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На території Романівщини  
припинено роботу ринків  
і місць стихійної торгівлі

Виплата буде одно- 
разовою.

Про урядову ініціативу щодо по-
силення соціальної підтримки грома-
дян в умовах поширення коронавірусу 
заявила під час брифінгу 23 березня 
міністр соцполітики Марина Лабезна.

«Більше 10 мільйонів пенсіонерів, 
які мають пенсію до 5 тисяч гривень, 
у квітні отримають одноразову випла-
ту по 1 тисячі гривень», – повідомила 
Марина Лазебна. Також міністр соцпо-
літики додала, що таку виплату також 
отримають більше 400 тисяч громадян, 
які одержують державну соціальну до-

помогу у зв’язку з інвалідністю та за 
віком замість пенсії.

У травні планується індексація 
пенсій, а також щомісячна до-
плата пенсіонерам, яким випо-
внилося 80 і більше років.

«З травня планується проведен-
ня індексації трудових пенсій на 
11%, в результаті гарантоване під-
вищення отримають 7 мільйонів 
пенсіонерів. Також з травня буде 
встановлено щомісячну надбавку 
до пенсії у розмірі 500 гривень 1,5 
мільйонам пенсіонерів, яким ви-
повнилося 80 і більше років», – за-
явила міністр.

Крім того, Марина Лазебна по-
відомила, що сьогодні міністерство 
розробляє проєкт «Допомога літній 
людині», щоб кожен пенсіонер мав 
можливість отримувати пенсію 
на банківську картку, оплачувати 
онлайн послуги.

Лариса Бджілка

Медики Романівської лі-
карні приєдналися до флеш-
мобу «Ми залишаємось тут 
для вас. Ви залишаєтесь 
вдома для нас!», виставивши 
фото на фейсбук-сторінці 
лікарні.

Тож підтримаймо в такий непростий час 
для усього світу один одного. Коронавірус – 
найбільш вживане слово у сьогоденні усього 
людства, яке нагнало не лише страху, а й 
забрало неймовірно велику кількість життів 
людей по усьому світі.

Оскільки це лихо прийшло до нас в Укра-
їну згодом, кожен з нас має усвідомлювати 
наслідки з погляду на практику запобігання 
розповсюдженню коронавірусу в інших кра-
їнах світу. Кожен має намагатися дотримува-
тися елементарних правил, які визначені та 
запроваджені на загальнодержавному рівні. 
Кожен має виявляти один до одного якомога 
більше милосердя, добра та любові!

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). 

Пенсіонери, які  
мають пенсію менше  
5 тис. грн, отримають 
у квітні по 1 тис. грн

Нехай оминає нас лихо!

СЕРЕДА

с. 5

Хто має право на пільги  
зі сплати земельного податку с. 8

с. 5Маленької допомоги не буває!!!
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Медична  
реформа триває

У межах медичної реформи 
в районі продовжується робота із 
забезпечення комп’ютерною тех-
нікою КНП «Романівська лікарня» 
Романіської районної ради.

Про це йдеться на фейс-
бу к- с торі н ц і  Рома н і вс ької 

районної ради.
З початку року активно до 

цієї справи залучаються сільські, 
селищні ради та підприємці. Не-
щодавно Романівській лікарні було 
передано комп’ютер і від Ягодин-
ської сільської ради.

Звернення комерційного некомунального 
підприємства «Романівська лікарня»  
до небайдужих громадян району

У зв’язку із загрозою епідемії 
коронавірусної інфекції, з метою 
недопущення масового поширення 
COVID-19 у районі, працює комісія 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
Романівської РДА. Рішенням комісії 
з резервного фонду району були 
виділені кошти в сумі 300 тис. грн 
для проведення протиепідемічних 
заходів у закладах охорони здоров’я 
та закладах освіти. Ці кошти спря-
мовані для закупівлі засобів ін-
дивідуального захисту медичних 
працівників, дезінфікуючих та анти-
септичних засобів, замовлено кисне-
вий концентратор для отримання 
чистого кисню високої концентрації 
з атмосферного повітря.

Але цих коштів недостатньо 
для забезпечення потреб санітар-
но-епідемічного режиму закладу 
в умовах пандемії. На сьогодні 
заклад потребує доукомплекту-
вання одноразовими засобами ін-
дивідуального захисту персоналу 
і апаратами штучної вентиляції 
легень (орієнтовна вартість апарату 

ШВЛ 650 тис. грн).
Згідно з наказом УОЗ ОДА від 

18.03.2020 р. № 402, всі пацієнти 
з ознаками (або підозрою) на 
COVID-19 з Романівського району 
будуть госпіталізуватись у КНП 
«Романівська лікарня».

Звертаємось до всіх небайду-
жих громадян району, керівників 
закладів та установ всіх рівнів та 
форм власності внести свій посиль-

ний вклад у нашу спільну справу.
Реквізити рахунку, на який ви 

можете переказати свої кошти:
Одержувач: КНП «Рома-

нівська лікарня» Романів-
ської районної ради
Код ЄДРПОУ: 01991613, 

МФО: 311744
Р/р № UA3731174400000260

05055820197  в АТ КБ «Приват-
банк» м. Житомир

ПАМ’ЯТКА для відвідувачів та адміністрації 
закладів торгівлі, аптек, заправочних станцій 
щодо профілактики розповсюдження 
респіраторної інфекції СОVID‑19
Вимоги до адміністрації 
закладів торгівлі:

• Обмежити кількість відвід-
увачів у торговій залі з розрахунку 
1 людина на 1кв. м.

• Перед входом до торгової 
зали встановити ємності з анти-
септичними засобами, які мають 
дозатори для обробки рук відвіду-
вачами та серветки для проведення 
обробки ручок кошиків та візків.

• Забезпечити роботу персо-
налу в захисних масках та гумових 
рукавичках, які необхідно заміню-
вати кожні 2 години.

• Створити умови для дотри-
мання правил особистої гігієни 
персоналом, забезпечити їх у до-
статній кількості милом, анти-
септиками, захисними масками, 
рукавичками.

• Забезпечити проведення 
регулярного (кожні 3 години) 
провітрювання, вологого при-
бирання приміщень закладу, 
торговельного обладнання, ручок 
вхідних дверей тощо із застосу-
ванням мийних і дезінфікуючих 
(хлоровмісних та спиртовмісних) 
засобів. Після закінчення зміни 
забезпечити проведення гене-
рального прибирання.

• До реалізації допускати лише 
товари у промисловій тарі або по-
передньо розфасовані у закладі.

• Розмістити в доступних 
для відвідувачів місцях пам’ятки, 
плакати з рекомендаціями щодо 
профілактики захворювань насе-
лення на респіраторної інфекції 
COVID-19.

• Визначити відповідальну осо-
бу за проведенням заходів щодо 
недопущення розповсюдження 
в закладі респіраторної інфекції 
COVID-19.

• Забезпечити термометрією 
відвідувачів безконтактними тер-
мометрами.

• У великих супермаркетах ви-
значити та відмітити маршрути 
відвідувачів.

Рекомендації  
для відвідувачів:

• Перед входом до торгової 
зали закладу необхідно одягнути 
захисну маску.

• Обробити руки, ручку візка 
або кошика антисептиком.

• Для скорочення часу пере-
бування у закладі торгівлі напе-
ред підготуйте список товарів, які 
необхідно придбати.

• У торговій залі та в черзі до 
каси дотримуйтеся відстані між 
відвідувачами не менше 2 метрів.

• Якщо ви маєте симптоми 
респіраторного захворювання, 
залишайтеся дома та зверніть-
ся телефоном за допомогою до 
родичів, сусідів, знайомих, які 
зможуть доставити вам необхідні 
товари.

• При можливості замовте 
необхідні товари через інтернет, 
по телефону до служби доставки 
торгового закладу.

• Уникайте тісного контакту 
з особами, які мають симптоми 
респіраторного захворювання.

• Дотримуйтесь правил осо 
бистої гігієни. Часто і ретельно 
мийте руки з милом, обробляйте 
антисептичним засобом.

• Ретельно готуйте їжу, осо-
бливо із сировини тваринного 
походження

Рекомендації розроблені 
ДУ «Житомирський облас-

ний лабораторний центр 
МОЗ України» та Головним 

управлінням Держпродспо-
живслужби у Житомирській 

області відповідно  
до рекомендацій  

ВООЗ та МОЗ України

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
На виконання пункту 4 протоколу № 3 позачергового засідання обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
12 березня 2020 року, управління праці та соціального захисту населення 
Романівської райдержадміністрації повідомляє, що з метою запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 з 16 березня 2020 року до прийняття 
особливого розпорядження прийом, надання послуг та консультування громадян 
тимчасово буде проводитись через електронні сервіси https://e-services.msp.
gov.ua, https://subsidii.mlsp.gov.ua, листи писати можна на електронну скриньку 
romayprns1@ukr.net та в телефонному режимі за телефоном «гарячої лінії» 
2-15-85, мобільний: 096-217-33-05.

Начальник управління Таїса Кондратюк

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ 
РОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ!

Повідомляємо, що заклади торгівлі насіннєвих 
магазинів та ветеринарні аптеки району працюють 
у звичному режимі, але з дотриманням правил щодо 
карантинних обмежень.

Забезпечення щодо утримання домашніх 
тварин (зерно, комбікорм) здійснюється за 
індивідуальними замовленнями з доставкою 
до місця призначення.

Романівська РДА
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Поблизу Грем`ячого 
автівка злетіла у кювет

На щастя, обійшло-
ся без постраждалих.

Як повідомляє У ДСНС в Жи-
томирській області, 22 березня 
о 18:35 до Служби порятунку 
«101» надійшло повідомлення 
про те, що поблизу с. Грем’яче 
Романівського району легковий 
автомобіль «Форд» перебуває 
у кюветі.

«Після прибуття чергового 
караулу рятувальників до місця 
виклику жінка, яка керувала іно-
маркою, та пасажир, що перебу-
вав разом з нею, вже залишили 
салон авто. Допомога медиків не 
знадобилась. Транспортний засіб 
не перевернувся. Бійці ДСНС за до-
помогою лебідки відбуксирували 
іномарку з кювету на проїжджу 
частину. Автівка зазнала пошко-
джень, але могла продовжити 
рух», – йдеться у повідомленні.

До 31 травня 2020 
року зупиняються всі 
податкові перевірки

Житомирське управління ГУ 
ДПС у Житомирській області по-
відомляє, що Законом України від 
17.03.2020 року № 533-IX «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України 
щодо підтримки платників подат-
ків на період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання ви-
никненню і поширенню корона-
вірусної хвороби», підрозділ 10 
розділу ХХ «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України допо-
внено 52–2. Установити мораторій 
на проведення документальних 
та фактичних перевірок на період 
з 18 березня по 31 травня 2020 року, 
крім документальних позаплано-
вих перевірок з підстав, визначених 
підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 стат-
ті 78 цього Кодексу.

Інформація про перенесення 
документальних планових пере-
вірок, які відповідно до плану-
графіку проведення планових 
документальних перевірок мали 
розпочатися у період з 18 березня 
по 31 травня 2020 року та на день 

набрання чинності Законом Укра-
їни «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та інших 
законів України щодо підтримки 
платників податків на період 
здійснення заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню і по-
ширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» не були розпочаті, 
включається до оновленого пла-
ну-графіку, який оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті централь-
ного органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову по-
літику, до 30 березня 2020 року.

Документальні та фактичні 
перевірки, що були розпочаті до 
18 березня 2020 року та не були за-
вершеними, тимчасово зупиняються 
на період до 31 травня 2020 року. 
Таке зупинення перериває термін 
проведення перевірки та не потре-
бує прийняття будь-яких додаткових 
рішень контролюючим органом.

Сектор забезпечення 
роботи Житомирського  

управління ГУ ДПС  
у Житомирській області

Отримувачам субсидій планують 
запровадити додаткові виплати

Про це повідомляє 
Міністерство соціаль-
ної політики України.

«Уряд організовує безпере-
бійну роботу програми житлових 
субсидій. Ми зараз посилюємо 
цей напрям в умовах карантину», – 
наголосила міністр соціальної по-
літики Марина Лазебна під час 
брифінгу 23 березня 2020 року.

Міністерство соціальної по-
літики ініціюватиме на найближ-
чому засіданні уряду прийняття 
рішення про додаткову компен-
сацію витрат для 3 мільйонів 
домогосподарств, які отримують 
субсидії для оплати комунальних 
послуг, на період карантину.

«Ми це зробимо шляхом збіль-
шення на 50% соціальних норма-
тивів користування електроенер-
гією, природним газом, холодною 

та гарячою водою. Кожна сім’я, яка 
має субсидії, отримає додаткову 
компенсацію за ці витрати – у се-
редньому близько 300 грн», – по-
яснила Марина Лазебна.

Міністр також повідомила, що 
уряд планує спростити порядок 
надання субсидій для громадян, 

які втратили роботу у зв’язку із 
карантином та стали на облік як 
безробітні. Уряд гарантує, що на 
час карантину штрафні санкції 
не будуть застосовуватися при 
утворенні заборгованості зі сплати 
житлово-комунальних послуг, – 
підкреслила Марина Лазебна.

Романівщина у вогні
Лариса Бджілка

Про велику кількість пожеж, 
особливо в екосистемах, нашо-
му кореспонденту повідомили 
у Романівському секторі ДСНС 
України

Вогонь протягом тижня спа-
лив 31 га сухої рослинності у Ро-
манівському районі. Так, горіла 
суха трава двічі у с. Товща, Камінь. 
Виїжджали вогнеборці гасити во-
гонь у Прутівку, Ягодинку, Олек-
сандрівку, Миропіль, Лісну Рудню, 
Годиху, Нивну, Романівку. Згорів 
сінник у селі Карвинівка та гос-
подарська будівля у селі Голубин.

На Романівщині горе‑матір 
залишила малюка на сусідку 
і на тиждень поїхала у справах

Хлопчик одного 
року і восьми місяців 
розгулював вулицями 
селища без верхнього 
одягу, його госпіталі-
зували із застудою.

«Про те, що вулицею селища 
розгулює маленька дитина без верх-
нього одягу і без нагляду дорослих, 
до Романівського відділення поліції 

повідомили місцеві жителі. Для 
перевірки інформації на місце по-
дії виїхали ювенальні інспектори, 
дільничний офіцер і представники 
соціальної служби», – повідомляють 
у відділі комунікації поліції Жито-
мирської області.

Як з’ясувалось, хлопчик про-
живає у будинку на цій же вулиці. 
На початку тижня мати залишила 
його на односельчанку і поїхала 
у власних справах. До цього часу 
вдома не з’являлась. Натомість 
жінка, під чиєю опікою перебува-

ла дитина, увесь цей час не надто 
переймалась покладеними на неї 
обов’язками.

Як зазначають у поліції, право-
охоронці зв’язались із 22-річною 
матір’ю маляти і та пообіцяла по-
вернутись додому. Тим часом до 
обійстя було викликано «швидку». 
Хлопчика, якому рік і 8 місяців, 
медики госпіталізували із симпто-
мами застуди. Нині йому надаєть-
ся необхідна лікарська допомога.

– Матір дитини з’явилась 
20 березня у другій половині дня. 
Раніше жінка уже потрапляла 
у поле зору поліції і минулого 
року притягувалась до адміні-
стративної відповідальності за 
неналежне виконання обов’язків 
по вихованню дитини. За новим 
фактом ми повторно склали 
відносно неї адміністративний 
протокол. З матір’ю працюють 
ювенальні поліцейські та пред-
ставники соцслужби, – повідомила 
начальник підрозділу ювенальної 
превенції ГУНП Житомирщини 
Наталія Гончарук.

Правоохоронці вкотре закли-
кають громадян уважніше стави-
тись до виконання батьківських 
обов’язків. Не залишайте мало-
літніх дітей на самоті навіть на не-
тривалий час. Будьте дбайливими 
і відповідальними!
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На замітку романівчанам: як 
зробити антисептик своїми руками

Марина Острогляд

Обійшовши не 
одну аптеку у по-
шуках антисептика 
і почувши скрізь 
у відповідь, що немає 
або на днях підвезуть, 
ми вирішили зробити 
його власноруч.

В інтернеті можна знайти 
з десяток рецептів приготуван-
ня такого дефіцитного у наш 
час засобу. Ми ж з вами при-
готуємо антисептик за рецеп-
том ВООЗ. Знадобляться такі 
інгредієнти:

• Етанол 96% (8333 мл) або ізо-
пропіловий спирт (7515 мл);

• Перекис водню 3% (417 мл);
• Гліцерин 98% (145 мл);
• Вода.
Беремо 10-літровий бутель, 

спочатку вливаємо у нього спирт, 
потім – перекис водню, остан-
нім – гліцерин. Далі доверху 
доливаємо кип`яченою або дис-

тильованою водою, скільки вміс-
титься. Посудину швидко закри-
ваємо, і усе легенько збовтуємо. 
Розливаємо готовий антисептик 
одразу ж у флакони. У ВООЗ ра-
дять, щоб отриманий антисептик 
постояв ще 72 години для зни-
щенння спорів мікроорганізмів, 
які могли бути у тарі. Вистачить 
отриманого антисептику, як-то 
говориться, усім.

За бажанням ви можете до-
дати у флакон кілька крапель 

ефірної олії або навіть аромати-
затору, але, перш ніж це робити, 
переконайтеся, що не маєте на ці 
інгредієнти алергії.

Редакція адаптувала рецепт 
ВООЗ для домашніх умов. З цих 
інгредієнтів ви отримаєте 100 мл 
засобу:

• Етанол 96% (83,3 мл) або ізо-
пропіловий спирт (75,15 мл);

• Перекис водню 3% (4,17 мл);
• Гліцерин 98% (1,45 мл);
• Вода (орієнтовно 12 мл).

Де можна перетнути  
кордон: перелік пунктів 
пропуску, що відкриті

Якщо у вас, попри 
введення обмеж-
увальних заходів на 
загальнодержавному 
рівні, виникла нагаль-
на потреба перетнути 
кордон, розміщуємо 
перелік пунктів про-
пуску, де це можна 
зробити автотран-
спортом.

Пункти пропуску  
на кордоні з Білоруссю:

• у Чернігівській області: 
«Сеньківка – Веселівка», «Нові 
Яриловичі – Нова Гута» «Славу-
тич – Комарин»;

• у Київській області: «Вільча – 
Олександрівка»;

• у Житомирській області: 
«Виступовичі – Нова Рудня»;

• у Рівненській області: «Горо-
дище – Верхній Теребежів», «При-
кладники – Невель»;

• у Волинській області: 
«Дольськ – Мохро», «Доманове – 
Мокрани», «Пулемець – Томашів-
ка».

На кордоні з Польщею:
• у Львівській області: «Рава-

Руська – Гребенне» та «Краковець – 
Корчова»;

• у Волинській області: «Яго-
дин – Дорохуськ».

На кордоні зі Словаччиною:
• у Закарпатській області: 

«Малий Березний – Убля», «Ужго-
род – Вишнє-Нємецьке».

На кордоні з Угорщиною:
• у Закарпатській області: 

«Лужанка – Берегшурань», «Ви-
лок – Тісабеч», «Косино – Бара-

баш», «Дзвінкове – Лонья» та «Чоп 
(Тиса) – Захонь».

На кордоні з Румунією:
• у Закарпатські області: «Дя-

кове – Халмеу»;
• у Чернівецькій області: «По-

рубне – Сірет».

На кордоні з Молдовою:
• в Одеській області: «Палан-

ка – Маяки-Удобне», «Старокоза-
че – Тудора», «Рені – Джюрджю-
лешть», «Табаки – Мирне»;

• у Вінницькій області: «Мо-
гилів-Подільський – Отач»;

• у Чернівецькій області: «Рос-
сошани – Брічень», «Мамалига – 
Крива».

На кордоні з Росією:
• у Харківській області: «Чу-

гунівка – Вериговка», «Плетенів-
ка – Шебекіно», «Гоптівка – Не-
хотєєвка»;

• у Сумській області: «Велика  
Писарівка – Грайворон», «Юна-
ківка – Суджа», «Бачівськ – Троє-
бортне», «Катеринівка – Крупець»;

• у Чернігівській області: 
«Грем‘яч – Погар», «Сеньківка – 
Нові Юрковичі»;

• у Луганській області «Міло-
ве – Чертково», «Просяне – Буга-
йовка», «Танюшівка – Ровеньки».

Нагадаємо, у зв̀ язку з проти-
пандемічними заходами можуть 
в’їхати в Україну: громадяни Укра-
їни; особи, які мають право на по-
стійне або тимчасове проживання 
в Україні, є подружжям або дітьми 
громадян України, працівники 
іноземних дипломатичних пред-
ставництв та консульських установ, 
акредитованих в Україні, пред-
ставництв офіційних міжнарод-
них місій, організацій, акредито-
ваних в Україні, та члени їх сімей; 
водії та обслуговуючий персонал 
вантажних транспортних засобів, 
члени екіпажів. (В’їзд в Україну 
інших категорій іноземців та осіб 
без громадянства здійснюється 
за погодженням з Міністерством 
закордонних справ.)

Н е  м о ж у т ь  в ’ ї х а т и 
в Україну: громадяни інших 
країн та особи без громадянства.

Маленької 
допомоги  
не буває!!!

Лариса Бджілка

Про це йдеться на 
фейсбук-сторінці Ро-
манівської лікарні.

КНП «Романівська лікарня» дя-
кує небайдужим жителям району, 
які вже відгукнулись на наше звер-
нення щодо перерахунку коштів 
на закупівлю необхідних засобів 
індивідуального захисту, дезінфі-

куючих засобів, засобів гігієни.
Як зазначається, 21 березня лі-

карня отримала допомогу від: Ла-
риси Вікарій з Романова – засоби гі-
гієни та одноразовий посуд на суму 
367 грн; Анатолія Шарварчука та 
Сергія Голяки з Романова – апарати 
для проведення дезінфекціі на суму 
1920 грн; Ірини Слинявчук з Рома-
нова – закуплено дезінфікуючих та 
засобів гігієни на суму 2400 грн.

Наразі відомо, що проводиться 
збір коштів Спілкою підприємців 
Романівщини.

Дякуємо вам за ваше добре 
серце! Разом ми – сила!!!

Як літнім людям 
поводити себе під час 
пандемії COVID‑19: 
прості, але дієві поради

Марина Острогляд

Літні люди пере-
бувають у зоні ризику 
через пандемію коро-
навірусу. 

Аби вберегти себе, їм варто до-
тримуватися деяких правил пове-
дінки. Зрозуміло, що це складно, 
але ж здоров̀ я і життя важливіші!

Пропонуємо рекомендації, 
які розробила Національна 
служба здоров̀ я України, 
щодо профілактики 
COVID‑19 літнім людям:

– дотримуйтесь загальних 
рекомендацій стосовно гігієни – 

потрібно дбати про гігієну рук, 
провітрювати оселю якнайчастіше;

– без нагальної потреби не ви-
ходьте з дому. Навіть на лавочку 
до сусідки;

– не йдіть до свого лікаря 
з метою поміряти тиск та поспіл-
куватись;

– як що ви  –  корис т у вач 
програми «Доступні ліки», то 
в разі закінчення відповідних 
лікарських засобів, звертайтесь 
до свого сімейного лікаря або 
терапевта за телефоном, щоб 
отримати електронний рецепт 
дистанційно. Попросіть рідних 
принести вам «доступні ліки», 
вказавши потрібні коди, які на-
дійшли смс;

– користуйтеся допомогою 
онуків, рідних, сусідів у разі потре-
би придбати ліки, товари першої 
необхідності, продукти.
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Пандемія COVID-19 стала 
викликом не лише для меди-
цини, а й для світової еконо-
міки. Через карантин багато 
виробництв зупинили роботу, 
ціни на енергоносії падають, 
а фондові біржі несуть збитки.

В Україні не працюють заклади освіти, 
культури та відпочинку, торговельно-роз-
важальні центри, ринки і заклади гро-
мадського харчування. Щоб допомогти 
країні пережити карантин, Верховна Рада 
ухвалила два антикризові закони, які пре-
зидент Володимир Зеленський терміново 
підписав. Як держава збирається захищати 
своїх громадян, з’ясував Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Лікарняні та відпустки
Передусім парламент подбав про со-

ціальні гарантії для населення. Українці 
отримали можливість працювати вдома 
або ж за бажанням піти у відпустку. Зокре-
ма, депутати внесли до трудового законо-
давства норму, яка змінює умови відпустки 
за власний рахунок. На час карантину об-
меження у 15 днів знімається.

Будь-який працівник може 
з власної ініціативи піти на весь 
час карантину у відпустку за 
власний рахунок.

Водночас під час карантину діє особли-
вий порядок видачі лікарняних для людей, 
які вирішили самоізолюватись на 14 днів. 
Усі виплати здійснюватимуться у повному 
обсязі з першого дня ізоляції.

«Лікарняний може отримати особа, яка 
тимчасово відсторонена від роботи під час 
карантину, якщо її робота пов’язана з об-
слуговуванням населення або ця особа кон-
тактувала з інфекційним хворим, або сама є 
бактеріоносієм. Також у випадку, коли особа 

не може бути переведена на іншу роботу 
за її згодою, фонд соцстрахування оплачує 
листок непрацездатності. Такий листок не-
працездатності видається інфекціоністом 
або лікуючим лікарем згідно з висновком 
лікаря-епідеміолога територіальної сане-
підемстанції», – пояснила виконавчий ди-
ректор Фонду соцстрахування Олена Дума.

Соцвиплати та надбавки
У Міністерстві соціальної політики на-

голосили, що всі виплати відбуваються за 
графіком. Укрпошта працює у звичайному 
режимі, доставляючи виплати пенсіонерам 
додому. Більше того, глава держави по-
обіцяв пенсіонерам додаткову фінансову 
підтримку.

«Громадяни, які отримують пенсію менш 
як 5 тисяч гривень, мають отримати доплату 
в розмірі 1 тисячі гривень», – заявив пре-
зидент Володимир Зеленський.

Збільшать виплати також медичним 
працівникам, які допомагають боротись із 
коронавірусом, і тим, хто забезпечує основні 
сфери життєдіяльності. Відповідно до ухва-
леного депутатами рішення, обсяг надбавки 
може сягнути двох зарплат.

Щодо ситуації із переселенцями, то на 
період карантину Верховна Рада заборонила 
припиняти соцвиплати внутрішньо перемі-
щеним особам, навіть якщо вони порушили 
умови перебування на обліку.

Безробітних реєструватимуть у перший 
день після звернення й одразу призначати-
муть допомогу по безробіттю.

Cубсидії та комуналка
Верховна Рада також гарантувала збере-

ження житлових субсидій під час карантину. 
У боржників не відбиратимуть пільги, не 
відключатимуть послуги, і їх не виселяти-
муть із житла.

Крім того, Кабінет Міністрів планує 
компенсувати громадянам певний відсоток 
комунальних платежів. За словами експер-
тів, суми за комуналку зростуть, оскільки 
люди постійно перебуватимуть вдома на 
карантині.

«Ми закликаємо людей бути вдома. Тому 
держава має взяти на себе часткове відшко-
дування комунальних послуг, які зростуть 
у зв'язку з постійним перебуванням людей 
на самоізоляції вдома», – заявив прем’єр-
міністр Денис Шмигаль.

Зміни для бізнесу
Верховна Рада прирівняла запроваджен-

ня карантину юридично до форс-мажорних 
обставин. За словами експертів, це полег-
шить життя туроператорам та авіаперевіз-
никам, а також іншим фірмам, які не змогли 
виконати свої зобов'язання через пандемію 
коронавірусу.

Крім того, підприємців не штрафува-
тимуть за порушення податкового зако-
нодавства, вчинене в період із 1 березня до 
30 квітня 2020 року. Впродовж цього часу 
звільняються від сплати єдиного соціаль-
ного внеску (ЄСВ) ФОПи, фермери та «осо-

би, які здійснюють незалежну професійну 
діяльність» (науковці, викладачі, артисти, 
нотаріуси тощо). Штрафи за несвоєчасну або 
неповну сплату ЄСВ скасовуються.

З 18 березня до 31 травня запроваджується 
мораторій на державні перевірки господарських 
підприємств, а також на податкові перевірки. 
На додаток, відтерміновується обов’язкове ви-
користання касових апаратів (РРО).

Відповідно до законодавчих змін, власни-
ки підприємств та керівники установ можуть 
змінювати режим роботи, попередивши 
про це населення. При цьому з 1 березня 
до 30 квітня не нараховуватиметься податок 
на нежитлову нерухомість, а також плата за 
землю. Крім того, призупиняються виплати 
по споживчих кредитах.

На думку уряду, ухвалені антикризові 
закони дозволять зменшити негативні на-
слідки в економіці, які спричинила пандемія 
коронавірусу.

Стан реалізації регіональної 
стратегії розвитку та 
виконання плану заходів з її 
реалізації, програм і проєктів 
регіонального розвитку

Планом заходів на 2017–2020 
роки з реалізації Стратегії роз-
витку Житомирської області на 
період до 2020 року, затвердже-
ним рішенням Житомирської 
обласної ради від 22.12.2016 року 
№ 413, передбачено реалізува-
ти на території Романівського 
району 4 проєктних ідеї, які 
об’єднані у програми, що від-
повідають назвам стратегічних 
цілей, визначених у Стратегії, 
а саме: Програма 2. «Розвиток 
людського капіталу та підви-
щення стандартів життя насе-
лення» – 4 проєктних ідеї.

У межах програми «Роз-
виток людського капіталу та 
підвищення стандартів життя 
населення» протягом січня-
грудня 2019 року виконувалися 
2 проєкти:

• «Будівництво лікувального 
корпусу Романівської центральної 
районної лікарні Романівського 
району»;

• «Продовження будівни-
цтва дошкільного навчального 
закладу на 30 місць по вул. Під-

коритова в селі Печанівка Ро-
манівського району».

Не розпочато виконання 2 
проєктів.

Основні причини нерозпоча-
тих проєктів та припинення ре-
алізації проєктів, які були розпо-

чаті у минулих роках, – відсутність 
або недостатність фінансування.

Зі звіту голови  
Романівської РДА  

Василя Флуда під час сесії  
Романівської райради

На території 
Романівщини 
припинено роботу 
ринків і місць 
стихійної торгівлі

19 березня відбулося чергове за-
сідання районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій, в ході 
якого було прийнято рішення 
про припинення роботи ринків, 
базарів та місць стихійної торгівлі 
на території Романівської району.

З метою контролю за дотриман-
ням заходів щодо протидії поширен-
ню коронавірусної інфекції COVID-19 
утворено мобільні робочі групи з чис-
ла працівників поліції, Держпродспо-
живслужби у Романівському районі 

та органів місцевого самоврядування. 
Розроблено та затверджено графік 
роботи даних мобільних груп у на-
селених пунктах району.

Сільським, селищним радам 
рекомендовано створити на під-
відомчих територіях відповідні 
комісії з контролю та перевірки до-
тримання карантинних обмежень.

«Сподіваюсь на підтримку та 
розуміння жителів району та при-
четних до виконання даного рішення 
відповідних структур», – зазначив го-
лова Романівської РДА Василь Флуд.

ЕКОНОМІКА НА КАРАНТИНІ:  
як держава захищає населення та підприємців?
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Салат «Вітамінний»
• Інгредієнти: 1 качан молодої капусти, 2 огірка, 

1 пучок зеленої цибулі, 1 пучок кропу, 3 ст. ложки 
рослинної олії, 1 ст. ложка яблучного оцту, цукор за 
смаком, сіль за смаком.

• Зелену цибулю дрібно поріжте, додайте оцет 
і цукор, перемішайте і залиште на 10 хвилин, щоб 
цибуля промаринувалася.

• Капусту тонко нашаткуйте, посоліть і злегка 
примніть, щоб вона пустила сік. Цей сік злийте, щоб 
салат не був рідким.

• Огірки поріжте соломкою. Дрібно покришіть кріп.
• З'єднайте всі інгредієнти, посоліть, додайте цукор 

за смаком, перемішайте і заправте рослинною олією.

Салат з тунцем
• 1 банка консервованого тунця, 1 помідор, 2 яйця, 

3–4 листи салату, 1 столова ложка оливкової олії.
• Спочатку необхідно зварити яйця та залишити 

їх на декілька хвилин у холодній воді.
• Нарізати помідор, тунець та листя салату на не-

великі шматочки.
• Додати порізані яйця та заправити олією.
• За смаком посолити, поперчити та додати ли-

монний сік.

Салат з редиски
• Інгредієнти: редиска – 200 г, яйця – 2 шт., зелена 

цибуля – 1 пучок, листя салату – 3 шт., майонез – 100 г, 
сіль – за смаком.

• Редиску ретельно вимийте під проточною водою. 
З допомогою ножа видаліть хвостики і місця з'єднання 
коренеплодів з бадиллям.

• Дрібно наріжте редиску. Перекладіть її в зручну 
для перемішування ємність, яку ви зазвичай викорис-
товуєте для таких цілей.

• Подрібніть цибулю і вимиті листя салату. Додайте 
зелень до редиски.

• Відваріть яйця. Нагадуємо, що їх потрібно вари-
ти 10 хвилин. Після того, як ви зняли яйця з плити, 
відразу ж занурте їх у холодну воду. Дрібно наріжте 
яйця. Додайте їх до інших компонентів.

• Додайте майонез. Посоліть і ретельно перемі-
шайте.

Салат з червоної капусти 
з морквою

• Інгредієнти: морква – 1 шт., цибуля – 2 шт., чер-
вонокачанна капуста – 1/2 качана, листя салату – 4 шт., 
кукурудза консервована – 250 г, сіль і рослинна олія – за 
смаком, оцет – 4 ст. л.

• Почистити і натерти на тертці моркву.
• Почистити і довільно нарізати цибулю. Замочити 

її в оцті на 20 хвилин.
• Нашаткувати капусту. Перекласти її у велику 

миску. Додати до капусти натерту моркву.
• Перекласти в миску замариновану в оцті цибулю. 

Крупно нарізати листя салату. Додати до інших овочів.
• Додати кукурудзу. Салат посолити. Полити рос-

линним маслом. Все перемішати.

Весна голосно заявляє про 
свої права, тож час закатувати 
рукава і братися до роботи, аби 
бути з гарним врожаєм восени, 
настав. Пропонуємо до уваги 
традиційний перелік садово-
городніх робіт у квітні.

Звільняємо рослини  
від зимових укриттів

Розкривати рослини слід 
починати, коли температура 
сягне не менше +5 С. Робимо це 
поступово, шар за шаром (якщо 
укриття було багатошарове), даю-
чи особливо примхливим росли-
нам кілька днів на акліматизацію 
після прибирання кожного шару 
утеплювача.

Більшість садівників, на-
віть якщо погода у квітні дуже 
нестабільна, намагаються роз-
крити всі рослини 
у цьому місяці, бо 
небезпека того, що 
вони упріють під 
укриттям, значно 
вища можливос-
ті їх заморозити. 
Але д ля таких 
теп лолюбивих 
рослин, як клема-
тиси, певні види 
троянд і т. д., вар-
то потурбуватися 
про тимчасовий 
захист на випадок 
заморозків.

Генеральне прибирання
Варто зазначити, що до гене-

рального прибирання в саду, на 
грядках і, тим більше, на квітни-
ках варто приступати не раніше, 
ніж грунт достатньо просохне 
для цього. Справа в тому, що 
коли ви «гулятимете» по вологій 
землі, яка і так після землі досить 
збита, ви її ще більше ущільните. 
І потім доведеться довго її роз-
пушувати.

У квітні треба гарно розпу-
шити грунт навколо всіх багато-
річних рослин на квітниках та 
в пристовбурових колах плодових 
дерев. Ці маневри нададуть землі 
потрібної повітре- та водопро-
никності.

Багаторічники, які полюбля-
ють оголити своє коріння навес-
ні (примула, периста гвоздика, 
гейхера, фіалка і т. д.), потре-
бують вашої посиленої уваги – 
обов’язково нагребіть землі на 
їхні корені.

Проводимо обрізку
Я к  п ра ви ло,  перш и ми 

в саду починають обрізати 
яблуні і груші, бо вони проки-
даються раніше інших дерев. 
Поступово за ними і всі інші. 

Залежно від погоди весняна 
обрізка плодових може трива-
ти до початку, а то і до серед-
ини квітня. Важливо обрізати 
молоді саджанці, посаджені 
рік-два тому, до того, як по-
чнеться рух соку по дереву. 
Інакше обрізка може їх сильно 
ослабити.

Обробляємо сад  
від шкідників

До того, як розпустилися 
бруньки, всі плодові дерева і кущі 
варто обробити проти шкідників 
і хвороб. Досвідчені садівники 
стверджують, що така профі-
лактика зберігає до 50% врожаю. 
Для весняного обприскування 
рослин з метою профілактики 
використовують розчин бордось-
кої рідини.

Смородину і аґрус обливають 
горячою (приблизно +65 °C) во-
дою чи обприскують препаратом 
Топаз. Полуницю для профілак-
тики варто обприскати слабким 
розчином марганцівки. Це захис-
тить її від кліща, п’ятнистості 
і сірої гнилі.

Підживлення рослин
Після розпушування землі 

на квітниках і обробки дерев 
і кущів від шкідників в саду 
треба провести перше весняне 
підживлення. Більшість рослин 
навесні підживлюють азотни-
ми добривами. Це стимулює їх 
ріст і нарощення зеленої маси. 
Підживити квіти, дерева і кущі 
можна і органічними добривами, 
і спеціальними мінеральними 
комплексами. Щодо органіки, це 
може бути зола, перегній, ком-
пост, які вносяться або в сухому, 
або в розведеному вигляді.

Якщо восени сад і квітники 
не були підживлені, то можна 
внести, крім азотних, і добрива, 
які містять фосфор і калій. Осо-
бливо гарно ранні підживлення 
впливають на виноград і малину.

Джерело: Зелена садиба

Гороскоп на тиждень 18 - 24 березня

 Смачного!

ОВЕН
Не варто поспішати 

з новими проєктами, не 
завершивши попередні справи. 
У вихідні приділіть увагу осо-
бистому життю.

ТЕЛЕЦЬ
Саме зараз час роз-

робити перспективні 
плани, знайти нових надійних 
партнерів. Але не піддавайтеся 
спокусам.

БЛИЗНЮКИ
Вам знадобиться 

терпіння та віра в успіх, 
незважаючи на тимчасові труд-
нощі. Упоратися із цим завдан-
ням буде дуже непросто.

РАК
Вдасться багато чого 

зробити, можливе вті-
лення в життя давніх задумів. Не 
забувайте про домашні справи, 
що нагромадилися.

ЛЕВ
Нові ідеї треба ре-

тельно проаналізувати, 
усунути недоліки і лише після 
цього почати втілювати їх у жит-
тя. Тиждень буде насиченим.

ДІВА
Можлива несподі-

вана зміна місця про-
живання або роботи. 

А от зі спілкуванням виникнуть 
проблеми.

ТЕРЕЗИ
Безкоштовний сир 

буває тільки в мишолов-
ці. Будьте конкретніші 

у своїх мріях та бажаннях, не 
бійтеся труднощів та перевірок.

СКОРПІОН
Зможете розсла-

битися й одержати 
задоволення. Усе буде 

складатися саме так, як ви праг-
нете, – і в особистому житті, 
і в серйозних справах.

СТРІЛЕЦЬ
Необхідно зосеред-

итися на питаннях, які 
розраховані на перспективу. Не 
відмовлятися від роботи, якою 
би вона не була.

КОЗЕРІГ
Ви зараз можете 

здійснити практично 
всі свої підприємницькі заду-
ми. Боріться зі зневірою, і ваші 
зусилля будуть винагороджені.

ВОДОЛІЙ
У всьому знайте 

міру, а особливо в їжі та 
розвагах. На вас чекає 

маса справ, пов'язаних з роботою 
та навчанням.

РИБИ
Подумайте про до-

даткове джерело доходу. 
Не намагайтеся брати 

участь в усьому, бо нічого не 
встигнете.

Роботи на городі  
і в саду у квітні

Куточок САДІВНИКА

25
березня
середа

26
березня
четвер

27
березня
п’ятниця

28
березня
субота

29
березня
неділя

30
березня

понеділок

31
березня
вівторок

- 6°
+ 6°

- 3°
+ 9°

+ 1°
+ 12°

+ 1°
+ 14°

+ 1°
+ 14°

+ 4°
+ 12°

+ 1°
+ 7°

749 745 745 743 749 753 754
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 30.03 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 31.03 ÑÅÐÅÄÀ, 1.04 ×ÅÒÂÅÐ, 2.04 Ï’ßÒÍÈÖß, 3.04 ÑÓÁÎÒÀ, 4.04 ÍÅÄ²Ëß, 5.04

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.30,13.10, 15.10 "На Ка�

рантині"
16.15 Д/ц "Особливий

загін"
17.30 Перша шпальта
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.30 "Зворотний відлік"
00.00,03.55 Бюджетники
04.25 Енеїда

1+1

09.25,18.00 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.15,11.50, 12.20, 12.35
"Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.05 "Міняю жінку"
14.25 "Світ навиворіт
15.25, 17.10 Т/с "Величне

століття. Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Доктор

Віра" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"

²ÍÒÅÐ

09.50,18.00, 01.35 Ток�шоу
"Стосується кожного"

11.45, 12.25 Х/ф "Жандарм
одружується"

13.55 Х/ф "Жандарм на
відпочинку"

15.55 "Чекай на мене
20.00,03.05 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Х/ф "Двоє під од�

нією парасолькою"

ÑÒÁ

06.10 Х/ф "Покровські во�
рота"

08.55 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

09.50,18.55 "Один за всіх"
10.45 "Таємниці ДНК" 16+
11.40 "МастерШеф" 12+
14.50 "Хата на тата" 12+
17.25,21.55 "Відлік часу"
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.00, 01.00 Т/с "Сліпа" 12+
20.05,22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі �
23.00 Т/с "Наречений" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні

новини
09.50 Х/ф "Чорний дощ"
11.50, 13.20 Х/ф "Пол�

іцейська історія" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф "Пол�

іцейська історія
17.05 Х/ф "Година пік
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Теорія змови
21.25 Т/с "Нюхач" 16+
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф "Сезон убивць"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.10 Вар'яти 12+
10.20 Діти проти зірок
12.20 Х/ф "Бетховен
16.10 Х/ф "Месники
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.10 Х/ф "Ілюзія обману"
23.40 Х/ф "Закляття" 16+

ÍÒÍ

08.50 Х/ф "Засуджений"
10.40 Т/с "Міст" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

02.25 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.00,04.30 "Правда життя"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Справжній де�

тектив � 3" (18+)
00.40 Х/ф "Гладіатор за

наймом"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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

09.30,02.00 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20 Реальна містика
14.20,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
23.30 Т/с "Точка кипіння"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.30,13.10, 15.10 "На Ка�

рантині"
16.15 Д/ц "Особливий загін"
17.30 Схеми.
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.30 Наші гроші
22.10 Святі та грішні
23.45 #ВУКРАЇНІ
02.30 "Зворотний відлік"

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.15,11.50, 12.20, 12.35
"Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.05 "Міняю жінку"
14.25 "Світ навиворіт
15.25, 17.10 Т/с "Величне

століття. Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Доктор

Віра" (12+)
22.45 "Одруження наосліп"
01.50 Т/с "Школа" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Мене зва�

ти Мелек" 12+
13.00 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
14.45,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Х/ф "Дочки�матері"

ÑÒÁ

07.00 "Все буде добре!"
08.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.00 "МастерШеф" 12+
15.00 "Хата на тата" 12+
17.25,21.55 "Відлік часу"
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.00, 01.00 Т/с "Сліпа" 12+
18.55 "Один за всіх" 16+
20.05,22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі �
23.00 Т/с "Наречений" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Теорія змови
11.00 Секретний фронт
11.40, 13.20 Х/ф "Інтимний

словник" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.15, 16.20, 21.25 Т/с "Ню�

хач" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"

16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
23.20 Х/ф "Ганнібал" 18+
01.50 Т/с "У полі зору" 16+
03.15 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Увімкни мозок"
11.00 Т/с "Завзяті домо�

господарки" 16+
13.00 Шалена зірка 12+
15.00,19.00 Хто проти

блондинок 12+
21.00 Х/ф "Ілюзія обману
23.40 Х/ф "Закляття 2" 16+
02.20 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.10 "Свідок"

09.00 Х/ф "Одиночне пла�
вання"

10.50 Х/ф "Скажені" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00,03.45 "Правда життя"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Справжній де�

тектив � 3" (18+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 02.15
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20 Реальна містика
14.20,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Точка кипіння"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.30,13.10, 15.10 "На Ка�

рантині"
16.15 Д/ц "Світ природи"
17.30 Наші гроші
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.30 Розважальна програ�

ма
22.10 Т/с "Епоха честі"
23.45 Спільно

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.15,11.50, 12.20, 12.35
"Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.05 "Міняю жінку"
14.25 "Світ навиворіт
15.25, 17.10 Т/с "Величне

століття. Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Доктор

Віра" (12+)
22.45,23.50 "Світ навиворіт
00.50 Т/с "Школа" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Мене зва�

ти Мелек" 12+
13.00 Т/с "Дурна кров" 16+
14.45,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Х/ф "Час бажань"

ÑÒÁ

07.00 "Все буде добре!"
08.50 "Т/ з Коли ми вдома"
12.05 "МастерШеф" 12+
15.25 "Хата на тата" 12+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.00, 01.00 Т/с "Сліпа" 12+
18.55 "Один за всіх" 16+
20.05, 22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі � 2"
23.00 Т/с "Наречений" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.50, 13.20 Х/ф "Політ Фе�

нікса" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.20, 21.25 Т/с "Ню�

хач" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"

16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.15 Х/ф "Червоний дра�

кон" 18+
01.35 Т/с "У полі зору" 16+
03.00 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Пташка на
дроті" 16+

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

13.10 Шалена зірка 12+
15.10,19.00 Суперінтуїція
21.00 Х/ф "Васабі"
22.50 Х/ф "Закляті шахраї"

16+
01.00 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Підірване пек�
ло"

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

12.50 "Будьте здоровi"
14.05,04.00 "Правда життя"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Справжній де�

тектив � 3" (18+)
00.40 "Склад злочину"
01.25,03.05 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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

09.30,02.00 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20 Реальна містика
14.20,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
23.30 Т/с "Точка кипіння"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.30,13.10, 15.10 "На Ка�

рантині"
16.15 Д/ц "Світ природи"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.30,03.55 Схеми.
22.10 Т/с "Епоха честі"
23.45 Перша шпальта
04.25 Святі та грішні

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.15,11.50, 12.20, 12.35
"Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.05 "Міняю жінку"
14.25 "Світ навиворіт
15.25, 17.10 Т/с "Величне

століття. Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45, 21.45 Т/с "Доктор

Віра" (12+)
22.30 "Право на владу 2020"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Мене зва�

ти Мелек" 12+
13.00 Т/с "Дурна кров" 16+
14.45,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Х/ф "Погана гарна

людина"
ÑÒÁ

07.00 "Все буде добре!"
08.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.25 "МастерШеф" 12+
15.00 "Хата на тата" 12+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.00, 01.00 Т/с "Сліпа" 12+
18.55 "Один за всіх" 16+
20.05, 22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі � 2"
23.00 Т/с "Наречений" 16+

ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини

10.05 Секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф "Чорний

дощ" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.45, 16.20, 21.25 Т/с "Ню�

хач" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"

16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.15 Х/ф "Інший світ�2:

Еволюція" 18+
00.15 Х/ф "Ганнібал" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.10 Х/ф "Брейвен" 16+
11.00 Т/с "Завзяті домо�

господарки" 16+
13.10 Шалена зірка 12+
15.00,19.00 Хто зверху 12+
21.00 Х/ф "Ред" 16+
23.10 Х/ф "Діамантовий

поліцейський" 16+
01.10 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Сумка інкасато�
ра"

10.50 Х/ф "Апачі"
12.50 "Вартість життя"
14.00,18.20, 04.00 "Правда

життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Справжній де�

тектив � 3" (18+)
01.05 "Склад злочину"
02.35 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 02.15
Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20 Реальна містика
14.20,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
23.20 Слідами Андрія Геру�

са. Частина третя
00.00 Т/с "Точка кипіння"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.30,13.10, 15.10 "На Ка�

рантині"
16.15 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
17.30,23.45, 04.25 Схеми.
17.55 VoxCheck
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Супер�Чуття"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.30,03.55 Перша шпальта
22.10 Т/с "Епоха честі"
04.50 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.15,11.50, 12.20, 12.35
"Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.05 "Міняю жінку"
14.25 "Світ навиворіт
15.25, 17.10 Т/с "Величне

століття. Роксолана"
19.00,02.05 "Секретні мате�

ріали 2020"
20.40 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху. Дайд�

жест"
22.25 "Вечірній квартал
00.20 Х/ф "Мені б у небо"

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Мене зва�

ти Мелек" 12+
12.50 Х/ф "Чаклунська лю�

бов"
14.50,15.40, 23.45 "Речдок"
18.00,01.35 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
03.05 Док.проект

ÑÒÁ

05.35 Х/ф "З 9 до 5"
07.35 Х/ф "Як відбити наре�

чену"
09.25 Х/ф "27 весіль"
11.40 "Хата на тата" 12+
15.25,18.00, 19.00 "Холос�

тяк" 12+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
22.45 Т/с "Трава під снігом"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.05 Антизомбі. Дайджест
12.10, 13.20 Х/ф "З життя

таємних агентів"
12.45,15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Х/ф "Життя

гірше звичайного"
16.50 Х/ф "У пошуках Га�

лактики"
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу 12+
22.45 Скетч�шоу "На трьох"
01.40 Х/ф "Інтимний слов�

ник" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.05 Kids Time
06.05 М/с "Том і Джеррі"
07.10 Вар'яти 12+
08.10 Діти проти зірок
10.10 Х/ф "Васабі"
12.10 Х/ф "Ілюзія обману"

16+
14.20 Х/ф "Ілюзія обману

2" 12+
17.10,19.00 Хто зверху 12+
21.00 Х/ф "Ред 2" 16+
23.10 Х/ф "Дитсадковий

поліцейський"
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Кохана жінка
механіка Гаврилова"

10.35 Х/ф "Слід Сокола"
12.50,03.45 "Правда життя"
15.10 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Х/ф "Ганмен" (16+)
00.40 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,05.45 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
12.30, 15.30 Т/с "Любов під

мікроскопом" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова
00.00,02.15 Т/с "Дружина з

того світу" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30,03.15 Енеїда
10.35 М/с "Книга джунглів"
12.45 Д/ц "Це цікаво"
13.20 Д/ц "Мегаполіси"
13.55,05.00 Бюджетники
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 "Особливий загін"
20.25 Д/ц "Світ природи"
22.00 Х/ф "Гарні часи" 16+

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Х/ф "Ігри розуму"
12.30 Х/ф "Ідентифікація

Борна"
14.45 Х/ф "Перевага Бор�

на" (16+)
16.40 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка
19.30,05.20 ТСН
20.15,03.25 "Чистоnews
20.2 "Українські сенсації
21.30 "Вечірній квартал
23.20 "Світське життя. 2020"
01.10 "Ліга сміху

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00, 05.05 Х/ф "Беремо

все на себе"
12.30 Х/ф "Зворотного

шляху немає"
16.20 Т/с "Побачити океан"
20.00,02.25 "Подробиці"
20.30 "Крутіше всіх
22.30 "Добрий вечір
23.15 Х/ф "Бебі�бум" 16+
01.10 Х/ф "Весь світ в очах

твоїх"

ÑÒÁ

05.55 Т/с "Коли ми вдома"
06.40 "Прокинься з Екто�

ром!"
08.30 Т/с "Коли ми вдома.
09.30 "Неймовірна правда

про зірок"
10.35 Т/с "Ніщо не трап�

ляється двічі � 2"
19.00 "МастерШеф Про�

фесіонали 2" 12+
22.05 "Хата на тата" 12+

ICTV

08.20 Перше, друге і ком�
пот!

09.15 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ" 16+

12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу 12+
16.45 Х/ф "Захоплення

підземки 123" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Праведник" 16+
21.25 Х/ф "Два стволи" 16+
23.35 Х/ф "Сезон убивць"
01.00 Х/ф "Червоний дра�

кон" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.05 Kids Time
06.05 М/с "Том і Джеррі"
07.10 Вар'яти 12+
10.50 Хто зверху 12+
14.50 Х/ф "Бетховен 5"
16.20 М/ф "Добриня Мики�

тич і Змій Горинич"
17.50 М/ф "Ілля Муромець і

Соловій Розбійник"
19.20 М/ф "Три богатирі та

Шамаханська цариця"
21.00 Х/ф "Морський бій"
23.20 Х/ф "Інкарнація" 16+

ÍÒÍ

06.40 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Легенди карного

розшуку"
15.35,03.35 "Випадковий

свідок"
18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,03.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Вечори на ху�

торі біля Диканьки"
21.00 Х/ф "Переможці та

грішники" (16+)
23.00 Х/ф "Проповідник з

кулеметом" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.50, 15.20 Т/с "Таємне ко�
хання" 12+

17.00, 21.00 Т/с "Від кохан�
ня до ненависті" 12+

19.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с "Школа

проживання" 16+
03.10 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Недільна Свята Меса
10.00 Божественна Літургія
11.30 Недільна Літургія
13.20 Д/ц "Мегаполіси"
13.55,05.00 Бюджетники
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 "Супер�Чуття"
20.25 Д/ц "Світ природи"
21.20 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
22.00 Х/ф "По(друг)а" 16+
23.45 Пліч�о�пліч

1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.25,11.40, 02.05 "Світ на�

виворіт"
09.45,10.45 "Великі випуски
14.55 "Світ навиворіт
15.50 Х/ф "Шукаю жінку з

дитиною" (16+)
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Голос країни 10"
22.15 Х/ф "Ідентифікація

Борна"
00.25 Х/ф "Перевага Бор�

на" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
12.50 "Крутіше всіх
14.45 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
17.15 Т/с "Дурна кров" 16+
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Гра в імітацію"
22.30 "Добрий вечір на

Інтері"
23.25 Х/ф "Дежа вю"

ÑÒÁ

08.30 Т/с "Коли ми вдома.
09.30 "Неймовірна правда

про зірок"
10.35 "МастерШеф Про�

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

страсенси" 16+
19.55 "Один за всіх" 16+
21.45 "Таємниці ДНК" 16+
22.45 "Детектор брехні"

ICTV

07.45 Секретний фронт.
09.35 Т/с "Відділ 44" 16+
12.05, 13.00 Х/ф "Захоплен�

ня підземки 123" 16+
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Два стволи" 16+
16.15 Х/ф "Праведник" 16+
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Праведник�2"
22.55 Х/ф "Некерований"
00.45 Х/ф "Інший світ
02.30 Т/с "У полі зору" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Від пацанки до панян�
ки 16+

11.05,12.45 Kids Time
11.10 М/ф "Килим�літак"
12.50 М/ф "Ілля Муромець і

Соловій Розбійник"
14.20 М/ф "Три богатирі та

Шамаханська цариця"
16.00 Х/ф "Морський бій"
18.20 Х/ф "Ковбої проти

прибульців" 16+
21.00 Х/ф "Межа майбут�

нього" 16+
23.10 Х/ф "Брейвен" 16+

ÍÒÍ

07.00 "Страх у твоєму домі"
10.35 Х/ф "Вечори на ху�

торі біля Диканьки"
11.55 Х/ф "Осляча шкура"
13.35 Х/ф "Безіменний ко�

роль"
16.55 Х/ф "Переможці та

грішники" (16+)
19.00 Х/ф "Золота міна"
21.45 Х/ф "Ганмен" (16+)
23.55 Х/ф "Проповідник з

кулеметом" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Т/с "Від кохання до
ненависті" 12+

13.00 Т/с "Дружина з того
світу" 16+

17.00, 21.00 Т/с "Дочки"
19.00 Сьогодні.
23.00 Х/ф "Блискуча кар'є�

ра" 12+
01.00, 02.15 Х/ф "Страшна

красуня"
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Уже котрий рік поспіль Укра-
їна входить у десятку країн Єв-
ропи з найбільшою смертністю 
у ДТП.

За статистикою, щодоби 
на українських дорогах гине 9 
осіб, ще 90 отримують травми. 
За даними поліції, за 28 років 
незалежності в аваріях загинуло 
174 тисячі громадян та понад 
1,2 млн було травмовано. Май-
же половина ДТП відбувається 
через порушення швидкісного 
режиму на дорозі. Щоб змінити 
ситуацію, МВС запускає сис-
тему автоматичної фотовідео-
фіксації порушень правил до-
рожнього руху (ПДР). Де і коли 
запрацюють перші камери, 
дізнавались експерти Центру 
громадського моніторингу та 
контролю.

Перші камери 
і тестовий період

У Києві 12 березня запра-
цювали перші 20 камер фото-
відеофіксації порушень ПДР. 
Ще 30 протягом місяця мають 
з’явитися на дорогах Київської 
області. Найперше камери вста-
новлять у місцях підвищеної кон-
центрації ДТП – там, де загинуло 
і травмувалось найбільше людей. 
Як і належить за законом, перед 
усіма камерами буде розміщено 
попереджувальний знак. Також 
місця розташування камер будуть 
нанесені на карти та у навігацій-
ні системи. Перелік вулиць, де 
вже встановлені камери у Києві, 
можна переглянути на сайті МВС 
(mvs.gov.ua).

Після відвідин Центру фік-
сації порушень швидкісного 
режиму Президент Володимир 
Зеленський наголосив, що дер-
жава не ставить за мету зібрати 
більше штрафів завдяки новій 
системі. Щоб люди могли озна-

йомитись з роботою системи, 
передбачений тестовий період. 
За інформацією поліції, перші 
півтора місяці камери працюва-
тимуть у режимі інформування 
і попередження.

Повноцінно фотовіде-
офіксація порушень 
запрацює з 1 травня.

«Завдання, щоб люди зна-
ли, що, коли вони порушують 
правила дорожнього руху, вони 
не думають не лише про своє 
життя, а й про життя тих людей, 
які їдуть з ними в машині, їдуть 
дорогами України», – зазначив 
Володимир Зеленський.

Після презентації системи 
Президент висловив побажання, 
щоб після пілотного тестування 
у Києві та області система запра-
цювала по всій країні. У МВС за-
певнили, що вже скоро камери 
встановлять в інших регіонах.

«Згодом кількість камер по 
всій країні збільшиться. Ви до 
цього готові? Сподіваюся, що 
так! Це трохи дискомфортно 
після десятиріч «вольниці», але 
це єдиний шлях для скорочен-
ня кількості загибелі людей на 
дорогах», – заявив міністр МВС 
Арсен Аваков.

Хто і скільки заплатить?
У МВС кажуть, що система ав-

томатичної фотовідеофіксації – це 
не просто камери над дорогою, 
а складна високотехнічна система. 
До її складу входять: сертифікова-
ні комплекси фотовідеофіксації, 
робочі станції обробки даних, 
сучасне і захищене програмне 
забезпечення, кваліфіковані опе-
ратори робочих станцій.

Якщо водій порушив ПДР, 
інформація про цей випадок по-
трапляє до системи електронної 
фіксації. Поліцейський перевіряє, 

чи було вчинене правопорушен-
ня, чи є повні дані про тран-
спортний засіб, його власника, 
чи відповідає номерний знак 
марці і моделі зареєстрованого 
авто. Після перевірки всіх даних 
поліцейський формує постанову 
про адміністративне порушення 
і ставить електронний підпис.

За перевищення швид-
кості руху більш ніж на 
20 км/год на водія на-
кладається штраф 255 
гривень, за перевищен-
ня на понад 50 км/год –  
510 гривень.

За словами першого заступ-
ника Департаменту патрульної 
поліції Олексія Білошицького, на-
разі інформацію щодо порушень 
правил дорожнього руху можна 
перевірити в електронному ка-
бінеті водія (e-driver.hsc.gov.ua) 
та на сайті МВС (bdr.mvs.gov.ua). 
З 1 травня, після повноцінного 
запуску системи, штрафи над-
силатимуть у паперовому вигляді 
через Укрпошту.

Оплатити штраф можна буде 
в електронному кабінеті водія, 
застосунку «Дія», через платіжні 
сервіси або каси банків. Загаль-
ний строк оплати штрафу – 30 
днів. У разі сплати штрафу протя-
гом 10 днів з моменту отримання 
постанови можна отримати 50% 
знижки від загальної суми. Тобто 
сплатити 122,5 грн замість 255, 
і постанова буде вважатись ви-
конаною.

Важливо знати, що 
штрафи надходитимуть 
на адресу власника 
транспортного засобу, 
а не водія у момент  
порушення.

Щодо авто з іноземною реє-
страцією, то за порушення ПДР 
відповідатиме людина, яка за-
везла його на територію Украї-
ни. У МВС кажуть, що завдяки 
системі має полегшитися пошук 
викрадених авто і тих, що пере-
бувають у розшуку.

Експерти погоджуються, 
що контроль за швидкістю – 

це тільки одна із складових на 
шляху до зменшення аварійнос-
ті. Задля безпеки на українських 
дорогах потрібне будівництво 
якісної дорожньої інфраструкту-
ри, безпечних переходів і вело-
доріжок, а також підвищення 
якості навчання в автошколах 
і загальної культури водіїв та 
пішоходів в цілому.

Хто має право на пільги  
зі сплати земельного податку

Статтею 281 Податкового 
кодексу України (далі  ПКУ) 
визначено пі льг и зі  сп лати 
земельного податку д ля фі-
зичних осіб.

Так, від сплати земельного 
податку звільняються:

– особи з інвалідністю першої 
і другої групи;

– фізичні особи, які вихову-
ють трьох і більше дітей віком до 
18 років;

– пенсіонери (за віком);
– ветерани війни та особи, на 

яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального за-
хисту»;

– фізичні особи, визнані за-
коном особами, які постражда-

ли внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

Згідно з п. 281.2 ст. 281 
ПКУ, звільнення від сплати 
податку за земельні ділянки, 
передбачене для відповід-
ної категорії фізичних осіб 
п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширю-
ється на земельні ділянки за 
кожним видом використан-
ня у межах граничних норм:

– для ведення особистого се-
лянського господарства – у розмірі 
не більш як 2 гектари;

– для будівництва та обслу-
говування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка):

– у селах – не більш як 0,25 
гектара, в селищах – не більш як 
0,15 гектара, у містах – не більш як 
0,10 гектара;

– для індивідуального дачно-
го будівництва – не більш як 0,10 
гектара;

– для будівництва індивіду-
альних гаражів – не більш як 0,01 
гектара;

для ведення садівництва – не 
більш як 0,12 гектара.

Якщо фізична особа, визначена 
у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, має у влас-
ності декілька земельних ділянок 
одного виду використання, то така 
особа до 1 травня поточного року 
подає письмову заяву у довільній 
формі до контролюючого органу 
за місцем знаходження земельної 
ділянки про самостійне обрання/
зміну земельної ділянки для за-
стосування пільги.

Пільга починає застосову-
ватися до обраної земельної 
ділянки з базового податкового 
(звітного) періоду, у якому по-
дано таку заяву.

Сектор забезпечення  
роботи Житомирського 

управління ГУ ДПС  
у Житомирській області

ШВИДКІСТЬ ПІД КОНТРОЛЕМ.  
Коли в Україні запрацюють камери на дорогах?


