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СЕРЕДА

Добре, якщо все добре…

Віктор Першко

Але ж буває, коли приходить біда. Причому – велика
біда. Так сталося із наступом
пандемії коронавірусної інфекції, яка вторглася у наше
життя досить несподівано
і підступно.
Тривалий час ледь не основним засобом та інструментом протидії коронавірусу
в Україні вважалися карантин та самоізоляція. Проте усім було відомо, а медики знали
про те, як про очевидну річ, що пандемія
не омине жодного регіону, а фраза «перехворіти мають усі» хоча й поступово, але
отримувала щоденні аргументи на своє підтвердження. Проте головною обставиною,
яка мала б пом’якшити і полегшити наступ
досі невідомої хвороби, стала поступовість
її поширення. В Україні, зокрема на Житомирщині, цього поки що вдавалося досягнути, і спалахів хвороби, які сягали б одразу
кількох десятків осіб, вдавалося уникнути.
Проте це не означає, що із коронавірусом
у Житомирській області все було просто.
І владі, і особливо медичним працівникам
довелося докласти граничних зусиль для
того, щоб утримувати ситуацію у стані
відносного спокою. Зауважимо, що стан
нашої економіки сьогодні дуже плачевний
через цілу низку причин, про які ми зараз
не станемо говорити. Сьогодні головне –
бути напоготові і надалі протистояти коронавірусній інфекції, яка поки що неохоче
відступає. І найпершим бар’єром на шляху
пандемії стали наші медичні працівники.
Нашу галузь охорони здоров’я перед цим
намагалися реформувати, але, якщо чесно,
реформа проти небезпечного вірусу нічого
вдіяти не може. Ледь не основна надія – на
лікарів, на персонал лікарень, які змушені
зустрічати хворих із встановленим діагнозом
COVID‑19.
У Романові тривалий час за спалахами
та повідомленнями про захворілих спостерігали на відстані. Небезпечна хвороба
тривалий час обминала села та селища

району, але уникнути зустрічі із коронавірусом у Романівському районі не вдалося.
Хворих поки що небагато, але вони є. І,
звісно ж, вони перебувають під уважним
супроводом медичних працівників. Уряд
України, розуміючи безмежний рівень
відповідальності лікарів та медперсоналу
у протистоянні із інфекційною хворобою,
прийняв відповідну постанову щодо забезпечення державних фінансових гарантій
медиків, які забезпечують безпосередній супровід пацієнтів із гострою респіраторною
хворобою COVID‑19. Медичному персоналу
згідно з урядовою постановою від 24 квітня
2020-го року запроваджувалися серйозні

(розміром у 300%) доплати
за обслуговування та догляд
за хворими пацієнтами. Однак, як це часто буває, гроші передбачили більше на
папері, а всілякі узгодження
та врегулювання процесів
фінансового забезпечення
передбачених доплат могли
розтягнутися на місяці. Між
тим, медиків треба підтримати, допомогти, і робити
це треба негайно. У таких
випадках, коли центральна
влада затримується із оперативністю виконання своїх
же вказівок та постанов, часто сподіваються на ресурси
(або ж резерви) місцевих
бюджетів. На жаль, у більшості випадків такі резерви
вичерпані, або ж їх недостатньо для мобілізації значних
грошових коштів. Так сталося
і у Романівському районі, де
місцева влада зробила усе
можливе, аби за власний
кошт підготувати район
і мінімізувати наслідки коронавірусного захворювання.
Як показує життя, тривалий
час це вдавалося. Але коли
з’явилися хворі на COVID‑19
і на Романівщині, медикам
потрібно було виплатити запроваджені
та встановлені надбавки. Зрештою, це ж
не лише урядова вимога, але й великою
мірою – обов’язок суспільства, громади, яка
завжди сподівається на допомогу людей
у білих халатах. Звісно ж, ситуація була
складною, і представники влади звернулися
до бізнесу, до благодійників, аби вирішити
проблему доплат медичним працівникам.
На щастя, і то дуже швидко та оперативно,

Все про індексацію пенсій
у 2020-му

с. 5

Пільги зі сплати земельного
податку для учасників АТО
(операції об’єднаних сил)

с. 8

Дорогі діти! Шановні батьки!
Щиро вітаю вас із світлим та прекрасним святом – Міжнародним
днем захисту дітей!
Дитинство – найпрекрасніша мить нашого життя, це – пора сподівань та здійснення мрій. Немає більшого щастя у світі, аніж усмішка
дитини. Піклування про підростаюче покоління, його майбутнє – головний обов'язок батьків, суспільства та держави. Врешті-решт, саме
для цього всі ми живемо та працюємо.
Зігріваючи теплом і любов'ю кожне дитяче серце, об'єднуючи зусилля
заради майбутнього, ми виховуємо достойних українців, які неодмінно
стануть гордістю держави. Діти – наше майбутнє, а значить – майбутнє
Романівського району і всієї України. Саме від нас, дорослих, залежить,
яким буде становлення маленької людини та як складеться її доля.
Тому наше основне завдання – виховати своїх дітей розумними,
порядними, добрими, з щедрою та гармонійною душею, впевненими в
собі. А ще – прищепити їм палку любов до знань, рідної Батьківщини,
мови та культури.
Любі діти! Нехай роки дитинства будуть яскравими та незабутніми!
Ви – наше майбутнє! Від щирого серця зичу вам якомога більше щирих
усмішок, приємних несподіванок долі, веселих та надійних друзів.
Щастя вам, чистого і мирного неба, сонячних ранків, світлих і неповторних вражень, здоров’я та удачі на життєвих дорогах!

З повагою та любов`ю депутат
Житомирської облради Ігор Ходак

така допомога для працівників Романівської
районної лікарні та місцевого Романівського
центру ПСМД надійшла. Майже 29 тисяч
гривень у якості такої допомоги для медиків
надійшли від підприємства «Вівад 09», яким
керує депутат Житомирської облради Ігор
Ходак. Звісно ж, усі знають, що Ігор Євгенович та колектив очолюваного ним підприємства вже давно вважаються уособленням
впевненості та стабільності економічної
ситуації у Романівському районі. Проте
швидка відповідь на звернення місцевої влади про допомогу у вирішенні складнощів із
доплатами для медиків все ж таки вражає.
Хоча, як підтверджує багаторічна життєва
практика, ні Ігор Ходак, ні очолюване ним
підприємство своїх земляків-романівчан
ніколи не підводили.
Власне кажучи, І. Є. Ходак у цей нелегкий для країни час не залишив поза
межами своєї уваги і медиків лікарняних
установ у сусідніх районах: Любарському
та Чуднівському. Для потреб інфекційного
відділення КНП «Любарська центральна
районна лікарня» за кошти ТОВ «ВІВАД
09» (мова йде про виділені 37 тисяч гривень)
було терміново придбано шестиканальний електрокардіограф та портативний
пульсоксимер. У Чуднові Ігор Ходак також
швидко і негайно відгукнувся на прохання
допомогти з ремонтом водопроводу Чуднівської центральної районної лікарні. Для вирішення цієї проблеми завдяки І. Є. Ходаку
було знайдено 44 тисячі гривень.
Можливо, для більшості жителів усіх
трьох районів, про які ми згадали вище, поведінка та небайдужа позиція Ігоря Ходака
вже стали звичними, бо допомога від керівника стабільно працюючого підприємства
і депутата Житомирської облради для багатьох людей часто має винятково важливе
значення. У ситуації, коли кажуть про «добре, якщо все добре», є дуже важлива деталь,
про яку варто згадати. Адже, якщо приказка про «добре» чимось порушена і, якщо
трапилася біда, дуже важливо, коли хтось
неодмінно зможе допомогти. На щастя,
досі нас оточують люди, які це розуміють.
І – завжди допомагають.
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ПОДЯКА
Районна державна адміністрація та районна рада
висловлюють щиру подяку генеральному директору ТОВ «ВІВАД 09» Ходаку Ігорю Євгеновичу за
надання фінансової допомоги та особисте сприяння
у вирішенні питання проведення доплат медичним
працівникам за роботу з пацієнтами з підозрою на
коронавірусну хворобу COVID-19.
Доречно відмітити, що така меценатська допомога, особливо в умовах поширення коронавірусної
хвороби COVID-19, підприємця та депутата обласної
ради Ходака І.Є. є системною, конкретною, дієвою
та необхідною.
Голова державної адміністрації В. В. Флуд,
голова районної ради О. П. Кондратюк

Романівська районна рада та районна державна адміністрація глибоко сумують з приводу
передчасної смерті

Відновлено
рух маршруток: графік
У зв’язку з послабленням карантину повідомляємо, що з 22 травня 2020 року відновлено рух автобусів
в напрямку з м. Житомир до смт Романів, с. Миропіль, м. Чуднів та в зворотному напрямку:

Відправлення з АС-1 м. Житомир
5:50 через с. Залужне,Романів, Миропіль, Вільха
7:10 через с. Карвинівка, Чуднів
8:55 через Залужне, Миропіль
10:30 через Чуднів
11:55 через Залужне, Миропіль
13:25 через Лісну, Ясногірку
14:00 через Чуднів
14:40 через Вільху, Миропіль, Романів, Залужне
16:30 через Залужне
17:20 через Чуднів

ОГОЛОШЕННЯ
Продам бджолосім`ї, рої, відводки, мед та продукти бджільництва. Тел.: 0978985527
Проводимо дезінфекцію та чистку криниць, з
аробку міжкільцьових швів, викладку 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
Втрачено студентський квиток серія ТМ №
10878792 виданий на імя Макеров Максим Васильович вважати не дійсним.
Продаж пиломатеріалів, штахети, рейки, жертки
та інше на замовлення. Тел.: 097-167-29-87
Продам пісок митий, овражний, щебінь усіх
фракцій, бетон всіх марок, грунт, підсипка,
вантажоперевезення від 5 до 40 тон. тел.: 096741-97-38 068-883-85-71

6:00 Миропіль, 6:30 Романів
7:00 Романів через Чуднів
7:00 Миропіль, 7:40 Романів
8:30 Романів через Залужне
9:00 Романів через Лісну
10:00 Романів через Чуднів
10:50 Романів через Биківку
12:15 Романів через Чуднів, Карвинівку
12:30 Миропіль, 13:00 Романів
14:00 Романів
16:00 Миропіль, 16:40 Романів
17:30 Миропіль, 18:00 Романів

Також відновлено рух приміських маршруток з 25 травня:
7:00 Романів – Жовтий Брід (четвер);
7:00 Романів – Прутівка (щоденно);
7:30 Романів – Хиженці (крім суботи);
11:20 Романів – Хиженці (крім суботи);
11:20 Романів – Разіне (щосуботи);
12:00 Романів – Жовтий Брід (четвер);
13:00 Романів – Гордіївка – Колодяжне (окрім суботи);
16:00 Романів –Разіне (щоденно).
З 1 червня:
9:15 Романів – Разіне;
14:50 Романів – Разіне.

Базелюка Володимира Олександровича
заступника директора КУ Романівської районної ради ОНЗ «Романівська гімназія»,
колишнього заступника голови райдержадміністрації, депутата Романівської районної
ради минулих скликань та висловлюють щирі
співчуття родині померлого.
Голова державної адміністрації В. В. Флуд,
голова районної ради О. П. Кондратюк

Відправлення автобусів
у зворотньому напрямку

На Романівщині проведено
співбесіди з сільськими
і селищними головами
26 –27 травн я поточного
року керівництвом район у
проведено співбесіди з сільськими, селищними головами
з питань наповнення доходної
частини місцевих бюджетів,
утримання ФАПів та можливості поетапного відновлення
роботи дошкільних навчальних закладів в умовах карантинних обмежень.
В ході роботи визначено
шляхи та механізми реалізації
даних проблемних питань. Зокрема, керівникам громад та
ДНЗ рекомендовано здійснити
ряд невідкладних протиепідемічних заходів для забезпечення належних умов роботи

закладів дошкільної освіти на
період карантину у зв’язку із
поширенням коронавірусної

хвороби COVID‑19.
Виконання доручень взято
на контроль.

Дорогі юні друзі!
Щороку 1 червня ми відзначаємо свято маленьких громадян нашої країни –
Міжнародний день захисту дітей. Водночас це й свято тих, хто завжди поруч
з дітьми, хто піклується про них і допомагає твердо стати на ноги.
Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Саме тому
святий обов’язок родини, школи, органів влади та громадськості подбати про
всебічний розвиток інтересів та здібностей українських дітей, забезпечити
їм належний рівень виховання і дотримання прав дитинства.
Шановні дорослі! Зігріймо теплом свого серця, увагою і ласкою тих юних
співгромадян, життя яких не схоже на добру казку, допоможімо їм відчути
радість спілкування. Впевнені, що, об’єднавши зусилля, ми зробимо все, аби захистити наших дітей, уберегти їх від гіркоти розчарувань і зневіри. Адже саме
від нас, дорослих, залежить те, як складеться доля кожної маленької людини,
а відтак і нового покоління українців.
Бажаємо вам, дорогі юні друзі, вашим батькам, бабусям і дідусям міцного здоров’я,
щастя, добра і сімейного затишку. Нехай здійсняться всі ваші мрії і задуми!
Голова державної адміністрації В. В. Флуд,
голова районної ради О. П. Кондратюк
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Освіта за період карантину змінилася
Ці зміни, вочевидь,
переростуть у нове
бачення здобування
освіти.
За 2 місяці учителям довелось
космічними темпами освоїти різні
технології для навчання дистанційно. Діджиталізація суспільства
пройшла досить швидкими темпами. Ми зрозуміли, що ґаджети
не завжди зло і що їх можна використовувати у корисних цілях, для
навчання, оплати послуг, інше…
Надалі освіту чекає поєднання
навчання дистанційного і традиційного, онлайн і офлайн. За цей
період змінилися вчителі. Вони
стали менторами (наставниками).
Ми зрозуміли: є дуже великий потік інформації в інтернеті, якою
можна користуватися. Завдання
учителя – направляти в потрібному напрямку та виокремлювати
корисну та якісну.
Наступним індикатором нового в освіті стане зміна ставлення
батьків до вчителів. Часто на сторінках фейсбуку бачу критичні
зауваження, негативні відгуки…
Але зрозуміло, що негативні емоції
краще мотивують написати щось
публічно, а батьки, які задоволені
всім, імовірніше, на мою думку,
не виставляють це на публіку. До
того ж опитування, проведене
міністерством, показало, що 27%
батьків змінили ставлення до вчителів на позитивне.
Спі лкуючись з батьками,
доходжу висновку, що діти зро-

зуміли за цей час, який вид навчання їм підходить найкраще.
Зрозуміло, спілкування і розвиток у колективі не замінить ніяке
дистанційне навчання. Проте під
час дистанційного навчання учні
вчилися вчитися по-новому, і це
неймовірно прекрасна і позитивна тенденція.
А ще ми всі разом навчились
цінувати уроки на природі, дитячий галас у шкільних коридорах,
спілкування, коли дивишся у вічі,
обійми…
Це все у нас буде… після закінчення карантину. А поки що
діють правила. І ми всі їх маємо
виконувати задля майбутнього.
Цього року навчальний рік
у навчальних закладах закінчуватиметься дистанційно. Річне оцінювання учнів проведемо із врахуванням навчальних досягнень за
період з 01.09.2019 до 11.03.2020 та
під час запровадження карантинних заходів з використанням технологій дистанційного навчання.
Оформлення шкільної документації закінчимо після послаблення карантинних заходів або
відповідно до складених графіків
роботи педагогічних працівників
безпосередньо на робочих місцях
у закладах освіти
Як провести оцінювання учнів,
в яких немає інтернету? Та є зв'язок
телефонний! «Якщо учень не має
інших технологій, то і звичайний
телефонний зв’язок може слугувати інструментом для взаємодії між
учителем та учнем», – сказала в. о.
міністра освіти і науки Л. Мандзій.

Пропонуємо семестрове оцінювання учнів, які не виходять на
зв’язок під час карантину, формувати з урахуванням очного навчання
до впровадження карантинних обмежень. «Рекомендуємо вчителям
зважено і неформально підходити
до виставлення оцінок за семестр
учням, які з вагомих причин не
змогли навчатися дистанційно
і пропустили більшість навчальних
занять під час карантину», – повідомила Любомира Мандзій.
Директор школи має право
вимагати від вчителя звіт про
організацію дистанційного навчання. Саме директор несе відповідальність за якість дистан-

Другий етап
послаблення карантину
Лариса Бджілка

Кабінет Міністрів
України ухвалив
рішення про перехід до другого етапу
послаблення карантину з 22 травня.
Під час засідання уряду
Прем’єр-міністр України Денис
Шмигаль зокрема зазначив, що
в Україні вже почалося зниження динаміки захворюваності.
Про це повідомляється на
офіційному сайті Кабінету
Міністрів України.
Відповідно до рішення
уряду з 22 травня в тих регіонах, де епідеміологічні
показники відповідають
встановленим МОЗ критеріям щодо нових випадків
захворювання на коронавірусну хворобу (не більше 12
на 100 тисяч населення), кількості тестувань (не менше 12
на 100 тисяч населення) та
наповненості ліжкомісць
(не більше 50%) в лікарнях, відновлюється робота
громадського транспорту.
З 25 травня має бути відновлена робота метрополітену,
а також дитячих садків.
«Міжобласні перевезення ми поки що не відкриваємо. Ми домовилися, що
це буде на початку червня,
як тільки епідеміологічна
ситуація дозволить це зробити. Наголошую, лише

за умов, що в усіх областях
епідеміологічна ситуація буде
дозволяти. При цьому будуть
локальні обмеження, рішення
щодо яких будуть прийматися спільно з місцевою владою,
щоб не експортувати вірус по
цілій країні. Це і є модель адаптивного карантину», – зазначив
Прем’єр-міністр.
Також Денис Шмигаль окремо наголосив, що питання відновлення рейсових авіаперевезень і відкриття аеропортів буде
розглядатися після 15 червня,
коли країни-партнери почнуть
відкривати свої кордони. «Поки

аеропорти наших країн-партнерів закриті. Ми ведемо діалог з авіаперевізниками, і поки
є спільна позиція, що раніше
15 червня немає сенсу відкривати роботу аеропортів», – пояснив
глава уряду.
Рух міжміського транспорту на Романівщині відновлено
з 22 травня, а рух приміського громадського транспорту – з 25 травня. Щодо роботи
ринків, то в Романові вперше
з початку карантину здійснювали торгівлю на своїх торгових
точках 24 травня, у неділю – базарний день.

ційного навчання, взаємозв`язку
вчитель – учень – батько, оскільки
він відповідає за організацію освітнього процесу в закладі. «Звітність
про проведені заняття з учнями
з використанням дистанційних
технологій школа може організувати у прийнятній формі. Ми рекомендуємо школам мінімізувати
звітність учителів про проведені
заняття», – повідомила Мандзій.
Свідоцтва про здобуття базової
середньої освіти, табелі навчальних
досягнень учнів учителі оформлять не пізніше 25 червня. Учні 11-х
класів складатимуть ДПА у формі
зовнішнього незалежного оцінювання. Документи про здобуття

повної загальної освіти отримають
після проходження ДПА.
Учням 1–8, 10-х класів, які не
планують навчатися в іншому закладі освіти, рекомендуємо надіслати копії відповідних документів
електронною поштою або в інший
спосіб, з подальшим врученням
оригіналу документа у вересні
2020–2021 навчального року; учням,
які продовжуватимуть навчання
в інших закладах, пропонуємо
видати документи з урахуванням
карантинних заходів.
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби
(COVID‑19) у 2019–2020 навчальному році забороняємо проведення масових заходів із залученням
учасників освітнього процесу,
у тому числі свята останнього
дзвоника та урочистостей з нагоди
отримання документів про освіту.
За попередньою інформацією
Міністерства освіти, ЗНО‑2020 розпочнеться 25 червня та триватиме
до 17 липня.
Пробне ЗНО відбудеться у період з 15 по 20 червня. Кожен учасник на своїй інформаційній сторінці побачить інформацію про зміни
у місці проведення того чи іншого
іспиту. Завдання для освітян та всіх
відповідальних осіб забезпечити
безпечні умови для проходження
ЗНО в період пандемії та врахувати всі ризики. Зміни у графіку
проведення ЗНО будуть остаточно
відомі до 21 травня.
Начальник відділу освіти
при Романівській РДА
Оксана Гаврилова

День вишиванки‑2020
Лариса Бджілка

Цього року День
вишиванки припав на
21 травня.
Кожен з нас має своє ставлення
до вишиванки. З кожним роком
вона стає популярнішою не лише
в Україні, а й поза її межами. Адже
ми, українці, – співоча нація; вишиваючи на полотні яскраві малюнки,
показуємо свою душевну красу та
бажання любити все навколо. Багато хто любить вишиванку за стильність
і унікальність, адже
кожен вишитий на
ній візерунок має свій
символ і значення.
Останнім часом
вишива н к а с та ла
своєрідним символом пат ріо т изм у
і любові до с воєї
країни. У День вишиванки всі, від малого
до великого, вбираються у традиційне
українське вбрання
і вирушають у своїх
справах. Це має дуже
святковий вигляд і дарує усім піднесений
настрій.
Історія свята
Ідея відзначити
Всесвітній день вишиванки виникла у Чернівцях у 2006 році. Її
ініціатор – письменник, журналіст Леся
Воронюк, яка на той
час була студенткою
Чернівецького національного універси-

тету імені Юрія Федьковича. Її підтримали інші студенти і викладачі
й одяглися відповідно.
Відтоді День вишиванки відзначають у третій четвер травня.
У 2020 році це свято припало на
21 травня.
У багатьох містах, маленьких
і великих, у цей день проводять
марші і паради вишиванок. На знак
єдності та любові до Батьківщини
у 2020 році більшість людей демонстрували свої вишукані вишиванки
у соцмережах. Ті ж, хто працював
попри карантинні обмеження,
у вишиванках прийшли на роботу.
Єднаймося!!!
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Перлина Романівщини
(Пам`яті Володимира Базелюка)
Надія Бучко
Цей куточок Романова на Житомирщині
хочеться назвати раєм. Хоча це вже лише
відголосок раю. Колись, при пануванні
графів Ілінських (які були багатшими за
самого царя), його величали Новим Римом.
Із усього світу з’їжджалося сюди панство,
щоб полюбуватися цією дивовижною
красою. Спомином тих часів залишилася
тихоплинна Виспа – ріка, русло якої прокопане з джерела, а береги висипані вручну.
От тому і Виспа! А в офіційній інформації
все одно це – джерело, хоча люди з великої
поваги до цього рукотворного витвору величають рікою. На лівому березі завжди
сумний та зажурений дубовий гай, а на
правому – острів. Саме на ньому був побудований графський палац – чудо із чудес
в наших краях. За архітектурою – Зимній
із Петербурга (знищений пожежею), але,
звичайно, значно менших розмірів.
Веселково обіймає річку сучасний місток,
ніби запрошує на прогулянку до старовинного парку. Улітку води ромашками розцяцьковують домашні гуси, а от восени… Восени
тішать око лебеді. Кілька днів вони гордо
віддзеркалюються в синіх водах, а люди
підгодовують, милуються, фотографують.
Біля самого острова сучасні висотні будови центральної районної лікарні, а через
дорогу тихі, затулені садами й квітниками
будиночки романівців. Тут мимоволі стишуєш крок, щоб потішити око: тихо, спокійно,
затишно, гарно. Ось знайомий будинок. Криниця біля самої дороги. Отже, перехожий,
втамуй спрагу. Не квітник – оранжерея і…
пасіка. Побачивши господаря біля вуликів,
вітаюся.
– Доброго дня вам, – кажу.
– Доброго, доброго і вам, – привітно
усміхається хазяїн.
– Якщо не поспішаєте, то заходьте, – запрошує.
Я рада розмові.
– Як там бджоли?
– Та щось не дуже… Немає чим хвалитися, – відповідає трохи розчаровано.
– Хто не тримає господарство, той і клопоту не має, – підтримую.
– Як у вас казково і затишно… Оце ж,
напевно, і надихає вас на творчість, – захоплено кажу я.

– Та… я ще зі школи почав писати, –
відповідає Володимир Олександрович. –
Уявіть, що від свого села Мальованка, що
біля Шепетівки, ми ходили 7 кілометрів
до Новицької школи. Дощ, сніг, заметіль…
А ми гуртом. Тепер он кілометр-півтора –
і автобус розвозить…
Чоловік на мить задумується.
– На днях була в мене така зустріч! Досі
живу нею…
І погляд сірих очей зблискує радістю
спомину.
– Директором Новіцької середньої школи була Надія Денисівна Перепелиця. Це розумна, добра, статна жінка. А красива! Вродою на Людмилу Русланову схожа. Школа
розміщувалася в маєтку панів Бардецьких,
то люди її називали пані Бардецька, а ми,
діти, – графинею. І уявіть собі: іду я нашою
центральною вулицею, а назустріч… моя
люба вчителька. Очам не повірив. Зупинився. Міраж. А вона усміхається… Упізнала!
Ми ж не бачилися від випускного! А біля
неї наша завідуюча районною поліклінікою
Тамара Олексіївна Остапенко. Це, виявляється, донечка Надії Денисівни.
Помовчавши, Володимир Олександрович
продовжує:
– Вона дуже гарно одягалася. Завжди
на підборах, а на плечах – хустка… Велика, яскрава, з китицями. А от коли ходили
в колгосп на роботу, то вона завжди була
з нами. Переодягалася в халат і працювала
разом з усіма. Таке нечасто можна побачити.
Ось уже й сивина сріблом впала на скроні, а спогад юності заворожив, ніби скинув
кілька десятків років, ощасливив, потішив.
Молоді роки завжди кличуть нас, гріють
душу… Хоч на кілька хвилин.
– Розкажіть про своє життя, будь ласка, – прошу.
– Та що там розказувати, – відмовляється
Володимир Олександрович зніяковіло.
– Хоч коротко, хоч щось…
– Нас у сім’ї четверо – три брати і сестра.
Приходилося працювати, бо село є село.
Але всі ми грали на музичних інструментах.
Цей талант в нас від батька. Було весело.
Особливо вечорами… Іноді запрошували
грати на весіллях.
Чоловік щасливо усміхається.
– Так ось звідки у вас талант до поезії!
– Може, і так… Отримав вищу освіту
в Житомирському педагогічному інституті
імені Івана Франка, був членом літературної

студії при обласній газеті «Радянська Житомирщина», відслужив армію і працював
у віддалених селах району. І який предмет
не приходилося читати дітям! Історія, географія, німецька… У керівних органах працював, аж поки не став директором нашої
гімназії… Тим часом виходили мої збірки.
– І скільки їх у вас?
– Ось працюю над одинадцятою. А за
збірку «Романівські сонети» став лауреатом
літературної премії «Гілка золотого каштану» Національної спілки журналістів України, бо я є її членом.
– А нагороди?
– Та хіба це важливо? Маю значок «Відмінник народної освіти», грамоти Міністерства освіти, Українського фонду культури
та інші.

 На фото: Перепелиця Н. Д.
Чоловік каже неохоче, ніби соромиться
своїх заслуг.
– А от пам’ятник перед гімназією?..
У граніті розгорнута книга зі словами Тараса Шевченка «Учітесь, читайте і чужому
научайтесь, й свого не цурайтесь», – це результат вашої мрії.
– Так. Колись не буде нас, а пам’ятник
стоятиме. І то є пам'ять… Знаєте, я більше
люблю допомогти, підтримати чиїсь починання і від того маю задоволення.
– Ну, це не всім дано. Це, напевно, від
Бога у вас така чиста й висока душа. Про таких кажуть, що вони поціловані Всевишнім.

 На фото: Базелюк В.О.
Теперішні новітні технології дозволили
мені ще до вечора поспілкуватися з Надією
Денисівною Перепелицею, яка проживає
в селі Шудилків за 20 кілометрів від Шепетівки. У телефоні до мене обізвався напрочуд
молодий, бадьорий голос.
– Я сьогодні бачилася з Володимиром
Олександровичем Базелюком, вашим
учнем. Він так зворушливо і ніжно згадував про вас, що мені й досі тепло в душі
від тих спогадів. Ви для нього Учитель із
великої букви, сіяч доброго, розумного…
Його пам'ять зберегла ваш образ таким
романтично-світлим… Уже пробачте, але
так захотілося вас почути…
– Ви мене розчулили, якби ви знали, яка
я вам вдячна. Маю 83 роки, радію життю,
кожній зустрічі… І яке щастя, що про мене
пам’ятають… А Володю таки так, зустріла
неждано-негадано у вашому Романові. І ми
зраділи обоє.
Це була чудова дитина. Я знала, що то
росте науковець. Отак і казала… Він вирізнявся своєю старанністю й відповідальністю.
Бувало, заходжу в клас – усі діти надворі,
а він сидить за партою.
– Ти чому не відпочиваєш? – питаю.
– До уроку готуюся, – відповідає чемно.
– Іди, іди подихай свіжим повітрям, –
дуже часто сама відправляла його з класу.
Був дуже вродливим, гарно грав на баяні, писав вірші. Такі учні бувають нечасто. У мене
є його збірки творів. Горджусь. Звичайно,
горджусь…
Я слухала й слухала захоплююче-щасливі
спогади Надії Денисівни і думала: «Які ж
гарні люди в нашій Україні! Яке щастя відчувати турботу, підтримку… Або ж просто
поспілкуватися».

Коли дороги стануть кращими?
чівського, Брусилівського, Житомирського,
Коростишівського, Любарського, НовоградВолинського, Радомишльського, Романівського, Чуднівського районів, з очікуваною
вартістю закупівлі 138 млн 514 тис. 697 грн.
Участь у тендері по першому лоту взяло
дві фірми: ТОВ «Комфорт Буд Сервіс» з остаточною ціновою пропозицією у 174 млн
940 тис. 673 грн 28 коп. та ПП «Автомагістраль» з остаточною ціновою пропозицією
у 164 млн 330 тис. 2 грн 19 коп.
21 травня департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА опублікував намір

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
провів тендер на послуги з експлуатаційного
утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км.
Очікувана вартість закупівлі – 313 млн
664 тис. 511 грн. Джерело фінансування –
кошти місцевого бюджету. Термін надання
послуг – до 5 травня 2021 року.
Про це йдеться в закупівлі, опублікованій 20 березня на ресурсі ProZorro.

Закупівля складається з двох лотів:
• лот 1 – протяжністю 3985,4 км з експлуатаційного утримання автомобільних доріг
Ємільчинського, Коростенського, Лугинського, Малинського, Народицького, Овруцького,
Олевського, Попільнянського, Пулинського,
Ружинського, Хорошівського, Черняхівського
районів, з очікуваною вартістю закупівлі
175 млн 149 тис. 814 грн;
• лот 2 – протяжністю 2956,1 км з експлуатаційного утримання автомобільних
доріг Андрушівського, Баранівського, Берди-

підписати договір з ПП «Автомагістраль».
ПП «Автомагістраль» зареєстроване
у Київській області, Вишгородському районі, селі Синяк по вулиці Київській, 68.
Спеціалізується фірма на будівництві доріг і автострад, статутний капітал – 14 млн
200 грн. Кінцевим бенефіціарним власником
є Микола Олексійович Скоростецький.
Варто сказати, що дороги по обидві сторони Романова вже дещо стають кращими.
ПП «Автомагістраль» вже близько тижня
проводить ямковий ремонт у напрямку
Романівського району.
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Все про індексацію пенсій у 2020-му
У березні Президент Володимир Зеленський пообіцяв
індексацію пенсій для літніх
людей. На початок т равн я
у ря д перера х у вав вип лати
для майже 10 мільйонів пенсіонерів, і більше ніж 8 мільйонів – отримали надбавки.
Наск і льки зрос ли пенсії та
хто отримав доплати, дізнався
Центр громадського моніторингу та контролю.

Коефіцієнт підвищення

Індексація – це механізм
підвищення виплат, який дозволяє частково або повністю
відшкодувати подорожчання
споживчих товарів і послуг.
Вперше автоматичну індексацію пенсій провели в Україні
торік, підвищивши виплати
близько 10,3 млн пенсіонерів.
Коефіцієнт індексації залежить від показника інфляції
та зростання середньої зарплати по країні, з якої сплачено страхові внески. Цього
року Кабмін встановив його
на рівн і 1,11. Тобто пі д час
перерахунку пенсій середній
рівень зарплати, за яким людина виходила на пенсію, буде
підвищено на 11%.
«Підвищенню на 11% підлягає лише основний розмір
пенсії, оскільки пенсія складається ще й з певних підвищень та доплат», – уточнила
заступниця начальника головного управління Пенсійного
фонду Олена Бойко.
Як пояснили у Пенсійному
фонді, мінімальна сума підвищення становить 100 грн,
навіть якщо в результаті перерахунку сума доплати виходить меншою.
Також у фонді зазначають,
що з 1 травня 2020 року загальна сума пенсійних виплат
з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги
та с у м і н декс а ц і ї н е може
бути меншою за 2100 грн. Це
стосується жінок, які мають

страховий стаж 30 років, та
чоловіків, які мають 35 років
страхового стажу. Водночас
середня пенсія в Україні становить 2710 грн.

Кому виплатили

За даними Пенсійного фонду, перерахунок пенсій було
проведено для 9,9 млн пенсіонерів, і 8,36 млн у результаті
отримали підвищення. Зокрема, під індексацію потрапили
пенсії за віком, вислугою років, через інвалідність і втрату
годувальника.
Сер е д н я с у ма на дбавк и
сягнула близько 260 грн. Втім,
майже у половини пенсіонерів виплати зросли на 100 грн
(4 5%). Доп л ат у в і д 10 0 д о
400 грн отримали 37,9% пенсіонерів. У 6,1% пенсіонерів
пенсії підвищились на суму від
400 до 500 грн, у 5,6% – від 500
до 700 грн. Надбавку у розмірі
від 700 до 1000 грн призначили
3,1% пенсіонерів. Найменший
відсоток (2,3%) становлять пенсіонери із найбільшими доплатами – понад 1000 грн.
Не потрапили під індексацію близько 3,5 млн осіб.
Це – держслужбовці, люди, які
продовжують працювати, ті,
хто отримує спеціальні пенсії
(колишні прокурори та судді)
та максимальні пенсії. Також
перерахунок не зачепив тих,
хто отримує соціальну пенсію
(через брак страхового стажу
для виплати пенсії за віком),
а також тих, хто вийшов на
пенсію у 2019–2020 рр.
«Не було підвищено пенсії
пенсіонерам, у яких середня
константа вище, ніж передбачено урядовою постановою.
Як що дос і так ий показник
складав 4404 гривні, збільшивши його на 11%, середній став
складати 4778 гривень», – пояснила Олена Бойко.
Варто зауважити, що наприкінці квітня усі пенсіонери, які мають виплати менші за 5000 грн, отримали по

1000 грн одноразової допомоги. Крім того, з 1 квітня людям
старше 80 років встановили
надбавку у 500 гривень.
Як зазначає влада, кошти
на індексацію та доплати були
взяті із Фонду боротьби з коронавірусом.
«Окремо від коштів Фонду
(боротьби з коронавірусом –
ред.) майже 30 млрд грн направляється нашим пенсіонерам, зокрема на індексацію
пенсій та допомогу у розмірі
1 тис. грн», – повідомив Президент Володимир Зеленський.

Якщо пенсію
не перерахували
У деяких пенсіонерів
сума загальних виплат після індексації не змінилась.

Як пояснили у Пенсійному
фонді, так може трапитись,
якщо попередн я пенсі я не
дотяг увала до мінімальної.
Різницю, якої бракувало, покривала держава.
Наприк ла д , як що ос но вний розмір пенсії за віком
був 1640,78 грн, то держава
раніше доплачувала 248,42 грн
до мі н і ма льног о розміру
у 1889,20 г рн. Разом із надбавками за стаж кінцева сума
становила 2201,33 грн.
П іс л я і н дексаці ї пенс і ї
о с новн и й ї ї р озм ір зріс до
1821,26 грн. Але, оскільки держава досі доплачує до «мінімалки»,
то фінальні виплати не змінились – ті ж самі 2201,33 грн.
У Міністерстві соціальної
політики заспокоюють, що до
кінця року буде ще два підви-

щення пенсій, зокрема тим
громадянам, які не потрапили
під індексацію.
«Їм буде підвищено пенсії
з 1 липня та з 1 грудня. Все
це робитиметьс я за кошти
Пенсійного фонду», – заявила очільниця Мінсоцполітики
Марина Лазебна.
Пенсії для таких громадян
будуть перераховані відповідно до підвищення прожиткового мінімуму. Крім того, на
наступний рік президент пообіцяв програму 75+, за якою
будуть підвищені пенсії для
людей старше 75 років.
Усі питання щодо перерахунку пенсій можна уточнити
через електронне звернення
на сайті www.pfu.gov.ua або
у місцевому відділі Пенсійного фонду.

Захищаючи дітей –
захищаємо майбутнє нашої держави

Ще у 1949 році Міжнародною демократичною федерацією жінок було ухвалено
Міжнародний день захисту дітей, який є
одним з найстаріших міжнародних свят,
адже його вперше відзначали у 1950 році.
Саме того року ООН оголосила захист
прав, життя і здоров’я дітей одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності.
Усі діти мають право на захист від
насильства, експлуатації та жорстокого

поводження. Усі діти мають право на
особливий захист, турботу і допомогу.
Саме родина є тим первинним та основним виховним середовищем дитини, де
формується основна система цінностей
та норми поведінки. Дитину сім’я навчає бути відповідальною особистістю
та громадянином своєї держави. І від
того, як ми їх виховуємо, які зерна добра, справедливості ми в них закладемо, залежить, якими вони будуть в подальшому, залежить майбутнє нашої
країни, майбутнє всього нашого світу.
Захист прав та інтересів дитини є одним
із найважливіших завдань української
держави, адже ставлення до дітей, їхніх
прав і свобод, повага до їхньої людської
гідності якнайточніше відображають
рівень гуманності суспільства.
Діти – це наше майбутнє, це найголовніший скарб нашого суспільства. І від
того, як ми будемо поважати та захищати
наших дітей, залежить, наскільки заможною буде наша країна!
Діти – це продовження нас самих, нашої Вітчизни. Що наша країна дасть нашим дітям? Тим дітям, у яких, на жаль,
війна забрала їх батьків, які сьогодні, захищаючи свою Батьківщину, робили це
з головною метою – захистити своїх ді-

тей, щоб вони жили краще на своїй землі
і ніколи не дізналися жаху війни, якого
зазнали їх батьки. Багато з них втратили
когось із своїх рідних. Деякі вимушені були
залишити свої домівки, а деякі не мають
навіть змоги переїхати і щодня чують звуки обстрілів та бомбардувань. І в цьому є
провина кожного із нас.

Я від усього серця бажаю нашим маленьким українцям та дітям всього світу ніколи
не чути звуків війни, щоб завжди було мирне
небо над головою, на обличчях – посмішки,
дуже міцне здоров’я, а у школярів – гарні
відмітки у щоденнику. Зі святом вас, наші
ДІТИ, бо чужих ДІТЕЙ не буває!
З повагою Сергій Кузьміних
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Гороскоп на тиждень 27 травня - 2 червня
ОВЕН

Наведіть лад в оселі,
викиньте увесь непотріб.
Зверніть увагу на здоров`я. Овни
без другої половинки мають
шанс її зустріти.

ТЕЛЕЦЬ

Аби уникнути конфліктних ситуацій, нікому не нав`язуйте свою думку.
Поговоріть спокійно з коханою
людиною. У неділю відпочиньте.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня вам
захочеться змін – не відмовляйте собі у цьому.
На роботі з`явитися можливість
додаткового заробітку – використайте її.

РАК

Тиждень обіцяє бути
спокійним – насолодіться
цим сповна. Сприятливий період
для планування справ. Звільніться
від спогадів минулого.

Куточок САДІВНИКА

ЛЕВ

Вдалий час для покупок – побалуйте себе
чимось новеньким. Щоб уникнути професійного вигорання,
ретельно плануйте список справ.

ДІВА

Ваша цілеспрямованість вразить усіх.
Порада: запишіть ідеї,
які прийдуть у вашу голову
цього тижня – вони стануть
вам у нагоді.

ТЕРЕЗИ

Не впадайте у відчай,
якщо все піде не так, як
ви планували – зовсім
скоро все налагодиться. Особливу увагу приділіть здоров`ю.

СКОРПІОН

Відкиньте усі проблеми і насолоджуйтеся
життям. Правильно розподіліть
фінанси. Тиждень багатий на нові
можливості.

Смачного!

Капуста з грибами
• Інгредієнти: капуста білокачанна (велика головка) – 1/2 шт., печериці – 300 г, морква – 1 шт., цибуля
ріпчаста – 2 шт., перець болгарський – 1 шт., паста
томатна – 1–3 ст. ложки, цукор, сіль, лист лавровий,
коріандр мелений, олія, перець чорний мелений.
• Нарізати капусту не дуже дрібно, покласти в каструлю, трошки посолити, додати 3–5 горошин чорного
та духмяного перцю, лавровий листок, на дно наливаємо
олію, доливаємо 0,5 склянки води, накриваємо кришкою,
тушкуємо (помішуючи, щоб капуста не пристала до дна).
• На сковорідці підсмажуємо цибулю, досипаємо різані гриби, за хвилину до готовності додаємо
спеції, крім коріандру.
• В окремій сковорідці так само готуємо натерту на грубій терці моркву, тоненькими смужками
перець. Як овочі зарумяняться, додаємо коріандр.
• Овочі додаємо до капусти, коли вона буде майже готова, додаємо пасту, трошки цукру і готуємо
до готовності.

СТРІЛЕЦЬ

Наси чений тиждень – докладіть максимум зусиль, аби втриматися
на плаву. На вихідні заплануйте
відпочинок. У коханні поки не
щастить.

КОЗЕРІГ

Аналізуйте усі події,
що відбуваються цього
тижня. Є шанс отримати довготривалий проєкт. На вихідних
відпочиньте з сім`єю.

ВОДОЛІЙ

Ви постійно перебуватимете у потоці справ.
Керівництво оцінить
ваші старання – чекайте на премію. Контролюйте витрати.

РИБИ

Прибережіть кошти –
незабаром вони знадобляться. Почуєте хороші новини
від родичів. Прислухайтеся до
організму.

100 г, паста томатна – 20 г, сік томатний (пюре) – 100 г,
олія, морква – 1 шт.
• Готується на м'ясному бульоні. Тож у каструлю
покласти м'ясо, краще свинину з кісточкою. Додати
моркву, цибулину, сіль, перець, лавровий лист. Як
готувати бульон, напевно, господиням знайомо.
• Поки готується м'ясний бульон, приготуємо
необхідні інгредієнти. Дрібно нашаткувати капусту.
Почистити картоплю.
• У майже готовий бульон додаємо картоплю,
капусту та крупу.
• Тим часом готуємо соус для заправки капусняка. В пательні розігріти олію. Обсмажити цибулю
(за смаком). В оригіналі смажать шматочки сала.
Моркву почистити, натерти. Протушкувати в олії.
Влити томатний сік, додати томатну пасту. Сіль,
перець, спеції за смаком. Протушкувати 10 хв. Влити
в каструлю з капусняком. Готову картоплю перекласти в тарілку.
• Розім'яти виделкою в пюре. Додавайте потроху
рідини з капусняку. Повинно бути рідке картопляне
пюре, майже крем. Влити в капусняк. Варити ще
хвилин 5–10 хв.
• Подавати зі сметаною та зеленню.
Джерело: cookorama.net

Капусняк полтавський
з картопляною затиркою
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1

2

травня
середа

травня
четвер

травня
п’ятниця

травня
субота

травня
неділя

червня
понеділок

червня
вівторок

+ 9°
+ 16°

+ 7°
+ 18°

+ 11°
+ 14°

+ 11°
+ 13°

+ 10°
+ 15°

+ 10°
+ 17°

+ 11°
+ 16°

746

ТИСК, ММ

740

ТИСК, ММ

739

ТИСК, ММ

Щоб зібрати великий урожай огірків,
відповідально поставтеся до вибору
сортів або гібридів
та дотримуйтесь
правил вирощування
культури.
Щоб отримати високий урожай огірків, недостатньо купити
відмінне насіння. Один з методів
підвищення врожайності – облік біологічних особливостей
культури і дотримання умов,
необхідних для росту і розвитку
рослин. Важливо пам'ятати, що
огірки – теплолюбна, вологолюбна, світлолюбна і вимоглива до
родючості ґрунту культура.
Вибираючи сорти або гібриди
огірків, довіряйте професіоналам, купуйте насіння надійних
компаній.
Для відкритого грунту підійдуть і бджолозапильні, і партенокарпічні гібриди. У теплицю
краще посадити партенокарпіки,
щоб не залишитися без хорошого урожаю огірків через нестачу
комах-запилювачів в теплиці.
І завжди висаджуйте кілька сортів і гібридів. Експериментуйте,
оцінюйте, вибирайте!

Яка температура
потрібна огіркам?

• Інгредієнти: бульйон м'ясний, капуста білокачанна – 0,5 шт., картопля – 2 шт., крупа пшоняна –
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Як отримати
хороший
урожай огірків

737

ТИСК, ММ

737

ТИСК, ММ

737

ТИСК, ММ

734

ТИСК, ММ

Оптимальна температура повітря при проростанні насіння
близько +25 °C, у період від сходів
до початку цвітіння потрібна температура близько +23 °C, у період цвітіння близько +20…+25 °C.
Низьких позитивних температур
і вже тим більше заморозків рослини огірка не переносять. При
температурі близько +10 °C ріст
рослин припиняється.
Не поспішайте висаджувати
розсаду у відкритий грунт. Дуже
важливий правильний вибір дати
посіву або висадки розсади на постійне місце, особливо у відкритий грунт. В парники і теплиці
без обігріву огірка висаджують
починаючи з середини травня.
А до посіву або посадки огірка
у відкритому грунті приступають, як тільки мине загроза заморозків і прогріється грунт – це початок червня або кінець травня.

Звичайно, можна висадити
розсаду і раніше, але заморозки
ніхто не відміняв, і поспішати
в таких випадках не варто!

Можуть огірки рости в тіні?

Недолік світла веде до уповільнення росту і розвитку рослин. Загущені посадки, тривала
похмура погода, низька освітленість у поєднанні з високими
нічними температурами провокують появу чоловічих квіток.
Не загущайте посадки огірка
в надії отримати більше врожаю,
ефект буде зворотний. До того ж
огірки можуть вийти кривими!
Дізнайтеся, як виростити рівні
і красиві огірки.
У теплиці 3–4 рослини на
одному квадратному метрі – це
оптимально.

Чим підживити огірки, щоб
отримати хороший урожай
Для високого врожаю огірків потрібні легкі за механічним
складом, нейтральні (рН 6,5–7,0),
багаті перегноєм грунти. Для
огірків категорично не підходять
важкі грунти з близьким рівнем
ґрунтових вод.
При вирощуванні розсади
використовуйте якісну поживну суміш, заправлену добривами. Для отримання здорової
розсади раз у 5 днів проводять
підживлення комплексними
добривами (0,1– 0,15% розчином). Перед посадкою вно сять 1–2 відра перегною або
компосту на 1 кв. м, додають
10–20 г комплексного добрива.
Якщо органіки немає, збільшіть дозу комплексного добрива (30–60 г на 1 кв. м).
Після висадки рослин на постійне місце раз у 7–14 днів до
утворення зав'язей підгодовуйте
огірки, суміщаючи цю операцію
з поливом. У початковий період
плодоношення використовуйте
30–40 г комплексних добрив на
10 л води.
У період масового плодоношення дози підгодівлі змінюють:
потрібно 40–50 г на 10 л води.
При затяжний похмурій погоді
проведіть підгодівлю по листу
комплексними водорозчинними
добривами з мікроелементами
у концентрації 0,1% (1 г добрива
на 1 літр води).
Джерело: sadgorod.in.ua
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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 Д/ц "Дикі тварини"
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ природи"
19.55 Д/ц "Таємне життя
собак"
21.25,23.55 UA:Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
00.00,03.50 Бюджетники

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Схеми.
17.30 Д/ц "Дикі тварини"
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
19.55 Д/ц "Таємне життя
собак"
21.35,23.55 UA:Спорт
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.15 Святі та грішні
00.00 Перша шпальта

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн
12.20,19.20 Д/ц "Боротьба
за виживання"
13.10,15.10 "На Карантині
16.50,03.55 #ВУКРАЇНІ
17.30 Д/ц "Дикі тварини"
18.20,04.25 Тема дня
19.55 Д/ц "Таємне життя со�
бак"
21.35,23.55 UA:Спорт
21.45 Розважальна програ�
ма
22.15 Т/с "Максиміліан та
Марія Бургундська"
00.00 Спільно

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн.
12.20,19.20 Д/ц "Боротьба
за виживання"
13.10,15.10 "На Карантині
16.50 Розважальна програ�
ма
17.30 Д/ц "Дикі тварини"
18.20,04.25 Тема дня
19.55 Д/ц "Таємне життя со�
бак"
21.35,23.55 UA:Спорт
21.45,03.55 Схеми
22.15 Т/с "Максиміліан та
Марія Бургундська"
00.00 #ВУКРАЇНІ

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн
13.10,15.10, 00.30, 03.00 "На
Карантині
16.50,03.55 Перша шпальта
17.25 VoxCheck
17.30 Д/ц "Дикі тварини"
18.20,04.25 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
19.55 Д/ц "Таємне життя со�
бак"
21.35,23.55 UA:Спорт
21.45 Світова медицина
00.00 Схеми

09.30 Х/ф "Марія�Антуа�
нетта" 12+
11.15 М/с "Чорний пірат"
12.05,18.00 ХАЙ�ТЕК
12.30,18.30 Зелені міста
13.00 Світова медицина
15.00 Країна пісень
16.00 Реаліті�шоу "Фермер
шукає дружину"
17.00 Втеча до ідеального
міста
19.00 Т/с "Максиміліан та
Марія Бургундська"
20.00 Д/ф "Острови
21.20 Д/ц "Супер�Чуття"
22.00 Х/ф "Сніданок у
Тіффані"
00.30 Святі та грішні

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30,17.00 Втеча до іде�
ального міста
15.00 UA:Фольк
16.00 Реаліті�шоу "Фермер
шукає дружину"
18.00 Т/с "Максиміліан та
Марія Бургундська"
20.00 Д/ф "Острови
21.20 Д/ц "Супер�Чуття"
22.00 Х/ф "Кумедне личко"
00.30 Сильна доля
01.25 UA:Фольк. Спогади

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2020"
11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Сидоренки�
Cидоренки" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"
²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"
09.30,18.00, 19.00, 02.10
"Стосується кожного"
11.20, 12.25 Х/ф "Хроніки
зради" 16+
13.45 Х/ф "Ромі"
15.50 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Слідчий Горча�
кова" 12+
ÑÒÁ

08.45 "МастерШеф
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми
вдома"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.40 Т/с "Як довго я
на тебе чекала" 12+
22.55 Т/с "Пізнє каяття"
00.50 Х/ф "Останній та�
нець за мною"
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.35 Не дай себе обдури�
ти
11.25, 13.20 Х/ф "Змії на
борту літака" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Беовульф" 16+
16.25 Х/ф "Ван Гельсинг"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.05,21.20 Х/ф "Зламана
стріла" 16+
22.30 Свобода слова
23.50 Х/ф "Арена" 18+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Х/ф "Жінка � кішка"
11.20 Х/ф "13 друзів
Оушена"
13.50 Х/ф "Перший месник
19.00 Таємний агент
20.20 Х/ф "Чужий. Заповіт"
22.30 Х/ф "Дум" 18+
00.30 Х/ф "Дзвінки" 18+
ÍÒÍ

09.05 Х/ф "У зоні особли�
вої уваги"
10.55 Х/ф "Хід у відповідь"
12.30,16.30, 19.00, 22.00,
02.30 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.15 "Таємниці криміналь�
ного світу"
15.25 "Правда життя. Про�
фесійні байки"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного
розшуку"
22.30 Т/с "МакМафія"
00.40 "Склад злочину"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.15 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.50 Т/с "Філін" 16+
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий
лікар" 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21.00, 23.30 Т/с "Акварелі"
12+
00.20,02.00 Т/с "Ні слова
про любов"

1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2020"
11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Сидоренки�
Cидоренки" (12+)
22.45 Х/ф "Вихід

1+1
1+1

09.25,10.20, 04.15 "Життя
відомих людей 2020"
11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Сидоренки�
Cидоренки" (12+)
²ÍÒÅÐ
22.45 Х/ф "Геркулес" (16+)
10.00 "Корисна програма" 00.40 Х/ф "Олена Прекрас�
11.05 Т/с "Мене звати Ме�
на" (12+)
лек" 12+
²ÍÒÅÐ
12.25 Т/с "Не відпускай
мою руку" 12+
10.00 "Корисна програма"
13.50,14.45, 15.40 "Речдок" 11.05 Т/с "Мене звати Ме�
18.00 "Стосується кожного"
лек" 12+
20.00 "Подробиці"
12.25 Т/с "Не відпускай
21.00 "Речдок
мою руку" 12+
23.50 Т/с "Слідчий Горча� 13.50,14.45, 15.40 "Речдок"
кова" 12+
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
ÑÒÁ
21.00 "Речдок
05.15, 20.15, 22.40 Т/с "Як 23.50 Т/с "Слідчий Горчако�
довго я на тебе чека�
ва" 12+
ла" 12+
ÑÒÁ
07.00 "Все буде добре!"
08.45 "МастерШеф
05.15, 20.15, 22.40 Т/с "Як
11.40, 14.50 Т/с "Коли ми
довго я на тебе чека�
вдома"
ла" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна� 07.00 "Все буде добре!"
Новини"
08.45 "МастерШеф
18.15 "СуперМама"
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми
19.10 "Один за всіх" 16+
вдома"
22.55 Т/с "Пізнє каяття"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
00.40 Х/ф "Останній танець
Новини"
за мною 2"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" 16+
ICTV
22.55 Т/с "Пізнє каяття"
08.45 Факти. Ранок
00.40 Х/ф "Давайте потан�
09.15,19.20 Надзвичайні
цюємо"
новини
ICTV
10.05 Х/ф "Дияволиця"
11.55, 13.20, 00.45 Х/ф "Па� 08.45 Факти. Ранок
стка" 16+
09.15,19.20 Надзвичайні но�
12.45,15.45 Факти. День
вини
14.30, 16.20, 21.20 Т/с "Кон� 12.05, 13.25 Х/ф "Спеціаль�
такт" 16+
не завдання" 16+
16.50 Х/ф "Хижаки" 16+
12.45,15.45 Факти. День
18.45,21.00 Факти. Вечір
14.25, 16.20, 21.20 Т/с "Кон�
23.15 Х/ф "Каратель" 16+
такт" 16+
02.35 Стоп�10
16.45 Х/ф "Відшкодування
збитків" 16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
18.45,21.00 Факти. Вечір
09.20 Т/с "Грімм" 16+
20.15 Секретний фронт
12.00 Х/ф "Джек і бобове 23.15 Х/ф "Наймані убивці"
дерево"
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
15.20 Хто зверху? 12+
17.15,19.00 Хто проти 09.20 Т/с "Грімм" 16+
блондинок? 12+
12.40 Х/ф "Гарфілд"
20.50 Х/ф "Нерв"
15.20,19.00 Хто зверху? 12+
22.40 Х/ф "Ефект Лазаря" 20.50 Х/ф "Щасливий день
смерті" 16+
ÍÒÍ
22.40 Х/ф "Ніхто не вижив"
08.30,12.30, 16.30, 19.00, 00.20 Т/с "Залишитися в
22.00, 02.30 "Свідок"
живих" 16+
09.00 Х/ф "Убити "Шакала"
ÍÒÍ
10.30, 22.30 Т/с "МакМа�
фія" (16+)
09.00 Х/ф "Чужі тут не хо�
12.50 "Свідок. Агенти"
дять"
14.15 "Таємниці криміналь� 10.30, 22.30 Т/с "МакМа�
ного світу"
фія" (16+)
15.25 "Правда життя
12.50 "Будьте здоровi"
18.20 "Будьте здоровi"
14.15 "Таємниці криміналь�
19.30 "Легенди розшуку"
ного світу"
00.40 "Склад злочину"
15.20 "Правда життя
18.20 "Вартість життя"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
19.30 "Легенди розшуку"
07.00,08.00, 09.00, 15.00, 00.40 "Склад злочину"
19.00, 23.00, 03.55
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
Сьогодні
09.15,04.15 Зірковий шлях 09.15,04.10 Зірковий шлях
10.30,04.35 Реальна місти� 10.30 Реальна містика
ка
12.50 Т/с "Філін" 16+
12.50 Т/с "Філін" 16+
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий
лікар" 16+
лікар" 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
20.10 Ток�шоу "Говорить
раїна"
Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" 12+
21.00 Т/с "Акварелі" 12+
23.20 Зірковий шлях. Вечір
23.20 Контролер
00.00, 02.00 Т/с "Потрібен
00.00,02.00 Т/с "Другий по�
чоловік" 12+
дих" 12+
01.30 Телемагазин

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"
11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп �
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Сидоренки�
Cидоренки" (12+)
21.45 "Право на владу 2020"
00.00 Х/ф "Експедиція
"Ноїв ковчег" (16+)
²ÍÒÅÐ

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"
11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху. Дайджест
22.30 "Вечірній квартал
00.20 Х/ф "Похований жив�
цем" (16+)

²ÍÒÅÐ
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, 23.45
"Речдок"
18.00,01.35 Ток�шоу "Сто�
сується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"

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
ÑÒÁ
23.50 Т/с "Слідчий Горчако�
06.00 "Холостяк � 10" 12+
ва" 12+
00.50 Х/ф "День перший, 09.40, 14.50, 18.15 Т/с
"Пізнє каяття" 16+
день останній"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
ÑÒÁ
Новини"
05.15, 20.15, 22.40 Т/с "Як 19.00 "Наречена для тата 3"
довго я на тебе чека�
12+
ла" 12+
20.50,22.40 "СуперМама"
08.45 "МастерШеф
ICTV
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми
04.10 Скарб нації
вдома"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна� 04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку
Новини"
дітей
18.15 "СуперМама"
04.30,00.45 Факти
19.10 "Один за всіх" 16+
04.50 Т/с "Відділ 44" 16+
22.55 Т/с "Пізнє каяття"
00.40 Х/ф "Несплячі в 05.40 Громадянська оборо�
на
Сіетлі" 16+
06.30 Ранок у великому
ICTV
місті
08.45 Факти. Ранок
08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні 09.15,19.20 Надзвичайні но�
вини
новини
10.05 Анти�зомбі
10.05 Секретний фронт
12.05, 13.20 Х/ф "Змії на 11.35, 13.25 Х/ф "Завзяті
шахраї" 16+
борту літака" 16+
12.45,15.45 Факти. День
12.45,15.45 Факти. День
14.30, 21.20 Т/с "Контакт" 13.55 Х/ф "Костолом" 16+
16.50 Х/ф
"Зламана 15.40,16.20, 22.40 Скетч�
шоу "На трьох" 16+
стріла" 16+
17.25,20.05 Дизель�шоу
18.45,21.00 Факти. Вечір
12+
20.15 Анти�зомбі
23.15 Х/ф
"Мерзенна 18.45 Факти. Вечір
01.15 Х/ф "Дияволиця"
вісімка" 18+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Т/с "Грімм" 16+
12.10 Х/ф "Амулет Земно�
мор'я" 16+
15.30,19.00 Хто зверху? 12+
20.50 Х/ф "Пункт призна�
чення" 16+
22.50 Х/ф "Полароїд" 16+
00.30 Т/с "Залишитися в
живих" 16+

09.20 Половинки 16+
11.20 Топ � модель по�ук�
раїнськи 16+
16.50 Х/ф "Чужий. Заповіт"
19.00 Х/ф "Пункт призна�
чення"
00.10 Т/с "Залишитися в
живих" 16+
ÍÒÍ

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "У моїй смерті
прошу винуватити
Клаву К."
10.30, 22.30 Т/с "МакМа�
фія" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.15 "Таємниці криміналь�
ного світу"
15.20 "Правда життя
19.30 "Легенди розшуку"
00.40 "Склад злочину"

09.00 Х/ф "Постарайся за�
лишитися живим"
10.20 Т/с "МакМафія" (16+)
12.50,04.00 "Правда життя"
14.15 "Таємниці криміналь�
ного світу"
15.20 "Правда життя
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди розшуку"
22.30 Х/ф "Цінний вантаж"
00.30 "Склад злочину"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.15,05.50 Зірковий шлях
09.15,02.30 Зірковий шлях 11.00 Т/с "Про що не роз�
10.30 Реальна містика
повість ріка"
12.50 Т/с "Філін" 16+
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий
лікар" 16+
лікар" 16+
20.10 Гучна справа
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова
21.00 Т/с "Акварелі" 12+
00.00,02.15 Т/с "Невідправ�
23.20 Слідами
лений лист" 12+
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

1+1

06.15,07.05 "Життя відомих
людей 2020"
1+1
08.00 "Сніданок. Вихідний"
08.00 "Сніданок. Вихідний" 09.00 "Лото�Забава"
10.00 "Світ навиворіт"
09.25,04.10 "Світ навиворіт"
12.30 Х/ф "Геркулес" (16+) 17.45 Х/ф "Три горішки для
14.20 Х/ф "Вихід
Попелюшки"
17.10 Х/ф "Хроніки Нарнії 19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
19.30,05.25 ТСН
21.00 Х/ф "Привид" (16+)
20.20 "Чистоnews 2020"
23.20 Х/ф "Непристойна
20.30 "Вечірній квартал
пропозиція" (16+)
21.45 "Вечірній квартал"
01.45 Х/ф "Експедиція
23.20 "Світське життя. 2020"
"Ноїв ковчег" (16+)
01.15 "Ліга сміху. Дайджест
"Готуємо разом"
"Орел і решка
09.00 "Готуємо разом
Т/с "Її чоловіки" 12+
10.00 "Корисна програма"
Х/ф "Під одним да�
11.00 Х/ф "Підкидьок"
хом"
12.30 Х/ф "Кортик"
16.20 Х/ф "Біле сонце пус� 18.30 Х/ф "Ібіца"
20.00 "Подробиці"
телі"
18.00, 20.30 Т/с "Слідчий 20.30 Х/ф "Другий шанс"
22.30 Х/ф "Коханці"
Горчакова" 12+
00.25 "Речдок"
20.00,02.10 "Подробиці"
22.30 "Ювілейний бал
ÑÒÁ
00.05 Х/ф "Другорядні
08.00 Х/ф "Відпустка за
люди"
власний рахунок"
ÑÒÁ
10.25 "Хата на тата" 12+
05.45,09.30 "Неймовірна 12.15 Т/с "Папаньки" 12+
правда про зірок"
16.30 "МастерШеф
07.35 Т/с "Коли ми вдома" 19.00 "Слідство ведуть ек�
10.20 "Хата на тата" 12+
страсенси" 16+
14.45 Т/с "Папаньки" 12+ 19.55,21.00 "Один за всіх"
19.00 "МастерШеф
22.00 "Я соромлюсь свого
21.25 "Х�Фактор � 10"
тіла" 16+
01.20 "Вагітна у 16" 16+
²ÍÒÅÐ

09.00
10.00
13.00
16.45

ICTV

07.15 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну"
09.25, 13.00 Т/с "Контакт"
12.45 Факти. День
13.15 Т/с "Поганий хоро�
ший коп" 16+
15.10 Х/ф "Ґранд�реванш"
17.10 Х/ф "Стій! Бо моя
мама стрілятиме"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Смертельні пе�
регони" 16+
21.00 Х/ф "Смертельні пе�
регони�3" 16+
22.50 Х/ф "Смертельні пе�
регони�2" 18+
00.40 Х/ф
"Мерзенна
вісімка" 18+

ICTV

09.50, 13.00 Т/с "Відділ 44"
12.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Стій! Бо моя
мама стрілятиме"
15.00 Х/ф "Смертельні пе�
регони�3" 16+
16.50 Х/ф "Смертельні пе�
регони" 16+
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Погоня за ура�
ганом" 16+
22.15 Х/ф "Автобан" 16+
00.00 Х/ф "Смертельні пе�
регони�2" 18+
01.50 Х/ф "Завзяті шахраї"
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.40 Хто зверху? 12+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
09.40 М/ф "Ману"
08.20 Хто проти блонди� 11.00 М/ф "Тарзан"
нок? 12+
13.00 Х/ф "Джордж із
10.10 Хто зверху? 12+
джунглів"
15.50 М/ф "Тарзан"
14.40 Х/ф "Книга джунглів"
17.30 Х/ф "Джордж із 16.30 Х/ф "Людина � павук"
джунглів"
23.40 Х/ф "Дум" 18+
19.10 Х/ф "Книга джунглів" 01.40 Т/с "Залишитися в
21.00 Х/ф "Людина � павук"
живих" 16+
23.20 Х/ф "Пункт призна� 02.20 Зона ночі
чення 5" 18+
ÍÒÍ
01.00 Т/с "Залишитися в
06.25 Х/ф "Прокинутися у
живих" 16+
Шанхаї"
02.50 Зона ночі
08.00 "Слово Предстоятеля"
ÍÒÍ
08.05 "Страх у твоєму домі"
09.05 Х/ф "Фронт за лінією 11.35 Х/ф "Формула кохан�
фронту" (12+)
ня"
12.15 "Легенди розшуку"
13.10 Х/ф "Сто грамів"
15.40,03.15 "Випадковий 14.35 Х/ф "Полум'я"
свідок"
17.15 Х/ф "Порятунок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00 Х/ф "Дівчина без ад�
19.00,02.35 "Свідок"
реси"
19.30 Х/ф "Формула кохан� 20.45 Х/ф "Висота"
ня"
22.30 Х/ф "Фанфан�тюль�
21.15 Х/ф "Порятунок"
пан"
23.00 Х/ф "Цінний вантаж" 00.25 Х/ф "Казка про жінку
та чоловіка"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,05.50 Зірковий шлях
08.00, 15.20 Т/с "Акварелі"
17.00, 21.00 Т/с "Віражі
долі" 12+
20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с "Обираючи
долю" 12+
03.20 Реальна містика

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Т/с "Ноти кохання"
12.50 Т/с "Невідправлений
лист" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Якщо ти
мене пробачиш" 12+
19.00 Сьогодні
23.00, 02.15 Т/с "Дитина на
мільйон" 12+
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Середа, 27 травня 2020

Заклади дошкільної освіти Романівщини
готуються до відкриття в умовах карантину
Про це повідомляє відділ освіти при Романівській
РДА.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року № 392 п. 4
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (COVID‑19),
спричиненої коронавірусом SARS-COV‑2,
та етапів послаблення протиепідемічних
заходів», з 25 травня дозволяється відкриття
закладів дошкільної освіти.
25.05.2020 року відділом освіти райдержадміністрації проведено онлайн-нараду
керівників закладів дошкільної освіти.
В ході наради розглянуто законодавчоправові акти щодо організації протиепідемічних заходів у ЗДО на період карантину.
Участь в онлайн-нараді взяла начальник
відділу освіти РДА Гаврилова О. Л., яка
відмітила особливості організаційних
протиепідемічних заходів у ЗДО, акцентувала увагу на неухильне забезпечення та
виконання працівниками ЗДО інструкції
про охорону здоров’я дітей, підвищення
особистої відповідальності керівників, вихователів, медичних працівників і всього
обслуговуючого персоналу. Особлива роль

відводиться поліпшенню організації харчування, наявності сертифікатів якості,
якості приготування їжі, виконанню натуральних норм, забезпеченню та виконанню
санітарних правил харчоблоків, технологічному та холодильному обладнанню.
Планується передбачити функціонування
необхідної та зручної для батьків мережі
ЗДО. Методичній службі ЗДО пропонується розробити рекомендації та добірки
ігрових вправ для вихователів та батьків,
які передбачають обмеження безпосереднього фізичного контакту між дітьми та
дорослими. Постійно в режимі онлайн
забезпечувати інформування батьків щодо
встановлених обмежень та норм здійснення прийому дітей до закладу на період
карантину.
Методист РМК Рудь О. А. зосередила
увагу учасників онлайн-наради на спільному наказі Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства освіти і науки України
від 30.08.2005 року № 432/496, що стосується
забезпечення та виконання: Положення про
медичний кабінет ЗДО; Положення про ізолятор ЗДО; Перелік оснащення медичного
кабінету ЗДО; Перелік лікарських засобів та
виробів медичного призначення у медичному кабінеті ЗДО для надання невідкладної
медичної допомоги.

За словами Оксани Гаврилової, заклади
дошкільної освіти на Романівщині працюватимуть після проведення співбесід з головами
сільських, селищних голів та завідуючими від-

повідних ДНЗ щодо їх готовності працювати
в умовах карантину (COVID19). Лише після
ретельних висновків усіх відповідних комісій
буде прийняте рішення про роботу ДНЗ.

Пільги зі сплати земельного податку
для учасників АТО (операції об’єднаних сил)
Податковим кодексом України
визначено, що платниками земельного податку є власники земельних
ділянок, земельних часток (паїв)
та землекористувачі, а об’єктами
оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або
користуванні, та земельні частки
(паї), які перебувають у власності
(ст. 269–270 Податкового кодексу
України). Відповідно до п. 286.1
ст. 286 Податкового кодексу України
(далі – ПКУ), підставою для нарахування земельного податку є дані
державного земельного кадастру.
Нарахування фізичним особам
сум земельного податку проводиться контролюючими органами – територіальними органами
Державної податкової служби
України (за місцем знаходження
земельної ділянки), які надсилають
(вручають) платникові за місцем
його реєстрації до 1 липня поточного року Конкретна сума податку
зазначається у податковому повідомленні-рішенні про внесення
податку за формою, встановленою
статтею 58 ПКУ.

Фізичні особи зобов’язані сплатити податок протягом 60 днів
з дня вручення податкового повідомлення-рішення (абзац перший
пункту 287.5 статті 287 ПКУ).
Водночас згідно з підпунктом
281.1.4 пункту 281.1 статті 281 ПКУ
від сплати земельного податку
звільняються ветерани війни та
особи, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» зі змінами та доповненнями (далі – Закон).
Ветеранами війни є особи, які
брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території
інших держав. До ветеранів війни
належать: учасники бойових дій,
особи з інвалідністю внаслідок
війни, учасники війни (стаття 4
Закону).
Тобто від сплати земельного
податку звільняються фізичні
особи, які брали участь в антитерористичній операції (в операції
об’єднаних сил) та відповідно до
норм Закону визнані ветеранами
війни. При цьому звільнення від

сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні
ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм,
встановлених п. 281.2 ст. 281 ПКУ.

При цьому звільнення від
сплати земельного податку,
передбачене для такої категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну
ділянку за кожним видом
використання у межах граничних норм, зокрема:
1) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі
не більш як 2 гектари;
2) для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка): у селах – не
більш як 0,25 гектара, в селищах –
не більш як 0,15 гектара, в містах –
не більш як 0,10 гектара;
3) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10
гектара;
4) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01
гектара;

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
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5) для ведення садівництва – не
більш як 0,12 гектара.
Тож для звільнення від сплати земельного податку особа, яка
має підстави для отримання пільг,
повинна надати контролюючому
органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної
форми та документи, що посвідчують її право на пільгу, зокрема по-

свідчення «Учасник бойових дій».
Якщо ви або ваші знайомі зіткнулися з правовими проблемами,
просимо звертатися за безоплатною правовою допомогою до Романівського бюро правової допомоги,
за адресою: смт Романів вул. Сергія
Лялевича, 2 (4-й поверх, каб. 425).
Романівське бюро
правової допомоги

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агентством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса:
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної
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