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БЕЗКОШТОВНОРекомендована ціна - 3,00 грн
Карантин в Україні  
продовжено до 22 травня

У травні Головне управ-
ління ПФУ в Житомирській 
області виплачуватиме про-
індексовані пенсії.

Як повідомляють в управлінні, на ви-
конання постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 квітня 2020 року № 251 «Дея-
кі питання підвищення пенсійних виплат 
і надання соціальної підтримки окремим 
категоріям населення у 2020 році», з 1 травня 
поточного року Головним управлінням Пен-
сійного фонду України в області проведено 
перерахунок пенсій із застосуванням кое-
фіцієнта збільшення показника середньої 
заробітної плати (доходу) в Україні, з якої 
сплачено страхові внески, який враховується 
для обчислення пенсії, в розмірі 1,11.

�� Перерахунок пенсій проведе-
но для осіб, які отримують пенсії, 
призначені по 2018 рік згідно із за-
конами України:

– «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування»;

– «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб» (з числа військовослужбовців 
строкової служби);

– «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (які отри-
мують пенсії, обчислені, виходячи із 
заробітної плати, визначеної за роботу 
у зоні відчуження).

Розмір підвищення в результаті 
перерахунку не може бути мен-
шим за 100 гривень.

�� Також до 2100 грн підвищено 
розмір пенсії особам, страховий 
стаж яких становить 30 років у жі-
нок та 35 років у чоловіків.

«Перерахунок пенсій проведено авто-
матично (без особистих звернень) 314,6 тис. 
пенсіонерів, або 90% від загальної чисель-

ності цивільних пенсіонерів. 
Розмір пенсій підвищено 
262,8 тис. осіб. Середній роз-
мір підвищення – 195,45 гривень», – йдеться 
у повідомленні Головного управління ПФУ 
в Житомирській області.

Розподіл пенсіонерів за діапазонами 
підвищення пенсій наступний:

• до 100 грн – 148 392 особам;
• від 100,01 грн до 400 грн – 92 653 особам;
• від 400,01 грн до 500 грн – 10 404 особам;
• від 500,01 грн до 1000 грн – 10 180 

особам;
• понад 1000,00 грн – 1 126 особам.
На підвищення пенсійних виплат до-

датково спрямовано 51,4 млн грн.
Виплата перерахованих пенсій буде 

проводиться починаючи з 4 травня 2020 
року у встановлені пенсіонерам дати виплат 
шляхом зарахування на рахунки в банках 
або через АТ «Укрпошта».

У прийдешні дні слави та пам’яті кожен з нас особисто приєднуєть-
ся до вшанування великого подвигу, що увінчує героїзм, мужність  

та величезну любов народу до рідної країни.
Наш доземний уклін, безмежна вдячність та глибока шана визво-

лителям української землі, які ціною власного життя відстояли честь 
та гідність Батьківщини. Ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна 

і завдяки кому ми гордо звемося українцями.
Нині нашим воїнам знову доводиться непохитно відстоювати 

основоположні цінності народу, проте всупереч зовнішнім загрозам, 
ми впевнені, що гідно вистоїмо у складній боротьбі так, як це  

зробили наші славні батьки та діди.
Вічна слава воїнам, що полягли за свободу та незалежність.

Нехай Господь оберігає нашу землю.

З повагою Ігор Ходак

УВАГА!
Якщо ви стали свідком події, хочете повідомити про проблему 

чи подати оголошення – телефонуйте до нашого представника  
у Романові за телефоном  068 245 96 70 (Леся Олександрівна). 

ЗРОСЛИ ПЕНСІЇ:  
кому додали і скільки

СЕРЕДА

с. 2

Чи працюватимуть продовольчі 
ринки на Романівщині с. 8

с. 3
Романівська лікарня придбала  
концентратор кисню



2 Середа, 6 травня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Офіційно

Які послуги надає ЦНАП  
при Романівській РДА  
під час карантину

Журналісти газети «20 хвилин 
Романів» поцікавилися, які по-
слуги можна отримати під час дії 
обмежувальних заходів у Центрі 
надання адміністративних послуг 
при Романівській РДА.

У відповіді на інформацій-
ний запит за підписом керів-
ника центру Наталії Горбатюк 
зазначається, що Центр надання 
адміністративних послуг при Ро-
манівській райдержадміністрації 
у період дії карантину надає такі 
послуги:

• надання інформації з Дер-
жавного реєстру речових прав на 
нерухоме майно;

• надання відомостей з Дер-
жавного земельного кадастру 
у формі:

– витягу з Державного зе-
мельного кадастру про земельну 
ділянку;

– викопіювань з картографіч-
ної основи Державного земель-

ного кадастру, кадастрової карти 
(плану);

• державна реєстрація зе-
мельної ділянки з видачею витягу 
з Державного земельного кадастру;

• видача довідки з державної 
статистичної звітності про на-
явність земель та розподіл їх за 
власниками земель, землекорис-
тувачами, угіддями;

• видача витягу з технічної до-
кументації про нормативну гро-
шову оцінку земельної ділянки;

• встановлення статусу учас-
ника війни;

• встановлення статусу члена 
сім’ї загиблого (померлого) вете-
рана війни;

• оформлення та видача по-
свідчення багатодітної сім’ї.

На Романівщині  
пенсіонерка загинула  
від опіків, отриманих  
під час спалювання сухостою

У післяобідню 
пору 30 квітня у Чуд-
нівській лікарні від 
численних опіків тіла 
померла 79-річна жи-
телька Романівського 
району.

Згодом поліцейські з’ясували, 
що тілесні ушкодження пенсіонер-

ка отримала під час спалювання 
сухої трави неподалік свого до-
моволодіння.

Про подію на спецлінію «102» 
повідомив черговий медик Чуд-
нівської районної лікарні. Жінку 
доставили до закладу 30 квітня 
близько 11:15 з численними та 
глибокими опіками. Через кілька 
годин пенсіонерка померла.

Правоохоронці з’ясували, 
що тілесні ушкодження бабуся 
отримала вранці того ж дня під 

час спалювання сухостою непо-
далік свого домоволодіння у селі 
Грем̀ ячому Романівського району 
Житомирської області.

Відтак правоохоронці вко-
тре застерігають громадян: 
окрім відповідальності, перед-
баченої ст. 77–1 (самовільне ви-
палювання рослинності або 
її залишків) КУпАП, такі дії 
можуть нести ще й пряму за-
грозу вашому життю, здоров’ю, 
а також майну.

Як запобігти  
домашньому насильству

У зв’язку з каранти-
ном в Романівському 
районі зросли випад-
ки вчинення домаш-
нього насильства.

Значно зросла ймовірність 
виникнення конфліктів. Причи-
на – наші базові потреби частково 
порушені: немає відчуття безпе-
ки, вимушені відпустки; втрата 
можливості скинути внутрішнє 
напруження – відвідувати роз-
важальні заклади, проводити 
час з друзями і просто побути 
наодинці. В таких умовах важ-
ливо зберігати свої особисті межі 
і межі інших. Це означає – дозво-
ляти собі та іншим висловлювати 
свої думки, відповідати за власну 
поведінку, проявляти самоповагу 
і повагу до інших, вміти дослуха-
тися до оточуючих і намагатися 
вирішити конфліктну ситуацію 
шляхом компромісу.

За даними Романівського від-
ділення поліції Новоград-Волин-
ського ВП (станом на 30.04.2020 р.), 

з початку цього року до управлін-
ня праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації  
надійшло 66 повідомлень про 
вчинені правопорушення та інші 
події, пов’язані з домашнім на-
сильством.

Причиною збільшення випад-
ків домашнього насилля може 
бути те, що всі члені сім’ї постій-
но перебувають вдома.

Раніше, у докарантинний 
період, фахівці пропонували 
постраждалим від домашнього 
насильства в разі термінової не-
безпеки піти до сусідів або на 
роботу в денний час, де в без-
печному місці подумати про 
подальші кроки. На сьогодні, 
в умовах карантину, всі ці дії є 
неможливими.

Якщо ви знаєте, що серед ва-
ших сусідів є проблемні сім'ї або 
сім’ї, де є особи з інвалідністю чи 
люди похилого віку, то, ставши 
свідком можливого домашнього 
насильства, відразу ж повідо-
мляйте відповідні органи! Не 
залишайтесь осторонь і не будьте 
байдужими! Ви можете врятувати 

чиєсь життя!
Корисними можуть стати 

також номери телефонів га-
рячих ліній:

– Національна гаряча лінія 
з питань запобігання домашньо-
му насильству, торгівлі людьми 
та гендерній дискримінації 
0-800-500-005 або з мобільного 
116–123 (працює цілодобово);

– Державний кол-центр з пи-
тань запобігання домашньому 
насильству 1547;

– Урядовий кол-центр 1545.
У разі необхідності також 

надається правова допомога – 
звертайтесь на гарячу лінію ко-
ординаційного центру з питань 
безкоштовної правової допомоги 
(0–800 213–103).

Крім того, громадяни району 
з вищезазначених питань можуть 
звертатися до управління праці 
та соціального захисту населення 
райдержадміністрації за теле-
фоном гарячої лінії за номером 
2-15-85, мобільний – 096-217-33-05.

Начальник управління  
Таїса Кондратюк

Карантин в Україні 
продовжено  
до 22 травня

Кабінет Міністрів 
України продовжив 
карантин в Україні 
до 22 травня, але вже 
11 травня буде скасо-
вана частина обмеж-
увальних заходів.

У кожному регіоні відбудуться 
різні послаблення, залежно від 
епідеміологічної ситуації. Відпо-
відне рішення було прийняте на 
позачерговому засіданні уряду 
4 травня.

«Пом’якшення, які ми закла-
даємо з 11 травня, будуть впрова-
джуватися на умовах адаптивного 
карантину. У нас є області, в яких 
досить високий рівень захворюва-
ності на коронавірус. Тому ми не 
можемо дозволити собі послабити 
карантин скрізь однаково», – на-
голосив міністр охорони здоров’я 
України Максим Степанов.

Відтак серед запланованих 
послаблень є наступні: від-
криття парків, скверів, зон від-

починку, перукарень, салонів 
краси, літніх майданчиків кафе 
і ресторанів. Також уряд роз-
глядає можливість дозволити 
роботу закладів громадського 
харчування на виніс, оптову 
і роздрібну торгівлю непро-
довольчими товарами (окрім 
зон розваг та фудкортів у ТРЦ); 
роботу закладів побутового об-
слуговування, музеїв, бібліотек, 
а також тренування спортивних 
команд на закритих базах тощо.

За словами очільника МОЗ, 
відомство постійно триматиме 
ситуацію під контролем і у разі 
її погіршення буде ініціювати по-
вернення обмежень.

«При цьому усі анонсовані 
послаблення відбуватимуться за 
умови дотримання суворих про-
тиепідемічних та санітарних кри-
теріїв. Ніхто не буде ризикувати 
здоров’ям та життям українців», – 
підкреслив Максим Степанов.

Фінальний текст постанови 
буде доопрацьовуватися Мініс-
терством охорони здоров’я разом 
із іншими відомствами протягом 
декількох днів.

ОГОЛОШЕННЯ
продам бджоло сім"ї, рої, відводки, мед та 

продукти бджільництва. 0978985527

Проводимо дезінфекцію  та чистку криниць, 
заробка міжкольцових швів, викладка дна ( 

кремнем). Тел.: 068-495-57-48

Куплю гарбузові зернята. Тел. : 097-69-336-55   
067-78-71-096

Вакуумна чистка коменів, димарів,лежухи, 
грубки, газових котлів. тел.:097-87-32-381

Продам бджолопакети (карпатка)ОПТ/Роз-
дріб т. 0673571758
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Збережіть екосистеми – 
не спалюйте суху 
рослинність

На Романівщині скла-
лася критична ситуація із 
пожежами в екосистемах.

З початку року в районі стало-
ся вже 64 загоряння на загальній 
площі майже 175 гектарів сухої рос-
линності на відкритих територіях, 
землях запасу об’єднаних терито-
ріальних громад та сільських (се-
лищних) рад. Під час їх гасіння було 
травмовано 1 особу (рятувальник) 
та 1 особа загинула.

Зокрема, перший трагічний 
випадок стався 30 квітня на від-
критій території присадибної ді-
лянки у с. Грем’яче. Там під час 
гасіння сухої рослинності місце-
ва жителька 1941 р. н. отримала 
опіки тіла та була доставлена до 
лікувального закладу, але. на пре-
великий жаль, загинула – ймовір-
но, загибла намагався загасити 
полум’я самотужки.

Причиною зазначених пожеж є 
людська безвідповідальність, адже 
траву  пі дпа лю -
ють навмисно або 
вона займається 
в і д  за лишеного 
багаття чи вики-
нутого недопалка. 
Ще й весна вида-
лася вітряною та 
сухою, тому наші 
смарагдові поля 
й  с т е п и  з а т я г -
нуло зловонним 
чорн им д имом, 
а вогонь на сотнях 
гектарів зжирає 
все живе на сво -
є м у  ш л я х у.  Те , 
що коїться нині 
у наших екосис-
темах – не менш 
страшне зло, аніж 
кор о н а в ір ус ,  і з 
р озповс юд жен -
н ям яког о,  мі ж 

іншим, також невпинно борються 
наші рятувальники.

Давайте нарешті поставимося 
до цієї глобальної проблеми відпо-
відально та припинимо проводити 
спалювально-очисні роботи. Адже 
це не допомога екосистемам, а їх 
свідоме знищення.

Наполегливо прошу жителів ра-
йону не завдавати шкоди довкіллю 
та собі. Пам’ятайте: якщо ви помі-
тили невелике загоряння трави або 
тліючу підстилку від покинутого 
багаття, намагайтеся загасити його 
самі. Іноді досить просто затоптати 
полум'я (ще потрібно почекати й пе-
реконатися, що трава або підстилка 
дійсно не жевріють, інакше вогонь 
може з’явитися знову).

Якщо пожежу не можете здолати 
самотужки – зателефонуйте до служ-
би порятунку «101».

П е р е к о н л и в о  п р о ш у  в а с  – 
пам’ятайте про свою безпеку, а та-
кож рідних і близьких!

Олександр Палій,
головний інспектор Романівського РС

Романівська лікарня 
придбала концентратор 
кисню

Лариса Бджілка

Як повідомила директорка 
Романівської лікарні Ірина Серт, 
концентратор уже доставили в лі-
карню, його вартість становить 
43906 грн. Придбали його за ко-
шти з районного бюджету.

Кисневий концентратор – 
апарат для отримання чистого 
кисню високої концентрації зі 
звичайного атмосферного пові-
тря, він використовується для 
профілактики та лікування хво-
роб, пов’язаних з порушеннями 
у дихальній системі. Тож нині, 
коли в країні вирує коронаві-
русна інфекція COVID-19, на-
явність даного апарату у Рома-
нівській лікарні вкрай важлива 
та необхідна.

Також Ірина Серт в теле-
фонному режимі поінформу-
вала нашого журналіста, що станом 
на ранок 4 травня (протягом каран-
тинного періоду) у 10 хворих жителів 
Романівщини були взяті на аналіз 

проби ПЛР та жодна з підозр не під-
твердилася. Тож хворих у Романів-
ському районі на COVID-19 немає. 
Будьмо всі здорові!

На перевірки 
запроваджено мораторій

Звертаємо увагу платників 
податків, що на період з 18 бе-
резня по 31 травня 2020 року 
запроваджено мораторій на 
проведення документальних 
та фактичних перевірок.

Дія мораторію не розповсюджується на 
документальні позапланові перевірки з під-
став, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 
статті 78 ПКУ, та фактичні перевірки в частині 
порушення вимог законодавства з питань:

– обліку, ліцензування, виробництва, 
зберігання та транспортування пального, 
спирту етилового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів;

– цільового використання пального та 
спирту етилового платниками податків;

– обладнання акцизних складів витрато-
мірами-лічильниками та/або рівномірами-
лічильниками;

– здійснення функцій, визначених законо-
давством у сфері виробництва та обігу спирту 
етилового, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, пального, з підстав, визначених ст. 80 
Податкового кодексу України.

Документальні та фактичні перевірки, 
що були розпочаті до 18 березня 2020 року 
та не були завершені станом на цю дату, тим-
часово зупиняються на період до 31 травня 
2020 року. Таке зупинення перериває термін 
проведення перевірки та не потребує при-
йняття будь-яких додаткових рішень (наказів) 
контролюючим органом.

Сектор забезпечення роботи
Житомирського управління

ГУ ДПС у Житомирській області

Алкоголізм молодіє!

На даний час значної актуальності 
набула проблема вживання алкогольних 
та слабоалкогольних напоїв, а також тю-
тюнокуріння серед неповнолітніх. Діти, 
постійно бачачи дорослих, у тому числі 
й батьків, які п'ють пиво або й міцніші 
алкогольні напої, палять, вважають це 
нормою життя. Але хто ж, як не дорослі, 
свідомі люди, повинні потурбуватися про 
майбутнє покоління?

Алкоголізм неповнолітніх – це вели-
чезна проблема сьогодення. З жахом до-
водиться дивитися на підлітків, які упи-
ваються пивом до стану сп'яніння.

Останнім часом збільшилася статис-
тика отруєнь молодих людей алкоголь-
ними напоями. Протягом 2018–2019 року 
до лікувального закладу району в стані 
алкогольного сп’яніння доставлено 7 не-
повнолітніх дітей.

Прикрі 2 випадки трапилися вже 
цього року. З діагнозом «алкогольна 
інтоксикація» у відділення анестезі-
ології та інтенсивної терапії лікарні 
потрапили 2 неповнолітні хлопці, 
життя яких лікарі врятували…

Шановні батьки! Знайте коло знайомих 
та друзів своїх дітей, володійте інформаці-
єю щодо місця їх перебування у вечірній 
час. Не забувайте про те, що:

– якщо неповнолітньому не випо-
внилось 16 років, то за розпивання ним 
спиртних напоїв у громадських місцях 
і появу у громадських місцях у п'яному 
вигляді правоохоронцями складається 
протокол на його батьків за ст. 184 Кодек-
су України про адміністративні право-
порушення «Невиконання батьками або 
особами, що їх замінюють, обов'язків 
щодо виховання дітей». Після цього бать-
ків підлітка-правопорушника чекає суд, 
який розглядає такі протоколи і, відпо-
відно, виносить рішення про покарання 
у вигляді штрафу. Іноді обмежуються 
попередженням;

– якщо ж дитині від 16 до 18 років, 
то за розпивання спиртних напоїв на 
вулиці, стадіоні, у сквері, парку, усіх ви-
дах громадського транспорту і за появу 
в нетверезому стані в громадських місцях 
правоохоронцями складається протокол 
на неповнолітнього за ст. 178 КУпАП «Роз-

пивання спиртних напоїв 
у громадських місцях і по-
ява у громадських місцях 
у п'яному вигляді». Таке 
правопорушення тягне за 
собою попередження або 
накладення штрафу від од-
ного до п’яти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів 
громадян.

Незабаром закінчаться 
карантинні обмеження. Роз-
почнуться канікули.

А тому, у зв’язку з набли-
женням канікулярного пері-
оду, звертаємо увагу закла-

дів торгівлі, батьків та дітей на загострену 
наразі проблему вживання алкогольних, 
тютюнових виробів неповнолітніми.

Шановні підприємці, продавці! Не-
ухильно дотримуйтеся чинного зако-
нодавства, не здійснюйте продаж ал-
когольних та тютюнових виробів дітям. 
Згідно із Законом України «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алко-
гольних напоїв та тютюнових виробів» 
(ст. 15–3) передбачено заборону щодо 
продажу пива (крім безалкогольних), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 
вин столових та тютюнових виробів осо-
бам, які не досягли 18 років.

За неправомірні дії з боку суб’єктів 
господарювання щодо продажу непо-
внолітнім пива (крім безалкогольно-
го), алкогольного, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових або тютюнових 
виробів передбачена адміністратив-
на відповідальність із застосуванням 
штрафу у розмірі 6 800 грн. Окрім того, 
працівник, який безпосередньо про-
дав заборонений товар підліткові, 
притягується до адміністративної 
відповідальності та сплачує штраф 
від 500 до 1700 грн.

Алкоголізм – це хвороба розуму, душі 
і тіла водночас. Наша біда полягає в тому, 
що алкоголізм в Україні молодшає з кож-
ним роком. Сьогодні він уже з дитячим 
обличчям. Важко сподіватися, що з під-
літка виросте нормальна людина, якщо 
він пристрастився до чарки. Алкогольний 
конвеєр потрібно зупинити!

Вживання алкоголю в цьому віці є 
ключовим фактором дитячої смертнос-
ті: автокатастроф і смертельних травм. 
Алкоголь – причина 75% усіх випадків 
сексуального насильства малолітніх і під-
вищує ризик зараження венеричними 
захворюваннями, зокрема СНІДом.

Тож, батьки, саме ви відіграєте голо-
вну роль у формуванні світогляду дітей, 
Вам потім доводиться і відповідати за 
їхні вчинки та вирішувати їх проблеми. 
Батьки в змозі уберегти свою дитину від 
неприємностей.

Валентина Данилевич,
начальник служби у справах дітей РДА
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Додаткова допомога для ФОПів  
та малозабезпечених родин: що варто знати

На час карантину 
уряд посилив соціаль-
ні гарантії для грома-
дян: знизилось подат-
кове навантаження на 
ФОПів, пом’якшились 
умови надання субси-
дій, пенсіонери отри-
мали доплати.

А нещодавно Кабмін вирішив 
надати додаткову допомогу фізич-
ним особам – підприємцям та без-
робітним, у яких є маленькі діти. 
Про обсяги виплат та процедуру 
отримання дізнався Центр громад-
ського моніторингу та контролю.

Хто може отримати 
допомогу?

За інформацією Міністерства 
соціальної політики, фінансову 
підтримку від держави можуть 
отримати фізичні особи-підпри-
ємці, а також малозабезпечені 
сім’ї, які мають дітей до 10 років.

«Люди втрачають засоби для 

існування. Тому ми пропонуємо 
додаткові програми соціальної під-
тримки для сімей з дітьми в період 
карантину», – наголосила очіль-
ниця відомства Марина Лазебна.

Претендувати на доплати 
можуть ФОПи, які належать до 
першої і другої групи платників 
єдиного податку. При цьому у них 

не повинно бути заборгованості по 
сплаті Єдиного соціального внеску 
протягом року.

«Після погодження з бюджет-
ним комітетом Верховної Ради, яке, 
я впевнений, обов’язково станеться, 
понад 300 тисяч родин фізичних 
осіб – підприємців зможуть отри-
мати таку допомогу», – заявив пре-

зидент Володимир Зеленський.
Щодо соцдопомоги безробіт-

нім батькам, то попередньо вони 
повинні бути офіційно зареєстро-
вані в Центрі зайнятості. Зараз це 
можна зробити онлайн, наприклад 
через застосунок «Дія». За урядо-
вими підрахунками, допомогу на 
дітей можуть отримати близько 
100 тисяч родин.

Зазначимо, що ця держпід-
тримка не призначається, якщо 
сім’ї вже отримують виплати за 
програмою «Муніципальна няня».

Скільки виплачуватимуть?
Відповідно до постанови Кабмі-

ну, додаткова підтримка надається 
на кожну дитину до 10 років у роз-
мірі прожиткового мінімуму.

Таким чином, ФОПам, які 
мають дитину до 6 років, 
держава виплачуватиме 
1 779 грн; тим, хто має 
дитину від 6 до 10 ро-
ків – 2 218 гривень.

Тим часом середньомісячна до-
помога для малозабезпеченої сім’ї 

із неповнолітніми дітьми становить 
від 2 800 до 3 020 гривень.

За даними Мінсоцполітики, ви-
плати фінансуватимуться із Фонду 
боротьби з коронавірусом.

Як оформити допомогу?
Оформити соцдопомогу мож-

на онлайн на сайті Міністерства 
соціальної політики. Для цього 
потрібно заповнити спеціальну 
форму на порталі e-services.msp.
gov.ua за допомогою електронного 
цифрового підпису.

«Треба заповнити форму і дода-
ти певні документи. За три дні буде 
оброблена інформація управлінням 
соціального захисту і будуть пере-
раховані кошти на картки підпри-
ємців», – пояснила Марина Лазебна.

Зокрема, до заяви потрібно 
додати копії паспорта та ІПН, 
а також свідоцтва про народження 
дитини.

Допомога виплачуватиметься 
на час карантину та впродовж од-
ного місяця після його скасуван-
ня. Тобто щонайменше у травні 
та червні, адже за попереднім рі-
шенням уряду карантин в Україні 
триватиме до 11 травня включно.

Биківка (історичний нарис)
Биківка – селище міського типу, розміще-

не за 13 км на північ від районного центру 
смт Романів. Центр селищної ради, якій 
підпорядковані с. Товща та с. Сарнівка.

За «ревизскими сказками» 1811 р. Буда 
Биківка належить поміщику, підкоморію 
катану Чайковському і продана йому за 
рішенням Варшавської банківської комісії 
як конфіскований маєток. Для роботи на 
цій будівлі господар змушений був пере-
селяти сюди своїх селян з інших місць. Так, 
наприклад, Олексій Савицький переселений 
в Биківку у 1796 р., що дає підстави стверджу-
вати, що Биківка існувала наприкінці 18 ст.

У 1852 р. розпочинає свою роботу ново-
збудований Биківський склозавод, який спе-
ціалізується на виробництві скляного посуду 
і належить в різні часи різним власникам, 
однак ім'я його фундатора достеменно не-
відомо.

За даними «Slownika geograficznego 
krolestwa Polskiego», у 1881 р. Биківка – це 
село Житомирського повіту Чуднівської во-
лості. У селі нараховується 85 дворів та 700 
мешканців. Населене село переважно чин-
шовою шляхтою і є практично польською 
колонією. У 1899 р. у Биківці обліковується 
вже 50 дворів та 500 жителів, а у 1911 р. 35 
дворів та 311 мешканців.

У 1911 р. Биківський склозавод нале-
жить Можаровському Ігнатію Карловичу, 
перебуває в оренді у Горовського Мошко 
Йосифовича та Найдуєвич Іцко Давидовича. 
Працювало на заводі 111 робітників. У 1918 
р. у Биківці починає свою роботу перший 
навчальний заклад – Биківська однокласна 
початкова школа.

Відсутність інформації про події ре-
волюцій та громадянської війни у Биківці 
підтверджують те, що неосвічене, відірване 
від життя населення активної участі у них не 
брало. Лише у 1920 р. було остаточно вста-
новлено Радянську владу та органи її управ-
ління – ревком та комнезам, які очолили 
брати Багінські. У 1925–1935 рр. Биківка стає 
центром польської національної сільської 
ради, яка адміністративно підпорядковуєть-
ся створеному у 1925 р. Мархлевському поль-
ському національному району. Як і більшість 
сусідніх польських поселень, піддається 
нечуваному національному експерименту, 
наслідком якого стали репресії, депортації, 
переслідування за національною ознакою.

Після націоналізації у 1923 р. Биівський 
склозавод передається в оренду артілі «Ко-

лективна праця». У цьому ж році початкова 
школа перетворюється в трикласну, яка згодом 
стає польською трикласною школою. Остання 
повністю утримувалася за рахунок склозаводу.

Жахливі роки голодомору 1932–1933 рр. 
стали важким випробуванням для биківчан. 
Однак якщо врахувати, що робітники скло-
заводу (а це більшість жителів тодішнього 
селища) отримували додатковий пайок на 
підприємстві, та ще й мали можливість обі-
дати в їдальні заводу, то стає зрозуміло, що 
випадків голодних смертей тут було значно 
менше, ніж у сусідніх селах. Навпаки, старо-
жили розповідають про те, що биківчани 
нерідко допомагали родичам та друзям із 
навколишніх сіл продуктами харчування.

Значно більших втрат зазнали жителі сели-
ща в роки репресій 1937–1938 рр. За різними, 
далеко неповними, даними у селищі було роз-
стріляно за вироками трійок та за фальшиви-
ми звинуваченнями, в тому числі й за участь 
у міфічній «Польській організації військовій» 
та за зв'язок з Польщею, понад 30 осіб. Понад 
150 мешканців було депортовано до Казахстану 
та на Далекий Схід. Насамперед постраждали 
представники інтелігенції, хоча нерідко під 
звинувачення у шпигунстві та організації за-
говорів підпадали і зовсім неписьменні люди.

У 1938 р. с. Биківка надано статус селища 
міського типу.

9 липня 1941 р. селище було окуповане 
фашистами. На фронтах із фашистами бо-
ролися 165 жителів Биківки, з яких життя 
за Батьківщину віддали 63. За мужність та 
героїзм 80 биківчан нагороджено урядови-
ми нагородами. За роки війни на каторжні 
роботи до Німеччини вивезено 80 осіб, 73 

мирних жителя розстріляно окупантами.
У повоєнні роки повністю перетворюєть-

ся селище. Найбільшої потужності досягає 
склозавод, який входить до десятки най-
потужніших підприємств галузі, напряму 
підпорядковується всесоюзним органам, 
з відповідним фінансуванням та забезпе-
ченням. У селищі працюють середня школа, 
дитячий садок, аптека, дільнична лікарня, 
будинок культури та лісництво. У селищі 
у повоєнний час відсутні сільськогосподар-
ські підприємства. Малопродуктивні землі 
давали надзвичайно низьку врожайність, 
і більшість навколишніх земель було пере-
дано під заліснення Баранівському держліс-
госпу, тим же лісгоспом на сільгоспугіддях 
навколишніх Сарнівки, Товщі, Ожгового 
Хутора, Дороганя та ін. було створене власне 
підсобне підприємство, де збитки від ви-
рощування сільськогосподарської продукції 
покривалися прибутком від ведення лісового 
господарства. Але і це підсобне господарство 
у кінці 70-х рр. було визнане непродуктив-
ним і ліквідоване. У кінці 20 та на початку 21 
ст., внаслідок недолугої приватизації та не-
долугого керівництва, склозавод поступово 
скорочував обсяги виробництва до повної 
зупинки, після чого був розграбований.

На сьогодні колишній флагман галузі – 
це суцільне звалище сміття та руїни на місці 
приміщень і цехів. Значна частина жителів, 
втративши роботу, працюють в інших містах 
держави та за кордоном. Єдиним діючим 
підприємством є Биківське лісництво та 
дрібні приватні торгові заклади.

Із книги Олександра Кондратюка 
«Романів та вся Романівщина»
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Татарське болото
Надія Бучко

На схід від Романова потягну-
лася голубово річка Лісна. Далі 
вона несе свої води до Тетерева, 
а звідти – у Прип’ять і до Чорного 
моря. Уздовж неї по берегах ту-
ляться села. Спочатку – Ясногород, 
потім – Монастирок, а тоді вже – 
Гвіздярня. Назву таку воно успад-
кувало від діяльності населення, 
бо саме тут колись виготовляли 
дерев’яні цвяхи. Хата наша стояла 
в кінці Панської вулиці, а за нею – 
дубовий гай, у якому примости-
лося Гвіздяренське лісництво, а за 
ним – Чорна клуня. Це вона так 
називалася: була дуже великою 
і справді чорною. За цією клунею 
йшли старі могутні ліси, розбиті 
на квартали. Діти ходили туди по 
гриби, але наказ батьків: від дороги 
в ліс не заходити, щоб не заблуди-
тися. Ми ходили до того лісу лише 
з сусідською дівчинкою Женьою. 
Вона на кілька років старша за нас, 
а тому їй була довіра.

– Мамочко, мамочко, чуєте, 
відпустіть нас у ліс, он діти збира-
ються в тридцять дев’ятий квартал, 
той, що далі за сороковим – там 
татарське болото. Ми теж хочемо, – 
просилася я з сестричкою.

І досі пам’ятаю мамині очі: 
вони враз наповнилися жахом.

– Ні-ні, дітки, от туди не під-
ете. То страшне місце. Туди не 
треба ходити…

– Мамочко, чому, адже дітки 
йдуть.

– Підростете, от тоді розкажу.
Нас не полишала зацікавле-

ність татарським болотом. Ця 
таємниця не давала нам спокою.

До нас часто приходив дідусь 
Йосип. Він знав усе – ходяча енци-
клопедія! Розповідав і розповідав… 
А ми завжди уважно слухали. Ча-
сом дідусь, забувши, розповідав 
уже відому нам історію. Тоді ми 
запитливо дивилися на маму, але 
вона заперечливо хитала головою. 
А потім пояснювала, що дідусеві 

було б неприємно, якби ми його 
перебили, бо чемними потрібно 
бути скрізь і завжди. Ото якось ді-
дусь усівся на лавку, і моя сестрич-
ка Люба швиденько запитала:

– Дідусю, а чому ви нашого 
тата назвали Дмитром?

– О, дітки, таким ім’ям тут 
хлопчиків називають часто. Ко-
лись дуже-дуже давно це було… 
Слухайте…

– Дмитрику, чуєш, уставай, 
щоб нам дістатися річки ще до 
сходу сонця, – тихенько будив ді-
дусь Іван свого внука-підлітка, бо 
ще звечора домовилися йти на 
рибалку.

– Іду, дідусю, – пошепки відпо-
вів Дмитрик.

Узявши вудочки та відро на 
рибу, вони навпомацки пробира-
лися вузенькою лісовою стежиною 
до річки Лісної.

– Дідусю, а чому село так да-
леко в ліс заховалося? – тихенько 
запитав Дмитрик.

– Біда, Дмитре, заставила: від 
татар маємо ховатися, від ворогів. 
Ти ж знаєш, налетять, пограбують, 
спалять, повбивають. То страшний 
народ. І як їх земля свята носить.

Ось і річка. Спустилися до води, 
примостилися під крутим берегом 
у кущах, щоб менше хто бачив. За-
кинули вудочки, стали чекати. Чи 
то місце таке вдале, а чи пора, бо 
почало клювати. Уже десятків три 
сріблястих окунців витанцьовували 
в тому відрі. Раптом тупіт копит, 
хропіння коней, чужа, схожа на 
лайку, мова. Дідусь швиденько по-
тягнув онука під саму стіну берега, 
а от відро… Відро залишилося сто-
яти. По тій посудині їх і помітили 
татари. Кілька вершників, зіско-
чивши з коней, кинулися до дідуся 
й Дмитрика. Виштовхавши їх на 
берег, оточили роздивляючись. За 
якусь хвилину підійшов татарин 
і зрозумілою мовою запитав: де 
тут село, де люди? Дідусь пильно 
глянув на онука й прикусив ниж-
ню губу, мовляв, мовчи. Їх почали 
бити. У дідуся з розбитої голови 

потекла кров, він хотів витерти, але 
новий удар звалив його з ніг. Тата-
ри зв’язали дідусеві й Дмитрику 
руки й посадили один до одного 
спинами, а самі почали напувати 
коней та готувати сніданок.

Дідусь Іван пошепки казав:
– Не можна, щоб добралися 

в село: спалять, повбивають, за-
беруть у полон.

– Знаю, – злякано відказував 
хлопець.

Він уявляв маму, тата, сестри-
чок, палаючу хату… Отак перешіп-
тувалися вони, аж поки татари зно-
ву не сіли на коні. Знову підійшов 
перекладач.

– Діду, доведеш до села – жи-
вий останешся, чуєш?

– Не поведу, – стиха сказав Іван.
Раптом до нього підскочив роз-

лючений загарбник і… У повітрі 
свиснула шаблюка. Голова дідуся 
Івана аж покотилася в траву.

– Бачив, отак буде й тобі, – зло 
засміявся татарин.

– Поведу, – ледь вимовив Дми-
трик.

– Оце добре, – почув у відпо-
відь.

Хлопця посадили на коня до 
того, хто володів нашою мовою, 
і вся зграя ворогів рушила слідом.

Уже й сонце піднялося, зляка-
но глянуло й заховалося за хмари. 
Почав накрапати дощ.

Дмитрик вів своїх клятих воро-
гів у протилежну від села сторону. 
Там, за верст три, у лісі була тря-
совина – болото, яке обходили всі, 
бо ще нікому не вдалося з нього 
вирватися.

– Ще довго? – штовхнувши 
хлопця нагайкою в спину, запитав 
ведучий.

– Ні, вже близько, – ледь вимо-
вив Дмитро.

– Чуєш, а чого це земля мокра, 
коні сковзаються?

– То ж дощ ішов. Давайте га-
лопом, так буде швидше.

Перекладач щось гукнув, і та-
тари погнали коней.

Дмитрові було дуже страшно. 
Але перед очима стояло все його 
село…

Раптом земля тільки гойдну-
лася, охнула й прийняла у свої 
обійми ворогів. Усе сталося дуже 
швидко. Трясовина, ніби невиди-
мими руками, утягувала в себе 
і коней, і вершників…

Під вечір до болота зійшлося 
все село. Посеред трясовини плавав 
на чорній воді Дмитриків кашкет.

Через рік люди побудували 
в Ясногороді церкву, назвавши 
її на честь рятівника Дмитріїв-
ською.

Багато століть скликала вона на 
молитву людей із навколишніх сіл. 
І кожного разу прихожани про-
сили Царства Небесного воїнові 
Дмитрію.

Цю святиню під час Великої Ві-
тчизняної війни спалили фашисти. 
Та до цього часу люди в душі вша-
новують пам’ять ще не зовсім і до-
рослого свого спасителя Дмитра.

Дмитрикове життя – як та зірка 
в серпневому зорепаді. За коротку 
миттєвість життя він устиг вико-
нати основну місію людини на 
землі – творити добро.

За спалення сухої трави  
штрафи виросли до 153 тисяч грн

Напевно, вже склалася якась 
звичка, що з приходом весни 
наші люди починають масово все 
палити: суху траву, листя, гілля. 
Проте ніхто не передбачає, що 
вогнем знищується не лише суха 
рослинність, але й насіння та ко-
ріння живих рослин. Знищується 
мікрофлора та фауна верхнього 
шару ґрунту, гинуть комахи, які 
є запилювачами рослин, а також 
дрібні тварини, птахи та руйну-
ються місця їх гніздування.

Охорона і раціональне ви-
користання природних ресурсів 
є одним із завдань державного 
управління та місцевого самовря-
дування. Сучасні реалії вивели на 
перший план екологічні пробле-
ми, що пов’язані із спалюванням 
сухої природної рослинності та 
створюють серйозну загрозу для 
здоров’я людей і навколишнього 
природного середовища.

Спалювання трави, листя, гілля 
у вогнищах, які розводять на при-
садибних ділянках, дачах, городах, 
також спричиняє серйозні негатив-
ні наслідки. Так, за умови високої 
температури горіння та достатньої 
кількості кисню сміття згорає по-
вністю, при цьому утворюються 
водяна пара, вуглекислий газ, 

оксиди азоту. Однак у звичайному 
вогнищі, навіть за умови повністю 
сухого сміття, неможливо досягну-
ти достатньо високої температури 
для повного згорання. Саме низька 
температура горіння та недостатня 
кількість кисню є причиною того, 
що при згоранні сміття утворю-
ються сполуки з мутагенними й 
канцерогенними властивостями. 
Наприклад, при спалюванні то-
рішнього листя й трави згорає 
лише верхня частина, в той час як 
нижня тліє, димить і при недо-
статній кількості кисню виділяє 

у повітря багато небезпечних для 
здоров’я людини речовин. Часто до 
вогню потрапляє пластик, уламки 
меблів, будівельні матеріали, що 
істотно підсилює рівень забруд-
нення повітря і збільшує шкоду 
для здоров’я.

Чинним законодавством Укра-
їни передбачені можливість та 
умови випалу сухої рослинності, 
а також відповідальність за їх пору-
шення. Про це йдеться у пунктах б, 
г ст. 91, 96, с 211 Земельного кодексу 
України; у ст. 35, 56 Закону Укра-
їни «Про охорону земель», ст. 27 

Закону України «Про рослинний 
світ», ст. 39 Закону України «Про 
тваринний світ».

14 квітня 2020 року на позачер-
говому засіданні Верховна Рада 
прийняла закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Укра-
їни з метою збереження довкілля 
щодо посилення відповідальності 
за дії, спрямовані на забруднення 
атмосферного повітря та знищення 
або пошкодження об'єктів рослин-
ного світу» (реєстр. № 2339).

В даному нормативно-право-
вому акті йдеться про притягнення 
до відповідальності за забруднення 
атмосферного повітря, знищення 
або пошкодження об'єктів рос-
линного світу, порушення вимог 
пожежної безпеки в лісах та само-
вільне випалювання сухої рослин-
ності або її залишків. Відповідні 
штрафи зросли у 18 разів.

Законом внесено зміни:
– до статей 241, 245 Криміналь-

ного кодексу, якими збільшено 
розміри штрафів за забруднення 
атмосферного повітря (від 30600 
до 61200 грн) та за знищення або 
пошкодження об'єктів рослинного 
світу (від 91800 до153000 грн);

– до статей 77, 77–1 Кодек-
су України про адміністративні 

правопорушення, якими значно 
збільшуються розміри штрафів за 
порушення вимог пожежної без-
пеки в лісах (від 1530 до 15300 грн), 
за самовільне випалювання рос-
линності або її залишків (від 3060 
до 21420 грн) та за самовільне випа-
лювання рослинності або її залиш-
ків в межах територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду (від 
6120 до 30600 грн.).

Законом також приведено по-
ложення статті 77–1 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопору-
шення у відповідність з частиною 
третьою статті 27 Закону України 
«Про рослинний світ», відповід-
но до якої випалювання сухої 
рослинності або її залишків здій-
снюється у порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охо-
рони навколишнього природного 
середовища. Щоправда, досі такий 
нормативний акт відсутній.

Отож, шановні громадяни, за-
кликаємо вас, будь ласка, відмов-
теся від підпалів сухої трави та ін-
ших рослинних залишків, а також 
сміття – це дорого та небезпечно!

Романівське бюро  
правової допомоги
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Салат із капусти 
з яблуком і селерою

• Інгредієнти: капуста білокачанна – 400 г, корінь 
селери – 100 г, яблука – 2 шт., олія – 2 ст. ложки, сіль, 
сік лимону– 2 ст. л., цукор – 1 ч. л., зелень за смаком.

• Капусту тоненько нашаткувати, злегка присо-
лити та перетерти руками, щоб стала м‘якою.

• Заправити цукром і соком лимону.
• Дати настоятися 15–30 хвилин.
• Додати нарізані соломкою яблука (попередньо 

очищені від шкірки та насіння) і корінь селери, по-
дрібнену зелень.

• Заправити олією і сіллю за смаком.

Запечена капуста
• Інгредієнти: капуста білокачанна – 1 шт., 

часник – 2–3 зубці, оливкова олія – 5 ст. л., листя 
петрушки, сіль та перець за смаком, сушений че-
брець – 0,5 ч. л., орегано сушений – 1 ч. л., пластівці 
перцю чилі – 1/4 ч. л.

• Спочатку приготувати заправку: 3 ст. ложки 
олії змішати в мисочці з роздушеним часником 
і спеціями, додати сіль, свіжо мелений перець. Гарно 
все перемішати.

• Форму для випічки вистелити папером. Змас-
тити олією.

• Капусту нарізати, як м’ясо на стейки, шириною 
приблизно 1,5 см. Викласти на форму.

• Зверху «стейки» з капусти рівномірно полити 
заправкою. Запікати у розігрітій духовці при тем-
пературі 190–200 градусів приблизно 40–45 хвилин.

• Подавати до столу з подрібненою зеленню.

Овочевий плов по-грецьки
• Інгредієнти: капуста білокачанна – 400 г, рис – 

200 г, цибуля ріпчаста – 2 шт., томатний сік – 1 склян-
ка, олія оливкова – 3 ст. л., сіль, перець, приправи.

• Розігріти в глибокій сковорідці олію.
• Цибулю нарізати півкільцями, капусту тонко 

нашаткувати. Покласти в сковорідку цибулю, трохи 
обсмажити.

• Додати до цибулі капусту і смажити помі-
шуючи, поки капуста не стане світло-коричневого 
кольору.

• Додати лавровий лист і спеції (кмин, коріандр, 
паприку, грецькі трави).

• Додати промитий рис, томатний сік і приблиз-
но 150–200 мл окропу. Посолити, довести до кипіння.

• Зменшити вогонь до мінімуму, накрити криш-
кою і тушкувати хвилин 25 до готовності рису. Перед 
подачею посипати зеленню.

Кожний місяць для садівни-
ка цінний по-своєму, але саме 
у травні закладається майбут-
ній урожай овочів і фруктів. 
Справи на ділянці потрібно 
ретельно розпланувати, щоб 
нічого не упустити і не забути. 
Візьміть на замітку підказки 
з цієї статті і постарайтеся ви-
конати їх.

8 справ в саду
• Пора вішати пастки для 

плодожерки. У травні шкідники 
з'являються в сливових і яблуне-
вих насадженнях, тому потрібно 
захищати дерева аж до серпня – 
коли дозріють плоди.

• Збільшити поливи молодих 
плодових дерев, щоб вони швид-
ше пішли в ріст. Їх коріння поки 
не розрослося вглиб, як у старих, 
тому молодняк потрібно забез-
печити рясною вологою.

• Обірвати 
перші квіти 
у саджанців, 
що ростуть по 
першому-дру-
гому року, щоб 
вони витрача-
ли енергію на 
набір вегета-
тивної маси, 
а не форму-
вання плодів. 
Це дозволить 
отримати на-
багато більший 
урожай в май-
бутньому.

• Обнести 
сіткою ягідники, щоб птахи не 
скльовували ваш урожай.

• Перевірити кущі агрусу на 
наявність гусениць. Саме зараз 
ніжні листочки і плодові зав'язі 
починають поїдати пилильщики, 
і їх потрібно обібрати вручну або 
обтрясти на розстелену на землі 
плівку. Якщо кущ вже у зав'язі 
або цвіте, то обприскувати його 
не можна – боріться з гусінню 
руками.

•  Зн і м іт ь  ш ар  г р у н т у 
з прикопаної виноградної 
лози і підв'яжіть пагони до 
шпалери. Після того, як вони 
підсохнуть – обприскайте їх 
нітрафеном.

• Підв'яжіть малинник. Най-
краще робити шпалерні опори – 
вбити кілочки і натягнути дріт 
уздовж рядів малини.

• Слідкуйте за температурою. 
У травні буває повернення замо-
розків, тому слухайте прогноз по-
годи і підготуйте хмиз на димові 

багаття, щоб розпалити їх, якщо 
гряне холод.

8 завдань, які потрібно 
виконати в городі

• Пора садити картоплю. 
Якщо ви зараз посадите скорос-
тиглі сорти (Антошка, Імпала), 
то зможете знімати перший 
урожай вже через 10 тижнів 
після посадки. Пізньостиглі 
культури, призначені для зи-
мового зберігання, дозрівають 
від 15 до 20 тижнів.

• Знімайте урожай ревеню. 
Ви можете зрізати третю час-
тину м'ясистих стебел, а решту 
залиште на місці, щоб рослина 
не хворіла.

• Перевірте готовність спаржі 
до зрізання. Потрібно стежити 
щоб вона не переросла, інакше 
стебла будуть жорсткими і не-

смачними. Ідеальна висота для 
зрізання – до 18 см.

• Капусту і цибулю, вирощені 
з насіння, потрібно укоренити на 
постійні грядки.

• Проріджуйте посіви морк-
ви, шпинату і салату. Це потрібно 
зробити вже зараз, бо потім у них 
розростеться коріння і ви можете 
пошкодити сусідні рослини, при-
бираючи зайве.

• Зробіть опори для квасолі 
і гороху, щоб вони не полягли на 
землю, а відразу почали рости 
правильно.

• Просапайте перші бур'яни, 
які вже з'явилися на грядках 
і в міжряддях. Поки паростки 
овочів слабкі і маленькі, їх може 
заглушити будь-яка бур'яниста 
культура, яка забирає вологу 
і сонце.

• Висаджуйте помідори на 
грядки і сійте насіння огірків під 
плівку.

Джерело: domicad.com.ua

Гороскоп на тиждень 6 - 12 травня

 Смачного!

ОВЕН
Не  н а ма г а й т е с я 

встигнути усе і одразу. 
Аби навести лад у голові, 

побудьте наодинці. На вихідних 
відпочиньте з хорошою книгою.

ТЕЛЕЦЬ
Ідеальний період, 

щоб закрити борги. 
Ваша енергія допоможе упо-
ратися з усіма справами, ще й 
встигнете друзям допомогти. 
Остерігайтеся заздрісників.

БЛИЗНЮКИ
Час для змін настав. 

Можливо, ви вже пе-
реросли посаду і пора 

поговорити з керівництвом про 
підвищення. Шукайте нові вра-
ження.

РАК
Досить метушливий 

тиждень – заспокойтеся, 
зберіться. Чітко плануйте план 
дій. На вихідних проведіть гене-
ральне прибирання.

ЛЕВ
Велика ймовірність 

пліток від колег, які хо-
чуть отруїти вам життя. Заспо-
койтеся – це стане вам уроком.

ДІВА
Усе, за що не візьме-

теся, буде виходити. Усі 
7 днів удача супрово-

джуватиме вас, а на кінець тиж-
ня – хороша звістка від коханої 
людини.

ТЕРЕЗИ
Якщо отримаєте 

пропозицію по ро -
боті – погоджуйтеся, 

у майбутньому це принесе вам 
хороший дохід. Зверніть увагу 
на своє здоров̀ я.

СКОРПІОН
Стережіться мелан-

холії, яка може наздо-
гнати вас у середині 

тижня. Женіть сумні думки з го-
лови. На вихідних – зміни в осо-
бистому житті.

СТРІЛЕЦЬ
Візьміться нарешті 

за важливі справи. Друг 
може попросити про допомогу – 
не відмовляйте. У кінці тижня 
чекайте на важливу пропозицію.

КОЗЕРІГ
Ваше здоров̀я потре-

бує негайного втручан-
ня. Не розслабляйтеся, а зробіть 
усі справи зараз, щоб потім спо-
кійно відпочити.

ВОДОЛІЙ
Аби уникнути кон-

флікту з рідною люди-
ною, краще промовчіть. Скорис-
тайтеся ситуацією, яка приведе 
вас до успіху.

РИБИ
Від ваших перепадів 

настрою цього тижня 
страждатимуть усі. Досить – по-
думайте про оточуючих і візьміть 
себе у руки.

ГАРЯЧА ПОРА:  
що потрібно зробити 
у травні в саду  
та на городі

Куточок САДІВНИКА

6
травня
середа

7
травня
четвер

8
травня

п’ятниця

9
травня
субота

10
травня
неділя

11
травня

понеділок

12
травня

вівторок

+ 7°
+ 12°

+ 4°
+ 9°

+ 7°
+ 12°

+ 5°
+ 16°

+ 8°
+ 20°

+ 11°
+ 22°

+ 8°
+ 13°

733 732 732 731 733 738 739
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30,03.00, 04.25 Енеїда
10.35 М/с "Чорний пірат"
12.45 Д/ц "Це цікаво"
13.15 Х/ф "Павел із Тарсу�

са" 2 с. 12+
15.00 UA:Фольк
16.00 #ВУКРАЇНІ
16.30 Про що співає Євро�

па
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Чілі: Дика подо�

рож"
20.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.25,23.55  UA:Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
00.00,03.55 Бюджетники

1+1

09.25 "Світ навиворіт
10.30 "Великі випуски з Ан�

тоном Птушкіним"
17.00 Х/ф "Термінатор
20.15 Х/ф "Аліта
22.30 Х/ф "Черепашки�

ніндзя" (16+)
00.10 "Концерт
01.15 Х/ф "Ідеальні не�

знайомці" (16+)
02.45 Т/с "Школа" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.45 Д/п "День Перемоги.
10.00,18.00, 02.15 Ток�шоу

"Стосується кожного"
11.50, 12.25 Х/ф "Пере�

біжчик"
15.50 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Ні кроку назад 2.

На лінії фронту" 12+
00.45 Х/ф "Жіночі радості

та печалі"
ÑÒÁ

04.35 Х/ф "Солдат Іван
Бровкін"

06.25, 14.50, 19.20, 00.50 Т/
с "Папаньки"

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

18.15 "СуперМама"
20.15, 22.40 Т/с "Папаньки

ICTV

07.25 Х/ф "Єлена Троянсь�
ка"

10.45, 13.00 Х/ф "Троя" 16+
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Стартрек
16.00 Х/ф "Трансформери
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф "План втечі" 16+
00.35 Х/ф "Сезон убивць"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Діти проти зірок
11.10 М/ф "Кунг�фу панда"
13.00 Х/ф "Темна вежа"
14.30 Х/ф "Білосніжка та

мисливець" 16+
17.00 Х/ф "Мисливець та

Снігова королева"
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.10 Х/ф "Дракула. Не�

відома історія" 16+
22.50 Х/ф "Перевертень"
00.20 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

08.00,16.40, 02.50 "Випад�
ковий свідок"

09.05 Х/ф "Золоте теля"
12.15 Х/ф "Опікун"
13.50 Х/ф "Наречений з

того світу"
14.50 Х/ф "Далі нікуди"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.00,02.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Міцний горі�

шок"
20.55 Х/ф "Засуджений"
22.30 Т/с "Нарко: Мексика"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.50 Зірковий шлях
10.00 Х/ф "Троє в лабі�

ринті" 12+
12.20,15.20 Т/c "Поверни

моє життя" 12+
15.00,19.00 Сьогодні
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/c "Жіночі таємниці"
23.10,02.00 Т/c "Мої дівчат�

ка"
03.10 Реальна містика
04.45 Агенти справедли�

вості 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа

онлайн.
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Схеми.
17.30 Про що співає Євро�

па
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
21.35,23.55  UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Святі та грішні
00.00 Перша шпальта
03.55 Спільно
04.25 UA:Фольк. Спогади

1+1

09.25,10.20, 04.00 "Життя
відомих людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.40 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Матусі 2" (12+)
22.30 Х/ф "Той, що біжить

лабірінтом: Випробу�
вання вогнем"

00.45 Х/ф "100 мільйонів
євро"

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Ні кроку назад 2.

На лінії фронту" 12+
00.45 Х/ф "Алегро з вог�

нем"
ÑÒÁ

08.45 Т/с "Коли ми вдома"
12.00,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40 "Хата на тата" 12+
18.15 "СуперМама"
19.15 Т/с "Папаньки � 2"
23.00 Т/с "Майор і магія"
00.50 Х/ф "Хто б казав"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.20, 13.15 Х/ф "Врятуван�

ня рядового Раяна"
12.45,15.45 Факти. День
14.05 Т/с "Пес" 16+
15.05, 16.20 Т/с "Закляті

друзі" 16+
16.45 Х/ф "План втечі" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Конвой" 12+
00.55 Х/ф "Універсальний

солдат�4" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Т/с "Грімм" 16+
11.10 Х/ф "Ціна безсмер�

тя" 16+
13.20 Х/ф "Титан" 16+
15.20 Хто зверху? 12+
17.10,19.00 Хто проти

блондинок 12+
21.10 Х/ф "Віктор Фран�

кенштейн" 16+
23.10 Х/ф "Останній мис�

ливець на драконів"

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Застава в го�
рах"

11.00 Х/ф "Довіра" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

02.15 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.25 "Правда життя
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Нарко: Мексика"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.30,15.30 Т/c "Філін" 16+
16.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/c "Жіночі таємниці"
23.20 Контролер
00.00,02.00 Т/c "Чужа" 16+
04.45 Агенти справедли�

вості 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа

онлайн
12.20,19.55 Д/ц "Дикі твари�

ни"
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Наші гроші
17.30 Про що співає Євро�

па
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.35,23.55, 05.50 UA:Спорт
21.45 Розважальна програ�

ма
22.15, 03.00 Т/с "Епоха

честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.40 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Матусі 2" (12+)
22.30, 02.00 Х/ф "Особливо

небезпечний" (16+)
00.20 Х/ф "Татусі без

шкідливих звичок"

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Ні кроку назад 2.

На лінії фронту" 12+
00.45 Х/ф "Це було в

розвідці"

ÑÒÁ

08.45 Т/с "Коли ми вдома"
12.40,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40 "Хата на тата" 12+
18.15 "СуперМама"
19.10, 20.15, 22.40 Т/с "Па�

паньки � 2"
23.00 Т/с "Майор і магія"
00.50 Х/ф "Ну, хто б казав

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.30, 13.15 Х/ф "Ворог біля

воріт"
12.45,15.45 Факти. День
14.15 Т/с "Пес" 16+
15.25, 16.20 Т/с "Закляті

друзі" 16+
17.00 Х/ф "План втечі�2"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
21.20 Т/с "Один у полі воїн"
23.30 Т/с "Сильніше вогню"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Т/с "Грімм" 16+
11.10 Х/ф "Крампус" 16+
13.00 Х/ф "Будинок дивних

дітей місс Сапсан"
15.20 Хто зверху? 12+
17.10,19.00 Суперінтуїція
20.50 Х/ф "Годзилла"
23.20 Х/ф "Моя дівчина �

монстр" 12+
01.20 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Одруження
Бальзамінова"

10.45 Х/ф "Далі нікуди"
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

02.10 "Свідок"
12.50 "Будьте здоровi"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Нарко: Мексика"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.30,15.30 Т/c "Філін" 16+
16.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/c "Жіночі таємниці"
23.30,02.00 Т/c "Поранене

серце"
04.45 Агенти справедли�

вості 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа

онлайн.
12.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Розважальна програ�

ма
17.30 Про що співає Євро�

па
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ природи"
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
21.35,23.55, 05.50 UA:Спорт
21.45,03.55 Схеми
22.15, 03.00 Т/с "Епоха

честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.40 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Матусі 2" (12+)
22.30 "Право на владу 2020"
00.45 Х/ф "З іншого боку

ліжка" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Крейсер "Індіа�

нополіс": Історія муж�
ності" 16+

01.00 Х/ф "Секретний еше�
лон"

ÑÒÁ

08.45 Т/с "Коли ми вдома"
12.25,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40 "Хата на тата" 12+
18.15 "СуперМама"
19.10, 20.15, 22.40 Т/с "Па�

паньки � 2"
22.55 Т/с "Майор і магія"
00.45 Х/ф "Дивіться, хто

тепер заговорив"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Секретний фронт
11.35, 13.15 Х/ф "Виклик"
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Т/с "Конвой"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти�зомбі
21.20 Т/с "Один у полі воїн"
23.25 Т/с "Останній броне�

поїзд" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Т/с "Грімм" 16+
10.40 Х/ф "Школа суперге�

роїв"
12.20 Х/ф "Білий полон"
14.20 Х/ф "Білосніжка:

Страшна казка" 16+
16.20,19.00 Хто зверху? 12+
18.00 Ревізор. Карантин
20.50 Х/ф "Годзилла"
23.00 Х/ф "Вулиця Монстро

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Таємниця "Чор�
них дроздів"

10.50 Х/ф "Чінгачгук � Ве�
ликий Змій"

12.30,16.30, 19.00, 22.00,
02.10 "Свідок"

12.50 "Вартість життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.25 "Правда життя
18.20,03.50 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Нарко: Мексика"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,02.40 Зірковий шлях
11.20  Реальна містика
13.30,15.30 Т/c "Філін" 16+
16.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/c "Жіночі таємниці"
23.20 Слідами
00.00, 02.00 Х/ф "Троє в ла�

біринті" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа

онлайн.
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50,03.55 Перша шпальта
17.25 VoxCheck
17.30 Про що співає Євро�

па
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ природи"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.35,23.55, 05.50 UA:Спорт
21.45 Наші на Євробаченні
00.00,04.25 Схеми
03.00 Т/с "Епоха честі"
04.50 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,10.20, 02.30 "Життя
відомих людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.40 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45,01.15 "Ліга сміху.
22.05 "Вечірній квартал"
23.50 Х/ф "Фокстер і Макс"
05.25 "Світське життя

²ÍÒÅÐ

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40, 23.50

"Речдок"
18.00,01.40 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"

ÑÒÁ

05.15 Т/с "Папаньки"
14.15,14.50, 18.15, 19.00

"Холостяк � 10" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
22.40 "СуперМама"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.05 Анти�зомбі
11.10, 13.15 Х/ф "Троя" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.15, 22.40 Т/с "Ви�

жити за будь�яку
ціну"

17.25,20.05 Дизель�шоу
18.45 Факти. Вечір
23.40 Скетч�шоу "На трьох"
01.40 Т/с "Сильніше вогню"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Діти проти зірок
10.20 Х/ф "Останній мисли�

вець на драконів" 12+
12.20 Х/ф "Годзилла"
17.10,19.00 Хто зверху? 12+
20.50 Х/ф "Водний світ"
23.20 Х/ф "Білий полон"
01.20 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Пам'ятай ім'я
своє"

11.00 Х/ф "Апачі"
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

02.15 "Свідок"
12.50,03.45 "Правда життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Нарко: Мексика"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.00,09.30 Зірковий шлях
06.30,07.10, 08.15 Ранок з

Україною
07.00,08.00, 09.00, 15.00,

19.00 Сьогодні
11.20,04.30 Реальна місти�

ка
13.30,15.30 Т/c "Філін" 16+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/c "Бабка" 12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Енеїда
10.35 М/с "Чорний пірат"
12.45,16.00, 21.20 Про що

співає Європа
13.15 Х/ф "Ромео і Джуль�

єта" 1 с.
15.00 Країна пісень
17.00 Євробачення � 2016
02.50 Розсекречена історія
03.45 "Українська Гельсі�

нська спілка�вектор
визначено"

04.45 Розсекречена історія.
Адвокат диявола

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
13.05 Х/ф "Черепашки�

ніндзя" (16+)
14.55 Х/ф "Аліта: Бойовий

ангел" (16+)
17.15 Т/с "Кухня" (12+)
19.30,05.10 ТСН
20.20 "Чистоnews 2020"
20.30 "Вечірній квартал"
23.10 "Світське життя. 2020

дайджест"
00.00 Х/ф "Катерина" (12+)
03.15 Х/ф "Будинок з баш�

точкою"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Кохана жінка

механіка Гаврилова"
12.30 Х/ф "Відпустка за

свій рахунок"
15.05 Х/ф "Солодка жінка"
17.00, 20.30 Т/с "Я подарую

тобі світанок" 12+
20.00,02.10 "Подробиці"
22.00 Концерт
00.30 Х/ф "Навіщо ти

пішов" 16+

ÑÒÁ

05.30,09.20 "Неймовірна
правда про зірок"

07.25, 11.00 Т/с "Папаньки
19.00 "МастерШеф
22.00 "Євробачення 2020"
00.05 Х/ф "У моїх мріях"

ICTV

08.45 Т/с "Закляті друзі"
11.50, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
16.20 Х/ф "Шерлок Холмс"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф "Ґладіатор" 16+
22.00 Х/ф "Робін Гуд" 16+
00.30 Х/ф "Сезон убивць"
01.55 Х/ф "Виклик" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
10.20 Суперінтуїція 12+
12.10 Хто зверху? 12+
15.50 М/ф "Кунг�фу панда
17.20 М/ф "Заплутана істо�

рія"
19.10 М/ф "Як приборкати

дракона"
21.00 Х/ф "Тор" 16+
23.10 Х/ф "За подих від

тебе" 16+
00.50 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

08.40 Х/ф "Протистояння"
12.00 "Легенди карного

розшуку"
15.35,03.30 "Випадковий

свідок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,03.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Ати�бати, йшли

солдати..."
21.10 Х/ф "На гребені

хвилі" (16+)
23.30 Х/ф "Галвестон"
01.20 "Жорстокий спорт"
04.05 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,05.00 Зірковий шлях
09.00,15.20 Т/c "Жіночі тає�

мниці" 16+
17.00,21.00 Т/c "Ніколи не

буває пізно" 12+
20.00 Головна тема
23.00,02.15 Т/c "Поверни

моє життя" 12+
01.45 Телемагазин
03.25 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Х/ф "Ромео і Джуль�

єта" 2 с.
15.15 "Малевич. Українсь�

кий квадрат"
16.35 "Весна 68"
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Чілі
20.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.20 "Крим.
22.15 Д/ф "Процес
23.40 #ВУКРАЇНІ
02.50 Розсекречена історія.

1+1

06.00 Мультфільм
06.15,07.05 "Життя відомих

людей 2020"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�Забава"
09.25,04.00 "Світ навиворіт"
15.40, 00.45 Т/с "Горизонти

кохання" (12+)
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 Х/ф "Чорний ворон"
23.00 Х/ф "Ефект колібрі"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
13.00 "Крутіше всіх
14.50 Х/ф "Граф Монте

Крісто"
18.10 Х/ф "Перемагаючи

час"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "В полоні стихії"
22.20 Х/ф "Багряні ріки"
00.20 Д/п "Секретні файли

нацистів"
02.20 "Речдок"

ÑÒÁ

09.00 Х/ф "Осінній мара�
фон"

10.45 "МастерШеф
13.35 Т/с "Майор і магія"
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
19.55 "Один за всіх" 16+
22.00 "Детектор брехні" 16+

ICTV

07.40 Т/с "В полоні у пере�
вертня" 16+

10.55, 13.00 Х/ф "Шерлок
Холмс" 16+

12.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Робін Гуд" 16+
15.55 Х/ф "Ґладіатор" 16+
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Примарний вер�

шник" 16+
00.15 Х/ф "Морган" 16+
01.45 Х/ф "Єлена Троянсь�

ка"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.10 Ревізор. Карантин
09.10 Від пацанки до панян�

ки 16+
11.10 Х/ф "Крампус" 16+
13.10 Х/ф "Віктор Фран�

кенштейн" 16+
15.10 Х/ф "Дракула. Не�

відома історія" 16+
16.50 Х/ф "Тор" 16+
23.20 Х/ф "Титан" 16+
01.10 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

07.00 "Слово Предстоятеля"
07.05 "Страх у твоєму домі"
10.35 Х/ф "Ати�бати, йшли

солдати..."
12.15 Х/ф "Це було в

розвідці"
14.00 Х/ф "Сила закону"
16.35 Х/ф "На гребені

хвилі" (16+)
19.00 Х/ф "Справа Румян�

цева"
20.55 Х/ф "Чорна стріла"
22.40 Х/ф "Нокаут" (16+)
00.25 Х/ф "Галвестон"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.35 Т/c "Ніколи не буває
пізно" 12+

12.30 Т/c "Бабка" 12+
17.00,21.00 Т/c "Час іти, час

повертатися" 12+
19.00,03.20 Сьогодні.

Підсумки з Олегом
Панютою

23.00,02.15 Т/c "Хірургія. Те�
риторія кохання" 12+

01.45 Телемагазин
05.00 Профілактика
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До уваги водіїв: у Романівському  
районі триває операція «Мопед»

Шановні водії району! Відповідно до 
доручення ГУНП у Житомирській об-
ласті, з метою попередження незаконних 
заволодінь мототранспортними засобами 
та підвищення транспортної дисципліни 
серед учасників дорожнього руху, які ке-
рують мототранспортними засобами, на 
території Житомирської області у період 
з 27 квітня по 30 жовтня 2020 року прово-
диться комплекс профілактичних заходів 
під умовною назвою «Мопед».

Згідно з п. 1.10 Правил дорожнього 
руху, мопедом є двоколісний транспорт-
ний засіб, який має двигун з робочим 
об’ємом до 50 куб. см, або електродвигун 
потужністю до 4 кВт.; мотоцикл – двоко-
лісний механічний транспортний засіб 
з боковим причепом або без нього, що 
має двигун з робочим об’ємом 50 куб. 
см і більше.

Відповідно до п. 2.13 ПДР, право ке-
рування транспортними засобами ка-
тегорії А1 (мопеди) та А (мотоцикли) 
може бути надано особам, які досягли 
16-річного віку. Мопеди та мотоци-
кли у встановленому законом по-
рядку повинні бути зареєстровані 
в регіональних сервісних центрах, 
мати державні номерні знаки та 
відповідні реєстраційні доку-

менти. Також водії вищевказаної 
категорії в обов’язковому поряд-
ку, відповідно до п. 2.1 ПДР, під 
час керування повинні мати при 
собі свідоцтво про реєстрацію на 
транспортний засіб, посвідчення 
водія відповідної категорії (А1 
-мопеди, А – мотоцикли), а також 
поліс (сертифікат) обов’язкового 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власників назем-
них транспортних засобів.

У разі відсутності у водія під час ке-
рування транспортними засобами даної 
категорії будь-яких із документів, перед-
бачених у п. 2.1 ПДР, водій несе адмі-
ністративну відповідальність за ст. 126 
КУпАП (штраф у розмірі 425 грн). Ке-
рування транспортним засобом особою, 
яка взагалі не має права керування даним 
транспортним засобом, або передача ке-
рування транспортним засобом особі, яка 
не має права керування (ч. 2 ст. 126 КУ-
пАП), тягне за собою накладення штрафу 
у розмірі 510 грн.

У відповідності до ч. 6 ст. 121 КУпАП, 
керування вищевказаними транспортни-
ми засобами, не зареєстрованими або не 
перереєстрованими в установленому зако-
ном порядку, експлуатація без номерного 

знака тягне за собою накладення штрафу 
в розмірі 170 гривень, а керування без 
мотошолома (ч. 5 цієї ж статі) передбачає 
штраф у розмірі 51 грн.

Також за порушення вимог ст. 130 
КУпАП керування транспортним засо-

бом у стані алкогольного, наркотичного 
сп’яніння або під впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції, а також передача 
керування транспортним засобом осо-
бі, яка перебуває в стані алкогольного 
сп’яніння, тягне за собою накладення 
штрафу в розмірі 10200 гривень з по-
збавленням трава керування транспорт-
ним засобом на строк 1 рік, а повторне 
протягом року – накладення штрафу 
в розмірі 20400 гривень з позбавленням 
права керування на 3 роки, з оплатним 
вилученням транспортного засобу чи 
без такого.

Відповідно до ст. 289 Кримінального 
кодексу України незаконне заволодіння 
транспортним засобом карається штра-
фом в розмірі від 17000 до 20400 гривень, 
або обмеженням волі на строк від 3 до 
5 років, або позбавленням волі на той 
самий строк.

Будьте уважними учасниками руху, 
дотримуйтеся ПДР, бо це – ваше життя 
та здоров’я.

У період з 27 квітня до 3 травня рома-
нівські поліцейські перевірили 12 одиниць 
мототранспорту, виявили та склали три 
постанови за порушення правил дорож-
нього руху відносно водіїв.

Шановні ветерани, 
учасники 

визвольних 
рухів, учасники 

антитерористичної 
операції, 

романівчани!
8–9 травня ми разом відзначаємо День пам’яті та прими-

рення і 75-у річницю Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні, бо серцем, душею та розумом відчуваємо, що найдо-
рожчим є Мир, найсвятішою – Перемога над ворогом, який 
зазіхає на чуже, зневажає твою Батьківщину, віру, культуру, 
твоє право на життя і свободу.

Розуміння цього нас єднає і робить сильнішими. Скільки б 
не минуло часу, а День Перемоги завжди буде світлим днем зі 
сльозами на очах. Ця дата житиме в наших серцях. А у пам'яті 
назавжди залишаться святі імена тих, хто віддав своє життя 
за рідну країну.

Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героїв, які за-
хистили нас у 20-му сторіччі, добровольців та бійців Збройних 
Сил України, які загинули на Східному кордоні вже у наш час, 
всіх, хто загинув у боротьбі з ненависним ворогом, захищаючи 
рідну землю. Віддаємо глибоку шану кожному, хто боровся за 
Вільну та Соборну Україну.

Ця пам'ять – непідвладна часу, вона вічна. У наших душах 
і серцях сьогодні – гордість і радість наполовину зі святою 
скорботою. Бо дуже велика ціна Перемоги.

Зігріємо душевним теплом ветеранів, учасників визвольних 
змагань, родини, які сьогодні втратили найдорожче – синів, 
чоловіків, батьків, не залишимо без уваги сім’ї, що залишилися 
без рідної домівки, усіх, хто несе важку і небезпечну варту 
задля України.

Миру всім нам, єдності, свободи, щастя, злагоди та добро-
буту кожній родині!

Голова державної  
адміністрації В. В. Флуд,

голова районної ради  
О. П. Кондратюк

Чи працюватимуть продовольчі 
ринки на Романівщині

Лариса Бджілка

У середу, 29 квітня, на своєму чер-
говому засіданні Кабінет Міністрів 
України розглянув питання про 
відновлення роботи деяких продо-
вольчих ринків.

Очільник уряду Денис Шмигаль зазначив, що це ста-
ло можливим завдяки тому, що Міністерство охорони 
здоров’я України та Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України розробили 
чіткі критерії роботи та алгоритм контролю.

«Йдеться про відкриття 281 продовольчого ринку 
по всій території України, які зможуть функціонувати 
в режимі не гірше, ніж супермаркети. Тобто з дотри-
манням жорстких санітарних норм, порушення яких 
будуть суворо каратися, аж до закриття роботи ринків 
на певний період», – повідомив Денис Шмигаль.

В уряді також повідомили, що головний державний 
санітарний лікар України Віктор Ляшко розробив та 
затвердив перелік вимог щодо профілактичних заходів 
протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 
при здійсненні торгівлі харчовими продуктами.

Зокрема вимоги такі:
• наявність реєстрації агропродовольчого ринку як 

оператора ринку харчових продуктів;
• допуск працівників та відвідувачів на територію 

ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски 
(респіратора);

• проходження безконтактного температурного 
скринінгу;

• наявність на кожному вході (в’їзді) на територію 
ринку диспенсерів з антисептиком;

• кількість відвідувачів, які одночасно перебувають 
на території ринку, не більше одного на 10 кв. м тор-
говельної площі;

• відстань між місцями продавців – не менше трьох 
метрів,

• місця торгівлі мають бути обладнані захисними 
екранами між продавцями та покупцями (з плівки 
або пластику).

Затверджені умови також передбачають:

• проведення дезінфекції контактних поверхонь 
кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх 
приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця 
в кінці кожного робочого дня;

• відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі 
на прилеглій до ринку території;

• забезпечення постійного інформування відвід-
увачів щодо встановлених обмежень, яких необхідно 
дотримуватися;

• ринки зобов’язуються дотримуватися вимог 
щодо профілактичних заходів протидії поширенню 
COVID-19 та оперативного усунення порушень.

Відповідно до рішень та рекомендацій на держав-
ному рівні, 29 квітня в адмінприміщенні Романівської 
районної ради пройшло чергове засідання оператив-
ного штабу щодо запобігання поширенню випадків 
COVID-19.

На даному засіданні розглядалося питання «Про 
можливість відкриття та роботу на території Романів-
ського району продовольчих ринків». У ході спільного 
обговорення з урахуванням пропозицій та зауважень 
прийняте одноголосне рішення: продовжити заборону 
щодо функціонування ринків на території Романів-
ського району.

Також було прийняте рішення рекомендувати 
виконавчим комітетам сільських та селищних рад, 
директорам ринків підготуватися до початку роботи 
ринків, забезпечивши дотримання усіх вищевказаних 
санітарних та карантинних вимог. Щодо стихійних 
ринків, то їх існування суворо заборонене.


