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БЕЗКОШТОВНОРекомендована ціна - 3,00 грн
У Романові вітер зірвав дах  
з нового корпусу лікарні 

Лариса Бджілка

17 квітня відбулася 40-а 
позачергова сесія Романів-
ської районної ради сьомого 
скликання.

На засіданні були присутні лише де-
путати. Сесія відбулася з дотриманням ка-
рантинних норм в зв’язку з коронавірусною 
інфекцією. Під час засідання було розгля-
нуто ряд важливих питань.

Голова Романівської районної ради 
Олександр Кондратюк та голова Рома-
нівської РДА Василь Флуд висловили слова 
щирої вдячності, вручаючи депутату Ро-
манівської ради Олегу Данилюку відзнаку 
«Честь і слава Романівщини», який під 
час масштабної пожежі в селі Борятин 
проявив професіоналізм в організації за-
ходів з ліквідації пожежі та особисто гасив 
полум’я на передовій.

Під час сесії розглянули та прийняли 
рішення про перерозподіл коштів у зв’язку 
із епідемією коронавірусної інфекції, зокре-
ма скасували заплановані витрати на суму 
1 129 379,00 грн: відділ освіти – 378 279,00 

(підвезення учнів у ЗОШ); 
243 100,00 (харчування пільго-
вої категорії учнів); спортивні 
заходи – 100 000,00; терцентр – 
30 000 (оплата за енергоносії); 
оздоровлення учнів – 100 000,00; 
КНП «Романівська лікарня» – 
100 000,00 (коригування проек-
тної документації будівництва 
лікувального корпусу); 40 000,00 
(ремонт приміщення райвійсь-
ккомату); сектор культури – 
84 500,00 (зменшення стиму-
люючих виплат працівникам 
школи мистецтв); 3 500,00 (від-
рядження); 50 000,00 (оплата за 
енергоносії).

Дані кошти спрямували на 
наступне:

• 693 286,00 – КНП «Рома-
нівська лікарня» (погашення 
заборгованості із заробітної плати станом 
на 1 квітня 2020 р.;

• 50 000,00 – КНП ЦПМСД (медикаменти 
та засоби захисту);

• 60 000,00 – Романівський районний 
сектор УДСНС (програма забезпечення 
пожежної безпеки та захисту населення 
і території Романівського району від над-
звичайних ситуацій);

• 40 000,00 – Романівське відділення РВ 
УМВС (комплексна програма профілактики 
злочинності у Романівському районі);

• 286 093,00 – резервний фонд районного 
бюджету.

Також депутатами було прийнято рі-
шення про можливість проведення сесії 
в режимі онлайн у зв’язку із надзвичайною 
ситуацією.

УВАГА!
Якщо ви стали свідком події, хочете повідомити 

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

Під час позачергової 
сесії депутати 

Романівської райради 
перерозподілили кошти 

СЕРЕДА

с. 2

Як посилили відповідальність  
за паління сухої трави? с. 8

с. 4

Додаткові обмеження  
у відвідуванні місць поховань 
(кладовищ) на Романівщині 
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Щодо оформлення 
податкової знижки

Житомирське управління 
ГУ ДПС у Житомирській об-
ласті нагадує, що громадяни, 
які впродовж 2019 року поне-
сли витрати щодо сплати за 
навчання, користувалися іпо-
течним кредитом, орендували 
житло як внутрішньо перемі-
щені особи чи понесли витра-
ти в зв’язку з усиновленням, 
сплатою страхових внесків за 
довгостроковими договорами 
страхування життя або ж ро-
били пенсійні внески в межах 
недержавного пенсійного стра-
хування чи отримали послуги 
репродуктивної медицини, 
можуть скористатися правом 
на податкову знижку.

Для отримання податкової 
знижки громадянам необхідно 
подати до контролюючого ор-
гану за місцем своєї реєстра-
ції декларацію про майновий 
стан і доходи. Термін подан-
ня декларації для реалізації 
права на податкову знижку – 
31 грудня 2020 року.

Зважаючи на запрова-
дження карантину,  у по -
датковій службі звертають 

увагу на необхідність по -
дання такої декларації через 
електронний кабінет. Вхід 
до кабінету здійснюється за 
адресою: http://cabinet.tax.
gov.ua або через офіційний 
вебпортал ДПС.

Всі витрати, які вказують-
ся для отримання податкової 
знижки, мають бути фактич-
но здійснені у звітному, тобто 
2019 році та обов’язково під-
тверджені документально. 

Це можуть бути платіжні та 
розрахункові документи, кви-
танції, фіскальні або товарні 
чеки, прибуткові касові ордери 
тощо. До поданої декларації 
для отримання податкової 
знижки підкріплюються скан-
копії документів.

Сектор забезпечення  
роботи Житомирського 

управління ГУ ДПС  
у Житомирській області

У Романові вітер зірвав дах 
з нового корпусу лікарні

Лариса Бджілка

16 квітня сильний вітер пошко-
див дах на Романівській лікарні.

Як повідомляють синоптики, 
у той день пориви сягали 39 км/год. 
Частину покрівлі на новому кор-
пусі Романівської лікарні вітер 
нещадно згорнув та пожмакав, як 
аркуш паперу.

Вітер розгулював по всій Ро-
манівщині, валив дерева, зривав 
шифер з житлових будинків, 
здіймав по полях піщані бурі та 
ніс їх у населені пункти. Чимало 
з них залишалися без світла. Під 
вечір вітер стих.

Варто сказати, що вже у субо-
ту, 18 квітня, дах на Романівській 
лікарні було полагоджено.

ОГОЛОШЕННЯ
Продам багаторічні квіти: іриси, флокси, крокуси, 

любисток, живокіст та саджанці малини (ремонтант-
на). Дзвоніть за телефоном: 067-13-94-738.

*****
Продам коров'ячий гній. Ціна договірна. Звертатися 

за тел.: 068-72-43-392.

*****
Продам саджанці вишні (лутовка), телефонуйте 

за номером: 068-245-96-70. 

*****
У Романові продаються: дерев`яна вагонка, до-

шка для підлоги, фальш-брус, обрізна дошка, балки, 
крокви, штахети. Тел.: 068-72-77-797. 

ПОДЯКА
Голова Романівської районної державної адміністрації 

Василь Флуд і голова Романівської районної ради Олек-
сандр Кондратюк дякують рятувальникам за допомогу у 
ліквідації пожежі в селі Борятин. Висловлюють найщиріші 
слова вдячності від райдержадміністрації, районної 
ради та жителів села Борятин Романівського району 
відділенню рятувальників 26-ї Державної пожежно-
рятувальної частини, які брали участь у гасінні пожежі. 
Незважаючи на велику площу пожежі та досить складні 
умови гасіння, пожежники-рятувальники проявили свої 
найкращі професійні якості, за що ми їм дякуємо. 

Також бажаємо швидкого одужання пожежнику, який 
потрапив у реанімацію Чуднівської ЦРЛ. 

Вдячні вам за розуміння та співпрацю, успіхів вам та 
колективу у нелегкій справі.

Також дякуємо усім, хто долучився до гасіння пожежі 
на територіях Годиської та Карвинівської сільських рад.

На Романівщині склалася критична 
ситуація із пожежами в екосистемах

Причиною зазначених пожеж є 
людська безвідповідальність, адже 
траву підпалюють навмисно або 
вона займається від залишеного ба-
гаття чи викинутого недопалка. Ще 
й весна видалася вітряною та сухою, 
тому наші смарагдові поля й степи 
затягнуло зловонним чорним димом, 
а вогонь на сотнях гектарів зжирає все 
живе на своєму шляху. Те, що коїться 
нині у наших екосистемах, – не менш 
страшне зло, аніж коронавірус, із роз-
повсюдженням якого, між іншим, 
також невпинно борються наші ря-
тувальники.

Коронавірус ми подолаємо. А на 
цій випаленій землі жити нашим 
нащадкам. Давайте нарешті поста-
вимося до цієї глобальної проблеми 
відповідально та припинимо про-
водити спалювально-очисні роботи. 

Адже це не допомога екосистемам, 
а їх свідоме знищення.

Наполегливо прошу жителів ра-
йону не шкодити довкіллю та собі. 
Пам’ятайте, якщо ви помітили не-
велике загоряння трави або тліючу 
підстилку від покинутого багаття, 
намагайтеся загасити його самі. Іно-
ді досить просто затоптати полум'я 
(ще потрібно почекати й перекона-
тися, що трава або підстилка дійсно 
не жевріють, інакше вогонь може 
з’явитися знову).

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

Пер екон ли во  п р ош у  вас  – 
пам’ятайте про свою безпеку, а також 
рідних і близьких!

Олександр Палій, головний 
інспектор  Романівського РС
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Посівна 2020 в Україні
Марина Василенко

В Україні вже по-
сіяно третину всіх 
ярих зернових, зерно-
бобових та технічних 
культур.

Як повідомляють у Міністерстві 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України, 
станом на 16 квітня посіяно 4,8 млн 
га (+2,1 млн га за тиждень) ярих зер-
нових, зернобобових та технічних 
культур, що становить 32% до про-
гнозу (15,3 млн га). Аграрії практич-
но закінчили посів гороху 375,6 тис. 
га (95%) та вівса 92,5 тис. га (97%), 
відповідно до прогнозу (396,5 тис. 
га та 95,6).

«Наступні тижні – найактивніша 
фаза весняної посівної кампанії 2020 
року. На сьогодні посіяно третину 
всіх ярих зернових, зерно-бобових 
та технічних культур. Незважаючи 
на ускладнені погодні умови, зо-
крема, на дефіцит продуктивної 
вологи у верхніх шарах грунту та 
нічні заморозки, посівна проходить 
швидкими темпами і в оптимальні 
строки», – зазначив міністр розвитку 
економіки, торгівлі та сільського гос-
подарства України Ігор Петрашко.

Зокрема, посіяно:

• ярої пшениці – 115,5 тис. га із 
прогнозованих 132,5 тис. га;

• ярого ячменю – 872,7 тис. га із 
1,1 млн га;

•  к ук у рудзи –  1  млн га  із 
5,4 млн га;

• цукрових буряків – 188,8 тис. 
га із 209 тис. га;

•  с о н я ш н и к у  –  2  м л н  г а 
і з 6,2 млн га;

• сої – 116,5 тис. га з прогнозова-
них 1,4 млн га.

Лідерами за темпами сівби цьо-
го тижня були агровиробники Ві-
нницької (+375,75 тис. га), Полтавської 
(+272,4 тис. га) та Сумської (+263,2 тис. 
га) областей.

Прогнозована площа основних 
ярих культур (10 культур) складає 
15,26 млн га, що на 0,3 млн га біль-
ше, ніж у 2019 році. У структурі 
посівів ярої групи, за прогнозами, 
збільшиться частка кукурудзи та 
соняшнику, зменшиться ячменю, 
сої та цукрового буряку.

МОЗ закликає долучитися 
до всеукраїнської кампанії 
#ПідтримуюЛікарів, символом 
якої стала червона стрічка

Червона стрічка з вузликом є 
символом єднання та солідар-
ності з українськими медиками. 
Вона ніби єднає українців і ліка-
рів в одну лінію підтримки.

У складний для України і всього світу період 
на передовій боротьби з коронавірусною хворо-
бою перебувають медики. Вони ризикують своїм 
здоров’ям заради безпеки мільйонів українців, 
рятуючи пацієнтів 24/7.

«Захист медиків є пріоритетним завданням 
МОЗ. Щодня ми працюємо над тим, аби забезпе-
чити їх усім необхідним. Зокрема, вже найближ-
чими днями у всі регіони надійде понад 71 тис. 
захисних костюмів. Але не менше лікарі потре-
бують підтримки та вдячності від суспільства, – 
сказав сьогодні міністр охорони здоров’я України 
Максим Степанов. – Захисні костюми лікарів – це 
велика кількість вузлів. Цей багатошаровий захист 
від зараження тримається на вузлах! Вони стали 
своєрідним символом захисту та боротьби з пан-
демією. Сьогодні я хочу зав’язати червону стрічку 
на знак підтримки та солідарності з українськими 
медиками і закликаю кожного долучитися до нашої 
соціальної кампанії #ПідтримуюЛікарів».

Долучитися до акції можна, розмістивши 
червону стрічку з вузликом на сторінках видань, 
в ефірі телеканалів, профілях у соціальних мережах 
або зав’язавши на зап’ясті. Не соромтеся дякувати 
медикам за самовіддану працю у боротьбі з коро-
навірусною хворобою.

Кампанія ініційована Міністерством охорони 
здоров’я України за підтримки креативної агенції 
Postmen та UNICEF Україна.

Як змінився державний бюджет  
через коронавірус?

Коронавірус вніс 
свої корективи в жит-
тя кожного українця 
і країни в цілому.

Через сповільнення темпів еко-
номіки в умовах карантину вже 
зараз зрозуміло, що держбюджет, 
ухвалений наприкінці минулого 
року, виконати нереально. Щоб 
Україна змогла працювати у нових 
умовах і ефективно протистояти 
епідемії, уряд переглянув осно-
вні показники бюджету. Як пере-
розподілили кошти, аналізували 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Загальні показники
Згідно із законом, доходи бю-

джету скоротяться до 975,8 млрд 
гривень, що на 119,7 млрд грн мен-
ше, ніж було заплановано раніше. 
Водночас витрати зростуть на 
82,4 млрд грн до 1 266,4 млрд грн. 
Граничний дефіцит бюджету 
розрахований на рівні 298,4 млрд 
гривень. Покривати його плану-
ють за рахунок кредитів на суму 
296,7 млрд грн, а також надхо-
джень від приватизації у розмірі 
0,5 млрд грн.

Відповідно до нових 
розрахунків, уряд очікує 
падіння ВВП на 3,9%. 
Рівень безробіття – 9,4% 
проти прогнозованого 
8,1%, а середньорічний 
курс гривні 29,5 грн/дол 
замість 27 грн/дол.  
Інфляція прискориться 
до 8,7%.

Прем'єр-міністр Денис Шми-
галь вже назвав ухвалений закон 
«бюджетом надзвичайної ситуа-
ції». Та попри погіршення про-

гнозу щодо основних економічних 
показників, в уряді сподівають-
ся на відновлення економічного 
зростання вже у другій половині 
цього року. Підставами для цьо-
го називають високий попит на 
українську аграрну продукцію 
у світі, зниження цін на імпортні 
енергетичні товари.

Водночас опозиція критикує 
ухвалення держбюджету за ура-
хування зовнішніх запозичень без 
прийняття банківського законо-
проєкту, який дозволить залучити 
гроші МВФ.

Скорочення та компроміси
Попри гарячу дискусію навко-

ло урізання фінансування культу-
ри і освіти, урядовцям і депута-
там вдалось досягти компромісу. 
Фінансування культури усе-таки 
зменшиться, але не так суттєво, як 
у попередній версії проєкту. Так, 
Міністерство культури отримає 
7,7 млрд грн. Ці кошти підуть на 
Український культурний фонд, 
фінансову підтримку театрів, збе-
реження історико-культурної та 
архітектурної спадщини, підтрим-
ку кінематографу, фінансування 
Українського інституту книги та 
Українського інституту національ-
ної пам’яті.

Так само вдалось зберегти фі-
нансування ключових програм 
Міністерства освіти і науки. Зо-
крема, 1 мільярд гривень субвен-
ції на «Нову українську школу». 
У повному обсязі збережені кошти 
на виплату заробітних плат вчи-
телям та стипендій студентам. 
Найбільше скорочення торкнулось 
грантових освітніх програм. Від-
мовилися від Фонду президента 
з підтримки освіти, звідки давали 
стипендії обдарованим студентам, 
створення Фонду розвитку закла-
дів вищої освіти та підтримки на-
укових розробок. У депутатській 
більшості кажуть, що не скасову-

ють ці програми назавжди, адже 
їх можливо відтермінувати і після 
кризи – відновити.

Чи не найбільше опозиція 
критикує бюджет за скорочення 
фінансової підтримки регіонів. 
Так, повністю скасовано субвен-
ції на розвиток ОТГ, хоча у по-
передньому бюджеті на них було 
передбачено 2,1 мільярда гривень. 
Крім того, зменшено фінансуван-
ня Фонду регіонального розвитку 
на 2,6 млрд грн до 4,9 млрд грн. 
У Мінрегіоні кажуть, що залишені 
витрати дозволять закінчити вже 
розпочаті будівництва і зберегти 
робочі місця. Але у перспективі 
реалізовувати великі інфраструк-
турні проєкти на місцях буде 
складно.

Водночас, як і планувалось, 
в Україні триватиме проєкт «Ве-
лике будівництво», у межах яко-
го на дороги місцевого значення 
спрямують 22,2 млрд грн. Так само 
збережена програма дотацій агра-
ріям на рівні 4 мільярдів гривень.

Фонд боротьби 
з коронавірусом

Новий бюджет передбачає ство-
рення Фонду боротьби з коронаві-
русом із фінансуванням в обсязі 
64,67 млрд грн. Ці кошти підуть 
на додаткові виплати медикам, за-
купівлю медичного обладнання: 
тестів для виявлення COVID-19, 
апаратів штучної вентиляції легень, 
засобів індивідуального захисту.

«Акумульовані у стабілізацій-
ному фонді гроші підуть на заку-
півлю ліків, медичних засобів, на 
надбавки для медиків, на зарплати 
всіх, хто бореться з COVID-19. Фонд 
також працюватиме над подолан-
ням наслідків епідемії», – зазначив 
голова бюджетного комітету Ради 
Юрій Арістов.

Через фонд виплачуватимуть 
допомогу українцям, які через 

коронавірус втратили роботу, 
і надаватимуть грошову допомогу 
родинам медичних працівників, 
які загинули від COVID-19.

Ще один важливий антикризо-
вий захід – це збільшення видатків 
Пенсійного фонду на 29,7 млрд грн.

«Це необхідно для того, щоб 
вже у травні провести індексацію 
пенсій, а також виплатити пен-
сіонерам, які отримують менше 
5 тис. грн, допомогу у розмірі 
1 тис. грн», – пояснив Денис Шми-
галь.

Разом із соціальною підтрим-
кою українців депутати підтрима-
ли обмеження зарплат чиновників 
на час карантину. Вони не можуть 
перевищувати 10 мінімальних 
зарплат, а саме 47 тисяч гривень. 
Обмеження буде стосуватись усіх 
держслужбовців, у тому числі 
суддів, народних депутатів, про-
курорів, працівників Нацбанку 
і антикорупційних органів.

Медицина і оборона – 
у пріоритеті

Видатки на оборонну та ме-
дичну галузь не скорочувати-
муть. Реформа Збройних сил 

буде тривати далі. Причому 
125 млрд гривень, що передба-
чені на оборону, – це найбіль-
ша сума за роки війни. Понад 
22,7 млрд грн піде на закупівлю, 
модернізацію, ремонт озброєн-
ня і військової техніки.

«Жодна гривня, закладена на 
оборону України, не буде зрізана. 
Усі реформи армії, закупівля су-
часного озброєння, виготовлен-
ня оборонної продукції будуть 
продовжені», – запевнив у відеоз-
верненні Президент Володимир 
Зеленський.

Н а ц і о н а л ь н а  с л у ж б а 
здоров’я також отримає додат-
кове фінансування у розмірі 
15,8 млрд грн для реалізації 
програми державних гарантій 
медичного обслуговування на-
селення. Окремо перебачено 
900 млн грн на екстрену медич-
ну допомогу.

Економісти кажуть, що бо-
ротьба з епідемією змінила не 
тільки Україну, а й усю світову 
економіку. Ухвалені зміни до 
бюджету просто зафіксували 
нову реальність. Наскільки ре-
алістичними будуть ці цифри – 
покаже час.



4 Середа, 22 квітня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Актуально

Для учнів початкових 
класів теж показувати- 
муть телеуроки

Наприкінці квітня у меж-
ах проєкту «Всеукраїнська 
школа онлайн» планують 
запустити відеоуроки для 
учнів 1–4-х класів. Про це по-
відомляє Освіторіа Медіа.

Спочатку планують тестово запустити 
уроки на YouTube-каналах, щоб отримати 
відгуки учнів, батьків та освітян.

Про все це розповів голова Комітету 
Верховної Ради України з питань освіти, 
науки та інновацій Сергій Бабак під час 
онлайн-конференції EdCamp 2020. Під час 
онлайн-зустрічі «5 гарячих запитань до ко-
мітету Верховної Ради з питань освіти, науки 
та інновацій» з ним спілкувалися майже 
3 тисячі учасників.

«Ми із самого початку запуску школи 
онлайн думаємо, як це зробити для учнів 
1–4-го класу. Учням, особливо 1–2-го класу, 
не заходить той формат, який ми зараз ро-
бимо. 20 хвилин тримати увагу до екрана 
дуже важко. Ми довго дискутували та вже 
вийшли на якийсь формат і починаємо го-
тувати для 1–4-го класу.

Ми плануємо 
вже до п’ятниці 
змонтувати перші 
кілька днів й запро-
сити фокус-групу 
молодших дітей, 
щоб побачити їхню 
реакцію. Важливо, 
щоб це було цікаво 
й сприймалося ді-
тьми. Запустимо 
в ефірі приблизно 
з 27 квітня, мож-
ливо,  й  ран іше. 
Можливо, спочатку 
тестово зробимо на 
YouTube-каналах, 
щоб отримати фід-
бек»,  –  повідомив 
Сергій Бабак.

К р і м  т о г о , 
у МОН визнали по-

милки у телеуроках для школярів. Наступні 
уроки, що вийдуть для школярів на телеба-
ченні, планують перевіряти перед виходом, 
залучивши незалежних експертів.

«У низці відеоуроків, що вийшли 
впродовж останніх 5 днів, були помилки, 
які не вилучили з відео на етапі вироб-
ництва. Ситуація, коли в ефір виходить 
матеріал з помилками, – неприпустима. 
Основна причина цього – брак часу. Від 
ідеї створення курсу до першого виходу 
в ефір пройшло всього 2 тижні. Усі уроки 
виходили з продакшну вночі напередодні 
виходу в ефір – близько 30 відео на добу. За 
таких термінів на обов’язкову експертну 
перевірку уроків не вистачило часу», – по-
відомили у МОН, підсумовуючи результа-
ти роботи першого тижня проєкту «Все-
українська школа онлайн». У міністерстві 
додали, що надалі намагатимуть уникати 
подібних помилок.

«Наразі всі, хто залучений до підготовки 
уроків, максимально працюють над тим, 
щоб з наступного тижня уникнути таких 
ситуацій. Зокрема, до перевірки уроків до-
лучаться незалежні експерти, які зможуть 
переглядати відео та вносити правки до ви-
ходу в ефір», – пообіцяли у МОН.

КОРОНАВІРУС АТАКУЄ:  
на Житомирщині – 270 випадків

Станом на 10:30 21 квітня у Жито-
мирській області всього зареєстровано 
270 лабораторно підтверджених ви-
падків гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, з яких 44 – нових.

Про це йшлося 21 квітня на брифінгу заступника голо-
ви ОДА Віктора Градівського та начальника управління 
охорони здоров’я ОДА Миколи Суслика.

Заступник голови ОДА поінформував про те, що на 
Житомирщині Великодні богослужіння пройшли без гру-
бих порушень.

«Передусім хочу подякувати керівникам наших христи-
янських церков, які з великою відповідальністю поставилися 
до здоров’я жителів нашої області, дотримались усіх правил 
карантину та змогли провести богослужіння в режимі 
онлайн», – сказав Віктор Градівський.

Відповідаючи на запитання журналістів, начальник 
управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик зазна-
чив, що на сьогодні в області зареєстровано 36 медичних 
працівників, що захворіли на COVID-19, серед яких немає 
жодного тяжкого хворого. Більша частина медиків пере-
бувають на амбулаторному лікуванні.

Нагадуємо, що керівництво Житомирської ОДА щодня 
у форматі онлайн-брифінгу повідомляє про епідемічну 
ситуацію на Житомирщині щодо коронавірусної інфек-
ції. Кожен може дивитися трансляцію брифінгу в режимі 
реального часу на сторінці Житомирська ОДА у Фейсбуці.

Наразі на Романівщині не зафіксовано жодного випадку 

COVID-19, по одному хворому на коронавірус зафіксовано 
у Любарському та Чуднівському районах.

За даними Центру громадського здоров’я України, станом 
на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених 
випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів оду-
жали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Наразі ситуація по областях України виглядає таким 
чином:

• Вінницька область – 338 випадків;
• Волинська область – 174 випадки;
• Дніпропетровська область – 122 випадки;

• Донецька область – 16 випадків;
• Житомирська область – 270 випадків;
• Закарпатська область – 205 випадків;
• Запорізька область – 137 випадків;
• Івано-Франківська область – 556 випадків;
• Кіровоградська область – 247 випадків;
• м. Київ – 892 випадки;
• Київська область – 356 випадків;
• Львівська область – 256 випадків;
• Луганська область – 25 випадків;
• Миколаївська область – 41 випадок;
• Одеська область – 146 випадків;
• Полтавська область – 101 випадок;
• Рівненська область – 341 випадок;
• Сумська область – 84 випадки;
• Тернопільська область – 435 випадків;
• Харківська область – 77 випадків;
• Херсонська область – 70 випадків;
• Хмельницька область – 49 випадків;
• Чернівецька область – 988 випадків;
• Черкаська область – 186 випадків;
• Чернігівська область – 13 випадків.
На амбулаторному лікуванні – 4 089 пацієнтів, з них – 302 

дитини. Усього госпіталізовано 2 036 осіб, з них – 97 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 

161 людина, з них – 84 чоловіки та 77 жінок. Серед померлих 
переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 367 людей вже одужали, з них 18 дітей, – повтор-
не лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. 
В Україні пік пандемії очікують на середину травня.

За матеріалами Житомирської ОДА, МОЗ України

Додаткові обмеження 
у відвідуванні місць поховань 
(кладовищ) на Романівщині

Лариса Бджілка

Комісією з питань техно-
генно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 
в зв’язку із необхідністю до-
тримання заходів безпеки 
та з метою запобігання по-
ширенню розповсюдженню 
коронавірусної інфекції, було 
рекомендовано сільським та 
селищним радам прийняти 
рішення про тимчасові об-
меження у відвідуванні місць 
поховань (кладовищ) на тери-
торії усіх населених пунктів 
Романівського району.

У зв’язку з вищевказани-
ми рекомендаціями, сільські та селищні 
ради рішенням відповідних виконкомів 
прийняли наступні додаткові рішення по 
обмеженнях:

– Заборонити відвідування кладовищ 
населенням, окрім поховань, під час яких 
зобов’язати дотримуватися норм санітар-
но-епідеміологічної безпеки та наявності 
засобів особистого захисту;

– Заборонити здійснення на кладови-
щах священнослужителями поминальних 
обрядів;

– Перенести поминальні дні з квітня 
2020 року на Троїцьку поминальну суботу 
6 червня 2020 р.;

– Заборонити відвідування населенням 
лісових масивів на території сільської ради 
у вихідні та святкові дні;

– Заборонити на території сільської 
ради функціонування роздрібної торгівлі 
з лотків будь-якими товарами.

Громадянам наполегливо рекомендувати:
– Утриматись від відвідування храмів, 

пересування та перебування у громадських 
місцях;

– У разі участі у богослужінні намага-
тися перебувати на відкритому повітрі, не 
заходячи до приміщення;

– Використовувати захисні маски та 
дезінфікуючі засоби;

– Уникати прямого контакту із священ-

нослужителями та іншими віруючими між 
собою під час організації богослужінь чи 
інших релігійних обрядів;

– Віряни, що досягли 60-річного віку, 
повинні перебувати на самоізоляції.

Священнослужителям місцевої релігій-
ної парафії у разі відвідування окремими 
громадянами храму вказати за необхід-
ність:

– Організувати контроль за перебуван-
ням у храмі не більше, аніж 10 осіб під час 
проведення відповідних обрядів, з ураху-
ванням самих священнослужителів, які 
здійснюють священнодійство;

– При здійсненні будь-якого священ-
нодійства слідкувати за дотриманням 
дистанції між парафіянами, присутніми 
у храмі, намагатися уникати безпосеред-
нього контакту між ними, виходячи з того, 
що на одну особу має припадати не менше 
п’яти кв. м. площі церковної споруди;

– Присутні у храмі парафіяни, окрім 
тих, хто безпосередньо проводить служ-
бу чи співає на криласі, повинні одягати 
маски;

– Не проводити релігійні обряди на 
кладовищах в поминальні дні в квітні мі-
сяці з врахуванням їх перенесення на тро-
їцьку поминальну субуту 6 червня 2020 р.

Прохання до усіх дотримуватися ка-
рантинних обмежень!
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КАРАНТИН НЕ ЗАВАДИТЬ: 12 простих вправ  
для підтримання фізичної форми

Карантин вніс свої 
корективи в наше 
життя, в тому числі – 
негативно вплинув на 
нашу фізичну актив-
ність.

Навіть ті люди, що не звикли 
ходити в спортзал, можуть помі-
тити, що під час карантину вони 
стали більше часу проводити ле-
жачи або сидячи і менше ходити. 
А, як нам відомо, недостатність 
фізичної активності призводить 
до ряду досить неприємних наслід-
ків: ми втрачаємо фізичну форму, 
талія стає менш помітною, зате 
проявляються відкладення жирку 
в абсолютно непотрібних місцях. 
Але це зовнішня сторона питання. 
Згадаймо про те, що недостатня 
фізична активність негативно 
впливає на наше здоров'я. У той 
же час лише кілька простих вправ 
допоможуть підтримати форму, 
знизити вплив стресу і позитивно 
вплинути на імунітет.

Щоб допомогти людям за-
лишатись фізично активними, 
перебуваючи вдома, фахівці під-
готували 12 простих вправ, які 
підходять для всієї родини.

1. Коліно-лікоть
Зігніть ногу в коліні, підніміть 

коліно і торкніться його ліктем 
протилежної руки, чередуйте 
боки.

Підберіть зручний для вас 
темп. Спробуйте виконати цю 
вправу протягом 1–2 хвилин, від-
починьте протягом 30–60 секунд 
і повторіть до 5 разів. Ця вправа 
має збільшити частоту серцевих 
скорочень і частоту дихання.

2. Планка
Міцно упріться ліктями в під-

логу. Стегна намагайтеся тримати 
на рівні голови. Затримайтеся 
в такому положенні на 20–30 
секунд (або більше, якщо мож-
ливо), відпочиньте 30–60 секунд 
і повторіть до 5 разів. Ця вправа 
зміцнює ваш живіт, руки і ноги.

3. Кораблик
Ляжте на живіт. Зігніть руки 

в ліктях і кінчиками пльців тор-
кніться вух і підніміть верхню 
частину тіла, утримуючи ноги на 
землі. Опустіть верхню частину 
тіла і знову підніміть. Виконайте 
цю вправу 10–15 разів (або біль-
ше), відпочиньте 30–60 секунд 
і повторіть до 5 разів. Ця вправа 
зміцнює м'язи спини.

4. Присідання
Поставте ноги на ширину 

плечей так, щоб пальці ніг були 
злегка спрямовані назовні. Зігніть 
коліна настільки, наскільки вам 
зручно, утримуючи п'яти на 
землі, а коліна над (не перед!) 
ногами. Зігніть і випряміть ноги. 
Виконайте цю вправу 10–15 разів 
(або більше), відпочиньте 30–60 
секунд і повторіть до 5 разів. Ця 
вправа зміцнює ваші ноги і сід-
ниці.

5. Мавпочка
Піднімаючи по черзі зігнуті 

в коліні ноги, торкайтеся колі-
ном ліктя зігнутої руки тієї ж 
сторони. Міняйте боки. Знайдіть 
свій темп. Спробуйте виконати 
це протягом 1–2 хвилин, відпо-
чиньте протягом 30–60 секунд 
і повторіть до 5 разів. Ця вправа 

має збільшити ваше серцебиття 
і частоту дихання.

6. Супермен
Станьте на коліна, упріться 

в підлогу долонями. Витягніть 
одну руку вперед, а протилежну 
ногу назад, чергуючи боки. Ви-
конайте цю вправу 20–30 разів 
(або більше), відпочиньте 30–60 
секунд і повторіть до 5 разів. Ця 
вправа зміцнює живіт, сідничні 
м'язи і м'язи спини.

7. Місток
Ляжте на спину, зігніть коліна 

і упріться ступнями в підлогу. 
Підніміть стегна так, як вам зруч-
но, і повільно опустіть їх знову. 
Виконайте цю вправу 10–15 разів 
(або більше), відпочиньте 30–60 
секунд і повторіть до 5 разів. Ця 
вправа зміцнює сідниці.

8. Мимо стільця
Розташуйтеся перед стіль-

цем, ноги поставте приблизно 
в 50 см. Тримайтеся за стілець, 
зігніть руки, опускаючи стег-
на на землю, потім випряміть 
руки. Виконайте цю вправу 
10–15 разів (або більше), відпо-
чиньте 30–60 секунд і повторіть 
до 5 разів. Ця вправа зміцнює 
ваші трицепси.

9. Відкривачка
Руки за спиною, складіть 

пальці в замок. Витягніть руки 
назад і вгору, груди вперед. За-
тримайтеся в цьому положен-
ні протягом 20–30 секунд (або 
більше). Ця позиція поліпшить 
поставу.

10. Поза немовляти
Сядьте на підлогу, стопи під 

сідниці. Нахиліться вперед, по-
кладіть живіт на стегна, а руки 
витягайте вперед. Дихайте нор-
мально. Затримайтеся в цьому 
положенні протягом 20–30 секунд 
(або більше). Ця позиція розтягує 
спину, плечі.

11. Розслаблення
Сядьте зручно на підлозі зі 

схрещеними ногами (або сядьте на 
стілець). Переконайтеся, що ваша 
спина пряма. Закрийте очі, роз-
слабтеся і поступово поглиблюй-
те дихання. Сконцентруйтеся на 
своєму диханні, намагаючись не 
зосереджуватися ні на яких дум-
ках або проблемах. Залишайтеся 
в цьому положенні протягом 5–10 
хвилин або більше, щоб розслаби-
тися і очистити свій розум.

12. Берізка
Підніміть ноги, придвиньтесь 

до стіни і упріться ногами в сті-
ну, щоб ноги могли відпочити. 
Закрийте очі, розслабтеся і по-
ступово поглиблюйте дихання. 
Сконцентруйтеся на своєму ди-
ханні, намагаючись не зосеред-
жуватися ні на якій думці. Від-
починок у цій позі до 5 хвилин.

Робіть зарядку вранці або 
протягом дня. Нагадуємо, що для 
підтримки своєї фізичної форми 
в нормі ВООЗ рекомендує 150 хв 
середньої фізичної активності 
або 75 хв активної рухливості 
протягом тижня. Також не забу-
вайте пити чисту воду і уникати 
надлишків солі, цукру і жирів 
у вашому раціоні.

Не перенавантажуйтесь. При 
виконанні вправ враховуйте стан 
свого організму, наявність хроніч-
них захворювань або фізичних 
обмежень.

Залишайтесь здоровими!
Рекомендації та ілюстрації  

ЕРБ ВООЗ, Переклад та 
адаптація ЦГЗ МОЗ України 

Наталя Усенко

КАМІНЬ
(Історичний нарис)

Село Камінь розміщене за 
15 км на захід від районного 
центру смт Романів. Центр 
сільської ради, якій підпоряд-
коване с. Химрич. Перша відома 
документальна згадка про село 
датується 15 жовтня 1585 р., коли 
в донесенні у Житомирський за-
мок земський возний Київського 
воєводства Ждан Семенович Ще-
онівський повідомляв про вступ 
у право володіння маєтністю, 
в тому числі у Камені княгині 
Сюзанни Осторозської, дружи-
ни воєводи Волинського князя 
Януша Костянтиновича Остроз-
ського, яку вона отримала в по-
дарунок від воєводи Київського 
Костянтина Костянтиновича 
Острозського.

У 1650 р. Камінь згадується як 
село, в якому нараховувалось 4 
двори. Належало село Кришто-
фу Корецькому.

26 червня 1769 р. ерецією 
князя Януша Олександра Лю-

бартовича Сангушка створено 
самостійну парафію при місце-
вій церкві.

У 1784 р. село приписане до 
Миропільської волості. У цей час 
у селі працює корчма, до якої 
приписано 4 особи єврейської 
національності.

У 1860 р. у Камені відкрива-
ється сільська парафіяльна шко-
ла, в якій навчалося 15–18 дітей. 
Розміщувалася школа у двокім-
натному будинку. В одній кімна-
ті навчалися учні, в іншій жив 
єдиний вчитель.

У 1881 р. с. Камінь належить 
до Новоград-Волинського пові-
ту, гміна Миропіль, 8 верст від 
Романова, селян 214 душ, землі 
селянської 778 десятин, землі 
дворянської 764 десятини. Влас-
ність Лося і Александровича, 
раніше Гейкінга і Чеховського.

Вищенаведені дані різняться 
з описом церковного статиста 
М. І. Теодоровича у 1881 р. «Ка-

мень, при речке Лысовой, ми-
ропольськой волости, приход 
6 класса. Церковь во имя рож-
дества Присвятой Богородицы, 
деревяная, къмъ и когда постро-
ена неизвесно. Деревяна с такою 
же колокольнею. Притч 1 свящ. 
С жалованием в 300 руб. и псал. 
в 50 руб. жалованья. Церковно-
приходскоя школа сущъствует 
с 1860 г., учеников 15 мужского 
пола. Дворов 93 ¾ прихожан 
745 душ обеего пола. Священ-
ник Венедикт Петров Бучин-
ский (с 1883 г.), псал. Павелъ 

Григоровъ Иваницкий (с 1878 г.)»
Внаслідок Столипінської 

аграрної реформи та викупу 
землі у землевласників у селі 
утворилось кілька десятків по-
тужних одноосібних селянських 
господарств. Однак найбільшим 
землевласником стала Уварова 
(дочка відомого на всю країну 
землевласника, цукрозаводчика 
та мецената Терещенка), якій на-
лежало 762 га землі.

Станом на 1911 р. у Камені 
у 254 дворах проживало 1280 
мешканців.

У 1930 р. на базі створеного 
у 1928 р. товариства зі спіль-
ного обробітку землі у Камені 
створюється перше колективне 
сільськогосподарське підпри-
ємство ім. 16 партз'їзду. Воно 
об'єднало 191 господарство. 
У 1931 р. колгосп мав трак-
тор, молотарку, 72 кінних та 
1 тракторний плуги, сівалку, 
жатку, 82 пари коней, 17 корів, 
13 свиней та 16 овець.

7 липня 1941 р. Камінь окупо-
ваний німецько-фашистськими 
загарбниками. 4 січня 1944 р. 
село звільнене підрозділами 322-ї 
стрілецької дивізії. 273 мешкан-
ці Каменя боролись на фронтах 
війни з окупантами, з них 137 
полягли в боях, 40 відзначено 
нагородами.

Сьогодні у Камені працює 
сільська рада, середня школа, 
дитячий садок, будинок-інтер-
нат для літніх людей, потужне 
сільськогосподарське підпри-
ємство. У 2008 р. розпочато 
капітальний ремонт одного 
з найбільших у районі Будинків 
культури.

Станом на 9.10.2008 р. у селі 
проживало 854 мешканці.

З книги Олександра  
Кондратюка «Романів  

та вся Романівщина»
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Грецький салат
• Інгредієнти: свіжі огірки – 2 шт., свіжі помідори – 

3 шт., солодкий перець – 1 шт., солодка ріпчаста цибу-
ля – 1 шт., сир фета – 200 г, маслини – 100 г, оливкова 
олія – 4 ст. л, листя салату – 3 шт., лимонний сік, сіль, 
перець – за смаком.

• Помідори нарізаємо великими шматками, огір-
ки – півкільцями, а перець – великою соломкою.

• Заправка: в оливкове масло додаємо лимонний 
сік, сіль і перець.

• Всі овочі перекладаємо в миску і заливаємо за-
правкою, перемішуємо.

• На широку тарілку викладаємо листя салату, 
зверху – овочеву суміш у заправці. Посипаємо все 
кубиками фети і маслинами, нарізаними великими 
шматочками.

Салат з пекінської капусти
з курячою грудкою і ананасом

• Інгредієнти: яйце куряче – 4 шт., пекінська капус-
та – 500 г, консервований ананас – 1 банка, майонез – 1 
банка, куряча грудка – 500 г.

• Відварюємо курячу грудку, яйця.
• Капусту, грудку. яйця і ананаси дрібно нарізаємо. 

Все це заправляємо майонезом. За смаком можна 
злегка присолити.

Салат з пекінської капусти 
з печерицями та сиром

• Інгредієнти: сир твердий – 30 г, варена карто-
пля – 40 г, капуста пекінська – 130 г, печериці – 50 г, 
майонез – за смаком.

• Гриби промиваємо, нарізаємо пластинками 
і обсмажуємо на рослинному маслі до золотистого 
кольору.

• Капусту шаткуємо, а картоплю і сир нарізаємо 
дрібними кубиками.

• Змішуємо всі інгредієнти в мисці і заправляємо 
салат майонезом.

Салат з куркою і огірками
• Інгредієн-

ти: куряча груд-
ка – 300 г, огірок – 
1 шт., яйця – 2–3 
шт.,  морк ва  –  
1 шт., картопля – 
3–4 шт., цибуля – 
1 шт., сіль, майо-
нез – за смаком.

•  К ла демо 
в холодну воду 
картоплю, морк-
в у  т а  к у р я ч і 
яйця. Ставимо їх 
на плиту та після того, як все закипить, чекаємо 10 
хвилин. Потім дістаємо яйця і кладемо їх у холодну 
воду, щоб вони охололи та згодом легко очистилися 
від шкаралупи. У цей час картопля з морквою продо-
вжують варитися до готовності.

• Курячу грудку варимо 30 хвилин у солоній воді.
• Потім охолоджуємо та нарізаємо курку на дрібні 

шматочки.
• Нарізаємо дрібно цибулю і свіжі огірки.
• Чистимо яйця від шкаралупи і нарізаємо кубиками.
• Нарізаємо моркву та картоплю.
• З’єднуємо всі інгредієнти.
• Солимо, заправляємо улюбленим майонезом 

і перемішуємо.
Джерело: smachno.ua

Вирощувати цибулю можна 
по-різному: традиційним спо-
собом дворічної культури (пер-
ший рік посів насіння, другий 
висаджування малих цибулин), 
однорічним способом, при ку-
півлі посадкових цибулин, або 
вигонка пер цибулі.

Коли садити цибулю
Цибуля як рослина досить 

холодостійка, здатна витри-
мувати приморозки від –1 °C 
до –3–5 °C. Найкращою темпера-
турою для вирощування цибулі 
у відкритому грунті є темпера-
тура +12 +26 °C. Період вегетації 
цибулі різних сортів становить 
від 3 до 6 місяців. Отже, як тіль-
ки надворі буде стабільна темпе-
ратура, зазвичай у травні, можна 
висаджувати посадкову цибулю 
або сіяти насіння цибулі.

Підготовка грунту та місце 
для висаджування цибулі

Цибуля любить тепло і сонце. 
Під цибулю вибирайте сонячні 
ділянки городу. Грунт, в який 
садиться цибуля, повинен бути 
родючий, пухкий, вологий, не-
кислий і прогрі-
тий. Вибираючи 
місце для виса-
джування цибу-
лі, дотримують-
ся сівозміни та 
сумісництва на 
грядці.

Повертати 
на те саме місце 
цибулю потріб-
но не раніше 
ніж на третій 
рік. Щоб отри-
мати багатий 
врожай цибулі, 
дотримуйтесь 
щорічної сівоз-
міни та сумісни-
цтва на грядці.

Коли сіяти насіння цибулі
Багато хто полюбляє сіяти на-

сіння цибулі, адже у липні-серпні 
можна зрізати молоденькі, ніжні 
і свіжі пера цибулі та додати їх 
до салату.

При весняній посадці цибулі 
терміни висадки припадають на 
початок травня, коли грунт до-
статньо прогріється. У перших 
числах травня або навіть у кінці 
квітня садять дрібні цибулини 
діаметром менше 1 см, вони не 
утворюють стрілок. Трохи піз-
ніше висаджують основні цибу-
линки, оптимальний розмір яких 
1–2 см для некущистих сортів, 
2–3 см для середньо-кущистих 
сортів.

Обробка насіннєвої цибулі
Цибулинки перебирають, 

сортують за розміром (для 
рівномірності сходів). Насам-
перед висаджують великі, потім 
середні і, нарешті, дрібні цибу-
лини. За 3 дні до посадки по-
садковий матеріал прогрівають 
біля батареї (при температурі 
+25 +30 °C); якщо посадкові ци-
булини зберігалися у будинку 
при кімнатній температурі, 
прогрівати їх не потрібно. Без 
прогріву посадкова цибуля піде 
в стрілку. Потім цибулини на 
10 годин замочують у розчині 
будь-яких комплексних добрив 
(1 столова ложка на 10 л води). 
Після того цибулини замочують 
на 10 хвилин у розчині мідно-
го купоросу (1 чайна ложка на 
10 л води) для профілактики 
грибних хвороб, потім їх про-
мивають і висаджують.

Як садити цибулю
Садимо цибулю на підготов-

леній грядці, робимо борозни на 
довжину грядки глибиною для 
насіння 2 см, для посадкових 
цибулин – 4 см.

Посадкові цибулини садять 
на глибину 4 см за схемою між 
цибулинами 7–10 см, а між ря-
дами – 20–25 см. Така схема ви-
саджування цибулі полегшить 
догляд за нею.

Викопані цибулини відра-
зу після збирання потрібно 
очистити від лушпиння і пер, 
зрізати коріння і розкласти 
цибулини в один шар для під-
сушування у провітрюваному 
приміщенні. Через 2–3 тижні 
на голих цибулинах з'являться 
нові золотисті лусочки, і її мож-
на буде забирати на зберігання. 
А ті цибулини, в яких шийка 
не висохла, потрібно одразу 
використовувати.

Гороскоп на тиждень 22 - 28 квітня

 Смачного!

ОВЕН
Будьте чесні з собою 

та відверті з людьми – 
і все у вас вийде. Приймаючи 
важливі рішення, відсуньте вбік 
другорядні справи.

ТЕЛЕЦЬ
Коли різке слово 

буде готове зірватися 
з вашого язика, подумайте про 
можливі наслідки. Витримка 
зможе втримати події у мирно-
му руслі.

БЛИЗНЮКИ
На вас чекають гарні 

новини та хвилюючі по-
дії. Потрібна вам людина буде 
поруч із вами та зможе здійсни-
ти ваші мрії.

РАК
Продуманість у діях 

піде тільки на користь 
вашій кар'єрі, незважаючи на 
ситуацію в країні. Використайте 
нетрадиційний підхід.

ЛЕВ
Постарайтеся уни-

кати кардинальних змін 
у будь-яких сферах. Ближче до 
вихідних краще пригальмувати 
свій робочий темп.

ДІВА
На вас може очіку-

вати випробування на 
міцність. Подумайте над само-
освітою та професійним ростом. 
Робота зажадає нових знань.

ТЕРЕЗИ
Перед вами можуть 

відкритися рідкісні 
можливості. Тільки не 

балакайте зайвого. Нехай ваші 
плани спочатку реалізуються.

СКОРПІОН
Сприятливий час 

для позитивних змін 
в особистому житті. 

Вам гостро необхідно відчути 
радість життя. У справах по-
щастить.

СТРІЛЕЦЬ
Треба спуститися 

з небес на землю, щоб 
визначити свої подальші плани 
та добитися успіху. Можливий 
додатковий дохід.

КОЗЕРІГ
Досить напружений 

період, бажано змінити 
ритм ділового життя. У вихідні 
виділіть час для спілкування 
з рідними.

ВОДОЛІЙ
Ініціативність і зі-

браність – ось якості, які 
вам просто необхідні, 

щоб вміти керувати ситуацією. 
Дійте законними шляхами.

РИБИ
Ви будете багато 

спілкуватися онлайн. 
І це буде навіть корисні-

ше, ніж раніше особисті зустрічі. 
Пропозиції обіцяють реальний 
успіх.

Як і коли  
садити цибулю

Куточок САДІВНИКА

22
квітня
середа

23
квітня
четвер

24
квітня

п’ятниця

25
квітня
субота

26
квітня
неділя

27
квітня

понеділок

28
квітня

вівторок

+ 4°
+ 13°

+ 6°
+ 14°

+ 8°
+ 16°

+ 9°
+ 17°

+ 5°
+ 9°

+ 4°
+ 12°

+ 4°
+ 13°

746 745 736 728 733 738 739
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн.
12.20 Д/ц "Дикі тварини"
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Д/ц "Супер�Чуття"
17.30 Перша шпальта
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ дикої при�

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

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.40 "Одруження наосліп
15.35 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Кухня"
21.45 Т/с "Матусі" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"

²ÍÒÅÐ

09.20,18.00, 01.40 Ток�шоу
"Стосується кожного"

11.10, 12.25 Х/ф "Пол�
іцейська історія"

13.50 Х/ф "Хто є хто?" 16+
15.55 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Добровольці"
23.50 Х/ф "Кохання без

кордонів"
ÑÒÁ

07.10 Х/ф "Маска Зорро"
09.55 "Неймовірна правда

про зірки"
11.50 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
12.45,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
16.00 "Хата на тата" 12+
18.00 "Супермама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Акушерка"
22.55 Т/с "Аркуш очікуван�

ня" 16+
01.00 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні

новини
10.10, 13.20 Х/ф "Мерлін"
12.45,15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф "Еволю�

ція"
16.40 Х/ф "Хеллбой�2: Зо�

лота армія" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Теорія змови
21.20 Т/с "Закляті друзі"
22.20 Свобода слова
23.50 Х/ф "Сингулярність"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.10 Шалена зирка
11.00 Х/ф "Ніккі, диявол �

молодший" 16+
12.40 М/ф "Нікчемний я"
14.10 Х/ф "Темна вежа"
16.00 Х/ф "Гарри Поттер і

таємна кімната"
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.20 Х/ф "Таксі" 16+
23.10 Х/ф "Дівчина моїх

кошмарів" 18+
ÍÒÍ

08.55 Х/ф "Летять жу�
равлі"

10.45 Х/ф "Кінець гри"
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

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

ного світу"
15.20 "Правда життя
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Нарко � 2" (18+)
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20 Реальна містика
16.00 Історія злочину 16+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця"
23.30 Т/с "Квиток на двох"

UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн.
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Д/ц "Супер�Чуття"
17.30 Схеми.
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.35,23.55  UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Святі та грішні
00.00 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
1+1

09.25 "Життя відомих лю�
дей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.10 "Одруження наосліп
15.05 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Кухня"
21.45 Т/с "Матусі" (12+)
22.45 "Одруження наосліп"
03.20 Т/с "Школа" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Добровольці"
23.50 Х/ф "Кохання без

кордонів"

ÑÒÁ

05.15, 22.55 Т/с "Аркуш оч�
ікування" 16+

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

Новини"
15.45 "Хата на тата" 12+
18.00 "Супермама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Акушерка"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Теорія змови
11.20, 13.15 Х/ф "Снайпер�
12.45,15.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Снайпер
15.20, 16.20, 21.20 Т/с "Зак�

ляті друзі" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
23.30 Х/ф "Снайпер" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
10.10 Т/с "Грімм" 16+
12.10 Х/ф "Тихе місце" 16+
13.50 Х/ф "Війна драконів"
15.20 Хто зверху? 12+
17.10,19.00 Хто проти

блондинок 12+
20.50 Х/ф "Таксі 2" 16+
22.20 Х/ф "Конвоїри" 16+
00.10 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Товариш гене�
рал"

10.40 Т/с "Банкірші"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Нарко � 2" (18+)
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,02.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20,15.30, 03.10 Реальна

містика
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця"

12+
23.20 Контролер
00.00,02.00 Х/ф "Коханець

для Люсі"
04.45 Агенти справедли�

вості 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн.
12.20 Д/ц "Дикі тварини"
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Д/ц "Супер�Чуття"
17.30 Наші гроші
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ  природи"
21.35,23.55 UA:Спорт
21.45 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
22.15, 03.00 Т/с "Епоха

честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.40 "Одруження наосліп
15.20,22.45, 23.35 "Світ на�

виворіт 11: Китай"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Кухня"
21.45 Т/с "Матусі" (12+)
02.00 Т/с "Школа" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Добровольці"
23.50 Х/ф "Кохання без

кордонів"
ÑÒÁ

05.15, 23.05 Т/с "Аркуш очі�
кування" 16+

07.00 "Все буде добре!"
08.50 Т/с "Коли ми вдома.
12.45,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.55 "Хата на тата" 12+
18.00 "Супермама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.10, 22.45 Т/с "Життя пре�

красне"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.15, 13.20 Х/ф "Снайпер"
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Х/ф "Снайпер�2" 16+
15.20, 16.20, 21.20 Т/с "Зак�

ляті друзі" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.25 Х/ф "Снайпер

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
10.10 Т/с "Грімм" 16+
11.50 Х/ф "Шахраї" 16+
13.30 Х/ф "Конвоїри" 16+
15.30 Хто зверху? 12+
17.10,19.00 Суперінтуїція
20.50 Х/ф "Таксі 3"
22.20 Х/ф "Все або нічого"
00.30 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Страх висоти"
10.45 Т/с "Банкірші"
12.50 "Будьте здоровi"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Нарко � 2" (18+)
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,04.15 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20 Реальна містика
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Доглядальниця"

12+
23.30, 02.00 Т/с "Моє нове

життя"
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 "Дикі тварини"
13.10,15.10 "На Карантині":

марафон
16.50 Д/ц "Супер�Чуття"
17.30 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
21.35,23.55, 05.50 UA:Спорт
21.45,03.55 Схеми
22.15, 03.00 Т/с "Епоха

честі"
00.00 Перша шпальта

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.40 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Кухня"
21.45 Т/с "Матусі" (12+)
22.30 "Право на владу 2020"
00.45 "Гроші 2020"

²ÍÒÅÐ

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

лек"12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Добровольці"
23.50 Х/ф "У постелі з

Вікторією" 18+

ÑÒÁ

05.15, 23.00 Т/с "Аркуш очі�
кування" 16+

07.00 "Все буде добре!"
09.15 Т/с "Коли ми вдома.
12.10,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.50 "Хата на тата" 12+
18.00 "Супермама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.10, 22.45 Т/с "Життя пре�

красне"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Секретний фронт
11.15, 13.20 Х/ф "Снайпер
12.45,15.45 Факти. День
13.40 Х/ф "Снайпер�4
15.20, 16.20, 21.20 Т/с "Зак�

ляті друзі" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
22.30 Х/ф "Снайпер�

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
10.10 Т/с "Грімм" 16+
11.50 Х/ф "Та, що пробуд�

жує совість" 16+
13.20 Х/ф "Заборонне цар�

ство"
15.20,19.00 Хто зверху? 12+
17.10,18.00 Ревізор
20.50 Х/ф "Таксі 4"
22.20 Х/ф "Ніккі, диявол �

молодший" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Старий знайо�
мий"

10.40 Т/с "Банкірші"
12.50 "Вартість життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Нарко � 2" (18+)
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20 Реальна містика
16.00 Історія злочину 16+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 Дволикий Герус
21.00 Т/с "Доглядальниця"
23.30 Х/ф "Любов для

бідних"
05.30 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30,03.40 Енеїда
10.35 М/с "Книга джунглів"
11.25 М/с "Чорний пірат"
12.45 Д/ц "Це цікаво"
13.20 Х/ф "Святий Пилип. Я

вибираю рай" 1,2 с.
17.35, 02.50 Т/с "Епоха

честі"
19.20 Д/ц "Чіл
20.25 Д/ц "Світ природи"
21.20 Х/ф "Древо життя"
04.10 Сильна доля

1+1

06.30,07.10, 08.10, 09.10
"Сніданок з 1+1"

07.00,08.00, 09.00, 19.30,
04.40 ТСН: "Теле�
візійна служба новин"

09.25 Т/с "Родичі" (12+)
17.55 Х/ф "За двома зайця�

ми"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху. Дайджест

2020"
22.15 "Вечірній квартал"
00.00 Х/ф "Вовк з Уолл�

стріт" (18+)
02.55 Х/ф "Кара небесна"
05.25 "Світське життя. 2020"

²ÍÒÅÐ

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

лек"12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,15.40, 23.50 "Речдок"
16.35 "Речдок. Особливий

випадок"
18.00,01.40 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
03.10 "Чекай на мене. Украї�

на"
04.45 "Телемагазин"

ÑÒÁ

05.15, 22.45 Т/с "Аркуш очі�
кування" 16+

06.35 Х/ф "Мачуха"
08.55 Х/ф "Родина за хви�

лину" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
14.50 "Супермама"
15.25,18.00 "Холостяк" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.00 Х/ф "Подарунок на

Різдво"
10.25 Х/ф "Близнюки" 16+
12.20, 13.00 Х/ф "Великий

переполох у малому
Китаї" 16+

12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Острів гор�

лорізів"
16.35,20.05 Дизель шоу 12+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
22.40 Х/ф "Хеллбой�3:

Відродження Крива�
вої королеви" 18+

01.50 Х/ф "Снайпер

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
12.10 Діти проти зірок
14.00 Х/ф "Таксі" 16+
15.50 Х/ф "Таксі 2" 16+
17.20 Х/ф "Таксі 3"
19.00 Х/ф "Таксі 4"
20.50 Х/ф "Таксі 5" 16+
22.40 Х/ф "3000 миль до

Грейсленда" 18+
01.00 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

08.35 Х/ф "Москаль�чарів�
ник"

10.10 Т/с "Банкірші"
12.05 Х/ф "Хід конем"
13.40 Х/ф "Небезпечно для

життя!"
17.50 Х/ф "Благочестива

Марта"
20.30 Х/ф "Приборкання

норовливого"
22.30 Т/с "Нарко � 2" (18+)
00.20 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.10 Х/ф "Пірати Карибсь�
кого моря

15.00,19.00 Сьогодні
17.40, 19.50 Х/ф "Пірати ка�

рибського моря
21.00 Свобода слова
00.00 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30,03.20 Енеїда
10.35 М/с "Чорний пірат"
12.45 Д/ц "Це цікаво"
13.20 Х/ф "Донька Робін

Гуда
15.00 UA:Фольк
16.00,02.50 #ВУКРАЇНІ
17.00 Д/ц "Погляд з середи�

ни"
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Чілі
20.25 Д/ц "Світ природи"
21.20 Д/ц "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Спекотні літні

ночі" 16+
04.10 Сильна доля

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Х/ф "Як украсти

мільйон"
12.30 Х/ф "За двома зай�

цями"
14.05 Т/с "Кухня"
19.30,05.30 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25 "Українські сенсації
21.30 "Вечірній квартал"
23.15 "Світське життя. 2020"
01.00 "Ліга сміху

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "У небі "Нічні

відьми"
12.30 Х/ф "Чекання пол�

ковника Шалигіна"
14.00 Т/с "Ні кроку назад!"
20.00,02.05 "Подробиці"
20.30 "Крутіше всіх
22.20 Х/ф "Якби я тебе лю�

бив..." 16+
00.20 Х/ф "Це я"

ÑÒÁ

06.35 "Все буде смачно!"
08.30 Т/с "Коли ми вдома"
10.50 Т/с "Життя прекрас�

не"
15.05 Т/с "Акушерка" 12+
19.00 "МастерШеф Про�

фесіонали 2" 12+
21.35 "Хата на тата" 12+
22.40 Х/ф "Родина за хви�

лину" 12+
01.15 Х/ф "Мачуха"

ICTV

09.00 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ" 16+

12.20, 13.00 Т/с "Нюхач"
16+

12.45 Факти. День
17.05 Х/ф "Подорож до

центру Землі"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Трансформери�

2: Помста полеглих"
16+

21.45 Х/ф "Хранителі" 16+
00.40 Х/ф "Снайпер: При�

марний стрілець" 18+
02.20 Т/с "У полі зору" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
10.40 Хто зверху? 12+
14.00 Х/ф "Таксі 5" 16+
16.00 М/ф "Нікчемний я 2"
17.50 М/ф "Нікчемний я 3"
19.20 М/ф "Посіпаки"
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і

В'язень Азкабану"
16+

23.40 Х/ф "Та, що пробуд�
жує совість" 16+

01.10 Т/с "Київ вдень і
вночі" 16+

02.10 Зона ночі
ÍÒÍ

07.40 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Легенди  розшуку"
15.45 "Випадковий свідок"
18.00 "Круті 90�ті"
19.00,02.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Раз на раз не

випадає"
21.00 Х/ф "Закусочна на

колесах"
23.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.40,15.00, 19.00, 04.50
Сьогодні

07.30 Зірковий шлях
08.40 Т/с "Сашина справа"
12.30, 15.20 Т/с "Вище

тільки любов" 12+
16.45, 21.00 Т/с "Чужі діти"
23.10, 02.15 Т/с "Свій чужий

син"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Недільна Свята
13.15 Х/ф "Поряд з Ісусом
15.00 Країна пісень
16.00,02.50 #ВУКРАЇНІ
17.00 Перша шпальта
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Чілі
20.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.20 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
22.00 Х/ф "Янгол" 18+
03.20 Енеїда

1+1

06.15,07.05 "Життя відомих
людей 2020"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�Забава"
09.25,01.45 "Світ навиворіт"
09.50,10.45 "Великі випуски

з А. Птушкіним"
11.45 "Світ навиворіт
15.45 Х/ф "Любов з вип�

робним терміном"
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Музичний марафон

"Ти не один"
22.20 Х/ф "Гуцулка Ксеня"
00.10 Х/ф "Припутні" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
12.00 "Крутіше всіх
14.00 Х/ф "Три мушкетери
18.00 Х/ф "Мачо на коле�

сах"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Темні води" 12+
23.00 Х/ф "Дот"
00.45 Д/п "Секретні файли

нацистів"
02.30 "Речдок"

ÑÒÁ

06.35 "Все буде смачно!"
08.30 Т/с "Коли ми вдома"
10.45 "МастерШеф Про�

фесіонали 2" 12+
13.10 "Хата на тата" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

ICTV

08.05 Т/с "Нюхач" 16+
11.55, 13.00 Х/ф "Острів

горлорізів"
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф "Подорож до

центру Землі"
16.05 Х/ф "Трансформери�

2: Помста полеглих"
16+

18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Трансформери�

3: Темний бік Місяця"
16+

23.20 Х/ф "47 ронінів" 16+
01.20 Т/с "У полі зору" 16+
03.25 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
08.50 Ревізор. Карантин
09.50 Від пацанки до панян�

ки 16+
12.10 М/ф "Нікчемний я 3"
14.00 М/ф "Посіпаки"
15.40 Х/ф "Гаррі Поттер і

В'язень Азкабану"
18.10 Х/ф "Гаррі Поттер і

Келих вогню"
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер та

Орден Фенікса"
23.40 Х/ф "Дівчина моїх

кошмарів" 18+

ÍÒÍ

07.25 "Страх у твоєму домі"
10.55 Х/ф "Раз на раз не

випадає"
12.20 Х/ф "Невиправний

брехун"
13.45 Х/ф "Нерівний шлюб"
17.00 Х/ф "Приборкання

норовливого"
19.00 Х/ф "Інтердівчинка"
21.55 Х/ф "Прихована заг�

роза"
23.40 Х/ф "Я, Алекс Кросс"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.40 Зірковий шлях
08.50 Т/с "Чужі діти" 12+
13.10 Т/с "Сліди в минуле"
17.00, 21.00 Т/с "Смак щас�

тя" 12+
19.00 Сьогодні
23.00, 02.15 Т/с "Експрес�

відрядження"
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Як посилили відповідальність 
за паління сухої трави?

Щороку навесні 
українці починають 
спалювати суху траву. 
Попри попереджен-
ня пожежників про 
небезпеку, селяни 
палять цілі поля.

Люди вірять у міф про корисні 
властивості попелу для ґрунту або 
палять сухостій заради забави, не 
розуміючи, якої великої шкоди 
завдають довкіллю. Чому палити 
суху траву небезпечно і скільки 
доведеться заплатити за новим 
законом, дізнавались експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Чорнобиль у вогні
За даними Державної служби 

з надзвичайних ситуацій, з почат-
ку року пожежі знищили майже 
18 тисяч гектарів екосистем. Осо-
бливо показовим прикладом не-
безпеки підпалу сухостоїв є нещо-
давня пожежа у Чорнобильській 
зоні. Пожежу, яка розпочалася 
4 квітня, вдалося приборкати 
лише через 10 днів. Станом на 
20 квітня досі тліють кілька діля-
нок поблизу населених пунктів 
Розсоха, Крива Гора, Рудьки. За-
галом до гасіння пожежі залучили 
понад 1350 людей і 300 одиниць 
техніки, у тому числі вертольоти, 
які скинули понад 500 тонн води.

За словами директора Депар-
таменту реагування на надзви-
чайні ситуації ДСНС Володимира 
Демчука, осередки пожежі, що 
залишились, не загрожують 
лісовим масивам та іншим те-
риторіям зони відчуження. На 

щастя, вогонь не дістався сховища 
ядерних відходів, але вже завдав 
чимало шкоди. Вщент згоріли 12 
сіл, зокрема, Лелів, Копачів, По-
ліське та Грезля. Через пожежу 
багато тварин втратили свої до-
мівки. У мережі можна побачи-
ти відео, як коні Пржевальського 
тікають від вогню по спалених 
полях. У Держагентстві з управ-
ління зоною відчуження кажуть, 
що збитки від пожежі сягають 
десятків мільйонів гривень.

Причина цієї катастрофи – 
люди. Поліція вже затримала двох 
винуватців пожежі. Як пояснив 
поліцейським один із паліїв, він 
задля забави підпалив траву, по-
тім вітер перекинув вогонь далі. 
Правоохоронці відкрили прова-
дження за статтею Кримінального 
кодексу щодо знищення або по-
шкодження об’єктів рослинного 
світу. Наразі триває слідство. На 
необхідності суворого покарання 
паліїв наголосив і президент Во-
лодимир Зеленський.

«Вже затримано осіб, які спро-
вокували виникнення пожежі, 
і вони понесуть сувору відпо-
відальність», – наголосив глава 
держави.

Екоактивісти кажуть, що ситу-
ація із підпалом лісу у зоні відчу-
ження привернула увагу всієї кра-
їни. Але навряд чи вона навчить 
українців важливості пожежної 
безпеки, тому єдиний ефектив-
ний захід – високі штрафи.

«Люди найчастіше спалю-
ють стерню. Вся справа полягає 
у тому, що землю кожного року 
необхідно переорювати, а це на-
багато більші витрати. Тобто влас-
никам земельних ділянок прості-
ше підпалити траву і заплатити 
штраф, ніж зорати землю. Так, на 

жаль, відбувається щороку», – по-
яснює співголова ГО «Асоціація 
зелених України» Марко Шпікула.

Досі мінімальний штраф за 
порушення пожежної безпеки 
складав 300 гривень, а максималь-
ний – 5 тисяч грн. Тож палії не 
надто боялись порушувати закон, 
економлячи на роботі в полі. Але 
після ухвалення нового закону все 
повинно змінитись.

Нові штрафи для паліїв
13 квітня Верховна Рада ухва-

лила закон, який посилює відпо-
відальність за спалювання сухої 
трави.

Згідно з документом, 
штраф за знищення або 
пошкодження рослин-
ності вогнем підняли 
у 18 разів – з 5 100 грн 
до 91 800.

Максимальний штраф за під-
пали рослинності навколо насе-
лених пунктів, вздовж залізниць, 
а також стерні, сухих дикоросту-
чих трав сягнув 153 000 гривень.

За випалювання трави 
на землях сількогоспо-
дарського призначення 
тепер навіть можуть 
покарати обмеженням 
волі на строк від двох 
до п'яти років.

За порушення пожежної без-
пеки в лісах громадянам дове-
деться заплатити від 1 530 грн до 
4 590 грн, а посадовим особам – від 
4 590 грн до 15 300 грн. За випа-
лювання луків, пасовищ, парків 
та газонів у населених пунктах – 
можна отримати штраф у розмірі 
від 3 060 гривень до 6 120 гривень. 
Випалювання рослинності на 
території заповідників кошту-
ватиме від 6 120 до 30 600 грн.

Мінімальний штраф за за-
бруднення повітря, яке створило 
небезпеку для життя, підвищи-
ли у 20 разів – з 1700 гривень до 
30 600 гривень. За словами міні-
стра юстиції Дениса Малюськи, 
розмір штрафу залежатиме від 
масштабів шкоди, завданої палі-
єм. Штраф за забруднення пові-
тря накладатимуть відповідно до 
експертизи стану навколишнього 
середовища.

Закон уже набув чинності. Тож 
цієї весни паліям слід зайвий раз 
подумати перед тим, як завдавати 
шкоди природі.

Весняний призов на строкову 
військову службу перенесли на літо

Кабінет Міністрів України пе-
реніс заходи з призову громадян 
України на строкову військову 
службу з квітня-червня 2020 року 
на травень-липень 2020 року. Від-
повідне розпорядження ухвалено 
на засіданні уряду 15 квітня.

Водночас чисельність громадян 
України, що підлягають призову 
на строкову військову службу, а та-
кож обсяг видатків для проведення 
призову залишаються незмінними.

Так, у травні-липні 2020 року 
до Збройних Сил України та ін-
ших військових формувань буде 
призвано 16 тисяч 460 осіб. Зокре-
ма, лави Збройних Сил поповнять 
9 тисяч, Нацгвардії – 5 тисяч 460, 
Держприкордонслужби – 1 тисяча 
300 і Держспецтрансслужби – 700 
громадян України.

Це рішення уряду забезпечить 
виконання заходів, пов’язаних із 
підготовкою та проведенням при-

зову громадян України на строко-
ву військову службу.

Кабмін затвердив 
план децентралізації: 
у Житомирській 
області залишиться 
всього 4 райони

15 квітня Кабінет Міністрів 
України затвердив перспективні 
плани для Житомирської, Хар-
ківської та Миколаївської облас-
тей. Про це повідомив прем'єр-
міністр України Денис Шмигаль 
у Telegram.

«Перспективний план форму-
вання громад Житомирської області 
прийнято! За повідомленням від 
Прем’єр-міністра України Дениса 
Шмигаля, поданий ще у лютому 
Перспективний план, що супро-

воджувався сотнями обговорень, 
консультаціями та громадськими зі-
браннями, нарешті прийнято», – ко-
ментує голова ОДА Віталій Бунечко.

Зг і д н о  з  н о ви м  п л а н ом 
об’єднання територій громад, у Жи-
томирській області залишиться 4 
райони, центрами яких будуть: 
Житомир, Бердичів, Коростень та 
Новоград-Волинський.

За інформацією ОДА, у скла-
ді Житомирської області буде 65 
об’єднаних територіальних громад.

Великдень вдома
Лариса Бджілка

Великодні свята –  одні із 
найзначиміших у житті віру-
ючої людини. Зазвичай у Ве-
ликодню ніч віряни йдуть до 
храмів, аби запалити благодат-
ний вогонь та освятити паску 
і пофарбовані яєчка.

В зв’язку з пандемією та 
введеними карантинними об-
меженнями настоятелі великих 
храмів різних конфесій прово-
дили молитвенну службу, яку 
транслювали у режимі онлайн. 
А от у маленьких селах освячення 
проходило по-різному: у деяких 
селах люди за домовленістю зі 

священниками виставили свої 
великодні кошики біля дворів. 
Священник, проїжджаючи повз 
кожен двір на підводі або на ав-
томобілі, освячував родини та їх 
святковий великодній кошик.

Багато родин розмістили на 
своїх фейсбук-сторінках відео, 
на якому найменший у сім`ї 
хлопчик, читаючи молитву, 
здійснював освячення паски та 
крашанок. Варто сказати, що 
такі відео набирали досить ве-
лику кількість переглядів. А от 
в інших родинах освячення про-
водилося, навпаки, найстаршим 
членом сім`ї.

Життя непередбачуване, та го-
ловне – жити з вірою в серці, що 
все буде добре!


