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Марина Василенко

Романівська лікарня 
неодноразово зверта-
лася за допомогою та 
підтримкою до усіх не-
байдужих романівчан.

Ігор Євгенович, як завжди, пер-
шочергово переймається пробле-
мами своєї рідної Романівщини, 
а надто у такий важкий час для 
усієї країни.

3 квітня Ігор Ходак разом з ке-
рівниками Романівського району 
привезли у Романівську лікарню 
закуплені за власний кошт депутата 
120 захисних комплектів для робо-
ти медиків з пацієнтами, у яких, 
можливо, буде виявлена вірусна 
інфекція COVID‑19.

Ігор Євгенович під час передачі комплектів зазначив 
наступне: «Дуже сподіваюсь, що страшний вірус нашу 
Романівщину омине і дані комплекти вам не стануть 
у нагоді. Та наразі ви, медики, в зоні найвищої небезпеки, 
тож ці комплекти вам допоможуть захистити себе і ви 
зможете більш впевнено надавати медичну допомогу 
пацієнтам. Щиро вірю, що мій вчинок стане прикладом 
для усіх бізнесменів Романівщини і допомога надходи-

тиме до вас звідусіль, аби ви, лікарі, не переймалися 
матеріальним забезпеченням і працювали в належних 
умовах у боротьбі з вірус-
ною інфекцією COVID».

У комплект входять: 
комбінезон, бахіли‑чобіт-
ки, маски і фартух. Вони 
були закуплені на фабриці 

«Леся» у Новограді‑Волинському. Загальна вартість 
комплектів складає майже 43 тис. грн. Також Ігор Ходак 
придбав для працівників лікарні дезінфікуючі засоби 
на суму 7 тис. грн.

Захисні костюми та дезінфікуючі засоби від Ігоря 
Євгеновича мають надійти й до місцевих рятувальників.

Незважаючи на певні складнощі в організації та 
здійсненні виробничого процесу в умовах існуючих 
карантинних обмежень, компанія «ВІВАД 09» і надалі 
буде активно та адресно реалізовувати такі благодійні 
заходи з турботою про життя та здоров̀ я людей.

Практика та життєвий досвід показує: «Саме в біді ми 
починаємо розуміти, хто твій справжній друг».

Генеральний директор 
ТОВ «ВІВАД 09» Ігор 

Ходак закупив і передав 
для потреб медичних 

закладів районного рівня 
120 захисних комплектів

СЕРЕДА

с. 2

Роз’яснення щодо нових 
обмежувальних заходів 
на період карантину с. 8

с. 8
Ринки на Романівщині 
не працюватимуть 
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Управління праці та соціального 
захисту населення інформує 
щодо перепризначення 
державних допомог

На період карантину пенсії 
та державні соціальні допомоги 
будуть перепризначені автома-
тично.

Законом України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів, спрямованих на забезпе-
чення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв’язку 
з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID‑2019)» врегу-

льовано питання продовження 
виплати на період карантину всіх 
пенсій і допомог людям, в яких 
на цей час припадає перекомісія 
МСЕК та ЛКК про встановлення 
інвалідності і перепризначення 
(продовження) пенсій та допомог 
на новий період, без заяв та без 
будь‑яких документів.

Після закінчення терміну дії 
карантину або обмежувальних 

заходів орган соціального за-
хисту населення або управління 
Пенсійного фонду здійснить пе-
рерахунок розміру виплаченої 
державної соціальної допомоги 
або пенсії на підставі поданої осо-
бою заяви (результатів переогля-
ду медико‑соціальної експертизи) 
та необхідних документів.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк

КНП «Романівська лікарня» 
підписала договір 
з НСЗУ про медичне  
обслуговування населення

Лариса Бджілка

Про це нашого 
журналіста повідо-
мила директорка 
Романівської лікарні 
Ірина Серт.

1 квітня стартувала перша 
в Україні Програма медичних 
гарантій –  перелік медичних 
послуг, які держава гарантує 
пацієнту.

КНП «Романівська лікарня» 
Романівськоі районної ради 
27 березня 2020 року підписала 
договір з НСЗУ про медичне об-
слуговування населення за про-
грамою медичних гарантій на 4 
пакети медичних послуг:

1. Хірургічні операції дорос-
лим та дітям у стаціонарних 
умовах.

2. Стаціонарна допомога до-
рослим та дітям без проведення 
хірургічних операцій.

3. Амбулаторна вторинна 
(спеціалізована) медична допо-
мога дорослим та дітям, вклю-
чаючи медичну реабілітацію та 
стоматологічну допомогу.

4. Стаціонарна паліативна ме-
дична допомога дорослим та дітям.

«Відповідно до умов договору 
пацієнт набуває прав на отри-

мання медичних послуг за на-
правленням лікаря, який надає 
первинну медичну допомогу, 
або лікуючого лікаря в поряд-
ку, встановленому МОЗ, або без 
такого направлення, якщо згідно 
із законодавством направлення 
лікаря не вимагається» – зазна-
чила Ірина Серт.

Надання житлових субсидій в період карантину
Урядом 25.03.2020 

прийнято постанову 
№ 247 «Про особли-
вості надання житло-
вих субсидій», якою 
передбачено:

• заборону припинення під 
час карантину призначених жит-
лових субсидій, за винятком ви-
падків, коли унеможливлюється 
їх надання;

• призначення у травні 2020 
року житлової субсидії на наступ-
ний період усім домогосподар-
ствам, які її отримували в опалю-
вальному періоді 2019–2020 років, 
без їхніх звернень;

• врахування до доходу осіб, 
звільнених з роботи під час ка-
рантину відповідно до пункту 1 
частини першої статті 40 Кодексу 
законів про працю України, які 
зареєструвалися в службі зайня-
тості, допомоги по безробіттю за-

мість заробітної плати, яку вони 
отримували за попереднім місцем 
роботи;

• збільшення на 50% соціаль-
них нормативів користування 
окремими комунальними по-
слугами в місяцях дії карантину;

• відтермінування до закінчен-
ня карантину зміни базової нор-

ми плати за житлово‑комунальні 
послуги отримувачами житлової 
субсидії з 15% до 20%, яку було 
передбачено з травня 2020 року 
відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20.10.2019 
№ 878 «Про внесення змін до по-
станов Кабінету Міністрів України 
від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 

27 липня 1998 р. № 1156».
Враховуючи, що згідно з поста-

новою Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2020 № 211 «Про запо-
бігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хво-
роби COVID‑19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS‑COV‑2», каран-
тин установлено на всій території 
України з 12 березня 2020 року, 
збільшені соціальні нормативи 
споживання комунальних по-
слуг мають бути застосовані при 
розрахунку субсидій починаючи 
з березня 2020 року.

Таким чином, у квітні 2020 
року необхідно провести перера-
хунок розміру житлових субсидій 
за березень у зв’язку із збільшен-
ням нормативів.

Призначення житлових субси-
дій на наступний період у травні 
2020 року домогосподарствам, 
яким відповідно до Положення 
про порядок призначення жит-
лових субсидій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.10.2020 № 848 
(зі змінами), таке призначен-
ня проводиться після подання 
нових заяви і декларації за рі-
шенням комісії на підставі акта 
обстеження умов проживання, 
здійснюється без подання доку-
ментів на розгляд комісії, якщо 
у домогосподарстві не відбулося 
змін обставин, що впливають на 
право отримання субсидії.

Для осіб, яких звільнено в пе-
ріод карантину відповідно до 
пункту' 1 частини першої статті 40 
Кодексу законів про працю Укра-
їни і які зареєстровані в службі 
зайнятості як безробітні, до серед-
ньомісячного сукупного доходу 
враховується розмір допомоги 
по безробіттю замість заробітної 
плати, яку вони отримували за 
попереднім місцем роботи за 
відповідний період. Інші види 
доходів враховуються відповідно 
до вимог Положення.

Начальник управління 
Таїса Кондратюк

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.

*****
Компанія «Вівад 09» продає паливні брикети для 

населення за такими цінами:
•  брикети, упаковані в термозбіжну плівку дубові 

(на піддоні від 900 до 1050 кг) – 2980 грн/тонну;
•  брикети, упаковані в термозбіжну плівку міксові 

(на піддоні від 900 до 1050 кг) – 2682 грн/тонну;
• брикети кускові, фасовані у б/б дубові –  

2649 грн/тонну;
• брикети кускові, фасовані у б/б міксові –  

2384 грн/тонну 
За додатковою інформацією звертатися за теле-

фоном: 097 403 43 95.

Дорогі жителі Романівщини!
Вітаємо християн західної традиції зі святом 

Воскресіння Христового!
Нехай разом із Пасхальною радістю до Вашої оселі 

прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, а душа не-
хай стане світлішою, серце і думки чистими, щирими 
та добрими.

Нехай Світло Воскресіння Христового надає усім 
непохитну віру в кращий завтрашній день та сили 
і терпіння перебороти труднощі, які випали на нашу 
долю! Нехай многоголосі Великодні дзвони розбудять 
найбайдужіші серця, додадуть натхнення для само-
відданої праці на благо району та держави.

Бажаємо у ці дні Господньої милості, підтримки 
у добрих починаннях, миру та взаєморозуміння 
кожній родині.

З повагою Голова державної 
адміністрації В.В. ФЛУД

Голова районної ради О. П. Кондратюк
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У Романові проведено 
перевірки 10 об’єктів

Станом на 1.04.2020 р. спеціа-
лістами Романівського районного 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби у Жито-
мирській області у складі робочих 
груп з перевірки карантинних за-
ходів було проведено обстеження 
підприємств різних форм власнос-
ті щодо дотримання ними вимог 
роботи в умовах карантину.

Обстеженням було охоплено 
10 об'єктів, зокрема:

1. ТОВ «Нібулон»;
2. Романівське лісництво ДП «Бер-

дичівське лісове господарство»;
3. Романівський лісгосп АПК 

ЖОКАП «Житомироблагроліс»;
4. ТОВ «Вівад 09» (смт Романів);
5. ТОВ «ЕНЕЙ»;
6. ПП «Романів ЛІТ ЛІС»;
7. РКП «Сервіс»;
8. ФОП Шпонарська О. А.(с. 

Романівка);

9. Кафе‑бар Савчук Н. В.;
10. ФОП Мусійовська Г. А. мага-

зин «Люкс» (с. Романівка).
У ході обстеження основна ува-

га приділялась запровадженню на 
підприємствах щоденного темпе-
ратурного скринінгу, забезпеченню 
засобами індивідуального захисту, 
мінімізації контактів працюю-
чих у виробничих приміщеннях, 
збільшенню кратності вологого 
прибирання та провітрювання, 
забезпеченню куточків особистої 
гігієни мийними засобами, анти-
септиками, одноразовими руш-
ничками або електросушилками, 
проведенню миття та дезінфекції 
автотранспорту.

За результатами обстеження 
керівникам підприємств надано 
рекомендації та пропозиції щодо 
покращення дотримання каран-
тинних заходів.

Начальник управління
ГУ ДПСС В. М. Стадник

Великодні  
свята вдома

У зв’язку із запровадженням 
в Україні посиленого режиму 
карантинних заходів щодо запо-
бігання особливо небезпечній ко-
ронавірусній хворобі (COVID‑19), 
повідомляємо прихожан про 
обмеження, що стосуватимуться 
роботи храмів.

Пряма трансляція святкових 
Великодніх богослужінь буде ор-
ганізована на телеканалах:

• «Союз ТВ» – 12.04.2020 року 
із Семінарійського костелу 
Святого Йоанна з Дуклі РКЦ 
(10:30–12:00);

• «Союз ТВ» – 18–19.04.2020 
року із Свято-Михайлівсько-
го кафедрального собору ПЦУ 
(23:30–03:30);

• «СК1» – 19.04.2020 року 
із Спасо-Преображенського 
кафедрального собору УПЦ 
(00:00–03:00);

• «СК1» – 19.04.2020 року із 
церкви Святого Василія Вели-
кого УГКЦ (10:00–11:30).

Віряни зможуть купити в мага-
зинах вже освячені паски.

Житомирська ОДА

Разом ми – сила!
Меценати та під-

приємці Романівщи-
ни надають допомогу 
Романівській лікарні 
на підтримку у бо-
ротьбі з коронавірус-
ною інфекцією.

Щотижня на фейсбук‑сторін-
ці Романівської лікарні оприлюд-

нюється список благодійників, 
їх внесок та щира подяка від 
працівників лікарні:

«Ми безмежно вдячні кожно-
му, хто підтримує наш заклад, 
за будь‑яку надану допомогу. Ра-
зом ми подолаємо всі труднощі! 
Сьогодні, станом на 3 квітня, нам 
надійшла допомога від таких бла-
годійників:

– Шкварчевський О.  Ф.  – 
200 грн;

–   Чарі вна  до бр од і й к а  – 

1000 грн;
– ФОП Трубій В. В. – 2000 грн;
– ПП Іванюк О. Д. – 1000 грн;
– Кафтанюк М. Л. – 250 грн;
– Фурман А. А. – 3000 грн;
– ТОВ «Вівад 09» – 49876 грн;
– Повійчук Ю. А. – 4000 грн;
– СТОВ ім. Б. Хмельницько-

го – 10000 грн;
– Макарчук В. – 1500 грн;
– Кучинський О. В. – 500 грн.
Колектив лікарні вдячний за 

підтримку та розуміння!!!»

Небезпечні знахідки  
на Романівщині

1 квітня група піротехнічних 
робіт Управління ДСНС у Жито-
мирській області знищила 3 ви-
бухонебезпечних предмети часів 
минулих війн. Підозрілі знахідки 

виявлено у Романівському районі.
Перше повідомлення до Служ-

би порятунку «101» надійшло із 
с. Врублівка. Місцевий житель 
копав землю, аби підсипати її 

у себе в домоволодінні. Під час 
чергової спроби натрапив на якусь 
металеву річ. Фахівці з’ясували, що 
це артилерійський снаряд часів 
Другої світової війни.

Друге повідомлення надійшло із 
с. Романівка, де двоє молодих людей 
за допомогою металошукача вияви-
ли підозрілий металевий предмет 
у висохлому озері. Представники 
ДСНС ідентифікували його як мі-
нометну міну калібру 82 мм.

Ще одне повідомлення по-
ступило з с. Камінь. Там місцевий 
житель виявив артснаряд у мелі-
оративному каналі.

Нагадуємо: при виявленні 
невідомих залізних предметів, 
схожих на боєприпаси, в жод-
ному разі не торкайтеся їх, 
а звертайтеся за номерами екс-
трених служб «101» або «102».

У ДСНС України
у Житомирській області

Романівщина у вогні
Лариса Бджілка

Попри те, що служба порятун-
ку, поліція і просто звичайні прості 
люди просять невгамовних любите-
лів паління сухої трави зупинитися 
та не завдавати шкоди природним 
ресурсам, диким звірятам, оточую-
чим – вогонь і далі горить. Рятуваль-
никам доводиться щоденно, а то й 
декілька разів на добу виїжджати на 
пожежі. Зокрема 2 березня горіли 
господарчі споруди у с. Карвинівка 
та с. Пилипо‑Кошара, а також суха 
рослинність поза межами с. Камінь; 
3 березня – суха рослинність поза 
межами с. Романівка, Вільха, Садки; 
4 березня – господарчі споруди у с. 
Разіне і с. Колодяжне, а також суха 
рослинність поза межами с. Пили-
по‑Кошара, смт Романів, у межах с. 
Олександрівка.

�� Довідково
Законом України «Про охорону 

атмосферного повітря» забороняєть-

ся спалювання сухої трави. Відпові-
дальність за порушення цієї норми 
передбачена статтями 16 та 22.

За шкоду, завдану довкіллю та 
здоров’ю людей, порушник може 
нести як адміністративну, так 
і кримінальну відповідальність.

За випалювання стерні, луків, 
пасовищ, а також опалого листя 
в парках, інших зелених наса-
дженнях, у населених пунктах 
без дозволу органів державного 
контролю в галузі охорони навко-
лишнього природного середови-
ща або з порушенням умов такого 
дозволу, згідно зі ст. 77–1 КУпАП, 
передбачено адміністративну від-
повідальність у вигляді штрафу.

Випалювання стерні, луків, 
пасовищ, ділянок із водно‑бо-
лотною та іншою природною 
рослинністю, рослинності або 
її залишків та опалого листя на 
землях cільськогосподарського 
призначення, у смугах відводу 
автомобільних доріг і залізниць, 
у парках, інших зелених наса-

дженнях та газонів у населених 
пунктах без дозволу органів дер-
жавного контролю у галузі охо-
рони навколишнього природного 
середовища або з порушенням 
умов такого дозволу, а так само 
невжиття особою, яка одержала 
дозвіл на випалювання зазначе-
ної рослинності або її залишків 
та опалого листя, заходів щодо 
своєчасного їх гасіння – тягнуть 
за собою накладення штрафу:

– на громадян – від 10 до 20 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;

– на посадових осіб – від 50 до 
70 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені в межах 
територій та об'єктів природ-
но-заповідного фонду, тягнуть 
за собою накладення штрафу:

– на громадян – від 20 до 40 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;

– на посадових осіб – від 70 до 
100 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Крім того, згідно зі ст. 245 
Кримінального кодексу України 
«Знищення або пошкодження 
об'єктів рослинного світу», по-
рушник може нести і кримінальну 
відповідальність.

Так, знищення або пошкоджен-
ня лісових масивів, зелених наса-
джень навколо населених пунктів, 
вздовж залізниць, а також стерні, 
сухих трав, рослинності або її за-
лишків на землях сільськогоспо-
дарського призначення вогнем чи 
іншим загальнонебезпечним спосо-
бом – караються штрафом від 5100 
до 8500 грн або обмеженням волі на 
строк від 2 до 5 років, або позбав-
ленням волі на той самий термін.
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Всеукраїнська школа онлайн
6 квітня 2020 року, 

на YouTube-каналі 
МОН, а також ще на 
14 телеканалах та 
медіаресурсах, о 10:00 
розпочалася трансля-
ція уроків для учнів 
5–11 класів на каран-
тині.

На YouTube‑каналі МОН мож-
на переглянути уроки абсолютно 
для кожного класу. Публікувати-
муться вони за розкладом – один 
за одним, щоб можна було кра-
ще структурувати заняття. Під 
кожним відео учень також може 
знайти рекомендоване домашнє 
завдання на закріплення теми.

Кожен охочий може також за-
вантажити розклад з темами на 
весь тиждень: 5 клас, 6 клас, 7 клас, 
8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас.

Для учнів, що мають пробле-
ми з підключенням до Інтернету, 
всі уроки також транслювати-
муться українськими телекана-
лами. Так, за класами закріплено 
такі телеканали:

5 клас – Плюс‑Плюс та 112 
Україна

6 клас – ZOOM та News One
7 клас – 5 канал та ZIK
8 клас – Індиго та УНІАН
9 клас – Рада та UA: Культура
10 клас – UA: Перший
11 клас – М1
Можливість долучитися до 

трансляції відеоуроків відкрита 
для всіх українських телеканалів. 
Так, завдяки цьому вже після 
анонсування уроків до трансля-

ції долучилися 5 канал, що тран-
слюватиме 7 клас, та медіаресурс 
MEGOGO, що розмістить у себе 
абсолютно всі уроки.

Нагадуємо, що уроки прохо-
дитимуть щодня, з понеділка по 
п’ятницю, щонайменше до кінця 
карантину. Щодня вони почина-
тимуться о 10:00.

Транслюватимуться уроки з: 
української мови, української літе-
ратури, історії України, всесвітньої 
історії, англійської мови, фізики, 
алгебри, геометрії, географії, хімії 
та біології.

Зйомки уроків відбуваються 
у Новопечерській школі м. Киє-
ва. У відеозаняттях беруть участь 

українські зірки: ведучі, музикан-
ти, актори, спортсмени тощо. 
Вони відповідають на запитання, 
вирішують задачі та проводять 
досліди разом з учителями.

Проєкт став можливим за-
вдяки спільним зусиллям Офісу 
Президента України, Міністерства 
освіти і науки України, Комітету 
Верховної Ради України з пи-
тань освіти, науки та інновацій, 
громадської спілки «Освіторія», 
а також 40 небайдужих педагогів, 
що зголосилися стати вчителями 
для усієї країни.

Організатори закликають 
батьків завантажити розклад уро-
ків та заохочувати дітей навчатись.

Щастя в дитячих очах!

У Романівському 
районі функціонує 
6 прийомних сімей 
та 1 дитячий буди-
нок сімейного типу, 
в яких проживають 
та виховуються 23 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьків-
ського піклування.

Усі ці діти мають змогу зрос-
тати у родинах, мати тата і маму, 
а не виховательку в закладі ін-
ституційного догляду.

Але, на жаль, сумна статис-
тика вказує на зростання соці-
ального сирітства, і ще багато 
таких дітей нетерпляче чекають 
своїх батьків. Останнім часом 
зростає тенденція безвідпові-
дального батьківства, коли мама 
і тато на терезах між дітьми та 
оковитою вибирають останню. 
Гірка та сумна статистика… Кри-
за сім’ї, поламані долі, скалічені 
навік дитячі душі… І саме серед 
такого хаосу маємо людей, які 
«народжують серцем». Не вино-
шують, не готуються до пологів, 
а, маючи дитину з величезним 
багажем сумного досвіду, що-
дня по краплинці віддають своє 
серце. Це ті, кого ми називаємо 

прийомними батьками, батька-
ми‑вихователями, усиновлюва-
чами та усиновителями. Чужі 
гіркі долі –  стають рідними, 
«чужі» діти стають своїми.

У Романові маємо 4 таких 
сім’ї, у смт Биківці – 2 прийомні 
родини та 1 дитячий будинок 
сімейного типу.

Прийомна сім’я Володимира 
Анатолійовича та Оксани Ана-
толіївни Мосійчуків з Романова 
виховує трьох прийомних дітей. 
Надзвичайно працьовиті при-
йомні батьки створюють довкола 
себе казку, прищеплюють дітям 
любов до прекрасного. В любові 
та злагоді зростають діти.

Прийомна сім’я Віктора 
Олександровича та Ірини Олек-
сандрівни Чепіль виховує двох 
прийомних дітей, дівчат зі схо-
жими долями. Обидві відібрані 
від горе‑батьків, обидві знайшли 
сімейний затишок у мами Іри 
та тата Віктора – так лагідно ді-
вчатка називають своїх батьків.

Прийомна сім’я Катерини 
Анатоліївни Іщук, яка ство-
рена у 2018 році, виховує 4 ді-
тей, позбавлених батьківського 
піклування. Велике серце має 
прийомна мама, кожна її дитина 
відчуває ласку, турботу, любов 
та підтримку.

Новостворена прийомна 
сім’я Майки Івана Васильовича 
та Ірини Олександрівни з Рома-
нова прийняла у своє серце 4 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Всі дітки знайшли 
тут родинне гніздечко. Не-
абиякою любов’ю оточили ді-
тей батьки. Очі дітей світяться 
щастям.

Прийомна сім’я Валентина 
Станіславовича та Надії Сигиз-
мундівни Райковських із Биківки 

виховує Анну, яка навчається 
у Бердичівському педагогічному 
коледжі. Це саме та сім’я, яку 
важко назвати прийомною: ди-
тина зростає у справжній сім’ї, 
оточена любов’ю.

Прийомна сім’я Галини Во-
лодимирівни Буравської з Би-
ківки виховує дитину, позбав-
лену батьківського піклування, 
студентку Коростишівського 
педагогічного коледжу.

Дитячий будинок сімейного 
типу родини Ади Анатоліївни 
Ковальчук та Бориса Борисовича 
Цвика з Биківки виховує 8 дітей‑
вихованців.

У родині проживають діти 
різної життєвої долі, усі діти 
мають свій характер, свої смаки 
та уподобання, і саме завдяки 
любові та великому терпінню 
батьків – вони щасливі.

Про наші сім’ї можна роз-
повідати багато, але все, що 
роблять батьки, видно по очах 
дітей.

Служба у справах дітей рай-
держадміністрації запрошує 
стати прийомними батьками, 
батьками‑вихователями грома-
дян району, які мають можли-
вість віддати свою батьківську 
любов знедоленим дітям.

Отож якщо ви маєте бажан-
ня змінити життя знедоленої 
дитини і створити прийомну 
сім’ю чи дитячий будинок сі-
мейного типу, просимо вас 
звертатися до служби у спра-
вах дітей райдержадміністрації, 
яка знаходиться у приміщенні 
адмінбудинку районної ради, 4 
поверх, 414 кабінет або за теле-
фоном 2‑29‑31.

Наталія Воронова, голо-
вний спеціаліст служби

у справах дітей РДА

Жителів сіл 
закликають 
дотримуватися 
карантину

Лариса Бджілка

Романівські ря-
тувальники їздили 
селами та через гуч-
номовець закликали 
жителів сіл дотриму-
ватися карантинних 
обмежень в зв’язку 
з протидією поши-
ренню коронавірусної 
інфекції.

Про це нашого журналіста по-
відомили у Романівському район-
ному секторі управління ДСНС.

«Шановні громадяни, Служба 
порятунку звертається до вас із 
проханням дотримуватись захо-
дів безпеки та режиму карантину 
через небезпеку поширення коро-
навірусу. Просимо вас не виходити 

на вулицю без нагальної потреби, 
не відвідувати місця скупчення 
людей, під час перебування на 
вулиці одягати захисні маски, ру-
кавички, використовувати засоби 
дезінфекції, зберігати дистанцію 
між людьми не менше ніж 2 метри 
та дотримуватись заходів особистої 
гігієни. Це значно зменшить ризик 
зараження вірусом. Подбайте про 
близьких та рідних літніх людей, 
забезпечивши їх усім необхідним, 
аби їм не довелося виходити на 
вулицю. Дисципліна та виконання 
усіх особистих та загальних заходів 
безпеки є протидією зараженню 
та поширенню коронавірусної ін-
фекції! Пам'ятайте, відповідаль-
ність – рятує життя!» – закликають 
рятувальники.

Інформування населення 
здійснювалося у таких селах Ро-
манівського району: Велика Ко-
зара, Пилипо‑Кошара, Булдичів, 
Камінь, Миропіль, Романівка, 
Врублівка, Романів, Ясногород, 
Монастирок, Гвіздярня, Лісна 
Рудня, Ягодинка.

Під індексацію 
пенсій у травні 
потрапить 8,5 млн 
пенсіонерів

1 квітня уряд при-
йняв рішення про під-
вищення пенсійних 
виплат та надання 
соціальної підтримки 
окремим категоріям 
населення у 2020 році.

Постановою, зокрема, перед-
бачено індексацію пенсій у трав-
ні 2020 року 6,9 млн пенсіонерів 
на 11%.

Водночас, за словами міністра 
соціальної політики Марини Ла-
зебної, вказана індексація не охо-
пить всіх пенсіонерів, фактично 
підвищення пенсії в середньому 
на 260 гривень отримають 6,9 млн 

пенсіонерів.
«Тому пенсіонерам, стаж робо-

ти яких становить 30 років у жінок 
та 35 років у чоловіків, буде підви-
щено мінімальну пенсійну виплату 
до 2 100 гривень. З урахуванням 
цього загалом підвищення у травні 
отримають 8,5 мільйона пенсіоне-
рів», – заявила міністр.
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Шановні батьки (законні 
представники) дитини!

Діти з особливими освітніми 
потребами мають отримувати 
якісну освіту та соціальну адап-
тацію в умовах інклюзивної освіти. 
Саме інклюзивно‑ресурсні центри 
(ІРЦ) спрямовані забезпечити 
права на здобуття дошкільної та 
загальної середньої освіти дітей, 
які мають особливі освітні потре-
би. Під час навчання таких дітей 
потрібно враховувати їхні пси-
хофізіологічні можливості. Саме 
інклюзивно‑ресурсний центр на-
дає можливість для забезпечення 
якісного психолого‑педагогічного 
супроводу дітей з особливими 
освітніми потребами. Комунальна 
установа Романівської районної 
ради «Інклюзивно‑ресурсний 
центр» діє на основі Постанови 
Кабінету Міністрів від 12.07.2017 
№ 545 (зі змінами від 22.08.2018 
року № 617), рішення сесії район-
ної ради № 393 від 14.03.2018 року 
та у відповідності до чинного за-
конодавства.

Під час проведення комплек-
сної оцінки фахівці інклюзивно‑
ресурсного центру створюють 
атмосферу довіри та доброзичли-
вості, враховуючи фізичний та емо-
ційний стан дитини, індивідуальні 
особливості її розвитку, вік, місце 
проживання, мову спілкування 
тощо. Участь батьків (одного з бать-
ків) або законних представників 
дитини у проведенні комплексної 
оцінки є обов’язковою.

Комплексна оцінка прово-
диться фахівцями інклюзивно‑
ресурсного центру індивідуально 
за такими напрямами:

• оцінка фізичного розвитку 
дитини;

• оцінка мовленнєвого розви-
тку дитини;

• оцінка когнітивної сфери 
дитини;

• оцінка емоційно‑вольової 
сфери дитини;

• оцінка освітньої діяльності 
дитини.

Метою проведення оцінки фі-
зичного розвитку дитини є визна-
чення рівня її загального розвитку, 
відповідності віковим нормам, роз-
витку дрібної моторики, способу 
пересування тощо. За результата-
ми оцінки вчитель‑реабілітолог 
заповнює карту спостереження 
дитини.

Результати комплексної оцінки 
оформлюються в електронному 
вигляді, зберігаються в інклюзив-
но‑ресурсному центрі та надають-
ся батькам (одному з батьків) або 
законним представникам дитини 
за письмовим зверненням.

Інформація про результати 
комплексної оцінки є конфіден-
ційною. Обробка та захист персо-
нальних даних дітей в інклюзивно‑
ресурсному центрі здійснюється 
відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про захист персональних 
даних».

Комплексна оцінка може 
проводитися перед зараху-
ванням дитини з особливими 
освітніми потребами до закла-
ду дошкільної або загальної 
середньої освіти. З метою ство-
рення у такому закладі умов 
для навчання дитини її батьки 
(один з батьків) або законні 
представники звертаються до 
інклюзивно-ресурсного центру 
за шість місяців до початку на-
вчального року.

Перед проведенням комплек-
сної оцінки батьки (один з батьків) 
або законні представники дитини 

можуть звернутися до закладу 
освіти, який вони обрали, для за-
рахування дитини.

ІРЦ проводить комплексну 
оцінку не пізніше ніж протя-
гом місяця з моменту подання 
письмової заяви батьків (одно-
го з батьків) або законних пред-
ставників та/або її особистої 
заяви (для дітей віком від 16 
до 18 років) щодо проведення 
комплексної оцінки, а також 
надання письмової згоди на 
обробку персональних даних 
дитини.

Важливо:
У випадку, якщо в дитини ви-

являть особливі освітні потреби, то 
ви не лишитеся із цим на самоті, 
а зможете отримати підтримку:

• асистента вчителя/виховате-
ля у класі/групі – дитина матиме 
більше уваги, як і всі діти в класі;

• асистента дитини (за потре-
бою);

• кошти з субвенції на корек-
ційно‑розвиткові заняття;

• кошти для закладу, якщо 
потрібні додаткові матеріали чи 
знаряддя для вашої дитини;

• дитина не зазнає цькування 
в школі, адже педагогічний колек-
тив про це подбає.

Зверніть увагу!
В Україні запустили портал 

інклюзивної освіти, з допомогою 
якого батьки можуть подати заяву 
до інклюзивно‑ресурсного центру 
онлайн.

За допомогою порталу батьки 
можуть:

• подати заяву до інклюзивно‑
ресурсного центру онлайн;

• отримати запрошення на 
проходження комплексного оці-
нювання (адреса, дата, час);

• зберігати заяву та висновок 
в електронному вигляді;

• контролювати проведення 
занять з дитиною.

У зв’язку з продовженням ка-
рантину з 6 квітня до 24 квітня 2020 
року, у КУ «ІРЦ» відтерміновано 
проведення комплексних оцінок 
психолого‑педагогічного розвитку 
дитини, надання корекційно‑роз-
виткових послуг, прийом відвід-
увачів, інші зустрічі та заходи. 
Листування проходить шляхом 
використання електронної вза-
ємодії або шляхом надсилання 
сканкопій листів на електронну 
адресу ІРЦ. Консультації для бать-

ків дітей з особливими освітніми 
потребами та педагогів закладів 
освіти проходять в дистанційному 
режимі: через телефонне спілку-
вання, електронну пошту та фей-
сбук‑сторінку ІРЦ.

Дякуємо за розуміння!
Після закінчення карантину че-

каємо вас за адресою: смт Романів, 
вул. Медична, 2. Якщо у вас виник-
нуть запитання, пишіть на нашу 
електронну пошту: romanivirc@
gmail.com.

Директор комунальної 
установи Романівської район-
ної ради «Інклюзивно-ресурс-

ний центр» Ірина Гнатюк

Інформація для батьків дітей з особливими 
освітніми потребами стосовно звернення до 
фахівців комунальної установи Романівської 
районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр»

Терміново потрібні донори. 
Їх кількість у зв̀ язку з каранти-
ном значно зменшилася.

«Шановні донори та учасники підтримки 
донорського руху!

Зараз склалася дуже складна ситуація з усіма 
групами крові – запаси крові на критично низь-
кому рівні! Через карантин кількість донорів сут-
тєво зменшилася, а це загрожує втратою життя 
багатьох людей. Ми розуміємо усю складність 
ситуації, але якщо ви маєте будь‑яку можли-
вість до нас приїхати або, можливо, підвезти 
донора до центру крові з віддалених районів 
міста та області (обов'язково дотримуючись усіх 
мір безпеки), будь ласка, скористайтеся цією 
можливістю

Ви маєте шанс використати цей час не про-
сто з користю, а, без перебільшення, врятувати 
чиєсь життя!

У цей складний час наша сила в єдності та 
взаємодопомозі.

Будь ласка, поділіться цією інформацію 

у соціальних мережах або в розмовах зі своїми 
близькими та друзями – можливо, серед них є 
ті, хто має змогу та здоров'я на такий добрий 
вчинок», – звертаються до усіх небайдужих 
жителів області у КП «Обласний центр крові» 
Житомирської обласної ради.

У Житомирському 
обласному центрі крові – 
критично низький  
запас крові

Сергій Кузьміних: 
Прагнемо  
по можливості 
допомогти всім!

Нині важко всім, але навколо 
допомоги лікарням згуртувалися 
і влада, і громади, і бізнес: запуска-
ють флешмоби, поширюють рахунки 
для збору коштів. Місцеві бюджети 
вишуковують гроші, щоб у медиків 
були засоби захисту, а саме – захисні 
костюми, маски та окуляри, виділя-
ють кошти на придбання апаратів 
штучної вентиляції легень.

У Чуднівську та Романівську 
лікарню я перерахував кошти, 
у Любарську лікарню помічники 
передали респіратори, рукавички, 
халати та антисептики. Запрошую 
і відповідальний бізнес, підпри-
ємців долучитися до збору потреб 
районним лікарням!

Літнім краянам, у кого є діти та 
онуки, допоможуть рідні, але є ті, хто 
сам на цьому світі, а з рідні у них – 
лише працівники терцентрів.

Щоб не лишити стареньких на са-
моті зі страхом і невидимою бідою, 

мої помічники передали допомогу 
соціальним працівникам територі-
альних центрів Житомира, Жито-
мирського району, Любара, Романова, 
Чуднова, Мирополя. Загалом понад 
2000 масок, 1000 пар рукавичок та 30 
літрів антибактеріального гелю для 
рук. Розумію, що цього замало, але це 
хоч щось і це не разова акція.

Громадські приймальні  
працюють для вас

Прагнемо по можливості допо-
могти всім, тому, якщо вам нема де 
чи за що купити індивідуальні засоби 
захисту, пам'ятайте: мої громадські 
приймальні працюють щодня. Зате-
лефонуйте на номером (068)482‑53‑12, 
і мої помічники, вивчивши потребу, 
протягом двох‑трьох днів спробують 
вам допомогти.

Бережіть себе і один одного та за-
лишайтеся вдома!
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Вінегрет з печерицями
• Інгредієнти: картопля – 3 шт., морква – 1 шт., 

буряк – 2 шт., солоні огірки – 2 шт., печериці – 100 г, 
помідор – 1 шт., яблуко – 50 г, зелена цибуля – за смаком, 
натуральний яблучний оцет – 1 ст. л.

• Нарізаємо великим кубиком печериці. Обсма-
жуємо гриби в розігрітій олії до рум’яної скоринки. 
Охолоджуємо.

• Нарізаємо кубиком відварений буряк.
• Нарізаємо кубиком відварену моркву і картоплю, 

огірки, м’якоть помідора, яблука; січемо цибулю.
• Змішуємо разом всі інгредієнти, додаємо рос-

линну олію і яблучний оцет. Заправляємо салат, со-
лимо і перчимо.

Салат «Зелений мікс»
• Інгредієнти: салат – 1 пучок, огірок свіжий – 1 шт., 

ківі – 1 шт., оливки зелені – 150 г, оливкова олія – 35 г, 
чищене гарбузове насіння – 50 г, оливковий розсіл – 1 
ст. л., петрушка, кріп – за смаком, сіль – за смаком.

• Свіжий огірок, салат і зелень промиваємо. Огірок, 
салат і оливки нарізаємо кубиками, а петрушку і кріп 
дрібно кришимо. Всі інгредієнти складаємо в скляну 
миску та перемішуємо.

• Потім додаємо туди гарбузове насіння та заправ-
ляємо салат оливковою олією і розсолом. Додаємо за 
смаком сіль.

• Перед подачею можна прикрасити салат кіль-
цями огірка, ківі та гілочками зелені.

Ковбаса домашня
• Інгредієнти: свинина – 1 кг, телятина – 200 г, сало – 

400 г, часник – 8 зубчиків, перець чорний (мелений) – 0,5 
ч. л., сіль – 2 ч. л., кишки очищені – 300 г.

• М’ясо і сало нарізаємо маленькими кубиками. 
Додаємо часник, сіль і перець. Вливаємо трохи води.

• За допомогою м’ясорубки нещільно заповнюємо 
кишки. Зав’язуємо і ставимо їх у холодне місце на 5 годин.

• Потім кладемо ковбасу на деко, проколюємо 
в декількох місцях голкою. Смажимо одну годину, 
періодично перевертаючи і проколюючи голкою.

Пісний пиріг з яблуками
• Інгредієнти: борошно – 2,5 склянки, розпушувач – 

10 г, вода – 1,5 склянки, какао – 1 ч. л., кориця, родзин-
ки – 0,5 склянки, чорнослив – 1 склянка, горіхи – 50 г, 
яблуко – 1 шт., рослинна олія – 80 мл.

• Миємо чорнослив і родзинки, заливаємо окропом 
і відставляємо.

• Окремо змішуємо борошно та розпушувач.
• У гарячій воді розчиняємо какао та корицю, до-

даємо до них рослинну олію. Потім з’єднуємо борошно 
з отриманою сумішшю і замішуємо тісто.

• Чорнослив, яблука та горіхи дрібно нарізаємо. 
Все разом висипаємо в тісто.

• Все добре вимішуємо, викладаємо на деко та 
відправляємо в духовку.

• Випікаємо при 200 град. С близько 25 хвилин.

Щеплення садівниками за-
стосовується для розмноження 
плодових дерев, коли якість 
плодів не задовольняє садів-
ника (в такому випадку дерево 
перещеплюють), для збільшення 
кількості сортів на одному дере-
ві (2–3 сорти). Також щеплення 
застосовується при серйозних 
пошкодженнях гілок.

Перещеплення  
плодових дерев

Перещеплення плодових 
дерев проводиться тоді, коли 
сорт яблук, груш, слив та ін-
ших дерев і якість плодів не 
задовольняє садівника. Пере-
щеплення полягає в тому, що 
в гілки або в штамб вставляють 
живці іншого сорту, що виросли 
з щеплених живців потрібних 
сортів. Перещепити дерево 
можна не тільки одним, але й 
кількома різними сортами.

Як щепити 
плодові дерева

Процес щеплення 
і перещеплення скла-
дається з наступних 
основних робіт: за-
готівлі та зберіган-
ня живців, самого 
щеплення, догляду 
за щепленими рос-
линами.

Коли щепити  
плодові дерева

Щепити плодові дерева по-
трібно на початку квітня. Ще-
плення дерев потрібно робити 
весною, до початку сокоруху або 
в травні під час сокоруху. В обох 
випадках доведеться застосу-
вати різні прийоми щеплення, 
але при дотриманні відповідних 
правил всі вони дають однакові 
результати.

Перещеплення, як і омоло-
джування, краще робити про-
тягом двох чергових років: у пер-
ший рік – одну частину крони, 
а в наступний – іншу.

Живці для  
щеплення дерева

Живці – невеликий відрізок 
однорічного приросту з трьома 
добре розвинутими бруньками. 
З дерева зрізують всю однорічну 
гілку і в процесі щеплення на-
різують живці. Живці потрібно 
заготовити завчасно. Їх зрізу-
ють з дерев задовго до початку 
сокоруху (восени або ранньою 

весною – на початку березня). 
Багато садівників‑початківців 
при щепленні зрізують живці 
і одразу їх, у той самий день, при-
щеплюють; при такому щепленні 
результату немає.

Які живці зрізати? Зрізати 
живці потрібно зі здорових, 
сортових і врожайних дерев. 
Найбільш розвинені живці з до-
бре визрілими бруньками роз-
ташовані на вільно зростаючих 
незатінених гілках на південній 
стороні крони.

Процес щеплення
Підщепа – частина рослини, 

на якій прищеплюють живці.
Прищепа – це наші заготов-

лені живці.
Гарне зрощення прищепи 

з підщепою відбувається тоді, 
коли вони близькоспоріднені. 
Тобто яблуню прищеплюють 
живцями яблуні, грушку – груш-
кою, вишню – вишнею і т. д.

Щоб щеплення було вдалим, 

необхідно ознайомитися з будо-
вою рослинних тканин плодового 
дерева.

Гілка яблуні (а з нею схожі й 
інші породи) в поперечному роз-
різі має наступну будову: зовні 
вона покрита оболонкою – кути-
кулою. Далі йде шар клітин кори, 
потім деревина і всередині сер-
цевина. Між корою і деревиною 
знаходиться шар камбію.

Камбій – активна життє-
діяльність тканин, клі-
тини якої при зіткненні 
здатні міцно зростати-
ся. На цьому і заснова-
не щеплення.

Способи щеплення
П лодове дерево можна 

прищеплювати: в гілки крони, 
в штамб, в пень штамба. Більш 
товсті гілки і штамб прищеплю-
ють живцями, тонкі (6–7 мм) – 
окуліруванням (вічком).

Джерело: kvitkainfo.com

Гороскоп на тиждень 8 - 14 квітня

 Смачного!

ОВЕН
Залиште все як є, 

а поки розберіться зі 
справами, що нагрома-

дилися. Більше часу присвятіть 
відпочинку, навчіться новому.

ТЕЛЕЦЬ
Імовірна поява бага-

тьох питань без відпо-
віді. Щось важливе зміниться 
у вашому особистому житті, 
але ви можете прийняти вірне 
рішення.

БЛИЗНЮКИ
Ваші бажання збува-

ються, робота кипить, 
приносить задоволення й при-
буток. В особистому житті від-
буваються приємні зміни.

РАК
Необхідно пам'ятати, 

що зайва впертість 
і прагнення домінува-

ти призведе лише до сварок та 
конфліктів. Не обов'язково ме-
тушитися.

ЛЕВ
Робота просто бігає 

за вами, можливо, до-
ведеться працювати не тільки 
за себе, а й за інших. У вихідні 
подбайте про близьких людей.

ДІВА
Постарайтеся не роз-

дмухувати з мухи сло-
на у сімейному житті, уникайте 
бурхливих переживань. А от ро-
бота вимагає активних дій.

ТЕРЕЗИ
Вас може очікувати 

багато цікавих зна-
йомств. Якісь з них ви-

являться навіть доленосними. 
Не намагайтеся все перевертати 
з ніг на голову.

СКОРПІОН
Будь‑яка робота буде 

вам під силу, вона ви-
явиться творчою і принесе со-
лідний прибуток. Але не варто 
поспішати й нервувати.

СТРІЛЕЦЬ
На вас може очіку-

вати важлива розмова 
з начальством, ви явно заслужи-
ли заохочення і похвалу. Боятися 
не варто, але підготуватися слід.

КОЗЕРІГ
Робота почне при-

носити плоди. Звільніть 
себе від непотрібних зустрічей 
і контактів. Не варто витрачати 
багато часу на соцмережі.

ВОДОЛІЙ
Нові задуми краще 

зберігати в секреті, тоді 
буде більше шансів реалізувати 
їх. Буде складно, але зараз саме 
час міняти кар'єру.

РИБИ
Схоже, настав мо-

мент, коли варто відмо-
витися від стереотипів. Остаточ-
но вирішіть, у якому напрямку 
рухатись.

Щеплення 
плодових дерев

Куточок САДІВНИКА

8
квітня
середа

9
квітня
четвер

10
квітня

п’ятниця

11
квітня
субота

12
квітня
неділя

13
квітня

понеділок

14
квітня

вівторок

+ 5°
+ 19°

+ 1°
+ 20°

+ 6°
+ 11°

+ 2°
+ 13°

+ 2°
+ 13°

+ 8°
+ 18°

+ 4°
+ 9°

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, 13.04 Â²ÂÒÎÐÎÊ, 14.04 ÑÅÐÅÄÀ, 15.04 ×ÅÒÂÅÐ, 16.04 Ï’ßÒÍÈÖß, 17.04 ÑÓÁÎÒÀ, 18.04 ÍÅÄ²Ëß, 19.04

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Українська мова
10.35 Алгебра
11.05 Руханка
11.10 Фізика
11.45 Історія України
12.20 16.50 Д/ц "Тварини"
13.10,15.10 "На Карантині"
17.30 Перша шпальта
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Супер�Чуття"
19.55 Д/ц
21.25,23.55  UA:Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
00.00,03.55 Бюджетники

1+1

09.25 "Життя людей 2020"
11.15 "Любий, ми пере�

їжджаємо"
13.05 "Міняю жінку"
14.50 "Світ навиворіт
15.50 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Кухня" (16+)
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"

²ÍÒÅÐ

09.20,18.00, 02.20 Ток�шоу
"Стосується кожного"

11.10, 12.25 Х/ф "Смерть
негідника" 16+

14.00 Х/ф "Трьох потрібно
прибрати" 16+

15.55 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Х/ф "Дніпровський

рубіж"

ÑÒÁ

08.40 "Неймовірна правда
про зірок"

10.35 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

11.25 Т/с "Коли ми вдома.
Нова історія"

12.20,14.50 "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 "У кожного

свій обман" 12+
22.50 Т/с "Щасливий кви�

ток" 16+

ICTV

09.10,19.20 Надзвичайні
новини

10.00 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф "Подорож

до центру Землі" 12+
12.45,15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "Призна�

чення" 16+
17.05 Х/ф "Примарний пат�

руль" 16+
18.45,20.55 Факти. Вечір
20.15 Теорія змови
21.20 Т/с "Нюхач" 16+
22.20 Свобода слова
23.45 Х/ф "Гра" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Діти проти зірок
11.10 М/ф "Як вкрасти

перо Жар�Птиці"
12.50 Х/ф "Принц Велієнт"
14.20 Х/ф "Тінь" 16+
16.50 Х/ф "Доктор

Стрендж" 12+
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.10 Х/ф "Останній воло�

дар стихій" 16+
23.10 Х/ф "Піраньї" 18+

ÍÒÍ

08.00 Х/ф "Летюча миша"
10.40 Х/ф "Білі вовки"
12.30,16.30, 19.00 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.15 "Самооборона"
15.20 "Правда життя
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Х/ф "Як украсти діа�

мант" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20,15.30 Містика
16.00 Історія злочину 16+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Консультант"
23.30,02.00 Т/с "Інша я"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Література
10.35 Фізика
11.05,Руханка
11.10 Історія України
11.45 Біологія
12.20 Географія
13.10,15.10 "На Карантині":
16.50 Д/ц "Дикі тварини"
17.30 Схеми.
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Супер�Чуття"
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

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.05 "Міняю жінку"
14.50 "Світ навиворіт
15.55 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Кухня"
22.45,00.25 "Одруження на�

осліп"
²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.25 Т/с "Дурна кров"16+
14.20 "Україна вражає"
14.45,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Х/ф "Ігри дорослих

дівчаток"
ÑÒÁ

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

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

свій обман" 12+
22.50 Т/с "Щасливий кви�

ток" 16+

ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини

10.05 Теорія змови
11.10 Х/ф "Живим чи мер�

твим" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Орлиний зір"
15.20, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Нюхач" 16+
23.00 Х/ф "Ласкаво проси�

мо у Зомбіленд" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.10 Т/с "Друзі"
09.30 Т/с "Завзяті домо�

господарки" 16+
11.20 Х/ф "Назад на Зем�

лю"
13.00 Шалена зірка 12+
15.00,19.00 Хто проти

блондинок 12+
20.50 Х/ф "Земля після

нашої ери" 16+
22.40 Х/ф "Піраньї 3DD"
00.10 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Непіддатливі"
10.40 Х/ф "Як украсти діа�

мант" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Самооборона"
15.15 "Правда життя.
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Х/ф "Лінія" (16+)
00.20 "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 "Консультант"
23.20 Контролер
00.00, Т/с "Секрет Майя"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Англійська мова
10.35 Геометрія
11.05 Руханка
11.10 Хімія
11.45 Географія
12.20,16.50 Д/ц "Дикі твари�

ни"
13.10,15.10 "На Карантині"
17.30 Наші гроші
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Супер�Чуття"
19.55 Д/ц "Особливий загін"
21.35,23.55, 05.50 UA:Спорт
21.45 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
22.15 Т/с "Епоха честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.05 "Міняю жінку"
14.50 "Світ навиворіт
15.50 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Кухня" (16+)
22.45,23.45 "Світ навиворіт
03.05 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+
13.25 Т/с "Дурна кров" 16+
14.20 "Україна вражає"
14.45,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
22.00 Д/п "Ватутін"
00.40 Т/с "Плата за поряту�

нок" 12+

ÑÒÁ

08.45 Т/с "Коли ми вдома"
11.55,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

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

свій обман" 12+
22.55 Т/с "Щасливий кви�

ток" 16+
00.45 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.10, 13.15 Х/ф "Колонія"
12.45,15.45 Факти. День
13.25 Х/ф "У пастці часу"
15.25, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.10 Секретний фронт
21.20 Т/с "Нюхач" 16+
23.05 Х/ф "Янгол смерті"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

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

11.20 Х/ф "Шоу починаєть�
ся"

13.10 Шалена зірка 12+
15.10,19.00 Суперінтуїція
21.00 Х/ф "Рідня" 12+
23.00 Х/ф "Криваві загати"
00.40 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Акселератка"
10.45 Х/ф "Лінія" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.25 "Правда життя
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Х/ф "Після прочитан�

ня спалити" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20,15.30 Містика
16.00 Історія злочину 16+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10  Говорить Україна"
21.00 Т/с "Консультант"
23.30, 02.00 Т/с "Випробу�

вання вірністю" 16+
04.45 Агенти справедли�

вості 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Українська мова
10.35  Фізика
11.05 Руханка
11.10 Англійська мова
11.45 Всесвітня історія
12.20,16.50 Д/ц "Дикі твари�

ни"
13.10,15.10 "На Карантині"
17.30 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Супер�Чуття"
19.55 Д/ц "Особливий загін"
21.35,23.55, 05.50 UA:Спорт
21.45,03.55 Схеми.
22.15, 03.00 Т/с "Епоха

честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.05 "Міняю жінку"
14.50 "Світ навиворіт
15.50 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Кухня" (16+)
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+
13.25 Т/с "Дурна кров" 16+
14.20 "Україна вражає"
14.50,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Плата за поряту�

нок" 12+
ÑÒÁ

08.45 Т/с "Коли ми вдома"
12.10,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

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

свій обман" 12+
22.50 Т/с "Щасливий кви�

ток" 16+
00.40 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.00 Секретний фронт
10.55, 00.25 Х/ф "Людина

пітьми" 16+
12.35, 13.15 Х/ф "Гра" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.20, 16.15 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.20 Т/с "Нюхач" 16+
22.20 Х/ф "Костянтин" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.40 Т/с "Завзяті домо�
господарки" 16+

10.20 Х/ф "Загублений у
космосі"

13.00 Шалена зірка 12+
16.00,19.00 Хто зверху? 12+
18.00 Ревізор. Карантин
21.00 Х/ф "Готель Артемі�

да" 16+
22.50 Х/ф "Токсична акула"
00.40 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Торпедоносці"
10.50 Х/ф "Після прочитан�

ня спалити" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.25 "Правда життя
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Х/ф "Кодекс злодія"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20,15.30 Містика
16.00 Історія злочину 16+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Консультант"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Т/с "Полдарк" 16+
10.00 Українська література
10.35 Алгебра
11.05 Руханка
11.10 Англійська мова
11.45 Хімія
12.20 Біологія
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Д/ц "Дикі тварини"
17.30,00.00, 04.25 Схеми
17.55 VoxCheck
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Супер�Чуття"
19.55 Д/ц "Особливий загін"
21.35,23.55, 05.50 UA:Спорт
21.45,03.55 Перша шпальта
22.15, 03.00 Т/с "Епоха

честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15  "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.05 "Міняю жінку"
14.50 "Світ навиворіт
15.50 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху. Дайджест
22.15 "Вечірній квартал"
00.05 Х/ф "Дівчина з пер�

сиками" (12+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
14.20 "Україна вражає"
14.50,15.40, 23.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
02.15 Х/ф "Сватання на

Гончарівці"

ÑÒÁ

07.55, 01.25 Х/ф "Брудні
танці � 2"

09.35 Х/ф "Давайте потан�
цюємо"

14.20,14.50 "Супермама"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.35,18.00, 19.00, 22.45

"Холостяк" 12+
23.05 Х/ф "Полювання на

колишню"

ICTV

09.10,19.20 Надзвичайні но�
вини

10.00 Антизомбі. Дайджест
10.50, 13.15 Х/ф "У пастці

часу"
12.45,15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Х/ф "Подорож

до цетру Землі"
17.10,20.05 Дизель шоу 12+
18.45 Факти. Вечір
22.40 Х/ф "Завзяті шахраї"
00.50 Х/ф "Ласкаво проси�

мо у Зомбіленд" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Діти проти зірок
11.10 Х/ф "Готель Артемі�

да" 16+
13.10 Х/ф "Рідня" 12+
15.10 Х/ф "Земля після

нашої ери" 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Джон Картер:

Між двох світів"16+
23.20 Х/ф "Машина часу"
01.20 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Прощальна гас�
троль "Артиста"

10.40 Х/ф "Кодекс злодія"
12.50,03.50 "Правда життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.25 "Правда життя.
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Х/ф "Мушкетер"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,05.40 Зірковий шлях
12.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с "Людина

без серця" 12+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова
00.00,02.15 Т/с "Всупереч

долі" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Енеїда
10.35 М/с "Книга джунглів"
12.45 Д/ц "Це цікаво"
13.20 Д/ц "Мегаполіси"
13.55 Бюджетники
15.00 UA Фольк
16.00 #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 Д/ц "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Аманда" 12+
00.00 Світле Христове Вос�

кресіння.
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Х/ф "Код доступу

Кейптаун" (16+)
12.15 Х/ф "Джейсон Борн"
14.35 Т/с "Кухня"
18.30 "Розсміши коміка
19.30,05.25 ТСН
20.15,04.15 "Чистоnews
20.25,01.30 "Українські сен�

сації 2020"
21.30 "Вечірній квартал"
23.15 "Світське життя.
00.00 "Трансляція Пасхаль�

ного Богослужіння
²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Весна на

Зарічній вулиці"
13.00 "Сходження Благо�

датного вогню в
Храмі Труни Господ�
ньої"

14.30, 04.45 Х/ф "Три тополі
на Плющисі"

16.10 Т/с "Несолодка про�
позиція" 12+

20.00,03.10 "Подробиці"
20.30 "Крутіше всіх
23.00 "Великоднє богослу�

жіння УПЦ
ÑÒÁ

05.45,09.30 "Неймовірна
правда про зірок"

06.40 "Все буде смачно!"
08.35 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
10.45 Т/с "У кожного свій

обман" 12+
19.00 "МастерШеф
22.20 "Хата на тата" 12+
23.35 Х/ф "Давайте потан�

цюємо"

ICTV

09.20 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ" 16+

12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Нюхач" 16+
15.40 Х/ф "Олександр" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Код да Вінчі"
21.45 Х/ф "Ангели і демо�

ни" 16+
00.15 Х/ф "Костянтин" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.10 Варьяти 12+
12.00 Хто зверху? 12+
15.50 Х/ф "Останній воло�

дар стихій" 16+
17.50 М/ф "Іван Царевич та

Сірий вовк"
21.00 М/ф "Учень чаклуна"
23.10 Х/ф "Крабат
01.20 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

06.45 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Легенди  розшуку"
15.00 "Чорногорія.
15.50 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кухарка"
21.00 Х/ф "Чорний тюль�

пан"
23.05 Х/ф "Апостол Павло:

Диво на шляху в Да�
маск" (12+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 02.50 Сьогодні
07.30,04.45 Зірковий шлях
08.30, 15.20 Т/с "Консуль�

тант" 16+
16.20, 21.00 Т/с "Принцеса�

жаба" 12+
19.00 Головна тема
22.00 Українська пісня року
00.15 Музична платформа
03.10 Х/ф "Олександра"

UA: ÏÅÐØÈÉ

07.30 Великодні богослуж�
іння

11.00 Недільна Свята Меса
11.30 Х/ф "Павел із Тарсу�

са" 1,2 с. 12+
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 дикої приро�

ди"
21.00,00.00  Новини
21.20 Д/ц "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Іван Сила"
23.45 Пліч�о�пліч

1+1

09.00 "Лото�забава"
09.25 "Світ навиворіт"
09.50,10.45 "Великі випуски
14.15 "Світ навиворіт
15.15 Т/с "Кухня" (16+)
19.30 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Голос країни
23.25 Х/ф "Червоний горо�

бець" (16+)
01.45 Х/ф "Джейсон Борн"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
12.50 "Крутіше всіх
14.15 Х/ф "Сіссі"
16.10 Х/ф "Сіссі � молода

імператриця"
18.00 Х/ф "Сіссі: Важкі роки

імператриці"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Королева"
22.25 Х/ф "Все можливо"
00.20 "Речдок"

ÑÒÁ

05.45,09.30 "Неймовірна
правда про зірок"

06.40 "Все буде смачно!"
08.30 Т/с "Коли ми вдома.
10.25 "МастерШеф
13.45 "Хата на тата" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

ICTV

08.20,10.00 Громадянська
оборона

09.10 Секретний фронт.
10.55, 13.00 Т/с "Відділ 44"
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Код да Вінчі"
16.20 Х/ф "Ангели і демо�

ни" 16+
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Інферно" 16+
22.45 Х/ф "Ной" 16+
01.15 Х/ф "Янгол смерті"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.40 Ревізор. Карантин
08.40 Від пацанки до панян�

ки 16+
11.00 М/ф "Іван Царевич та

Сірий вовк" 16+
12.40 М/ф "Іван Царевич і

Сірий вовк 2" 16+
14.00 Х/ф "Джон Картер:

Між двох світів" 16+
16.40 М/ф "Учень чаклуна"
18.50 Х/ф "Асистент вамп�

іра" 16+
21.00 Х/ф "Принц Персії:

Піски часу" 16+
23.10 Х/ф "Воскресіння"
01.20 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

07.10 "Страх у твоєму домі"
10.35 Х/ф "Кухарка"
11.50 Х/ф "Фантазії Весну�

хіна"
14.20 Х/ф "Рідна земля"
16.55 Х/ф "Чорний тюль�

пан"
19.00 Х/ф "Обережно, бабу�

ся!"
20.40 Х/ф "Тридцять три"
22.10 Х/ф "Мушкетер"
00.10 Х/ф "Апостол Павло

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.20 Т/с "Принцеса�жаба"
13.00 Т/с "Всупереч долі"
17.00, 21.00 Т/с "Ніколи не

здавайся"
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с "Я житиму"
03.00 Реальна містика
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Прийняті постано-
вою КМУ № 211 нові 
норми обмежуваль-
них заходів викликали 
в українців безліч 
запитань. Тому в уря-
ді дали роз̀ яснення 
щодо найбільш поши-
рених запитань.

Чому запровадили правило 
носити з собою документи, 
що посвідчують особу?

Наявність у людини докумен-
тів дозволить перевірити, чи не 
мусить вона бути на самоізоляції 
або в обсервації. А також це дасть 
можливість органам правопоряд-
ку застосовувати адміністративну 
відповідальність для порушників 
правил карантину.

Чи можна ходити  
по вулиці без маски?

У постанові № 211 сказано, що 
в усіх громадських місцях ви маєте 
бути в масці чи респіраторі.

Громадське місце – частина 
будь‑якої споруди, яка доступна 
або відкрита для населення, в тому 
числі за плату (під'їзди, підземні 
переходи, парки, сквери, дитячі 
майданчики, стадіони, зупинки 
громадського транспорту, ліфти, 
державні установи, медичні уста-
нови та інше).

Але! Перелік громад-
ських місць може бути роз-
ширений органами місцевої 
влади. Наприклад, у м. Києві до 
громадських місць належать також 
зупинки громадського транспорту 
та 50‑метрова зона навколо них; 

церкви та 50‑метрова зона навколо 
них; заклади торгівлі закритого 
і відкритого типів, зокрема торгові 
ряди та ринки; кінотеатри та при-
легла до них територія тощо.

Ми наполегливо рекомендує-
мо перебувати на вулиці в масці, 
оскільки у будь‑який момент ви 
можете опинитись на території, 
яка підпадає під визначення «гро-
мадське місце».

Навіщо запроваджується 
обов’язковий масковий режим?

Це потрібно заради безпеки всіх 
нас. Враховуючи темпи розповсю-
дженя коронавірусної хвороби, всі 
люди розглядаються як потенцій-
но інфіковані. Ви можете не знати, 
що є переносником вірусу, проте 
можете наражати на небезпеку 
інших. Маска запобігає можливо-
му інфікуванню оточуючих. Коли 
маска на обличчі, тоді виділення 
біологічного матеріалу, який може 
містити збудник, зменшується.

Яка відповідальність 
за порушення правил 
карантину? Чи можуть 
мене оштрафувати за похід 
в парк чи відсутність маски?

Можуть. За порушення правил 
карантину – штраф від 17 тис. грн 
до 34 тис. грн. А якщо ви порушу-
єте санітарні правила та норми 
щодо запобігання інфекційним 
захворюванням, може бути й кри-
мінальна відповідальність.

Чи закривають церкви  
на період карантину?

Уряд не закриває церкви, 
проте масові та релігійні заходи 
заборонені. Ми закликаємо всіх 
українців залишатися вдома на 
період карантину.

Хто контролюватиме 
дотримання заходів 
карантину? Чи буде поліція 
стояти на входах у парки?

Контроль за дотриманням 
правил карантину в публічних 
місцях буде здійснювати МВС та 
Нацгвардія.

Чи можна ходити  
по вулиці втрьох?

Вулицею можна пересуватися 
лише вдвох. Виняток – супрово-
дження дітей незалежно від їх 
кількості.

В якому випадку людям 
старше 60 років можна 
тепер виходити на вулицю?

Люди старше 60 років поки 
що мають сидіти вдома. Вони 
належать до групи підвищеного 
ризику, отже – потребують са-
моізоляції. Що це означає? По‑
перше, вони мають перебувати 
у визначеному ними місці само-
ізоляції. По‑друге, утримуватися 
від контакту з іншими особами – 
крім тих, з якими вони спільно 
проживають.

А якщо вони не мають 
близьких людей молодшого 
віку, які можуть про них 
піклуватися?

Людям, що знаходяться на 
самоізоляції (крім хворих на 
COVID‑19) та про яких немає кому 
подбати, дозволено відвідувати ма-
газини та інші місця торгівлі, які 
розміщені на відстані не більше 
ніж 2 кілометри від місця само-
ізоляції. Ці люди мають дотриму-
ватися масочного режиму.

Окрім того, уряд доручив об-

ласним державним 
адміністраціям вжити 
додаткових заходів до 
виявлення та обслугову-
вання одиноких осіб та 
осіб, які одиноко про-
живають, серед грома-
дян похилого віку, осіб 
з інвалідністю, осіб, які 
перебувають на само-
ізоляції, та організувати належний 
соціальний супровід.

Чи можна буде гуляти 
навколо будинку?

Це не заборонено, але діють 
інші обмеження: не можна пере-
суватися групами більше двох осіб 
та ходити в парки/сквери, зони від-
починку тощо.

Чи дозволено виходити на 
вулицю з дітьми? Чи можна 
дітям молодше 14 років 
виходити самим на вулицю?

Дітям до 14 років рекомендо-
вано виходити на вулицю тільки 
у супроводі батьків чи опікунів. 
У постанові № 211 вказано, що ді-
тям не дозволено перебувати без 
супроводу тільки в громадських 
місцях. Але! Як сказано вище, на-
віть під’їзд та територія навколо 
вашого будинку можуть підпадати 
під визначення громадського міс-
ця, тому рекомендуємо дітям не 
покидати домівку без супроводу 
дорослих.

Чи можна ходити  
в парк чи сквер?

Ні, відтепер – не можна. Від-
відування парків, скверів, зон 
відпочинку, лісопаркових та при-
бережних зон забороняється. Це 
дозволяється лише у випадку, 
якщо вам потрібно вигуляти до-

машню тварину або через служ-
бову необхідність.

Як тепер вигулювати 
домашніх тварин?

Як і раніше, ви можете вигулю-
вати домашніх тварин, проте не 
більше ніж удвох. Вигул домашніх 
тварин у парках та скверах дозво-
ляється лише однією людиною.

Коли діти знову  
підуть у школу?

Заходи карантину наразі діють 
до 24 квітня, а тому всі освітні за-
клади переведені в онлайн. За 
ініціативи Президента починає 
працювати проєкт «Всеукраїнська 
школа онлайн». Старт трансляції – 
6 квітня.

Чи правда, що магазини, 
банки та аптеки мають 
забезпечувати відвідувачів 
масками або респіраторами?

Ні, це неправда. Установи та 
магазини, робота яких дозволена 
у період карантину, мають лише 
контролювати, щоб відвідувачі 
перебували у будівлях та на тери-
торії закладів виключно в масках 
та респіраторах. Обов’язок забезпе-
чення себе масками покладається 
на відвідувачів.

Дотримуйтесь рекомендацій 
та будьте здорові!

Ринки на Романівщині  
не працюватимуть

Лариса Бджілка,  
     Марина Острогляд

У Романівському районі 
продуктові ринки не віднов-
лять поки що своєї роботи.

Кожне місто чи селище самостійно вирі-
шуватиме, відкривати продуктові ринки чи ні. 
Про це під час онлайн‑брифінгу для ЗМІ роз-
повіла заступниця голови обласної державної 
адміністрації Наталія Остапченко.

«За повідомленням головного санітарного 
лікаря, всі органи місцевого самоврядування 
повинні зробити моніторинг своїх ринків, 
зв̀ язатися з власниками ринків. Не всі ринки 
можуть бути відкриті, а ті, які дотримуються 
певних умов відповідно до постанови», – роз-
повіла Наталя Остапченко.

Нагадаємо ці умови:
• здійснювати торговельну діяльність мо-

жуть лише зареєстровані оператори ринку 

харчових продуктів;
• перебувати на 20 квадратних метрах 

торговельної площі може щонайбільше один 
відвідувач;

• забезпечити можливість покупцям у чер-
гах тримати дистанцію не менш ніж 1,5 метра;

• забезпечити персонал засобами індиві-
дуального захисту;

• забезпечити дотримання протиепідеміч-
них заходів;

• для ринків вихідного дня забезпечити 
відстань між місцями торгівлі не менш ніж 
3 метри.

«Кожен мер міста обласного значення або 
голова ОТГ повинен самостійно вивчити цю 
постанову, зв̀ язатися з власниками ринків і ви-
значити, будуть чи не будуть вони працювати», – 
резюмувала заступниця голови Житомирської 
ОДА Наталія Остапченко.

Г о л о в а  Р о м а н і в с ь к о ї  РД А  В а -
с и л ь  Фл уд  о п у б л і к у в а в  н а  с в о ї й  
фейсбук‑сторінці звернення до жителів Рома-
нівщини з наступним змістом: «Звертаю увагу, 
що дія вказаної постанови не поширюється на 
діяльність ринків у селищах Романів, Миропіль 
та в інших населених пунктах району!!!».

Грейдерування  
дороги у Прутівці

Лариса Бджілка

На території, під-
контрольній Прутів-
ській сільській раді, 
провели частковий 
ремонт доріг.

А саме – підсипали та розгор-
нули грейдером ділянки доріг між 
сільськими населеними пунктами, 
підпорядкованими Прутівській 
сільській раді.

«Частковий ремонт прово-
дився у 2017, 2019, 2020 роках. 
Грейдерування проводилося 
щорічно. Кошти на виконання 
робіт по ремонту доріг виділені 
з бюджету Прутівської сільської 
ради», – прокоментував голова 
Прутівської сільської ради Олек-
сандр Терещук.

Роз’яснення щодо нових обмежувальних 
заходів на період карантину


