті домо�
господарки" 16+

13.00,19.00 Хто проти
блондинок 12+

21.00 Х/ф "Робот Чаппі"
23.10 Х/ф "Четверо проти

банку" 16+
01.10 Т/с "Чаклунки" 16+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 03.20 "Свідок"

09.00 Х/ф "У моїй смерті
прошу винуватити
Клаву К."

10.30, 22.30 Т/с "Міст"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.45 Т/с "Закон і порядок"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 02.25
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Три сестри" 12+
23.20 Контролер
00.00,02.15 Т/с "Ключі від

минулого" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Ремесло за при�

значенням"
12.30 Д/ц "Аромати Мекси�

ки"
13.10 Енеїда
14.25 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
15.10 Король контрабанди
16.15 Д/ц "Тваринна зброя"
17.25 Наші гроші
18.20,02.35 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ природи"
19.55 Д/ц "Особливий загін"
21.30,23.50, 02.25 UA:Спорт
21.40 Бюджетники
22.15 Т/с "Епоха честі"
00.00 Святі та грішні

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20 "Міняю жінку"
13.00,14.00 "Світ навиворіт
15.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Мишолов�

ка для кота" (12+)
22.45 "Світ навиворіт
01.05 Т/с "Школа" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Кохання та при�

страсть. Даліда" 16+
14.50,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Голос янгола"
00.50 Т/с "Банкірши"

ÑÒÁ

09.30 Т/с "Коли ми вдома"
13.15 МастерШеф 12+
16.30, 18.05 Т/с "Сліпа" 12+
17.30,22.00 Вікна�Новини
18.55 Один за всіх 16+
20.00 Т/с "Спіймати Кайда�

ша"
22.40 Давай поговоримо

про секс 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.45, 13.20 Х/ф "Ігри патр�

іотів" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с "Пес" 16+
16.55, 21.20 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.15 Х/ф "Пряма та оче�

видна загроза" 16+
00.50 Х/ф "Троє амігос"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.10 Х/ф "50 перших по�
цілунків"

11.00 Т/с "Завзяті домогос�
подарки" 16+

13.20,19.00 Суперінтуїція
21.00 Х/ф "Викрасти за 60

секунд" 16+
23.20 Х/ф "Літак президен�

та" 16+
01.50 Т/с "Чаклунки" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Чужі тут не хо�
дять"

10.25, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.05 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.40 Т/с "Закон і порядок"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30,02.00 Зірковий шлях
11.30,03.10 Реальна місти�

ка
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Три сестри" 12+
23.30 Т/с "Ключі від мину�

лого" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Аромати Мекси�

ки"
13.10,04.05 UA:Фольк
14.25 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
15.10 Енеїда
16.15 Д/ц "Тваринна зброя"
17.25,05.25 #ВУКРАЇНІ
18.25 Біатлон
20.00 Д/ц "Особливий загін"
21.30,23.50, 02.25 UA:Спорт
21.40,01.30 Схеми
22.15 Т/с "Епоха честі"
00.00 Біатлон.

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20 "Міняю жінку"
13.00,14.00 "Світ навиворіт
15.05 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45, 21.45 Т/с "Мишолов�

ка для кота" (12+)
22.30 "Право на владу 2020"
01.00 "Гроші 2020"

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "День матері"
14.45,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.45 Т/с "Голос янгола"
00.45 Т/с "Банкірши"

ÑÒÁ

06.05 Експерименти 16+
09.50 Т/с "Коли ми вдома"
13.30 МастерШеф 12+
16.30, 18.05 Т/с "Сліпа" 12+
17.30,22.00 Вікна�Новини
18.55 Один за всіх 16+
20.00 Т/с "Спіймати Кайда�

ша"
22.40 Я соромлюсь свого

тіла 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Секретний фронт
11.15, 13.20 Х/ф "Пряма та

очевидна загроза"
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.00, 21.20 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.10 Х/ф "Втікач" 16+
00.40 Х/ф "Іграшкові сол�

датики" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Ласкаво проси�
мо в рай!" 16+

11.00 Т/с "Завзяті домо�
господарки" 16+

13.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Суддя Дредд"
22.50 Х/ф "Командир ес�

кадрильї"
00.50 Т/с "Чаклунки" 16+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 01.55 "Свідок"

09.00 Х/ф "Без права на
провал"

10.35, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.00,02.45 "Речовий доказ"
18.20,04.15 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.45 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30,02.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Три сестри" 12+
23.20 Слідами
00.00, 02.15 Т/с "Ключі від

минулого" 16+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Аромати Мекси�

ки "
13.10 Д/ц "Браво, шеф!"
14.25 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
15.10,04.05 UA:Фольк
16.15 Д/ц "Тваринна зброя"
17.25,03.30 Схеми
17.55 VoxCheck
18.20,00.00 Біатлон.
20.00 Д/ц "Особливий загін"
21.30,23.50, 02.25 UA:Спорт
21.40 Перша шпальта
22.15 Т/с "Епоха честі"
01.25,05.25 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20 "Міняю жінку"
13.10,14.20 "Світ навиворіт
15.20 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25,22.25, 02.15 "Ліга

сміху 2020"
00.25 Х/ф "Отже, війна"
05.20 "Світське життя. 2020"

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Сабрина"
14.50,15.40, 23.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
03.00 "Орел і Решка

ÑÒÁ

05.45,18.00 Хата на тата 12+
17.30,22.00 Вікна�Новини
19.00,22.40 Холостяк 12+
23.45 Х/ф "Вид зверху кра�

щий"
01.20 Небачене Євробачен�

ня 2020
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.10 Х/ф "Гарячі голови"
12.45,15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Гарячі голови�2"
14.50,16.20, 22.50 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель шоу 12+
02.05 Х/ф "Бездоганна ре�

путація" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.40 Діти проти зірок
10.40 Х/ф "Робот Чаппі"
12.50 Х/ф "Суддя Дредд"
14.50 Х/ф "Викрасти за 60

секунд" 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Руйнівник" 16+
23.20 Х/ф "24 години на

життя" 18+
ÍÒÍ

05.05,04.55 "Top Shop"
06.05 Х/ф "Тупик" (16+)
07.50,16.50, 20.50, 02.25

"Випадковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,

22.00, 01.55 "Свідок"
09.00 Х/ф "У квадраті 45"
10.20, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50,04.00 "Правда життя"
14.05,02.45 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.45 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00 Сьогодні

09.30,05.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
12.20, 15.30 Т/с "Криштале�

ва мрія" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.00 Гучна справа
21.00 Свобода слова
00.00,02.15 Т/с "Рідні сер�

ця" 12+
03.45 Х/ф "Мама виходить

заміж"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Енеїда
10.45 М/с "Книга джунглів"
12.05 Х/ф "Король Дроздо�

вик"
13.55 Д/ц "Дикі тварини"
14.50,23.50 Біатлон.
16.30 #ВУКРАЇНІ
17.05,01.25, 05.00 Бюджет�

ники
17.50,02.20 Біатлон.
19.30 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
20.25 Д/ц "Світ природи"
21.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
22.00 Х/ф "Кохання живе

три роки" 16+
03.50 Своя земля

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Х/ф "Команда А"
12.10 Х/ф "Найкращий

стрілець"
14.15 Х/ф "Зроблено в

Америці" (16+)
16.35,21.30 "Вечірній квар�

тал"
18.30,03.55 "Розсміши ком�

іка"
19.30,05.20 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25 "Українські сенсації
23.30 "Світське життя. 2020"
01.30 "Ліга сміху 2020"

²ÍÒÅÐ

06.55 Х/ф "День матері"
09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Бережіть жінок"
13.30 Х/ф "Суєта суєт"
15.00 Х/ф "Найчарівніша та

найпривабливіша"
16.30 Х/ф "Дівчата"
18.30, 20.30 Т/с "Два серця"
20.00,02.55 "Подробиці"
23.00 Х/ф "Кохання та при�

страсть. Даліда" 16+
01.20 Х/ф "Сповідь Дон

Жуана" 16+
ÑÒÁ

08.00 Т/с "Спіймати Кайда�
ша"

15.00,19.00 МастерШеф
21.45 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"
23.30 " Іван Васильович

змінює професію: не�
відома версія"

00.25 Т/с "Коли ми вдома

ICTV

08.00 Х/ф "Немовля на
прогулянці"

09.50 Скетч�шоу "На трьох"
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу 12+
14.00 Х/ф "Втікач" 16+
16.25 Х/ф "Служителі зако�

ну" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Крокодил

Данді"
22.55 Х/ф "Гарячі голови"
01.55 Х/ф "Троє амігос"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.30,23.50 Варьяти 12+
10.20 Хто зверху? 12+
14.15,16.05 Kids Time
14.20 М/ф "Робинзон Крузо
16.10 Х/ф "Я � робот"
18.20 Х/ф "Реальна сталь"
21.00 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря
01.50 Зона ночі

ÍÒÍ

06.45 Х/ф "Було у батька
три сини"

09.20 Х/ф "Слухати у
відсіках"

12.00 "Легенди  розшуку"
15.35 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,03.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Дівчина без ад�

реси"
21.15 Х/ф "Наречена�

втікачка" (16+)
23.30 Концерт

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00, 15.20 Т/с "Чужа
рідня" 12+

16.50 Х/ф "Весільна сукня"
20.00 Головна тема
21.00 Концерт
23.10 Музична платформа
02.05 Т/с "Коли на південь

полетять журавлі"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30,03.15 Енеїда
10.45 М/с "Книга джунглів"
12.40,23.50 Біатлон.
13.45 Д/ц "Дикі тварини"
14.35,00.50 Біатлон.
16.00 Бюджетники
16.35,02.45 #ВУКРАЇНІ
17.10,01.40 Своя земля
17.25 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
20.25 Д/ц "Світ природи"
21.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
22.00 Х/ф "Брехати, щоб

бути ідеальною"

1+1

08.05 "Сніданок. Вихідний"
09.05 "Лото�Забава"
09.50,10.50 "Світ навиворіт
11.50 Т/с "Мишоловка для

кота" (12+)
19.30,05.05 "ТСН�Тиждень"
21.05 "Голос країни 10"
23.25 Х/ф "Найкращий

стрілець" (16+)
01.25 "Світ навиворіт

²ÍÒÅÐ

06.30 Х/ф "Сабрина"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
12.00 Т/с "Два серця" 16+
16.00 Т/с "Не відпускай

мою руку"
17.45, 20.30 Т/с "Мама буде

проти" 12+
20.00 "Подробиці"
22.15 "Ювілейний вечір Ми�

хайла Гуцерієва"
00.30 "Речдок"
03.00 "Орел і Решка

ÑÒÁ

05.50 Х/ф "Вид зверху кра�
щий"

07.20 Прокинься з Екто�
ром!

09.15 Х/ф "Іван Васильович
змінює професію"

11.05 Хата на тата 12+
19.00 Слідство ведуть екст�

расенси 16+
20.00 Один за всіх 16+
21.50 Детектор брехні

ICTV

08.45, 13.00 Т/с "Відділ 44"
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Підняти перис�

коп"
14.55 Х/ф "Крокодил

Данді"
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Люсі" 16+
22.05 Х/ф "Привид у броні"
00.00 Х/ф "Дилер" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.05 М/ф "Робинзон Крузо
10.50 Х/ф "Диявол носить

Prada"
13.00 Х/ф "Чого хочуть

жінки"
15.40 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря
21.00 Х/ф "Містер і місіс

Сміт" 16+
23.20 Х/ф "Секс � відео"

ÍÒÍ

07.10 "Страх у твоєму домі"
10.45 Х/ф "Дівчина без ад�

реси"
12.25 Х/ф "Садко"
14.00 Х/ф "Танцюрист дис�

ко"
16.45 Х/ф "Наречена�

втікачка" (16+)
19.00 Х/ф "Висота"
20.50 Х/ф "За сірниками"
22.45 Х/ф "Жіноча робота з

ризиком для життя"
01.05 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00 Ранок на каблуках
09.00 Т/с "Рідні серця" 12+
12.45 Т/с "Веселка в небі"

12+
16.30, 21.00 Т/с "Утікачка 2"

12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
22.15 Великий весняний

концерт
23.55 Концерт Макса

Барських "7"
01.50 Х/ф "Мама виходить

заміж"
03.20 Х/ф "Весільна сукня"

12+
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Віктор Першко

Подія, що сталася 
18 лютого 2020-го 
року у Романові, 
заслуговує на статус 
знакової і дуже по-
мітної для громади 
селища та всього Ро-
манівського району.

Саме цього дня до Романів-
ської районної лікарні, яка не так 
давно отримала назву «Комуналь-
не некомерційне підприємство», 
прибув головний лікар Житомир-
ського обласного перинатально-
го центру Юрій Вайсберг та за-
відувач відділення інтенсивної 
терапії новонароджених цієї ж 
установи Сергій Лапоног. Гості 
із Житомира прибули до своїх 
колег у Романів не з пустими ру-
ками, а для передачі апарату для 
штучної вентиляції легень у ново-
народжених. Досі такого апара-
ту Романівська лікарня не мала, 
а сучасні стандарти та вимоги до 
оснащення лікарняних закладів 
передбачають обов̀ язковість ви-
щезгаданого апарату у пологовому 
відділенні. А якщо врахувати, що 
у 2018-му році, завдяки турботі 
Романівської районної ради та під-
тримці депутата Житомирської 
обласної ради Ігоря Ходака, у по-
логове відділення Романівської 
районної лікарні було закуплено 
інкубатор для новонароджених, 
то сьогодні можна сміливо ствер-

джувати, що пологове відділення 
у Романові відповідає найсучас-
нішим критеріям щодо оснаще-
ності та забезпеченості медичним 
обладнанням. Сьогодні, в умовах 
проведення в Україні реформу-
вання системи охорони здоров’я, 
це дуже важливий фактор, який 
дозволяє зберегти і багато у чому 
ще й удосконалити належний рі-
вень головної лікарняної установи 
Романова.

Нашим читачам не зайве 
було б дізнатись, що появі у по-
логовому відділенні Романів-
ської районної лікарні апарату 
для штучної вентиляції легень 
передувала невелика історія. 
У Житомирському обласному 
перинатальному центрі було де-
кілька таких апаратів. Один із 
них потребував ремонту, а, якщо 
точніше – заміни компресора. 
Однак нагальної потреби негай-
ного ремонту не було, та й кошти 
у бюджеті центру на такий ре-
монт знайти нелегко. Тож про-
позиція депутата Житомирської 
обласної ради І. Є. Ходака щодо 

передачі апарату для штучної 
вентиляції легень у пологове 
відділення Романівської лікар-
ні видалася слушною, бо Ігор 
Євгенович пообіцяв придбати 
новий компресор для апарату 
власними зусиллями. Усі питан-
ня та процедури щодо передачі 
обладнання із Житомира до 
Романова також були вирішені 
завдяки турботі Ігоря Ходака. І, 
таким чином, 18 лютого 2020-го 
року апарат, який неабияк під-
вищує статус і рівень технічного 
забезпечення пологового відді-
лення Романівської лікарні, за-
працював на новому місці. Тут 
же, у Романові, під час нетрива-
лої церемонії відкриття привезе-
ного і встановленого обладнання, 
завідувач відділення інтенсивної 
терапії новонароджених із Жи-
томирського перинатального 
центру С. П. Лапоног пообіцяв 
влаштувати і провести для колег 
із Романівської лікарні семінар-
практикум задля освоєння усіх 
особливостей роботи апарату 
для штучної вентиляції легень 
у новонароджених. Звісно, по-
дія, яку у Романівській лікарні 
одразу визнали як визначну 
і знакову, не опинилася поза 
увагою депутата Житомирської 
облради Ігоря Ходака. Ігор Єв-
генович у своєму зверненні до 
учасників церемонії зауважив, 
що було б добре, якби склад-
ний і дороговартісний апарат 
для новонароджених немовлят, 
встановлений відтепер у Романів-
ській районній лікарні, ніколи 
не використовувався. Тобто щоб 
діти народжувалися здоровими, 
не мали жодних ускладнень та 
виписувалися із пологового від-
ділення у встановлені терміни. 
На жаль, поки що це – ідеальний 
варіант, а у житті, як правило, та-
кого не буває. Особливо в останні 
десятиліття випадки ускладнень 
у новонароджених трапляються 

все частіше. У разі відсутності 
апарату для штучної вентиляції 
легень у новонароджених, лікарі 
змушені користуватися подібни-
ми апаратами, які призначені 
для дорослих пацієнтів. Бува-
ло, що й доводилося звертатися 
до термінової передислокації 
породіллі та новонародженої 
дитини знову ж таки аж у Жи-
томир. Зрозуміло, це призводить 
до надзвичайних і драматичних 
ситуацій, страждань і пережи-
вань у сім’ях, де радісна подія 
народження дитини одразу ж 
оповита тривогою за її здоров’я 
і життя. Звісно, що ускладнення 
у новонароджених за відсутності 
відповідного спеціалізованого 
обладнання створює додаткові 
проблеми і для лікарського пер-
соналу пологового відділення.

Ві дтепер у Романівськ ій 
районній лікарні настрій куди 
оптимістичніший, адже не лише 
пологове відділення упродовж 

останнього часу відчуло покра-
щення із обладнанням і осна-
щенням. Директор комунального 
некомерційного підприємства 
«Романівська районна лікарня» 
Ірина Серт зазначила, що ниніш-
нє керівництво Романівського 
району, а особливо депутат Жи-
томирської облради Ігор Ходак, 
систематично турбуються про 
умови життєдіяльності голов-
ної медичної установи району. 
Лише упродовж минулого року 
і на початку 2020-го Романівська 
районна лікарня отримала біль-
ше двох десятків комп’ютерних 
комплексів. Відтепер їх у Рома-
нівській райлікарні аж 31, і, та-
ким чином, вимоги та критерії 
Національної служби здоров’я 
України, які нині стали основни-
ми критеріями для реформуван-
ня найважливішої галузі жит-
тя держави, у Романові вчасно 
і доволі послідовно втілюються 
у життя.

У лікарні, як у житті, –  
все розпочинається із пологів…


