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На Романівщині – перший  
випадок COVID-19

Лариса Бджілка

Матір віддавна вважають берегинею родини. Однак 
нині почастішали дискусії довкола ролі жінки в сім’ї, 
оскільки вона не обмежується суто вихованням дітей 
і турботами про чоловіка. Матір, крім того, поєднує з по-
бутом роботу, знаходить час на саморозвиток і виступає 
активним членом суспільства. Тож традиції привітання 
жінок вже переглянуті.

День матері в Україні уперше відзначили у радян-
ському Львові у 1929 році. Невдовзі в СРСР заборонили 
відзначення цього свята, а вже з 1990 року завдяки зусил-
лям громадських організацій свято матері повернулося 
до України. Офіційно День матері святкують в Україні 
з підписанням президентом відповідного указу від 
10 травня 1999 року.

Мама – скільки почуттів закладено в цьому слові. Вона – 
найдорожча в світі людина. Тільки мама дарує свою любов, 
турботу, ніжність, мудрість, ласку, не вимагаючи нічого 
натомість. Це свято для усіх має вагоме значення в житті, 
тому що мама назавжди залишається в серці дитини.

Ігор Євгенович Ходак, депутат Житомирської облас-
ної ради, генеральний директор ТОВ «ВІВАД 09», у цей 
святковий день протягом багатьох років дарує радість, 
святковий настрій, подарунки та щиро дякує жіночій 
спільноті Романівщини.

З нагоди Дня матері помічники та представники 
мецената вручили понад сто солодких наборів мамам 
лише на Романівщині. Такі ж солодкі подарунки отри-
мали матері в Чуднівському та Любарському районах.

Це свято для Ігоря Ходака є особливим: «Я щоразу дя-
кую в душі своїй мамі, згадую найтепліші моменти з на-
шого життя. Я не встиг вдосталь насолодитися ніжністю 

та любов’ю мами, та є таке від-
чуття, що вона завжди поруч, 
допомагає йти дорогою життя. 
Любіть та обіймайте своїх мам, 
доки є така можливість».

День матері – це ще один 
чудовий привід нагадати нень-
ці про свою любов і турботу. 
Всі матусі чекають уваги своїх 
дітей у цей день, хочуть бачи-
ти їх щасливими і бути поруч. 
Важливо цінувати матерів, 
поки вони з нами, поважати 
і дякувати їм за все.

Редакція газети «20 хвилин Романів» у зв’язку з карантинними 
обмеженнями працює дистанційно. 

Прохання у разі потреби звертатися за номером телефону 
068-245-96-70 (Леся Олександрівна) або писати на електро-
нну скриньку: lesitereshchuk1978@gmail.com.

Щодо подачі оголошень та розміщення реклами у газеті 
звертайтесь за тел.: 067-412-89-81 (Людмила), 097-157-44-93; 
073-215-07-29 (Оксана)

УВАГА ТА ТУРБОТА: 
подарунки від 

депутата Ігоря Ходака  
до Дня матері

СЕРЕДА

с. 8

Медреформа «вторинки»:  
робота над помилками с. 4

с. 3

До уваги абітурієнтів:  
як проходитиме цьогорічна  
вступна кампанія
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До Дня матері
Травень – місяць, багатий на 

свята. Одним із них є День матері, 
який відповідно до Указу Прези-
дента України від 10.05.1999 року 
№ 489/99 відзначається в Україні 
щороку в другу неділю травня 
(у 2020 році – 10 травня).

Спокон ві к у  ж і н к а-мат и 
в Україні символізує берегиню 
сімейного добробуту й тепла, за-
тишку та гармонії. Саме від мате-
рі залежить виховання дітей, їхнє 
щастя та майбутнє. Мати відіграє 
величезну роль у житті кожної 
людини і в житті всієї держави, 
бо саме вона прищеплює любов 
до рідної землі, до національних 
традицій, мови.

Одним із напрямів діяльності 
управління праці та соціального 
захисту населення Романівської 
РДА є реалізація сімейної полі-
тики в районі. В умовах каранти-
ну немає можливості вшанувати 
матерів нашого району так, як 
це відбувається традиційно. Але 
хотілося б зазначити: в умовах 
карантину всі послуги, пов’язані 
із наданням соціальних послуг 
для сімей з дітьми, управлінням 
надаються в повному обсязі.

Всього в районі нараховується 
450 багатодітних сімей, в яких ви-
ховується 1528 дітей. Станом на 
01.05.20 р. 299 сімей отримують 
допомогу на дітей, які виховуються 
у багатодітних сім’ях. Проводиться 
робота по видачі посвідчень бать-
ків та дитини з багатодітної сім’ї.

Відповідно до Положення 
про почесні звання України, за-
твердженого Указом Президента 
України від 29 червня 2001 року 
№ 476/2001, почесне звання «Мати-
героїня» присвоюється жінкам, які 
народили та виховали до восьми-
річного віку п'ятьох і більше дітей. 
За період 2019–2020 років почесне 
звання «Мати-героїня» присвоєно 
двом матерям – жителькам нашого 
району, на 4 матерів підготовле-
но та подано документи на при-
своєння звання, які на даний час 
розглядаються. Робота в даному 
напрямку продовжується.

Тож від щирого серця вітаю 
всіх матерів зі святом! Бажаю щас-
тя, довгих років життя, душевного 
спокою, миру і добра, впевненості 
в щасливе завтра.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк

Надання допомоги на дітей фізичним особам-
підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування

З метою посилення соціально-
го захисту сімей з дітьми на період 
вжиття заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню і поширен-
ню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, Кабінет Міні-
стрів України прийняв постанову 
від 22 квітня № 329 «Деякі питання 
соціальної підтримки сімей з ді-
тьми» та постановив запровадити 
на період карантину, встановле-
ного постановою Кабінету Міні-
стрів України від 11 березня 2020 
р. № 211 «Про запобігання поши-
ренню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061), 
та на один місяць після дати його 
відміни виплату допомоги на дітей 
фізичним особам-підприємцям, 
які обрали спрощену систему опо-
даткування і належать до першої 
та другої групи платників єдиного 
податку, затвердив Порядок ви-
плати допомоги на дітей фізичним 
особам-підприємцям, які обрали 
спрощену систему оподаткуван-
ня і належать до першої та другої 
групи платників єдиного податку.

5 травня Кабінет Міністрів 
України опублікував у виданні 
«Урядовий кур’єр» Порядок ви-
плати допомоги на дітей фізичним 
особам-підприємцям, які обрали 
спрощену систему оподаткуван-
ня і належать до першої та другої 
групи платників єдиного подат-
ку (постанова КМУ від 22.04.2020 
№ 329), та Порядок використання 
коштів для надання цієї допомоги 
(постанова КМУ від 29.2020 № 330).

Відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 
22 квітня 2020 року № 329, допо-
мога на дітей призначається 
і виплачується фізичним осо-
бам-підприємцям, які обрали 
спрощену систему оподатку-
вання та належать до першої 
і другої групи платників єдино-
го податку і сплатили єдиний 
внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхуван-
ня за усі місяці 2019 року або 
протягом усіх місяців 2019 року 
після державної реєстрації фі-
зичної особи-підприємця.

Допомога призначається на 
період карантину, встановленого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 р. 
№ 211 «Про запобігання поширен-
ню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 23, ст. 896) – із змінами, 
внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 2 квітня 2020 
р. № 255, та на один місяць після 
дати його відміни одному з батьків 
на кожну дитину до досягнення 
нею 10-річного віку (включно) 
у розмірі прожиткового мініму-
му, встановленого для дітей від-
повідних вікових груп станом на 

1 січня 2020 року, і виплачується 
щомісячно за повний місяць.

Станом на 1 січня 2020 року 
розмір прожиткового мінімуму 
на дітей віком до 6 років становить 
1779,00 грн, від 6 до 10 років стано-
вить 2218,00 грн.

Право на отримання допо-
моги на дітей фізичним особам-
підприємцям, які обрали спро-
щену систему оподаткування 
та належать до першої і другої 
групи платників єдиного подат-
ку, мають громадяни України, 
іноземці та особи без громадян-
ства, які є батьками, опікунами 
дитини і на законних підставах 
проживають на території Украї-
ни та сплатили єдиний податок.

Допомога на дітей фізичним 
особам-підприємцям, які обрали 
спрощену систему оподаткуван-
ня та належать до першої і другої 
групи платників єдиного податку, 
не надається батькам, які вже отри-
мують відшкодування вартості 
послуги «муніципальна няня» на 
зазначену дитину.

Для призначення допомоги 
на дітей заявник подає/надси-
лає органу соціального захисту 
населення заяву у паперовій 
або електронній формі із за-
значенням рахунка в установі 
уповноваженого банку та до-
кументи/відомості у паперовій 
або електронній формі.

У паперовій формі заявник 
подає такі документи:

• копії свідоцтв про народжен-
ня дітей віком до 10 років;

• довідку з Пенсійного фонду 
України про сплату єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (індивіду-
альні відомості про застраховану 
особу за формою ОК-7);

• копію документа, що під-
тверджує право на постійне про-
живання в Україні (для іноземця 
та особи без громадянства);

• копію рішення районної, ра-
йонної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого 
органу міської, районної у місті 
(у разі її утворення) ради, сільської, 
селищної, міської ради об’єднаної 
територіальної громади або суду 
про встановлення опіки (у разі 
здійснення опіки над дитиною).

В електронній формі 
заявник подає такі 
документи/відомості:

• фотокопії свідоцтв про на-
родження дітей віком до 10 років 
або відомості про свідоцтва про 
народження дітей (серія, номер, 
дата видачі, прізвище, ім’я та по 
батькові дитини, прізвище, ім’я та 
по батькові батьків);

• фотокопію довідки з Пен-
сійного фонду України про 
с п лат у  є д и ног о  внес к у  на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування (індивідуальні 

відомості про застраховану особу 
за формою ОК-7);

• фотокопію документа, що 
підтверджує право на постійне 
проживання в Україні (для іно-
земця та особи без громадянства);

• фотокопію рішення ра-
йонної, районної у мм. Києві та 
Севастополі держадміністрації, 
виконавчого органу міської, ра-
йонної у місті (у разі її утворення) 
ради, сільської, селищної, міської 
ради об’єднаної територіальної 
громади або суду про встановлен-
ня опіки (у разі здійснення опіки 
над дитиною).

На заяву та документи/відо-
мості, що подаються в електро-
нній формі, накладається квалі-
фікований електронний підпис 
заявника. Відомості про прізвище, 
ім’я та по батькові заявника, його 
реєстраційний номер платника 
податків та реквізити документів, 
що посвідчують особу, отримують-
ся з кваліфікованого сертифіката 
електронного підпису.

Отримувач допомоги на 
дітей у разі виникнення об-
ставин, які призводять до при-
пинення виплати допомоги, 
зобов’язаний протягом трьох 
робочих днів повідомити про 
це органам соціального захисту 
населення.

Всі дані заявників звіряти-
муться з реєстрами в тому числі 
щодо надходження заяв від одного 
з батьків, тому просимо з метою 
законного використання бюджет-
них коштів надавати достовірну 
інформацію.

Допомогу на дітей фізичні 
особи-підприємці можуть офор-
мити онлайн, заповнивши елек-
тронну форму на офіційному 
веб-сайті Міністерства соціальної 
політики www.msp.gov.ua в роз-
ділі «е-сервіси» або за посилан-
ням – https://dopomoga2fop.ioc.gov.
ua, а також скориставшись Єдиним 
порталом державних послуг «Дія».

З а  б і л ь ш  д е т а л ь н и м 
роз’ясненням просимо звер-
татись до управління праці та 
соціального захисту населення 
за телефонами гарячих ліній 
2-15-85 та моб. 096 217 3305.

Начальник управління  
Таїса Кондратюк

Звернення голів Романівської районної 
державної адміністрації та районної ради

Шановні жителі району!
Тривалий час пандемія гострої коронавірусної інфек-

ції обминала наш край. Цьому сприяли своєчасно вжиті 
владою заходи та свідома і відповідальна поведінка 
громадян. Але Романівщина не є ізольованою від світу.

Незважаючи на обмеження, інформаційну ро-
боту, самовіддану працю медичних працівників, 
хвороба прийшла і в наш район.

Станом на 5 травня лабораторно підтверджено 
захворювання на COVID-19 у 58-річної непрацюю-
чої жительки райцентру, яка перебувала на стаціо-
нарному лікуванні у районній лікарні. Оперативно 

встановлюється коло контактних осіб, в тому числі 
і в чоловіка, який працює в одному з агропідпри-
ємств Романова. У медичних працівників відібрано 
зразки матеріалів для проведення лабораторних 
досліджень. Здійснюється знезараження приміщень 
та вживаються заходи щодо ізоляції контактних осіб.

Вчергове звертаємось до всіх жителів району, 
зважаючи на ризики можливого розповсюдження ві-
русу, дотримуватись режиму карантинних обмежень.

Бережіть себе та своїх близьких!
Голова районної ради  Олександр Кондратюк

Голова районної державної адміністрації Василь Флуд

ОГОЛОШЕННЯ
продам бджоло сім"ї, рої, відвод-

ки, мед та продукти бджільництва. 
0978985527

Проводимо дезінфекцію  та чист-
ку криниць, заробка міжкольцових 

швів, викладка дна ( кремнем). Тел.: 
068-495-57-48

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

Продам бджолопакети (карпатка)
ОПТ/Роздріб т. 0673571758

Вакуумна чистка коменів, 
димарів,лежухи, грубки, газових 

котлів. тел.:097-87-32-381
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3 тонни пального 
зарезервовано сільськими 
та селищними радами 
Романівщини  
для пожежників

У зв’язку з вітряно-сухими погодними 
умовами в Україні та посушливим літом, 
яке обіцяють нам синоптики, пожежна 
небезпека на усій території, зокрема й 
Романівщини, підвищена.

Романівською районною радою було 
вирішено рекомендувати сільським та 

селищним радам прийняти рішення 
про резерв коштів на придбання паль-
ного для пожежників у разі виникнен-
ня пожежонебезпечної надзвичайної 
ситуації.

Близько 3 тонн пального зарезерво-
вано відповідними радами:

День пам`яті та примирення  
під час пандемії

Лариса Бджілка

Голова Романівської районної ради 
Олександр Кондратюк та голова Романів-
ської районної державної адміністрації 
Василь Флуд у День пам̀яті та примирення 
вшанували загиблих у Другій світовій війні 
покладанням квітів до Меморіалу Слави.

У зв’язку з дотриманням карантинних 
обмежень квіти в знак пам̀ яті та шани про 
загиблих до меморіалу підносили в різні го-
дини по декілька чоловік. Та все ж більшість 
людей цього дня, аби вшанувати тих, хто 
віддав своє життя за наше світле майбутнє, 
запалили свічку пам̀ яті у своїх домівках.

Кожен з нас має пам’ятати про героїв 
своєї Батьківщини!

До уваги абітурієнтів: як 
проходитиме цьогорічна 
вступна кампанія

Міністерство освіти і нау-
ки внесло зміни до умов при-
йому на навчання до закладів 
вищої освіти України.

Відповідний наказ, підписаний 4 травня 
2020 року, пройшов реєстрацію у Міністерстві 
юстиції. Змін зазнали терміни проведення 
вступної кампанії у 2020 році – усі дати зсуну-
то на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу 
розвитку епідеміологічної ситуації. Так, для 
вступників на основі ПЗСО реєстрація 
електронних кабінетів розпочнеться 
1 серпня, прийом заяв та документів три-
ватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто всту-
пає за результатами ЗНО) та до 16 серпня 
для вступників, що складатимуть вступні 
іспити в закладі вищої освіти.

Творчі конкурси та вступні іспити 
на місця державного замовлення будуть 
проводитись з 1 до 12 серпня. Надання 
рекомендацій для зарахування на бю-

джет відбуватиметься не пізніше 27 серп-
ня, а подача вступниками документів 
для зарахування – до вечора 31 серпня.

Міністерство освіти і науки передбачило 
для вступників можливість подачі оригіналів 
документів поштою (і у зв’язку з цим до 5 
днів збільшено інтервал між останнім днем 
подачі документів та виданням самого на-
казу про зарахування). Передбачено також, 
що вступники зможуть надіслати сканкопії 
необхідних документів електронною поштою, 
наклавши на них кваліфікований електро-
нний підпис, а самі документи донести після 
початку навчання.

Терміни проведення реєстрації для 
складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 
та єдиного фахового вступного випробування 
(ЄФВВ) перенесено. Реєстрація триватиме 
з 12 травня до 5 червня та відбуватиметься 
онлайн. Водночас дати проведення ЄВІ та 
ЄФВВ залишаються незмінними – 1 та 3 липня 
відповідно. Дати ж реєстрації електронних 
кабінетів вступників на магістратуру, при-

йому документів, рекомендацій 
також перенесено на місяць.

Змінами розширено катего-
рії вступників, що можуть ско-
ристатися правом на переведен-
ня на вакантні місця державного 
замовлення (особи, у яких один 
із батьків (усиновлювачів) був 
поліцейським, який загинув чи 
визнаний судом безвісно відсут-
ньою особою під час виконання 
ним службових обов’язків).

В умовах прийому також 
закріплено право іноземців та 
осіб без громадянства, у тому 
числі закордонних українців, які 
постійно проживають в Україні, 
осіб, яких визнано біженцями, 
та осіб, які потребують додат-
кового захисту, на здобуття 
вищої освіти нарівні з грома-
дянами України, у тому числі 
за рахунок коштів державного 
або місцевого бюджету за умо-
ви виконання таких же вимог 
до вступу, як і для громадян 
України. Тобто тепер для того, 
щоб навчатися на бюджеті, ця 
категорія вступників повинна 
буде успішно скласти ЗНО та 
подати до 5 заяв на бюджетні 
місця в університеті.

МОН України

УВАГА!!!
У зв’язку з продовженням карантину 

з 12.05.2020 встановлено такий режим обслу-
говування суб’єктів звернення Романівським 
РС УДМС України в Житомирській області:

�� Дні прийому:  
Вівторок, четвер з 08–00 до 17–00; 
Субота – з 08–00 до 15–45

�� Назва територіального підроз-
ділу: Романівський районний сектор

�� Адреса територіального  
підрозділу: вул. Небесної сотні, 57, 
смт Романів, (04146) 2-32-48

Обслуговування суб’єктів звернення 
на період дії карантину здійснюється 
у ВИКЛЮЧНИХ ВИПАДКАХ за такими 
напрямами:

– оформлення паспорта громадянина 
України у формі картки (ID-картки) замість 
втраченого або викраденого (у тому числі 
оформлення ID-картки замість втраченого або 
викраденого паспорта громадянина України 
у формі книжечки);

– оформлення паспорта громадянина 
України у формі картки (ID-картки) у разі 
невідкладної необхідності для отримання 
публічних, адміністративних та фінансових 
послуг;

– вклеювання фотокарток до паспорта 
громадянина України у формі книжечки 
після досягненню особою відповідного віку;

– оформлення паспортів громадянина 
України для виїзду за кордон у зв’язку з не-
обхідністю термінового виїзду за кордон, 
пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні 
від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супро-
воджує тяжкохворого, чи смертю родича, 
який проживав за кордоном;

– посвідок на тимчасове і постійне проживан-
ня для іноземців та осіб без громадянства, у разі 
невідкладної необхідності для отримання пу-
блічних, адміністративних та фінансових послуг.

–�Отримання виготовлених докумен-
тів, що підтверджують громадянство, 
посвідчують особу чи її спеціальний 
статус, сформованих довідок, витягів 
тощо – у звичайному порядку, згідно 
з режимом роботи підрозділу ДМС.

Телефони для довідок та консультацій: 
(04146) 2-32-48; (0412) 47-02-51;093-953-89-99; 
098-709-06-01.

Електронна пошта: zt@dmsu.gov.ua, 1835@
dmsu.gov.ua

Більше інформації на офіційному веб-
сайті ДМС: http://dmsu.gov.ua та на офіцій-
ній сторінці УДМС України в Житомир-
ській області у соціальній мережі Facebook: 
https://www.facebook.com/udmszht

Назва ради ПММ 

1. Биківська  
    селищна 

Передбачено 5000 грн на придбання ПММ
(рішення № 184 від 28.04.2020) 5000 грн

2. Романівська    
    селищна

200 л А-92 (4190 грн) безоплатна передача  
на УДСНС (ріш. від 20.04.2020 № 2-55) 200л А-92

3.Миропільська 
    селищна            Зарезервовано 100л ПММ

4. Булдичівська  
    сільська

Укладено угоду з ПП «МЕТАГРО» та ПП 
«Світанкова зоря» – 60 л дизпального 60 л ДП

5. В. Козарська Кошти будуть направлені  
при перевиконанні бюджету

6. Вільшанська
Укл дом. з ТОВ «Агро-Регіон Любар» - 100л А-92 
ПП Пулковський - 30 л А-92, Бердич лісн – 40 л ДП,
місцеві підприємці 60 л А92, 40 л ДП

190л А-92
80 л ДП

7. Врублівська Субвенція РС УДСНС 5000 грн 5000 грн

8. Годиська Домовленість з ТОВ «Годиське» про надання 100 
л ДП при першій потребі 100л ДП

9. Гордіївська Домовленість: ФГ Войцехівських - 40 л ДП
ТОВ «Єлисейські поля» - 50 л бензину (талони)

40л ДП
50 л бензину 
(тал.)

10. Камінська Виділено кошти в сумі 2095 грн на придбання 100 
л А-92 (ріш. від 28.04.2020) 100 л А-92

11. Карвинівська Субвенція РС УДСНС 5000 грн 5000 грн
12. Нивненська ТОВ «Єдність» придбано 100 л ПММ 100 л ПММ

13. Ольшанська Домовленість з ТОВ Ольшанка та ТОВ 
Ольшанське про надання ПММ по 30 л 60 л ПММ

14. Прутівська Виділено 5000 грн 5000 грн

15. Романівська Виділено кошти на придбання 200 л ПММ 
(ріш. від 28.04.2020) 200 л ПММ

16. Садківська Домовленість з ПП Артемчук про надання 
100 л ПММ 100 л ПММ

17. Соболівська Виділено кошти на придбання 200 л ПММ 
(ріш. від 28.04.2020) 200 л ПММ

18. Ст. Чуд. Гута 50 л ДП (допомога підприємців) 50 л ДП
19. Хижинецька Кошти на придбання ПММ відсутні
20. Ч.Хатківська Виділено 5000 грн 5000 грн

21. Ягодинська Кошти на придбання ПММ будуть перераховані 
найближчим часом

22. Ясногородська 200 л ПММ 200 л ПММ
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МЕДРЕФОРМА «ВТОРИНКИ»:  
робота над помилками

У квітні в Україні 
змінився підхід до 
фінансування спеці-
алізованих лікарень. 
Медзаклади пере-
йшли на принцип 
«гроші йдуть за 
пацієнтом».

Лікарні стали автономними 
одиницями, які напряму укла-
ли фінансові договори з Наці-
ональною службою здоров’я 
у межах Програми медичних 
гарантій. Втім, успішна у пер-
винній ланці система дала збій 
у вторинній і третинній. І те-
пер президент закликає уряд 
і парламент виправити помил-
ки. Що сталось і яке майбутнє 
чекає медичну сферу, дізнався 
Центр громадського моніто-
рингу та контролю.

Що сталось?
Під кінець квітня у ЗМІ по-

чали з’являтись різноманітні 
історії лікарів, які отримали 
меншу зарплату чи опини-
лись під загрозою скорочення 
через медреформу. Резонанс-
ним стало повідомлення про 
недофінансування на 20% Ки-
ївської міської психіатричної 
лікарні ім. Павлова, що може 
призвести до звільнення 455 
працівників із 1400. Подібна 
ситуація в Одеському тубдис-
пансері та Центрі екстреної 
медичної допомоги Запорізької 
області, а також багатьох інших 
вузькопрофільних закладах. За 
даними аудиту МОЗ, дефіцит 
фінансування наразі мають 984 
лікарні з 1747, які уклали дого-
вір із Національною службою 
здоров’я України (НСЗУ).

Численні звернення ліка-
рів у соцмережах та страйки 
лікарень змусили втрутитись 
у ситуацію президента. Увечері 
4 травня він заявив, що лікарі 
з усієї України просять його 

про допомогу через старт дру-
гого етапу реформи.

«Через новий механізм фі-
нансування може бути звільне-
но близько 50 тисяч медиків та 
закрито 332 лікарні. Майже 1000 
лікарень отримає значно менше 
грошей, ніж у минулому році. 
Під загрозою опинились екстре-
на медична допомога, багато-
профільні лікарні, онкоцентри, 
госпіталі ветеранів, більшість 
дитячих лікарень, психіатрич-
на та туберкульозна служби», – 
заявив Володимир Зеленський 
і закликав міністра охорони 
здоров’я, голову профільного 
комітету ВР та головного сані-
тарного лікаря України невід-
кладно запропонувати шляхи 
вирішення цих питань.

«Нам потрібне не згортання 
реформи, а її покращення. Ви-
знання помилок та їхнє виправ-
лення», – додав глава держави.

Чому лікарні отримали 
менше грошей?

Відповідно до реформи, 
у квітні було запущено про-
граму медичних гарантій, яка 
складається з 27 пакетів послуг. 
Це – хірургічні операції, по-
логи, допомога при інсульті та 
інфаркті тощо. Кожну послугу, 
яку надає медзаклад, оплачує 
Національна служба здоров’я.

У 2020 році на програму 
медгарантій держава виділила 
72 млрд грн, які були розпо-
ділені залежно від спромож-
ностей медзак ладів.  Тобто 
лікарні із більшою кількістю 
спеціалізованих послуг були 
профінансовані краще, у дея-
ких випадках удвічі порівняно 
з минулим роком. Наприклад, 
Лубенська (43062 тис. грн у 2020 
р. проти 20950 тис. грн у 2019 р.) 
і Решетилівська (9465,3 тис. грн 
у 2020 р. проти 4735 тис. грн 
у 2019 р.) лікарні Полтавської 
області. Водночас медзаклади, 
які не змогли оптимізуватись 
чи перепрофілюватись, отри-

мали з 1 квітня менше грошей.
«Є три типи медустанов. 

Перший – сильні фінансово 
і з погляду медичного оснащен-
ня, які виграли від медрефор-
ми. Другий – слабші, зокрема 
й тому, що керівник лікарні – 
далеко не завжди хороший ме-
неджер. І третій – це медустано-
ви-утриманці, які постраждали 
заслужено», – вважає очільниця 
НСЗУ Оксана Мовчан.

За її словами, до старту ре-
форми НСЗУ пропонувала об-
ластям розробити плани роз-
витку лікарень, які опинились 
під загрозою недофінансування. 
Зокрема, оцінити, скільки інвес-
тицій може додати місцева влада. 
Однак НСЗУ встигла обговорити 
це лише з очільниками чотирьох 
областей – Луганської, Донецької, 
Рівненської та Волинської.

Що далі?
МОЗ збирається додати ко-

шти медичним закладам, які 
опинились під загрозою за-
криття чи скорочення штату. 
У відомстві також заявляють, 
що збільшать зарплати меди-
ків. При цьому міністр охоро-
ни здоров’я Максим Степанов 
наголошує, що не збирається 
згортати реформу.

«Навпаки, її (медреформу, – 
ред.) треба реалізовувати, але 
суттєво змінивши, враховуючи 
українські реалії та виправив-
ши допущені при її плануванні 
помилки. Вже цьогоріч усі ме-
дичні заклади мають отримати 
фінансування не менше, ніж 
торік. Потрібне підвищення 
зарплат лікарям та середньому 
медичному персоналу другої 
та третьої ланки – це понад 
400 тисяч медиків», – зазначив 
Степанов.

За його словами, головним 
закупівельником медичних 
послуг залишиться НСЗУ. При 
цьому з 1 червня за Державною 
програмою медичних гарантій 
будуть додатково профінансо-
вані первинна та екстрена ме-

дичні допомоги, гострі інфаркт 
міокарда та інсульт у стаціона-
рі, а також 4 пакети для ліку-
вання COVID-19.

Щоб розробити справедли-
ві тарифи на медичні послуги, 
з 11 травня також почнеться 
детальна експертиза всієї ме-
дичної інфраструктури. Ви-
значатимуть спроможність та 
ефективність госпітальної ме-
режі, а також розроблятимуть 
державні стандарти надання 
медичної допомоги.

Крім того, щоб підвищити 
зарплати 435 тисячам медиків, 
з 1 липня 2020 року буде до-
датково виділено 11 млрд грн 
із держбюджету. Понад те пар-
ламентський Комітет здоров’я 
нації наполягає на збільшенні 
фінансування системи охорони 
здоров’я у 2021 році вдвічі, до 
6% ВВП. Загалом в МОЗ запев-
няють, що медична реформа 
у зміненому вигляді зробить 
медичні послуги більш доступ-
ними та якісними.

Про роботу УДМС України  
в Житомирській області у період карантину

З метою недопущення поширення ко-
ронавірусної інфекції COVID-19 звернутися 
до УДМС України в Житомирській області 
з письмовим зверненням ви можете на-
ступними способами:

• поштою за адресою: вул. Пушкінська, 
44, м. Житомир 10008;

• написавши безпосередньо на елек-

тронну пошту: zt@dmsu.gov.ua;
• звернувшись у коментарях під до-

писами на офіційній Facebook-сторінці 
Управління ДМС України в Житомирській 
області;

• зателефонувати на номер гарячої лінії 
обласного апарату УДМС (0412)47-02-51 або 
територіального підрозділу (04146) 2-32-48.

Відповідно до затверджених урядом 
заходів, підрозділи Державної міграційної 
служби з 18 березня 2020 року переведе-
но на максимальне використання засобів 
дистанційного запису до електронної чер-
ги – за допомогою попереднього запису на 
офіційному веб-сайті ДМС.

Водночас, з метою попередження 
поширення в Україні COVID-19, ДМС 
України закликає усіх своїх відвідувачів – 
і громадян України, і іноземців та осіб 
без громадянства – утриматися від від-
відування підрозділів ДМС без нагальної 
потреби! Особливо, якщо проблему, з якою 
ви збираєтеся звернутися до підрозділу 
міграційної служби, можливо вирішити 
дистанційно.

Якщо ж причина звернення невідклад-
на і потребує обов’язкового відвідування 
підрозділу ДМС, просимо вас дотримува-
тись рекомендацій Міністерства охорони 
здоров’я України щодо зменшення впливу 
та передачі гострих респіраторних вірус-
них інфекцій:

• якщо змога, користуватися захисною 
маскою та дезінфікуючими засобами;

• не створювати скупчення людей 

у підрозділі. Пам’ятайте про необхідність 
дотримання безпечної відстані між людь-
ми (щонайменше 1,5 метра);

• уникайте контакту з усіма, хто має 
гарячку та кашель.

ВАЖЛИВО: якщо ви маєте симптоми 
ГРВІ (підвищена температура тіла, кашель, 
утруднене дихання тощо), нещодавно кон-
тактували з хворими на COVID-19 або пере-
бували у країнах, в яких виявлено випадки 
зараження населення коронавірусом, про-
симо вас залишитися вдома та утриматися 
від відвідування підрозділів ДМС!

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: якщо ваш пас-
портний документ вже готовий до ви-
дачі, то звертатися до органів ДМС для 
його отримання під час карантину не 
обов’язково, адже паспортні документи 
зберігаються у підрозділах протягом  
одного року.

Заздалегідь просимо з розумінням по-
ставитись до ситуації, що склалася, і пере-
прошуємо за можливі незручності! Будьте 
свідомими та зайвий раз не наражайте на 
небезпеку себе та оточуючих!
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4 травня – Міжнародний  
день протидії булінгу

4 травня у всьому 
світі відзначається 
Міжнародний день 
протидії булінгу. 
Вдруге його відзна-
чили і в Україні. За 
даними ЮНІСЕФ, 
у 2019 році майже 
70% дітей у всьому 
світі потерпали від 
цькування з боку 
однолітків. Водночас 
Україна посідала 4-е 
місце серед європей-
ських країн з найви-
щим рівнем булінгу.

В е рхов н а  Ра д а  Ук ра ї н и 
18 грудня 2018 року прийняла За-
кон України № 8584 «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів щодо протидії булінгу», 
який вперше визнає юридичне 
поняття булінгу в українському 
законодавстві та передбачає від-
повідальність не тільки за вчи-
нення, але й за приховування 
випадків булінгу.

Законом визначено, що бу-
лінг (цькування) – це діяння 
учасників освітнього процесу, 
які полягають у психологічно-
му, фізичному, економічному, 
сексуальному насильстві, у тому 
числі із застосуванням засобів 
електронних комунікацій, що 
вчиняються стосовно малоліт-
ньої чи неповнолітньої особи або 
такою особою стосовно інших 
учасників освітнього процесу, 
внаслідок чого могла бути чи 
була заподіяна шкода психіч-
ному або фізичному здоров’ю 
потерпілого.

Типовими ознаками 
булінгу (цькування) є:

• систематичність (повторю-
ваність) діяння;

• наявність сторін – кривдник 
(булер), потерпілий (жертва бу-
лінгу), спостерігачі (за наявності);

• дії або бездіяльність крив-
дника, наслідком яких є заподі-
яння психічної та/або фізичної 
шкоди, приниження, страх, 
тривога, підпорядкування по-
терпілого інтересам кривдника 
та/або спричинення соціальної 
ізоляції потерпілого.

Тож законодавчо визначене 
поняття булінгу не стосується 
виключно дітей, а охоплює всіх 
учасників освітнього процесу.

Також внесені зміни до За-
кону «Про освіту». Зокрема, 
вводиться визначення терміну 
«булінг» як «моральне або фі-
зичне насильство, агресія у будь-
якій формі або будь-які інші 
дії, вчинені з метою викликати 
страх, тривогу, підпорядкувати 
особу своїм інтересам, що мають 
ознаки свідомого жорстокого 
ставлення».

Права та обов’язки 
здобувачів освіти  
(учнів, вихованців)

У закладах освіти мають за-
хищати дітей під час освітнього 
процесу від будь-яких форм 
фізичного та психічного на-
сильства, булінгу (цькування), 
приниження честі та гідності, 
дискримінації за будь-якою 
ознакою, пропаганди та агітації, 

що завдають шкоди здоров’ю, 
запобігати вживанню ними та 
іншими особами на території 
закладів освіти алкогольних на-
поїв, наркотичних засобів, іншим 
шкідливим звичкам.

На отримання соціальних та 
психолого-педагогічних послуг 
матимуть право:

• особи, які постраждала від 
булінгу (цькування),

• особи, які стали свідком 
боулінгу,

• особи, які вчинили булінг 
(цькування).

При цьому здобувачі 
освіти зокрема 
зобов’язані:

• поважати гідність, права, 
свободи та законні інтереси всіх 
учасників освітнього процесу, 
дотримуватися етичних норм;

• відповідально та дбайливо 
ставитися до власного здоров’я, 
здоров’я оточуючих, довкілля;

• повідомляти керівництво 
закладу освіти про факти бу-
лінгу (цькування) стосовно них, 
педагогічних, науково-педаго-
гічних, наукових працівників, 
інших осіб, які залучаються до 
освітнього процесу, свідком яких 
вони були особисто або про які 
отримали достовірну інформа-
цію від інших осіб.

Права та обов’язки освітян
Педагогічним працівникам 

та керівникам закладів освіти 
слід уважно ставитись до всіх 
випадків булінгу, повідомляти 
про них, уважно розглядати 
заяви, забезпечувати вжиття 
заходів щодо протидії булінгу, 
розробляти плани, публікува-
ти їх на сайтах і вчасно інфор-
мувати органи Національної 
поліції та службу у справах 
дітей про випадки булінгу. 
В іншому випадку передбачена 
адміністративна відповідаль-
ність за приховування таких 
ситуацій.

Керівник закладу освіти має 
забезпечувати створення у закла-
ді освіти безпечного освітнього 
середовища, вільного від насиль-
ства та булінгу (цькування), він 
також:

• розглядатиме заяви про 
випадки булінгу (цькування): 
здобувачів освіти, їхніх батьків, 
законних представників, інших 
осіб та видає рішення про про-
ведення розслідування;

• ск ликатиме зас і данн я 
комісі ї  з розгляду випадків 
булінгу (цькування) для при-
йн яття рішенн я за  резуль -
татами проведеного розслі 
дування та вживатиме відповід-
них заходів реагування;

• забезпечуватиме виконання 
заходів для надання соціальних 
та психолого-педагогічних по-
слуг здобувачам освіти, які вчи-
нили булінг, стали його свідками 
або постраждали від булінгу 
(цькування).

У закладах освіти  
мають бути розроблені:

• правила поведінки здобува-
ча освіти в закладі освіти;

• план заходів, спрямованих 
на запобігання та протидію 
булінгу (цькуванню) в закладі 
освіти;

• порядок подання та розгля-
ду (з дотриманням конфіденцій-
ності) заяв про випадки булінгу 
(цькування) в закладі освіти;

• порядок реагування на до-
ведені випадки булінгу (цьку-
вання) в закладі освіти та відпо-
відальність осіб, причетних до 
булінгу (цькування).

Права та обов’язки педагогіч-
них, науково-педагогічних і на-
укових працівників, інших осіб, 
які залучаються до освітнього 
процесу, також розширились. 
Відтепер вони також мають пра-
во на захист під час освітнього 
процесу від будь-яких форм на-
сильства та експлуатації, у тому 
числі булінгу (цькування), дис-
кримінації за будь-якою озна-
кою, від пропаганди та агітації, 
що завдають шкоди здоров’ю, 
і зобов’язані повідомляти керів-
ництво закладу освіти про фак-
ти булінгу (цькування) стосовно 
здобувачів освіти, педагогічних, 
науково-педагогічних, наукових 
працівників, інших осіб, які за-
лучаються до освітнього про-
цесу, свідком якого вони були 
особисто або інформацію про які 
отримали від інших осіб, вжи-
вати невідкладних заходів для 
припинення булінгу (цькування).

До  п р и й н я т т я  з м і н 
до законів щодо проти-
дії булінгу (цькуванню) 
відповідальності за його 
вчинення в Україні не іс-
нувало. Існувала кримінальна 
відповідальність за умисне лег-
ке тілесне ушкодження, яка для 
громадян України наступає з 16 
років, або за умисне нанесення 
тяжких та середньої тяжкості ті-
лесних ушкоджень з 14 років, за 
що передбачено покарання у ви-
гляді обмеження чи позбавлення 
волі. Якщо ж дитина не досягла 
14 років і завдала серйозних ті-
лесних ушкоджень іншій дитині, 
штраф у розмірі 51 гривні по-
кладався на батьків.

Проте самим покаранням 
за фізичне насильство не вда-
валося охопити всі сторони 
булінгу (цькування) як такого. 
Наприклад, неможливо було 
покарати дітей, які ігнорують, 
бойкотують чи цькують свого 
однокласника. Важливо, що 
в закріпленому понятті відобра-
жені можливі наслідки булінгу 
(цькування) у вигляді наявної або 
потенційної шкоди. Це свідчить 
про можливість притягнення до 

відповідальності за булінг (цьку-
вання), навіть якщо у потерпіло-
го відсутні фізичні ознаки його 
вчинення.

З прийняттям нового 
закону ситуація змінила-
ся. Відтепер вчинення булінгу 
(цькування) неповнолітньої чи 
малолітньої особи буде каратися 
штрафом від 850 до 1700 грн або 
громадськими роботами від 20 
до 40 годин.

Такі діяння, вчинені повторно 
протягом року або групою осіб, 
каратимуться штрафом у розмірі 
від 1700 до 3400 грн або громад-
ськими роботами на строк від 40 
до 60 годин.

У разі  вчиненн я булінг у 
(цькування) неповнолітніми від 
14 до 16 років відповідатимуть 
його батьки або особи, що їх 
заміняють. До них застосову-
ватимуть покарання у вигляді 
штрафу від 850 до 1700 грн або 
громадські роботи на строк від 
20 до 40 годин.

Окремо передбачена відпо-
відальність за приховування 
фактів булінгу (цькування). Якщо 
керівник закладу освіти не по-
відомить органи Національної 
поліції України про відомі йому 
випадки цькування серед учнів, 
до нього буде застосоване пока-
рання у вигляді штрафу від 850 
до 1700 грн або виправних робіт 
до одного місяця з відрахуван-
ням до 20% заробітку (так само 
як суспільно корисні роботи – до 
злісних неплатників аліментів).

Процедура притягнен-
ня до адміністративної 
відповідальності за бу-
лін г (ц ьку ва н н я) у час-
ника освітнього процесу 
наступна. Після того, як по-
відомлення про факт вчинення 
булінгу (цькування) надійшло 

до органів правопорядку, під-
розділи ювенальної превенції 
Національної поліції України 
складають протокол про вчи-
нення адміністративного право-
порушення із зазначенням статті 
кодексу. Після цього справа про 
адміністративне правопорушен-
ня передається на розгляд до від-
повідного суду або судді за міс-
цем вчинення правопорушення.

Судді районних, районних 
у місті, міських чи міськрайон-
них судів розглядають справи 
про адміністративні правопо-
рушення та призначають вид 
і розмір покарання. Строк роз-
гляду справи судом – 15 днів 
з для отримання ним протоколу 
про адміністративне правопо-
рушення та матеріалів справи. 
Доказами у справах про факти 
вчинення булінгу (цькування) мо-
жуть бути пояснення особи, яку 
притягують до відповідальності, 
потерпілого та свідків, висно-
вок експерта (якщо в результаті 
вчинення правопорушення була 
завдана фізична чи психологічна 
шкода), речові докази у вигляді 
зіпсованих особистих речей по-
страждалого, а також письмові 
документи, матеріали листуван-
ня, в тому числі – переписки в со-
ціальних мережах, відеоматеріа-
ли, на яких зафіксовано процес 
цькування. Притягнення до адмі-
ністративної відповідальності за 
вчинення булінгу (цькування) без 
рішення суду неможливе!

Якщо ви або ваші знайомі 
зіткнулися з правовими про-
блемами, просимо звертати-
ся за безоплатною правовою 
допомогою до Романівсько-
го бюро правової допомоги 
за а дресою: с м т Рома н ів, 
вул. С. Лялевича, 2 (4-й поверх, 
каб. 425).
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Печінковий паштет
• Інгредієнти: яловича печінка – 500 г, сало-шпик – 

100 г, вершкове масло – 100 г, морква – 2 шт., цибуля –1 
шт., молоко –1,5 ст. л., сіль, перець – за смаком.

• Дрібно наріжте цибулю і моркву, обсмажте їх 
у сковороді зі шпиком.

• Печінку розріжте скибочками, додайте до ово-
чів. Обсмажте до готовності, поперчіть і посоліть.

• Пропустіть остиглу масу через м’ясорубку 
мінімум двічі (або перебийте блендером). Влийте 
молоко, додайте вершкове масло і добре перемі-
шайте. Охолодіть.

Паштет з язика з бринзою 
та паштет з язика 
зі смородиновим желе

• Інгредієнти: свинячий язик (відварений) –  
4 шт. (800 г), вершки (33%) – 100 мл, бринза – 150 г, 
чорна смородина – 150 г, масло –120 г, червоне сухе 
вино – 100 мл, цукор – 25 г, желатин – 5 г, вода – 25 
мл, цибуля – 1 шт., розмарин – 2 гілочки, чебрець –  
5 гілочок, сіль – 10 г, духмяний перець горошком –  
5 шт., базилік – 5 гілочок.

• Відварені та почищені язики, бринзу та вершки 
перебийте у подрібнювачі до консистенції пасти. 

Перекладіть у банку.
• Вершкове масло наріжте кубиком та розто-

піть у мікрохвильовці впродовж 30 секунд, аби на 
дно масла осів білок, а домішки зібралися зверху 
у вигляді піни. Зніміть з масла піну, та, не чіпаючи 
білок на дні, залийте золотавим топленим маслом 
паштет у банці.

• Зверху присипте листочками чебрецю. Дай-
те охолонути, закрийте банку та поставте паштет 
у холодильник. Подавайте на тостах зі слайсами 
солоних огірків.

• Для паштету з язика зі смородиновим желе – 
відварені та почищені язики наріжте крупними 
шматками, додайте гілочки чебрецю, розмарину, 
духмяний перець горошком та сіль. Залийте окро-
пом та залиште настоюватися на 30 хв.

• Злийте воду, язики перекладіть у чашу подріб-
нювача. Цибулю наріжте півкільцями та підсмажте 
на вершковому маслі до золотавості. Додайте у по-
дрібнювач цибулю та листочки базиліку, перебийте 
до однорідної маси. Перекладіть паштет у банку.

• Приготуйте желе. Желатин залийте водою та 
дайте набрякнути впродовж 15 хв. Потім розпус-
тіть желатин у мікрохвильовці. Смородину, вино 
та цукор проваріть до однорідної маси. Перебийте 
блендером до однорідності, а потім перетріть через 
сито. З’єднайте з желатином та залийте паштет 
у банці. Дайте охолонути та поставте у холодильник.

Джерело: smachno.ua

Про вирощування полуниці 
можна говорити і писати бага-
то, адже з кожним роком техно-
логії з вирощування цієї ягоди 
максимально оптимізуються, 
змінюються, покращуються. 
У цій статті ми лише коротко 
торкнемося питання про те, як 
доглядати за посівами полу-
ниці у весняно-літній період, 
зупиняючись лише на основних 
моментах.

Догляд за полуницею: 
важливі моменти  
та рекомендації

Розпушування та підгор-
тання. На початку весни, після 
того як зійде сніг, необхідно 
розпушити грунт на грядках 
з полуницею – це допоможе 
максимально зберегти вологу, 
яка накопичилася в землі за 
зимовий період. Підгортання 
також дуже корисно для роз-
витку цієї ягоди. Підгортання 
створює необхідну борозенку 
для подальшого поливу. Опти-
мально проводити розпушу-
вання і підгортання полуниці 
за допомогою невеликих садо-
вих інструментів.

Повноцінний полив. По-
ливати полуницю під час пло-
доносіння необхідно дуже ряс-
но – так, щоб повністю промок 
кореневий шар рослини. Це 
становить приблизно 25–30 см 
в глибину. Краще поливати рід-
ше, але глибше. Якщо ж поли-
вати часто, але не сильно – так, 
що верхній шар рослини буде 
постійно перебувати у волозі, 
це може просто призвести 
до загнивання ягід, в той час 
як коріння не отримуватиме 
необхідної вологи. З поливом 
допоможе впоратися правиль-
но підібраний і налаштований 
автоматичний полив.

Підживлення. Удобрювати 
полуницю рекомендується весь 
ранній весняний період, до по-
чатку цвітіння. Оптимально ви-
користовувати весняні 
мінеральні комплексні 
добрива для полуниці. 
Весняна підгодівля за-
безпечує рясне цвітін-
ня і рясний урожай. 
Під час плодоношен-
ня полуницю краще 
нічим не удобрювати, 
а після закінчення 
плодоношення – кра-
ще підібрати органічні 
добрива.

Обробка пестицидами. 
Якщо при вирощуванні полу-
ниці ви використовуєте різні 
пестициди, то кінець травня – 
це останній час, коли можна 
обробляти полуницю. В такому 
випадку всі хімічні препарати 
зроблять своє діло і до по-
чатку цвітіння розпадуться на 
нешкідливі для людини ком-
поненти.

Вуса. Найкращий посад-
ковий матеріал дає дворічна 
полуниця. У кінці травня – на 
початку червня ягоди почина-
ють випускати свої вуса, які 
можна укоренити, отримавши 
більшу кількість розсади полу-
ниці. Пам'ятайте, що полуни-
ця не може одночасно давати 
хороший врожай і випускати 
вуса з подальшим укорінен-
ням нових кущів. Тому варто 
заздалегідь зробити вибір, 
що важливіше в цьому сезо-
ні – отримати багатий урожай 
або хорошу розсаду. Якщо 
розсаду, то більшість квіток 
необхідно видаляти, а всім ву-
сам допомагати вкоренитися 
за допомогою невеликого по-
глиблення. Якщо ж на даному 
етапі важливіше отримати со-
ковиті ягоди полуниці у вели-
кій кількості, то необхідно всі 
вуса обрізати.

Мульчування.  Завдяки 
правильно організованому 
мульчуванню грядок з полуни-
цею бур'яни ростуть гірше, во-
лога випаровується менше і збе-
рігається краще. Мульчувати 
полуницю можна за допомогою 
сіна, скошеної трави, а також су-
часного агроволокна. Більшість 
фермерів, які займаються полу-
ницею у промислових масшта-
бах, мульчують ягідні кущі саме 
за допомогою агроволокна. Крім 
всіх важливих плюсів, які за-
безпечує будь-яке мульчування, 
агроволокно допомагає зберегти 
ягоди полуниці чистими у будь-
яку дощову погоду.

Джерело: polivaem.com.ua

Гороскоп на тиждень 13 - 19 травня

 Смачного!

ОВЕН
Не підписуйте ніякі 

договори – ймовірність 
натрапити на шахрайство. Шу-
кайте нове джерело доходу. На 
вас чекають нові знайомства.

ТЕЛЕЦЬ
На вас чекають кар-

динальні зміни. Можуть 
виникнути труднощі з докумен-
тами. Кохана людина допоможе 
досягти поставленої мети.

БЛИЗНЮКИ
Серйозної розмови 

з другою половинкою 
не уникнути. Приділіть увагу 
здоров̀ ю. Утримайтесь від будь-
яких ризиків.

РАК
За жодних обставин 

не порушуйте закон. Хо-
роший час для руху за поставле-
ною метою. У відносинах – дуже 
романтичний період.

ЛЕВ
В особистому житті 

на вас чекає серйозний 
поворот. Ви зможете укласти ви-
гідну угоду, аде доведеться до-
бряче попрацювати для цього.

ДІВА
З партнером вини-

катимуть сварки на по-
рожньому місці. Сприятливий 
період для саморозвитку. Приді-
літь якомога більше часу родині.

ТЕРЕЗИ
Біжіть за лотереєю – 

удача на вашому боці. Без-
робітні Терези нарешті 

знайдуть роботу. Займіться домом: 
замініть шпалери, купіть нові меблі.

СКОРПІОН
На вас чекає велика 

фінансова удача. Пора-
дує приємна звістка від 

родичів. Через велике бажання 
тішити его не раз почуєте, що 
ви – егоїст.

СТРІЛЕЦЬ
Виникнуть побу-

тові труднощі. Спри-
ятливий період для покупки 
автомобіля. Займіться підви-
щенням кваліфікації. Виявите 
новий талант.

КОЗЕРІГ
Вас зараз краще за-

лишити наодинці. Не 
приймайте серйозних рішень. 
У роботі досягнете поставленої 
мети. Займіться своїм іміджем.

ВОДОЛІЙ
Поговоріть відверто 

з близькою людиною. 
Зараз вам як ніколи по-

трібен спокій. Виникнуть великі 
витрати на житло і дітей.

РИБИ
К і льк іс ть  ваших 

друзів помітно зросте. 
Можете знайти нове джерело 
доходу. Терміново займіться 
здоров̀ ям і зовнішністю.

Як доглядати  
за полуницею  
у весняно-літній 
період?

Куточок САДІВНИКА

13
травня
середа

14
травня
четвер

15
травня

п’ятниця

16
травня
субота

17
травня
неділя

18
травня

понеділок

19
травня

вівторок

+ 3°
+ 16°

+ 10°
+ 15°

+ 8°
+ 13°

+ 7°
+ 14°

+ 7°
+ 14°

+ 8°
+ 18°

+ 10°
+ 15°

742 735 742 744 741 740 741
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 18.05 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 19.05 ÑÅÐÅÄÀ, 20.05 ×ÅÒÂÅÐ, 21.05 Ï’ßÒÍÈÖß, 22.05 ÑÓÁÎÒÀ, 23.05 ÍÅÄ²Ëß, 24.05

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 ПРОФІЛАКТИКА КА�
НАЛУ

14.00,14.00, 15.10 "На Ка�
рантині": марафон

16.50, 03.00 Х/ф "Хартлар�
_#Старі"

18.20,01.35 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ природи"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.25,01.25  UA:Спорт
21.35  "Зворотний відлік"
23.30 Х/ф "Хайтарма" 16+

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих 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
20.30 Х/ф "Люди Ікс
22.45 "Гроші 2020"
23.55 "Дубінізми 2020"
00.10 Х/ф "Люди Ікс" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.50,18.00, 02.15 Ток�шоу
"Стосується кожного"

11.45, 12.25 Х/ф "Перема�
гаючи час" 16+

14.05 Х/ф "У владі стихії"
15.55 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Головний

калібр"

ÑÒÁ

06.30 Т/с "Одружити не
можна помилувати"

10.05, 14.50, 00.50 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 Вікна�
Новини

18.15 "СуперМама"
20.15, 22.40 Т/с "Два полю�

си любові" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні

новини
10.10, 13.20 Т/с "Один у

полі воїн" 12+
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф "Загін ге�

роїв" 16+
16.50 Х/ф "Примарний вер�

шник" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.05,21.20 Х/ф "Примар�

ний вершник
22.05 Свобода слова
23.55 Х/ф "Людина�вовк"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.00 Х/ф "Острів надії"
10.30 Х/ф "Джим Ґудзик і

машиніст Лукас"
12.20 Х/ф "Напролом" 16+
14.10 Х/ф "Водний мир"
16.30 Х/ф "Тор 3" 12+
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.00 Х/ф "Смерч" 16+
23.00 Х/ф "П'ята катего�

рія" 12+

ÍÒÍ

08.55 Х/ф "Справа Румян�
цева"

10.50 Х/ф "Чорна стріла"
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

02.15 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.25 "Втеча. Реальні

історії"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Х/ф "Нокаут" (16+)
00.15 "Склад злочину"
01.05 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.30 Контролер
08.00 Агенти справедли�

вості 12+
10.00 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.30, 15.20 Т/с "Філін" 16+
15.00,19.00, 23.00 Сьогодні
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Жіночі таєм�

ниці" 16+
23.30,02.00 Т/с "Час іти,

час повертатися"

UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн.
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Схеми
17.30 Д/ц "Супер�Чуття"
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ природи"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.35,23.55  UA:Спорт
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.15 Святі та грішні
00.00 Перша шпальта

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.30 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Матусі 2" (12+)
22.10 Х/ф "Люди Ікс � 2"
00.30 Х/ф "Ефект колібрі"

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 "Речдок
23.50 Т/с "Головний

калібр"
01.10 Т/с "Я подарую тобі

світанок" 12+
ÑÒÁ

08.45 Т/с "Коли ми вдома"
11.10,14.50 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 Вікна�

Новини
15.35 "Хата на тата" 12+
18.15 "СуперМама"
20.15, 22.40 Т/с "Папаньки
22.55 Т/с "Майор і магія"
00.45 Т/с "Папаньки" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Секретний фронт
10.55, 13.15 Х/ф "Ясон і ар�

гонавти"
12.45,15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.20 Т/с "Пес"
17.05 Х/ф "Стільниковий"
18.45,21.00 Факти. Вечір
22.30 Х/ф "Смерть Сталі�

на" 16+
00.20 Х/ф "Загін героїв"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Т/с "Грімм" 16+
11.50 Х/ф "День

Триффідів" 16+
15.10 Хто зверху? 12+
17.00,19.00 Хто проти

блондинок? 12+
20.40 Х/ф "Шторму на�

зустріч" 16+
22.20 Х/ф "Проти шторму"
00.30 Т/с "Залишитися в

живих" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Мачуха"
10.45 Х/ф "Доля людини"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Х/ф "88 хвилин"
00.30 "Склад злочину"
01.25,03.15 "Речовий до�

каз"
04.00 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,04.25 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Філін" 16+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Жіночі таєм�

ниці" 16+
23.20 Контролер
00.00,02.00 Т/с "Хірургія.

Територія кохання"
01.30 Телемагазин
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"
16.50,00.00 #ВУКРАЇНІ
17.30 Д/ц "Супер�Чуття"
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Світприроди"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
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
15.30 "Світ навиворіт 6"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Матусі 2"(12+)
22.10 Х/ф "Люди Ікс
02.05 Х/ф "Пісня пісень"

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 "Речдок
23.50 Т/с "Головний калібр"

ÑÒÁ

05.55, 20.15 Т/с "Папаньки
07.00 "Все буде добре!"
08.45 Т/с "Коли ми вдома"
11.10,14.50 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 Вікна�

Новини
15.25 "Хата на тата" 12+
18.15 "СуперМама"
22.40 Т/с "Папаньки � 2"
22.55 Т/с "Майор і магія"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.40, 13.15 Х/ф "В тилу во�

рога" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.20 Т/с "Пес"
16.25 Х/ф "Сонце, що схо�

дить" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.25 Х/ф "Кролик Джод�

жо" 12+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Т/с "Грімм" 16+
11.40 Х/ф "Моя дівчина

монстр" 12+
13.50 Х/ф "Із 13 в 30"
15.30,19.00 Хто зверху? 12+
20.50 Х/ф "Хвиля" 16+
22.50 Х/ф "Землетрус" 16+
00.50 Т/с "Залишитися в

живих" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Небезпечні
друзі"

10.45 Х/ф "88 хвилин" (16+)
12.55 "Будьте здоровi"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Х/ф "Сутичка" (16+)
00.35 "Склад злочину"
01.20,02.55 "Речовий доказ"
03.50 "Правда життя"

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

09.30,02.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Філін" 16+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Т"Говорить Україна"
21.00, 00.00, 02.00 Т/с "День

сонця" 12+
23.20 Зірковий шлях. Вечір
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"
16.50,00.00 Розважальна

програма з Майклом
Щуром 16+

17.30 Д/ц "Супер�Чуття"
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ природи"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.35,23.55, 05.50 UA:Спорт
21.45,03.55 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 6"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45, 02.45 Х/ф "Джентль�

мени удачі"
22.30 "Право на владу 2020"
00.45 Х/ф "Чорний ворон"

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 "Речдок
23.50 Т/с "Головний калібр"

ÑÒÁ

05.55, 20.15 Т/с "Папаньки
07.00 "Все буде добре!"
08.45 Т/с "Коли ми вдома"
12.00,14.50 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 Вікна�

Новини
15.45 "Хата на тата" 12+
18.15 "СуперМама"
22.40 Т/с "Папаньки � 2"
22.55 Т/с "Майор і магія"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Секретний фронт
11.55, 13.20 Х/ф "Кролик

Джоджо" 12+
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.15, 21.20 Т/с "Пес"
16.55 Х/ф "Смерть Сталі�

на" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти�зомбі
22.25 Х/ф "Червоний" 12+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Т/с "Грімм" 16+
12.00 Х/ф "За подих від

тебе" 16+
13.30 Х/ф "Проти шторму"
15.50 Х/ф "Шторму на�

зустріч" 16+
17.20,19.00 Хто зверху? 12+
20.50 Х/ф "Помпеї" 16+
22.50 Х/ф "Легіон" 18+
00.40 Т/с "Залишитися в

живих" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Тривожна не�
діля"

10.40 Х/ф "Сутичка" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.25 "Правда життя
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Х/ф "Відчиніть, пол�

іція!"
00.30 "Склад злочину"
01.25,03.10 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,02.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Філін" 16+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00, 00.00, 02.00 Т/с "Не�

випадкові зустрічі"
12+

23.20 Слідами
04.45 Агенти справедли�

вості 16+

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 Д/ц "Супер�Чуття"
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 Д/ц "Дикі тварини"
22.15, 03.00 Т/с "Епоха

честі"
00.00,04.25 Схеми
04.50 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.40 "Світ навиворіт 6"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху
22.05 "Вечірній квартал
23.50 Х/ф "Люди Ікс

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 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40, 23.45

"Речдок"
18.00,01.30 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"

ÑÒÁ

06.00 Т/с "Майор і магія"
11.30,14.50 "СуперМама"
14.30,17.30, 22.00 Вікна�

Новини
15.30,18.15, 19.00 "Холос�

тяк � 10" 12+
22.40 Т/с "Одружити не

можна помилувати"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.05 Анти�зомбі
11.35, 13.15 Х/ф "Флот Мак�

Хейла"
12.45,15.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Куленепробив�

ний" 16+
15.30,16.15, 22.40 Скетч�

шоу "На трьох" 16+
17.25,20.05 Дизель�шоу
18.45 Факти. Вечір
01.15 Х/ф "Стільниковий"
02.40 Х/ф "В тилу ворога"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.15 Kids" Time
06.05 М/с "Шоу Луні Тьюнз"
07.20 Варьяти 12+
10.10 Діти проти зірок
11.50 Х/ф "П'ята категорія"
13.20 Х/ф "Смерч" 16+
15.20 Х/ф "Помпеї" 16+
17.10,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Земне ядро"
23.20 Х/ф "Монстри атаку�

ють" 18+
01.10 Х/ф "Мара" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Ідеальний чо�
ловік"

10.50 Х/ф "Відчиніть, пол�
іція!"

12.50,03.50 "Правда життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди розшуку"
22.30 Х/ф "Швидкість: Ав�

тобус 657" (16+)
00.10 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,05.40 Зірковий шлях
11.30, 15.30 Т/с "Жінки на

тропі війни" 12+
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Відчинене

вікно" 12+
04.00 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.25 Енеїда
10.35 М/с "Чорний пірат"
12.45 Х/ф "Королівський

генерал" 16+
15.00 Країна пісень
16.00,04.35 #ВУКРАЇНІ
17.00 Д/ц "Погляд з середи�

ни"
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ф "Острови
20.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.20 Д/ц "Супер�Чуття"
22.00 Х/ф "Гніздо горлиці"
02.50 Х/ф "Зрадник"
05.00 Бюджетники

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,03.55 "Світ навиворіт"
13.00 Х/ф "Люди Ікс.
17.20, 02.15 Т/с "Кухня"
19.30,05.10 ТСН
20.20 "Чистоnews 2020"
20.30 "Вечірній квартал
23.10,00.05 "Світське жит�

тя. 2020 дайджест"
01.00 "Ліга сміху. Дайджест

2020"
²ÍÒÅÐ

08.00 "Шість соток"
09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Покровські во�

рота"
13.35 Х/ф "Будьте моїм чо�

ловіком"
15.15 Х/ф "Єдина"
17.10, 20.30 Т/с "Її чоловіки"
20.00,02.40 "Подробиці"
22.00 "Пісняри. 50 років"
23.20 Х/ф "Двоє під до�

щем" 16+

ÑÒÁ

06.05,09.35, 01.05 "Неймов�
ірна правда про зірок"

08.00, 11.20 Т/с "Коли ми
вдома"

13.55 Т/с "Папаньки � 2" +
19.00 "МастерШеф Про�

фесіонали 2" 12+
21.30 "СуперМама"

ICTV

08.40 Перше, друге і ком�
пот!

09.25, 13.00 Т/с "Закляті
друзі" 16+

12.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Подорож
15.05 Х/ф "Зубна фея"
16.55 Х/ф "Джуманджи"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Джуманджи
21.15 Х/ф "Півтора шпигу�

на" 16+
23.10 Х/ф "Куленепробив�

ний" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.15 Kids" Time
06.05 М/с "Шоу Луні Тьюнз"
07.20 Варьяти 12+
10.20 Хто зверху? 12+
15.50 М/ф "Як приборкати

дракона"
17.30 М/ф "Кіт у чоботях"
19.00 М/ф "Рататуй"
21.00 Х/ф "Атака кобри 2"
23.00 Х/ф "Міс Куля" 16+
01.00 Т/с "Залишитися в

живих" 16+
02.50 Зона ночі

ÍÒÍ

05.15 Х/ф "Найостанніший
день" (12+)

06.55 Х/ф "До мене, Мух�
тар!"

08.30 Х/ф "Протистояння"
12.05 "Легенди карного

розшуку"
15.35,03.45 "Випадковий

свідок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,03.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кубанські коза�

ки"
21.30 Х/ф "Проект А" (16+)
23.30 Х/ф "Проект А � 2"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.20 Т/с "Жіночі таємниці"
14.45, 15.20 Х/ф "Вихован�

ня та вигул собак і
чоловіків" 12+

17.10, 21.00 Т/с "Опікун"
20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с "Дружина

за обміном" 12+
03.00 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Меса
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Х/ф "Мрія любові"
15.00 Країна пісень
16.30 #ВУКРАЇНІ
17.00 Д/ц "Погляд з середи�

ни"
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ф "Острови
20.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.20 Розважальна програ�

ма
22.00 Х/ф "Зрадник"
02.50 Х/ф "Гніздо горлиці"

1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.25 "Світ навиворіт"
15.05, 01.50 Х/ф "Поділись

щастям своїм"
19.30,05.35 "ТСН�Тиждень"
21.00 Х/ф "Люди Ікс. Поча�

ток. Апокаліпсис"
23.25 Х/ф "Люди Ікс. Логан:

Росомаха" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
13.00 "Крутіше всіх. Краще"
14.50 Х/ф "Пригоди Падді�

нгтона" ЗА
16.30 Т/с "Любов не

ділиться на два"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Паразити" 16+
23.10 Х/ф "Бункер"
00.55 Д/п "Секретні файли

нацистів"
01.55 "Речдок"

ÑÒÁ

08.25 Х/ф "Осінній мара�
фон"

10.15 Х/ф "Найчарівніша та
найпривабливіша"

11.50 Т/с "Папаньки � 2"
16.35 "МастерШеф Про�

фесіонали 2" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

ICTV

09.15 Т/с "Відділ 44" 16+
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Джуманджи"
16.50 Х/ф "Півтора шпигу�

на" 16+
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Подорож
22.10 Х/ф "Рятувальники

Малібу" 16+
00.15 Х/ф "Пекло" 16+
02.10 Х/ф "Людина�вовк"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.15 Kids" Time
06.05 М/с "Шоу Луні Тьюнз"
07.20 Варьяти 12+
07.40 Від пацанки до панян�

ки 16+
10.20 М/ф "Кіт у чоботях"
11.50 М/ф "Рататуй"
13.40 Х/ф "Земне ядро"
16.00 Х/ф "Атака кобри 2"
18.00 Х/ф "2012" 16+
21.00 Х/ф "Розлом Сан�Ан�

дреас" 16+
23.00 Х/ф "Легіон" 18+
01.00 Т/с "Залишитися в

живих" 16+

ÍÒÍ

07.00 "Слово Предстоятеля"
07.05 "Страх у твоєму домі"
10.25 Х/ф "Кубанські коза�

ки"
12.30 Х/ф "Жертва в ім'я

любові"
15.00 Х/ф "Проект А" (16+)
19.00 Х/ф "Беремо все на

себе"
20.30 Х/ф "Акція"
22.10 Х/ф "Швидкість: Ав�

тобус 657" (16+)
23.55 Х/ф "Випадковий за�

пис" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.20 Т/с "Опікун" 12+
13.10 Т/с "Невипадкові

зустрічі" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Годинник з

зозулею" 12+
19.00 Сьогодні.
23.00, 02.15 Т/с "Жінки на

тропі війни" 12+
03.15 Агенти справедли�

вості 16+
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Печанівка. Історичний нарис

Село Печанівка розміщене за 
24 км на південь від районного 
центру смт Романів. Центр сіль-
ської ради, якій підпорядковане 
с. Паволочка.

Вперше в історичних джерелах 
Печанівка згадується 15 жовтня 
1585 р. як село, яке належить кня-
гині Сусанні.

22 березня 1780 р. Яном Раєв-
ським у Печанівці засновано само-
стійну парафіяльну церкву. Хоча за 
іншими даними церква архістра-
тига Михаїла у Печанівці збудо-
вана власником села Краєвським 
у 1771 р. Церква була дерев'яною, 
покрита соломою, після ремон-

ту у 1816 р. перекрита деревом, 
а у 1860 р. залізом.

Досить багату інформацію 
про населений пункт подає ро-
бота Г. Г. Павлуцького «Деревянные 
и каменные храмы». Заселення Пе-
чанівки автор датує 1760 р., а також 
подає досить цікаву версію назви 
села. За цією версією, в дрімучому 
лісі, який тоді був навколо Печанів-
ки, на хуторі жив пасічник, досить 
заможний чоловік, який славився 
в окрузі своїм багатством. На нього 
напали розбійники, однак пасіч-
ник відмовився віддавати багат-
ство, а тому його довго катували 
і врешті-решт запекли на вогні, 

з того часу люди стали називати 
місце Печеним Хутором, або Пе-
чанівкою.

У 1872 р. починається нове 
життя села. Після відкриття за-
лізниці та залізничної станції 
Печанівка стає перевалочним 
пунктом, який пов̀ язує Любар, 
Миропіль та навколишні села. 
У цей час ілюстрований путівник 
по залізниці дослівно описує село: 
«На 86 вер. от Казатина находится 
станция Печановка. Вся месность 
окружающая нынешнею станцию 
Печановку в 16 веке пренадлежа-
ла княгине Сусанне Острожской, 
жене Волынского воеводы, князя 
Януша Константиновича Острож-
скаго и был подарена ей ея тестем 
князем Константином Константи-
новичем Острожским. Между про-
чим, княгине Сусанне Острожской 
принадлижали: с. Гордиевка, ле-
жащая в 4 вер. от ст. Печановка, с. 
Привитов – в 2 вер. и др. Ныне близ 
Печановки находятся земли, входя-
щие в состав имений наследников 
Ф. А. Терещенко. В 22 верстах от 
Печановки находится м. Любарь, 
расположенное на левом берегу р. 
Случи. В древности оно называлось 
Любартов в 14 веке было стольным 
городом удельного княжества, нося 
имя первого своего князя Любар-
та Гедиминовича, которому было 
отдано отцем его Гедимином…»

За церковною статистикою, 
1881 р. «Печановка при колодцах, 
волости Гордиевской. Церковний 
приход 6 класса, церьковь во имя 

архистратига Михаила, построе-
ная в 1771 г. На средства помещи-
ка Ивана Краевскаго. Деревяная, 
с такою же колокольнею, креп-
кая. Если кладбищенская церков 
во имя св. Отца построенная на 
средства местного священника Ил-
лариона Елис Янчинскаго, в ней 
по обыкновению совершаются 
заупокойныя литургии. Кроме 
того, церкви принадлежит дом 
для сельського училища, постро-
ений на средства позаштатного 
священника Янчинскаго. Церков-
но- приходская школа существует 
с 1859 г. Зарплата учителя 9 рублей 
в месяц, учеников 20».

У 1888 р., за даними польської 
статистики, Печанівка – село Гор-
діївської волості, при залізниці 
Київ-Брест, проживає 151 житель. 
За селом рахувалося 315 десятин 
селянської емлі та 305 десятин дві-
рецької землі.

На сьогодні у Печанівці працю-
ють залізнична станція, одне з най-
потужніших сільгосппідприємств 
не лише району, а й області – СТОВ 
«Печанівське», ЗАТ «Печанівський 
комбінат хлібопродуктів».

Станом на 13.10.2008 р. у Печа-
нівці проживає 1231 житель.

Із книги Олександра Кондратюка 
 «Романів та вся Романівщина»

Перереєстрація авто  
знову можлива:  
сервісні центри МВС 
відновлюють свою роботу

На засіданні уряду 4 травня 2020 року 
прийнято рішення розпочати поступове 
пом’якшення карантинних заходів. Відтак, по-
чинаючи з 12 травня 2020 року, сервісні цен-
три МВС поступово відновлюють свою роботу 
з можливістю відвідування всіх сервісних центрів 
МВС громадянами.

Задля дотримання визначених Міністер-
ством охорони здоров’я України санітарних 
та протиепідемічних заходів і рекомендацій 
сервісні центри МВС облаштовані захисними 
прозорими перегородками та позначками со-
ціальної дистанції. Послуги надаватимуться 
з дотриманням вимог перебування однієї осо-
би на 10 кв. м та з урахуванням дистанції між 

відвідувачами не менше ніж 1,5 метра.
Для зниження ризику інфікування 

у сервісних центрах МВС організовано 
проведення термометрії всім відвідува-
чам, можливість оброблення рук анти-
септичними засобами, а у приміщеннях 
запроваджено постійне вологе прибиран-
ня із застосуванням дезінфікуючих засобів 
та регулярне провітрювання.

Послуги надаватимуться за попере-
днім записом в електронну чергу через 
функціонал, що буде розміщений на 
офіційному вебсайті ГСЦ МВС. У разі 
відсутності в сервісному центрі МВС 
електронної черги запис для отримання 
послуг буде проводитись за телефонами 
регіональних сервісних центрів МВС від-
повідної області.

Сервісні центри МВС надаватимуть усі адмі-
ністративні послуги, окрім прийняття практич-
них іспитів на право керування транспортним 
засобом.

Зауважимо, що використання засобів індиві-
дуального захисту є обов’язковою умовою пере-
бування у приміщеннях сервісних центрів МВС.

Отримати додаткову інформацію та 
консультацію можна за телефоном (044) 
290-19-88 або у повідомленнях на офіційній 
фейсбук-сторінці Головного сервісного центру 
МВС. Дізнавайтеся новини сервісних центрів 
MBC на сайті hsc.gov.ua.

Регіональний сервісний центр
ГСЦ МВС у Житомирській області

На Романівщині – 
перший випадок 
COVID-19

Лариса Бджілка

5 травня 2020 року на 
території Романівсько-
го району був підтвер-
джений один випадок 
захворюваності на 
коронавірусну інфек-
цію.

Його зафіксували у жінки 1958 
р. н., яка хворіла пневмонією. До-
сить тривалий час Романівський 
район був серед тих небагатьох 
районів Житомирської області, 
де не було жодного хворого на 
COVID-19. Та все ж пандемія не 
оминула наш край.

Незважаючи на вихідні, мо-
більна бригада КНП «Романівська 
лікарня» працювала з 8:00, здійсню-
ючи забір матеріалу в контактних 
з пацієнткою на COVID-19 медичних 
працівників та інших контактних осіб. 
Всього підлягає обстеженню станом на 
10 травня 21 особа.

За даними Житомирського облас-
ного лабораторного центру, станом 
на 22:00 10.05.2020 у 8 представлених 
зразках з Романівського району за 
06.05.2020 (5 контактних медичних 
працівників та 3 пацієнтів) маємо 

негативні результати. Обстеження 
тривають.

12 травня на засіданні комісії з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій було прийняте 
рішення про продовження карантин-
них обмежень до 22 травня в зв’язку 
з епідеміологічною ситуацією в районі 
та продовження проведення по району 
рейдів мобільних груп для здійснення 
перевірок дотримання карантинних 
обмежень.


