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Масштабну пожежу у с. Борятин 
Романівського району ліквідовано

Олеся Тарасюк

Пандемія та запрова-
дження карантину стали 
черговим поштовхом для 
поширення благодій-
ництва, адже кількість 
людей, які гостро потре-
бують допомоги, різко 
зросла. У зв'язку з цим 
генеральний директор 
ТОВ «ВІВАД 09» Ігор Хо-
дак виявив ініціативу та 
закупив комплекти ме-
дичних індивідуальних 
засобів для незахищених 
верств населення, що про-
живають у Романівському 
районі.

Дві тисячі захисних комплектів для 
запобігання розповсюдженню коронаві-
русної інфекції COVID‑19, куди входять 
маски багаторазового використання та 
медичні рукавички, меценат передав 
головам сільських та селищних рад Ро-
манівщини, аби ті разом із соціальними 
працівниками безкоштовно роздали їх 

людям, які перебувають в групі ризику. 
У зв’язку з пандемією особливо вразли-
вими стали такі категорії громадян, як 
самотні, люди похилого віку, люди з ін-
валідністю, громадяни, які перебувають 
у скрутному матеріальному становищі, 
і ті, хто обслуговується соціальними 
працівниками при територіальних цен-
трах у Романівському районі.

« М и 
н е  м а є -
м о  м о -
рального 
права за-
л и ш и т и 
цих лю -
дей один 
на один 
з пробле-

мою усього світу – COVID‑19. Я з осо-
бливою повагою та щирою турботою 
ставлюся до людей поважного віку, які 
потребують нашої уваги, а надто у сьо-
годенні. Тож у цей складний період ми 
взяли на себе відповідальність за наших 
земляків, аби допомогти їм захистити 
себе та своїх рідних від хвороби. Зверта-
юся до всіх: не будьте байдужі та допо-

магайте людям, які потребують нашої 
підтримки», – прокоментував Ігор Ходак.

Разом з цим меценат надав допомогу 
тим, хто зараз бореться з хворобою «на 
передовій» – медикам. Відтак меценат 
виділив 12 тисяч гривень та закупив 
на ці кошти захисні щитки, які роз-
поділили між Романівською лікарнею 
(70 щитків), Центром первинної меди-
ко‑санітарної допомоги (20 щитків), 
Миропільським центром первинної 
медико‑санітарної допомоги (10 щит-
ків), а також працівниками відділення 
екстреної допомоги (20 щитків).

Керівники вищевказаних закладів 
висловлюють щиру подяку за постій-
ну підтримку і таку необхідну реаль-
ну допомогу генеральному директору 
ТОВ «ВІВАД 09» Ігорю Ходаку.

Ігор Ходак придбав 
комплекти медичних 

індивідуальних засобів 
для вразливих верств 

населення Романівщини

СЕРЕДА

с. 4

Не паліть суху траву – збережіть 
екосистеми для нащадків с. 2

с. 8

Роз’яснення щодо обмежень  
на період карантину  
для людей від 60 років

 На фото: соціальні працівники КУ «Територіальний центр» з масками, закупленими Ігорем Ходаком

 На фото: комлект медичних захисних засобів від Ігоря Ходака  
     вручає Прутівський сільський голова і соцпрацівник
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Надання допомоги 
громадянам похилого віку

КУ «Територіальний центр» 
надає допомогу продуктами 
харчування (продуктові на-
бори) найбільш незахищеним 
верствам населення в умовах 
карантину.

Всього терцентру мережею 
магазинів «АТБ‑Маркет» виді-
лено 620 продуктових наборів, 
які розподіляються громадянам 
старшим 80 років, похилого віку, 
особам з інвалідністю, які обслу-
говуються відділенням соціальної 
допомоги вдома.

Станом на 13 квітня такі набори 
уже отримали понад 350 громадян 
району.

Директор В. П. Власюк

Не паліть суху траву – збережіть 
екосистеми для нащадків

На Романівщині склалася 
критична ситуація із пожежами 
в екосистемах. З початку року в об-
ласті сталося вже 39 загорянь на 
загальній площі майже 109 гектарів 
сухої рослинності на відкритих те-
риторіях, землях запасу об’єднаних 
територіальних громад та сільських 
(селищних) рад. Під час їх гасіння 
було травмовано 1 особу.

Зокрема, перший трагічний 
випадок стався 19 березня на те-
риторії одного з дачних масивів 
міста Коростень. Там під час га-
сіння сухої трави рятувальники 
виявили на землі неподалік оселі 
обгоріле тіло господаря. У нього 
в руках були гілки – ймовірно, заги-
блий намагався загасити займання.

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

Коронавірус ми подолаємо. 
А на цій випаленій землі жити на-
шим нащадкам. Давайте нарешті 
поставимося до цієї глобальної про-
блеми відповідально та припинимо 
проводити спалювально‑очисні 
роботи. Адже це не допомога еко-
системам, а їх свідоме знищення.

Тож наполегливо прошу жи-
телів району не завдавати шкоди 
довкіллю та собі. Пам’ятайте, якщо 
ви помітили невелике загоряння 
трави або тліючу підстилку від 
покинутого багаття, намагайтеся 

загасити його самі. Іноді досить про-
сто затоптати полум'я (ще потрібно 
почекати й переконатися, що трава 
або підстилка дійсно не жевріють, 
інакше вогонь може з’явитися знову).

Якщо пожежу не можете здо-
лати самотужки – зателефонуйте 
до служби порятунку «101».

Переконливо прошу вас – 
пам’ятайте про свою безпеку, а та-
кож рідних і близьких!

Головний інспектор  
Романівського РС  
Олександр Палій

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. 

ЗБЕРЕЖІМО ЛІС!
Навесні, влітку нам дуже подобається відпочивати на природі, і особливо – у лісі. 

Хочеться, щоб куточок лісу, який ми обираємо для відпочинку, був мальовничим, 
незасміченим, взагалі незайманим.

Але слід знати, що з 1 квітня розпочався період, коли різко зростає небезпека 
виникнення лісових пожеж. І триває цей період до жовтня включно.

Лісові пожежі були і є найбільшим лихом для лісу. За лічені хвилини вони можуть 
знищити або пошкодити лісові насадження, що вирощувалися десятиріччями.

На жаль, незважаючи на роз`яснювальну роботу серед населення, 70% всіх 
випадків пожеж, що трапляються в лісі, виникає з вини жителів нашого району, які 
порушують вимоги правил пожежної безпеки в лісах. Тому ще раз нагадуємо: пожежу 
легше попередити, ніж загасити!

Наш спільний громадянський обов`язок – шанобливо ставитися до природи, 
перебуваючи в лісі, дотримуватися правил пожежної безпеки. Тільки спільними 
зусиллями ми зможемо зберегти ліс від вогню!

ДП «Романівський лісгосп АПК» Ольшанське лісництво

ВАЖЛИВО
Управління праці інформує щодо «гарячих ліній» для літніх та одиноких 

людей для отримання консультацій з питань карантину
У Житомирській області для літніх та одиноких людей діють телефони «гарячих 

ліній» (0412) 474 750, (0412) 474 710 консультування з питань карантину, графік роботи: 
з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.

Начальник управління Таїса Кондратюк

Привітання
Компанія «Вівад 09» вітає іменинників, які зустріли 

та  відсвяткували день народження у першій половині 
квітня: Процко Олександра Григоровича, Рибака Петра 
Івановича, Котнюка Петра Петровича, Данілевич Миколу 
Анатолійовича, Флуд-Довжук Анну Василівну, Бабійчука 
Олександра Вікторовича, Бабійчук Руслана Павловича, 
Нагорну Любов Василівну, Юшкевича Віктора Борисовича, 
Лиманець Ольгу Євгенівну, Волкову Олесю Олексан-
дрівну, Маскевич Олену Михайлівну, Нечай Валентину 
Володимирівну, Шилюка Олександра Юрійовича, Волкова 
Юрія Михайловича, Лесько Валентину Вікторівну, При-
датченка Віталія Володимировича, Марченка Василя 
Михайловича, Патрін Вікторію Анатоліївну.

Вас з днем народження вітаєм від душі!
Для вас слова, що сплетені в вірші.

Нехай життя ваше, як рима, зазвучить,
Прекрасним буде кожен час і мить!

Кохання вам, здоров’ячка до віку,
І радості, і щастячка без ліку.
Родина ваша дружно хай живе,
Щасливе буде і старе, й мале!

Натхненних буднів, свят веселих, дружніх,
Поступків дуже мудрих, добрих, мужніх,

Достатку вашій хаті і добра,
А серцю і кохання, і тепла!

Дорогі жителі 
Романівщини!

Сердечно вітаємо Вас зі світлим  
Христовим Воскресінням!

 Великдень – це свято любові та відродження, символ 
нашого спасіння.

 У цей день ми спільно молимо Бога наповнити наші 
серця благословенням та радістю, просимо Всевишнього 
захистити Україну і дарувати щастя та впевненість у 
майбутньому.

Свято Великодня спонукає кожного із нас ще раз за-
мислитися над вічними цінностями християнської моралі, 
дає нам добру нагоду наповнити свої серця любов’ю і 
добротою, зміцнює кожного з нас духовно. З настанням 
Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі 
людські надії й сподівання на добру долю. 

 Хай Світло Воскресіння Христового надає нам усім 
силу перебороти всі труднощі, які випали на долю країни, 
та непохитну віру у кращий завтрашній день! У торжестві 
Великоднього вітання «Христос Воскрес!» бажаємо, 
щоб ваше життя було чистим, як Святий Благодатний 
вогонь, щедрим, як запашна Великодня паска, яскравим, 
як колоритна українська писанка. Нехай Господь дарує 
всім жителям Романівщини мир, радість та злагоду!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою, Голова державної адміністрації В.В. Флуд, 
                               Голова районної ради О.П. Кондратюк
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Пенсіонери 
отримають по 1000 грн 
одноразової допомоги

У квітні пенсіоне-
рам та іншим неза-
хищеним верствам 
населення розпочнуть 
виплачувати однора-
зову допомогу.

Про це заявила міністр соці-
альної політики Марина Лазебна 
у зв’язку із схваленням Верховною 
Радою змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України 
на 2020 рік».

«Після набрання чинності змін 
до держбюджету потрібно близь-
ко 5 днів для того, щоб розпочати 
виплати, – зазначила Марина Ла-
зебна. – Рішення парламенту дає 
можливість додатково спрямувати 

понад 10 мільярдів гривень для 
виплати одноразової допомоги 
у розмірі 1000 гривень більш ніж 
10,6 мільйона людей».

Міністр нагадала, що відповід-
но до визначеного урядом порядку, 
одноразову допомогу в сумі 1 тися-
ча гривень отримають пенсіонери, 
розмір пенсійної виплати яких 
менше 5 тисяч гривень, та грома-
дяни, які одержують державну 
соціальну допомогу у зв’язку з інва-
лідністю та за віком замість пенсії.

Допомогу буде нараховано 
автоматично, нікуди йти і ніякі 
документи подавати не потрібно. 
Пенсіонери, які отримують пенсію 
на банківську картку, отримають 
1000 грн на неї. А тим, хто отримує 
виплати через пошту, допомогу при-
несе додому листоноша Укрпошти.

Як ховатимуть 
померлих від COVID‑19: 
рекомендації МОЗ

У  зв’язк у  з і 
зростанням кіль-
кості летальних 
в и п а д к і в  в і д 
COVID‑19, Мініс-
терство охорони 
здоров’я рекомен-
дує тимчасово до-
тримуватись таких 
рекомендацій при 
проведенні риту-
альних обрядів:

▪ не більше 10 
присутніх осіб за 
умови одночасно-
го перебування 
у приміщенні;

▪  не  б і льше  
1 особи на 10 ква-
дратних метрів;

▪ безпечна дистанція у 1,5 ме-
тра між присутніми;

▪ заборонено цілувати тіло 
померлої особи через ризик інфі-
кування;

▪ поховання або кремація тіла 
мають здійснюватися у щільно за-
критій труні;

▪ органи місцевого самовря-
дування здійснюють облік осіб, 
присутніх при похованні.

ПОДЯКА
Биківська селищна рада 

висловлює слова подяки Хо-
даку Ігорю Євгеновичу, депу-
тату обласної ради, директо-
ру ТОВ «Вівад‑09», меценату, 
добрій людині за надання 
жителям смт Биківка засобів 
захисту (маски, рукавички) для 
запобігання та уникнення за-
раження коронавірусом.

Спасибі Вам за Ваше став-
лення та розуміння ситуації, що 
створилася в країні. Дякуємо за 
те, що Ви робите. Щиро зичимо 
Вам Божого благословення, ще-
дрих ласк та благодаті у Ваших 
справах.

З повагою Биківський 
селищний голова  

Світлана Лубковська

Обмеження на час святкування 
Великодніх свят на Романівщині

Лариса Бджілка

Комісією з питань техно-
генно‑екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій у Ро-
манівському районі було при-
йнято рішення рекомендувати 

сільським та селищним радам 
тимчасово обмежити відвідуван-
ня кладовищ.

«У зв’язку із необхідністю 
дотримання заходів безпеки 
(дотриманн я карантинних 
обмежень) та з метою запобі-
гання поширенню розповсю-
дження коронавірусної інфек-

ції COVID‑19 – рекомендувати 
сільським та селищним радам 
(рішенням виконкомів) при-
йняти рішення про тимчасові 
обмеження у відвідуванні місць 
поховання (кладовищ) на тери-
торії усіх населених пунктів Ро-
манівського району», – йдеться 
в документі.

Додаткові питання надання 
державної соціальної допомоги

З метою посилення соціаль-
ного захисту населення на пері-
од вжиття заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню 
і поширенню гострої респі-
раторної хвороби COVID‑19, 
спричиненої коронавірусом 
SARS‑CoV‑2, Кабінет Міністрів 
України постановляє:

1. Установити, що на період 
карантину, встановленого по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 р. 
№ 211 «Про запобігання по-
ширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби 
COVID‑19, спричиненої коро-
навірусом SARS‑CoV‑2» (Офі-
ційний вісник України, 2020 р., 
№ 23, ст. 896) – із змінами, вне-
сеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 2 квітня 
2020 р. № 255 (далі ― карантин):

строк виплати державної 
соціальної допомоги малоза-
безпеченим сім’ям, допомоги 
на дітей одиноким матерям, 
допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклуван-
ня, допомоги на дітей, хворих на 
тяжкі перинатальні ураження 
нервової системи, тяжкі вроджені 
вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, он-
когематологічні захворювання, 
дитячий церебральний параліч, 
тяжкі психічні розлади, цукровий 
діабет I типу (інсулінозалежний), 
гострі або хронічні захворюван-
ня нирок IV ступеня, на дитину, 
яка отримала тяжку травму, по-
требує трансплантації органа, 
потребує паліативної допомоги, 
яким не встановлено інвалідність, 
щомісячної грошової допомоги 
особі, яка проживає разом з осо-
бою з інвалідністю I чи II групи 
внаслідок психічного розладу, яка 
за висновком лікарської комісії 
медичного закладу потребує по-
стійного стороннього догляду, на 
догляд за нею, тимчасової держав-
ної допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати аліментів, 
не мають можливості утримувати 
дитину або місце проживання їх 
невідоме, щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміще-
ним особам для покриття витрат 
на проживання, в тому числі на 
оплату житлово‑комунальних 
послуг, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацю-
ючій особі, яка досягла загально-
го пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату (далі 
― державна соціальна допомога), 
яку було призначено раніше, про-
довжується на період карантину 
та на один місяць після дати його 
відміни і державна соціальна до-
помога виплачується за повний 
місяць без звернення особи до 
структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення 
районних, районних у мм. Києві 
та Севастополі державних адмі-
ністрацій, виконавчих органів 
міських, районних у містах (у разі 

їх утворення) рад (далі ― орган 
соціального захисту населення);

строк звернення за призна-
ченням державної допомоги 
сім’ям з дітьми, державної соці-
альної допомоги особам, які не 
мають права на пенсію, та осо-
бам з інвалідністю, тимчасової 
державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але 
не набула права на пенсійну ви-
плату, продовжується на період 
карантину та один місяць після 
дати його відміни;

у разі коли отримувачами 
державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги особам, які 
не мають права на пенсію, та осо-
бам з інвалідністю пропущено 
строк переогляду, виплата таких 
видів допомоги не зупиняється 
до закінчення строку дії каран-
тину з подальшим проведенням 
перерахунку розміру виплаченої 
допомоги на підставі результатів 
переогляду та заяви отримувачів 
або їх батьків чи інших законних 
представників.

2. Установити, що орган со-
ціального захисту населення 
протягом одного місяця після 
відміни карантину проводить 
перерахунок розміру випла-
ченої державної соціальної 
допомоги та державної со-
ціальної допомоги особам 
з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю, особам, 
які не мають права на пенсію, 
та особам з інвалідністю на 
підставі поданої особою або її 
законним представником за-
яви та необхідних документів.

У разі коли за результатами 
проведеного перерахунку:

розмір отриманої допомоги 
був меншим, орган соціального 
захисту населення проводить 
доплату у розмірі різниці між 
перерахованим та виплаченим 
розміром допомоги;

не буде підтверджено право на 
отримання допомоги або її роз-
мір буде меншим, ніж виплаче-
на під час карантину допомога, 

орган соціального захисту насе-
лення протягом одного місяця 
з дати відміни карантину над-
міру виплачені суми допомоги 
стягує згідно із законом у розмірі 
не більш як 20 відсотків суми ви-
плаченої допомоги.

Перерахунок проводиться 
з першого числа місяця, в якому 
закінчився строк виплати допо-
моги, але не раніше ніж з місяця 
встановлення карантину.

3. Установити, що заява та 
документи, необхідні для при-
значення державної соціальної 
допомоги, державної соціаль-
ної допомоги особам з інва-
лідністю з дитинства та дітям 
з інвалідністю, особам, які не 
мають права на пенсію, та осо-
бам з інвалідністю, можуть бути 
надіслані поштою.

Особи, яким виплачується 
державна соціальна допомога, 
державна соціальна допомога 
особам з інвалідністю з дитин-
ства та дітям з інвалідністю, 
особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю, 
інформують орган соціального 
захисту населення про зміну 
всіх обставин, які впливають 
на визначення права та розміру 
допомоги, шляхом надсилання 
письмового звернення поштою, 
за допомогою засобів електро-
нного зв’язку (електронне звер-
нення) та телефонного зв’язку.

4. Обласним і Київській місь-
кій державним адміністраціям 
за участю органів місцевого само-
врядування забезпечити дотри-
мання умов надання державної 
соціальної допомоги, державної 
допомоги сім’ям з дітьми, дер-
жавної соціальної допомоги осо-
бам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю, особам, 
які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю, визначених 
цією постановою, та проведен-
ня відповідної інформаційно‑
роз’яснювальної роботи серед 
населення.

Прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль

Начальник управління 
Таїса Кондратюк
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Масштабну пожежу  
у с. Борятин Романівського 
району ліквідовано

Лариса Бджілка

До ліквідації по-
жежі було залучено 15 
одиниць техніки та 53 
особи.

«13 квітня о 10:50 до Служби 
порятунку «101» смт Романів 
надійшло повідомлення про за-
ймання сухої трави на полі біля 
с. Борятин. На місце події було 
спрямовано відділення рятуваль-
ників 26‑ї Державної пожежно‑
рятувальної частини. Після при-
буття було встановлено, що вогнем 
пройдено 2 га сухої трави, йде 
розповсюдження.

О 13:20 внаслідок сильних 
поривів вітру змінився напря-
мок розповсюдження пожежі. 
Вогонь фронтом 500 м миттєво 
перекинувся на населений пункт 
Борятин та охопив 27 будівель, 
розташованих на одній вулиці 
біля поля. Серед них 16 житлових 
будинків (12 з них пустки) та 11 
господарських будівель.

Додатково до місця пожежі на-
правлено з навколишніх районів 
10 одиниць пожежної техніки, 43 
чоловіки особового складу. Також 
залучено трактор, 2 автоцистерни, 
пристосована для пожежегасіння 
техніка та особовий склад з ранце-
вими оприскувачами ДП «Рома-
нівське ЛГ АПК». Всього на місці 
пожежі працювало 15 одиниць 
техніки та 53 чоловіки.

О 14:43 пожежу в селі Борятин 
локалізовано, о 20:20 – ліквідовано. 
Вогнем пройдено 13 га території.

Під час пожежі врятовано 71 
будівлю – 28 житлових будинків та 
43 господарських будівлі.

Один із рятувальників під 
час гасіння пожежі отримав 
опіки верхніх дихальних шляхів 
та госпіталізований до реаніма-
ційного відділення Чуднівської 
лікарні», – інформують в У ДСНС 

в Житомирській області.
Начальник Романівського 

районного сектора управління 
ДСНС України Василь Гурін за-
значив: «Люди мають думати не 
лише про чистоту після випа-
лювання, а й про наслідки – за-
бруднення екології, знищення 
диких тварин, нанесення шкоди 
сусідам, іноді – з летальними ви-
падками. Ми щоденно проводимо 
роз’яснювальні роботи, до чого 
призводить просте випалюван-
ня сухої рослинності, та, на жаль, 
поки що безрезультатно. Маю 
надію, що саме великі штрафи 
хоч якось вплинуть на свідомість 
людей і вони нарешті думатимуть 
перед тим, як запалювати вогонь».

Довідково
Верховна Рада України при-

йняла законопроєкт № 2339 «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України з метою 
збереження довкілля (щодо по-
силення відповідальності за дії, 
спрямовані на забруднення атмос-
ферного повітря та знищення або 
пошкодження об'єктів рослинно-
го світу)». «За» проголосували 328 
народних депутатів.

Прийнятий проєкт закону 
суттєво підвищує розміри штра-
фів за забруднення атмосферного 
повітря, знищення або пошко-
дження об'єктів рослинного сві-

ту, порушення вимог пожежної 
безпеки в лісах та самовільне ви-
палювання сухої рослинності або 
її залишків.

Згідно із законом, забруд-
нення повітря карається 
штрафом від 30 тис. 600 грн до 
61 тис. 200 грн або обмеженням 
волі терміном до трьох років.

Знищення або пошкодження 
лісових масивів, зелених наса-
джень навколо населених пунктів, 
вздовж залізниць, а також стерні, 
сухих дикоростучих трав, рослин-
ності або її залишків на землях 
сільськогосподарського призна-
чення вогнем караються штрафом 
від 91 тис. 800 грн до 153 тис. грн.

Порушення вимог пожеж-
ної безпеки в лісах тягне за 
собою накладення штрафу 
на громадян від 1 тис. 500 грн 
до 4 тис. 590 грн і на посадових 
осіб – від 4 тис. 590 грн до 15 тис. 
300 грн. Якщо ж це призвело до 
виникнення лісової пожежі 
або поширення її на значній 
площі – штраф від 4 тис. 500 грн 
до 15 тис. 300 грн для громадян 
та від 10 тис. 710 грн до 18 тис. 
360 грн для посадових осіб.

Випалювання стерні, пасовищ, 
ділянок із степовою, водно‑болот-
ною та іншою природною рослин-
ністю, рослинності або її залишків 
та опалого листя на землях сіль-
ськогосподарського призначення, 
у смугах відводу автомобільних 
доріг і залізниць, у парках, інших 
зелених насадженнях та газонів 
у населених пунктах без дотри-
мання порядку, встановленого 
центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охоро-
ни навколишнього природного се-
редовища, – карається штрафом 
від 3 тис. 60 грн до 6 тис. 120 грн 
для громадян та 15 тис. 300 до 
21 тис. 420 грн для посадових 
осіб.

Як що ті ж ді ї вч инені 
у межах територій та об'єктів 
природно-заповідного фон-
ду – від 6 тис. 120 до 12 тис. 
240 грн.

На Романівщині 
розпочали 
дезінфекцію 
вулиць у сільських 
населених пунктах

Лариса Бджілка

РКП «Сервіс» розпочало про-
водити дезінфекцію вулиць у сіль-
ських населених пунктах Романів-
ського району.

Про це журналіста газети 
«20 хвилин Романів» повідомив 

керівник РКП «Сервіс» Петро 
Кусковський. «Ми провели робо-
ти по дезінфекції вулиць у селах 
Корчівка, Врублівка та Романівка 
відповідно до звернень сільських 
рад цих населених пунктів», – роз-
повів очільник РКП «Сервіс».

Кошти на проведення цих 
робіт виділяють з бюджету сіль-
ських рад.

Подяка
Надзвичайно важливу роль для 

забезпечення нормального життя 
та побуту громадян похилого віку 
та інвалідів в умовах оголошеного 
карантину та боротьби з корона-
вірусною інфекцією COVID‑19 ві-
діграють соціальні робітники КУ 
«Територіальний центр».

Вони щоденно, незважаючи на 
небезпеку, відвідують своїх підопіч-
них, надаючи їм соціальні послуги.

В даний час соціальні робіт-
ники роздають своїм підопічним 
захисні маски, які передав гене-
ральний директор ТОВ «ВІВАД 
09» Ігор Ходак, за що йому вдячні 
підопічні та соціальні робітники 
і бажають йому міцного здоров’я 
та успіхів у виробничій та громад-
ській діяльності.

Директор  
Володимир Власюк
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Оскільки в Європейському регіоні продо-
вжують з'являтися нові випадки COVID‑19, 
багато країн, в тому числі Україна, дотри-
муються строгих правил щодо карантину. 
У період карантину для нас недоступні довгі 
прогулянки і рухливі забави на свіжому по-
вітрі або походи до спортзалу. Навіть просто 
піша прогулянка на шляху до роботи стала 
недосяжною через правила карантину.

Але ми знаємо, що сидіння вдома про-
тягом тривалих періодів часу може стати 
серйозною проблемою для підтримки 
фізичної форми. Так само ми знаємо, що 
сидячий спосіб життя і низький рівень 
фізичної активності можуть чинити не-
гативний вплив на здоров'я і якість життя 
людей. Самоізоляція також може викли-
кати додатковий стрес і поставити під за-
грозу психічне здоров'я людей. Фізична 
активність і методи розслаблення можуть 
бути цінними інструментами, що допо-
магають захищати ваше здоров'я протягом 
цього часу.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, дорос-
ла людина потребує 150 хвилин помірної 
інтенсивності або 75 хвилин інтенсивної 
фізичної активності на тиждень (або в їх 
комбінації). Європейське бюро ВООЗ ре-
комендує дотримуватися норм фізичної 
активності і в карантині.

Наведені нижче поради допоможуть вам 
залишатися активними навіть сидячи вдо-

ма, без спеціального обладнання і в умовах 
обмеженого простору.

• Робіть короткі активні перерви 
протягом дня

Короткі періоди фізичної активності до-
поможуть вам виконати рекомендації ВООЗ 
(20–30 хв. в день помірної активності). Ви 
можете робити прості вправи – нахили, при-
сідання, рухи руками і ногами. Прекрасним 
способом підтримати свою фізичну форму є 
танці, ігри з дітьми, прибирання або догляд 
за рослинами. Звичайні домашні турботи 
можуть стати для вас способом поліпшити 
своє здоров'я і підняти настрій.

• Знайдіть для себе  
онлайн-тренування

Для багатьох людей проблематично при-
думати для себе фізичні вправи або займати-
ся зарядкою поодинці. Чудовим помічником 
стануть онлайн‑тренування. У мережі інтер-
нет ви зможете знайти онлайн‑курс фізичних 
вправ, які підходять саме вам. Якщо у вас 
немає досвіду виконання цих вправ, будьте 
обережні і усвідомте свої обмеження.

• Більше ходіть
Те, що ви перебуваєте в своїй квартирі, не 

означає, що потрібно відмовитися від ходь-

би. Ви можете здійснювати «прогулянки» 
по кімнаті, коли розмовляєте по телефону 
або спілкуєтеся з домочадцями, замість 
того, щоб робити це лежачи або сидячи. 
Також відмінним помічником у підтримці 
активності може бути ходьба на місці. Щоб 
зробити її ще більш корисною, вийдіть на 
балкон або широко відкрийте вікна і впус-
тіть в квартиру свіже повітря.

• Частіше вставайте
Скоротіть час сидіння або лежання за 

рахунок періодичних вставання. В ідеалі 
намагайтеся вставати і витягуватися в по-
вний зріст кожні 30 хвилин. Подумайте 
над тим, щоб частину своїх справ робити 
стоячи. Наприклад, поставте свій ноутбук 
на підвіконня або високу полицю. Або 
спробуйте читати, неспішно прогулюю-
чись по кімнаті. Під час сидіння приді-
літь більше часу когнітивно‑стимулюючим 
діям, таким як читання, настільні ігри та 
головоломки.

• Розслабтеся
Розслабитися вам допоможе медитація. 

Якщо ви відчули, що раптом почали нерву-
вати з якогось приводу, зробіть глибокі вдихи 
і спробуйте переключити свою увагу на щось 
позитивне. Медитація і глибоке дихання мо-
жуть допомогти вам залишатися спокійним.

• Правильно харчуйтеся
Для оптимального здоров'я також важли-

во пам'ятати, що необхідно дотримуватися 
рекомендацій щодо здорового харчування 
і не забувати підтримувати питний режим. 
Намагайтеся пити чисту воду замість цу-
кровмісних напоїв. Забезпечте достатню 
кількість фруктів і овочів і обмежте спо-
живання солі, цукру і тваринних жирів. 
Віддавайте перевагу цільним зернам, а не 
рафінованим продуктам.

Залишайтеся здоровими!
Рекомендації ЕРБ ВООЗ,

переклад та адаптація ЦГЗ МОЗ 
України Наталя Усенко

COVID‑19: як зберегти  
фізичну форму в період карантину?

Другий тиждень 
школи онлайн

Лариса Бджілка

13 квітня 2020 року роз-
почався другий тиждень 
роботи Всеукраїнської 
школи онлайн.

Про це повідомляє пресслужба 
Міністерства освіти і науки.

«Для того щоб ви могли ефектив-
но спланувати своє навчання, розпо-
відаємо вам про розклад уроків на 
YouTube‑каналі МОН, теми, які висвіт-
люватимуться цього тижня, а також на-
гадуємо про посилання, де ви завжди 
зможете знайти потрібні вам уроки. 
Однією із новацій цього тижня буде 
чіткий час виходу кожного уроку на 
YouTube‑каналі МОН. Минулого тиж-
ня фіксованим був лише час початку 
першого уроку, решта відео виходила 
залежно від тривалості кожного запи-
су», – йдеться у повідомленні.

З цього тижня на YouTube‑каналі 
МОН усі уроки розпочалися відповідно 
до наступного розкладу занять:

1 урок – 10:00;
2 урок – 10:30;
3 урок (руханка) – 11:00;
4 урок – 11:15;

5 урок – 11:45;
6 урок (руханка) – 12:15;
7 урок – 12:30.
«Пам’ятайте, якщо запізнилися – не 

біда, всі уроки зберігаються в записі на 
нашому YouTube‑каналі. Крім того, під 
час трансляції ви завжди можете по-
чати її переглядати зі зручного для вас 
місця. Для того, щоб у вас було цілісне 
уявлення про те, що саме розповіда-
тимуть вчителі впродовж тижня, ми 
оприлюднюємо розклад з темами до 
кожного уроку. Завантажити розклад 
з темами можна тут», – нагадують у мі-
ністерстві.

На YouTube‑каналі МОН також пра-
цюють окремі списки відтворення для 
кожного класу.

Довідково
За підсумками першого тижня ро-

боти Всеукраїнської школи онлайн уро-
ки переглянули понад 3,5 млн глядачів.

Ознаки того, що ви вже 
перехворіли на коронавірус

У багатьох ви-
падках коронавірус 
протікає з незна-
чними симптома-
ми, через що люди 
думають, що це 
звичайна ГРВІ, і не 
звертаються до 
лікаря.

Тому тих, хто перехворів 
COVID‑19, може бути набагато 
більше, ніж говорить офіційна 
статистика. Телеграм‑канал «Ві-
рус» повідомляє, як зрозуміти, 
що ви вже могли перехворіти 
на коронавірус.

Деякі специфічні симптоми 
здатні вказати, що ви вже пере-
несли коронавірус:

1. Кон'юнктивіт. У низки 
пацієнтів з COVID‑19 проявляв-
ся фолікулярний кон'юнктивіт. 
Він може виражатися в налитих 
кров'ю очах, печінні, скупченні 
гною, який прилипає до вій, 
сверблячкою в очах.

2. Втрата нюху. Одним 
з найбільш поширених симп-
томів є втрата нюху. Ці дані під-

твердили як зарубіжні, так і ві-
тчизняні фахівці. Як з'ясували 
вчені, деякі клітини в носі 
містять білки, по яких штам 
SARS‑CoV‑2 і б'є насамперед. 
Саме так інфекція і проникає 
в організм. Такі люди стають 
«відмінними» рознощиками 
інфекції, бо часто не розуміють, 
що хворі.

3. Біль у животі. У де-
яких пацієнтів біль у живо-
ті може бути самостійним 
симптомом. Але іноді він може 
означати розвиток пневмонії 
в нижніх частках легенів.

4. Втома. Почуття над-
звичайно сильної втоми та-

кож може бути симптомом 
захворювання. Варто звернути 
увагу на цей симптом, якщо це 
почуття не є наслідком пере-
втоми.

5. Діарея. Такий симптом 
був виявлений за результатами 
досліджень китайськими вче-
ними. Так, в Ухані у половини 
з перших 204 обстежених па-
цієнтів був виявлений такий 
симптом. Якщо ви відчуваєте 
подібні симптоми, то краще 
поставитися до них серйозно 
і проконсультуватися у свого 
лікаря, він дасть вам потрібні 
поради щодо лікування і мож-
ливої самоізоляції.
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Великодня буженина
• Інгредієнти: свинина (тазостегнова частина 

або лопатка) – 500 г, сіль, перець запашний, па-
прика, часник, олія, лавровий лист, куркума, чилі

• Свинину ретельно зачищаємо, промиває-
мо і висушуємо. Після м’ясо солимо, натираємо 
спеціями, робимо невеликі надрізи і вставляємо 
в них шматочки часнику.

• М’ясо щільно накриваємо і ставимо в холодне 
місце на 5–6 годин.

• Потім загортаємо м’ясо у фольгу, ставимо 
в духовку і готуємо протягом 1,5 години. Потім 
фольгу розкриваємо і даємо буженині трохи 
підрум’янитися зверху. Готове м’ясо дістаємо 
з духовки, охолоджуємо, нарізаємо тонкими ски-
бочками і подаємо.

• Буженину можна робити і в тісті. Для цього 
потрібно приготувати вареничне тісто, розкачати 
і загорнути в нього замариноване м’ясо, в якому 
є трохи олії. Після тісто з усіх боків защіпується 
і ставиться в духовку.

Холодець з м’яса
• Інгредієнти: домашня курка – 1 шт., сви-

няча голяшка – 1 шт., яловичий язик – 1 шт., 
цибуля – 3–4 шт., морква – 3–4 шт., корінь пе-

трушки – 2–3 шт., корінь селери – 1 шт., корінь 
пастернаку – 2–3 шт., сіль, перець, лавровий 
лист, часник – за смаком.

• На 7–8 годин замочуємо в холодній воді всі 
м’ясні продукти, потім ретельно їх зачищаємо 
і рубаємо на великі порційні шматки. Заливаємо 
холодною водою і ставимо на вогонь.

• В окрему каструлю кладемо підготовле-
ний язик і доводимо до кипіння. Коли язик за-
кипить, шумівкою безперервно знімаємо піну 
і варимо близько 2,5–3 годин на маленькому 
вогні. Потім додаємо очищені та нарізані овочі 
й продовжуємо варити близько двох годин. 
В кінці варіння заправляємо спеціями і по-
дрібненим часником.

• Готовий холодець проціджуємо. Язик піс-
ля варіння замочуємо в холодній воді, потім 
очищаємо від плівки. М’ясо відокремлюємо 
від жиру і кісток. На блюдо викладаємо по 
черзі м’ясо, язик, заливаємо бульйоном і при-
крашаємо зеленню.

• Ставимо заливне для застигання на 7–8 годин 
в холодне місце.

Джерело: smachno.ua

Щоб успішно вирощувати 
огірки у відкритому ґрунті, по-
трібно визначити, а чи відповідає 
обрана ділянка біологічним ви-
могам даної культури. Як відо-
мо, огірок добре росте тільки на 
освітлених протягом всього дня 
сонцем відкритих грядках, що 
штучно захищені від вітру.

Ґрунт для вирощування має 
володіти хорошою структурністю 
і теплоємністю, щоб задовольни-
ти потреби надзвичайно чутливої 
до несприятливих факторів коре-
невої системи огірка.

Вибір ділянки  
для посадки огірків

Пі д ог ірки 
в і д вод я т ь  д і -
л я н к и  д о б р е 
освітлен і ,  що 
прогріваються, 
надійно захище-
ні від вітрів усіх 
напрямків, осо-
бливо від холод-
них північних. 
Огірок дає високі 
врожаї на родю-
чих, досить лег-
ких ґрунтах. Для 
нього непридатні важкі, холодні, 
перезволожені ґрунти.

Підготовка насіння огірка 
до посіву

Для посіву краще викорис-
товувати дво‑, трирічне насіння. 
Рослини з них раніше дають 
жіночі квітки і швидше плодо-
носять.

У середній смузі, а особливо 
у північних регіонах, сприятли-
вий період для росту огірка у від-
критому ґрунті дуже короткий, 
тому іноді тут практикують ранні 
посіви. При цьому використову-
ють сухі насінини, бо в разі замо-
розків пророщені зволожені на-
сінини можуть загнити у ґрунті.

Навпаки, при посіві у про-
грітий ґрунт для прискорення 
сходів насіння рекомендується 
намочувати або пророщувати. 
Подальший розвиток рослин 
прискорює посадку огірків зе-
леними сім’ядолями.

Пророщують насіння огірка 
при температурі 20–30 градусів, 
краще всього у вологій тирсі, 
піску або під мохом. Закінчують 
пророщування, коли утворюєть-
ся невеликий корінець, у полови-
ну довжини насінини.

Посів насіння огірків
До посіву огірка приступають 

тоді, коли температура ґрунту на 

глибині 6–10 сантиметрів досягне 
16–18 градусів. Висівають зазви-
чай пророщені насінини. Однак 
для страховки посів проводять 
сумішшю сухого і пророщеного 
насіння. Якщо погода сприятли-
ва, без заморозків, то проросле 
насіння швидко зійде і дасть 
урожай на один тиждень раніше. 
Але якщо сходи потраплять під 
заморозок і загинуть або сильно 
постраждають, то стане у нагоді 
сухе насіння, яке дасть сходи з на-
станням сприятливих умов.

Насіння огірка висівають 
вздовж або впоперек гряди. При 
посіві уздовж гряди по її серед-
ині натягують шнур і проводять 

дві борозенки на відстані 20–25 
сантиметрів одна від іншої гли-
биною 6–8 сантиметрів. При сівбі 
впоперек гряди борозенки про-
водять на такій же відстані одна 
від іншої. Висівають насіння на 
відстані 2–3 сантиметри одне від 
одного, а потім борозенку закри-
вають шаром ґрунту в два‑три 
сантиметри і зверху мульчують 
торфом, якщо є такий. Деякі 
овочівники борозенки роблять 
глибокі (10–12 сантиметрів), щоб 
після посіву їх накрити склом або 
плівкою для прискорення появи 
сходів і захисту їх від заморозків. 
На гребенях насіння висівають 
в один ряд.

Крім рядкового, застосовують 
також квадратно‑гніздовий спо-
сіб сівби. Для цього ділянку мар-
кують у двох напрямках, площа 
міжрядь для ранніх сортів – 80–80 
або 90–90 сантиметрів, пізніх – 
100–100 або 120–120 сантиметрів. 
У місцях перетину маркера ро-
блять лунки глибиною 10–15 
сантиметрів, в які кладуть 2–3 
кілограми перегною або торфу, 
змішавши із жменькою мінераль-
них добрив. Все це ретельно пере-
мішують з ґрунтом.

У кожну лунку висівають 
5–6 насінин, щоб у подальшо-
му залишити при прополці по 
дві найбільш сильні і розвинені 
рослини.

Джерело: agronomist.in.ua

Гороскоп на тиждень 15 - 21 квітня

 Смачного!

ОВЕН
Вдалий тиждень для 

всіх, хто робить кар'єру. 
Ви можете виявитися 

трохи недовірливими у спілку-
ванні з друзями.

ТЕЛЕЦ
Чим більше часу ви 

проведете в клопотах, 
тим менше можливос-

тей залишиться на дурості. Не 
рекомендується починати нові 
справи.

БЛИЗНЮКИ
Тиждень буде про-

сто божевільним, але 
цікавим, прибутковим та успіш-
ним для вас. Готуйтеся до при-
ємних несподіванок.

РАК
Час усе розкласти 

по своїх місцях, а вас, 
таких прекрасних та 

розумних і працьовитих, помі-
тять саме тоді, коли це їм буде 
необхідно.

ЛЕВ
Доведеться доводи-

ти свій професіоналізм, 
тож не бійтеся брати відпо-
відальність на себе. Уважніше 
стежте за новинами.

ДІВА
Бажано менше часу 

витрачати на інших, 
а більше присвятити 

собі. Ви це заслужили, це до-
зволить більш‑менш адекватно 
оцінити ситуацію.

ТЕРЕЗИ
Все одразу охопити 

навряд чи встигнете 
або куди‑небудь спіз-

нитеся – хоч доведеться надо-
лужувати наступного місяця, 
не засмучуйтесь.

СКОРПІОН
С к о р и с т а й т е с я 

сприятливим періодом 
і максимально його викорис-
товуйте. Не відмовляйтеся від 
нових проєктів.

СТРІЛЕЦЬ
Ви благополучно 

скинули тягар минулих 
проблем і готові до рішення но-
вих завдань. Якщо будете діяти 
наполегливо й рішуче, то всього 
доб'єтеся.

КОЗЕРІГ
Емоційно напруже-

ний час – вам краще об-
межитися роллю спостерігача. 
Варто замислитись про своє 
упереджене ставлення до людей.

ВОДОЛІЙ
Приємні сюрпризи 

й прикрі несподіван-
ки будуть в основному 

стосуватися роботи. Не варто 
зайво себе перевантажувати 
спілкуванням.

РИБИ
Ваша самокритич-

ність і вимогливість до 
себе й до інших загрожує зі-
псувати стосунки з оточенням. 
Будьте обачні в контактах.

Як виростити 
огірки: поради

Куточок САДІВНИКА

15
квітня
середа

16
квітня
четвер

17
квітня

п’ятниця

18
квітня
субота

19
квітня
неділя

20
квітня

понеділок

21
квітня

вівторок

- 1°
+ 8°

+ 5°
+ 18°

+ 6°
+ 13°

+ 6°
+ 11°

+ 2°
+ 13°

+ 4°
+ 11°

+ 4°
+ 10°

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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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30,04.25 Енеїда
10.35 М/с "Книга джунглів"
12.45 Д/ц "Це цікаво"
13.20 Х/ф "Іван Сила"
15.00 Країна пісень
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 Розважальна про�

грама
21.55 Х/ф "Аманда " 12+
00.15,05.40 Пліч�о�пліч

1+1

09.50 "ТСН�Тиждень"
11.25 "Голос країни
14.05, 01.30 Х/ф "Королева

бензоколонки"
15.45, 00.05 Х/ф "Джентль�

мени удачі"
17.35 Х/ф "Операція "И"
19.30,05.45 ТСН
20.15 Х/ф "Скажене весіл�

ля" (12+)
23.45 "Дубінізми 2020"

²ÍÒÅÐ

09.50 Х/ф "Буркун" 12+
11.50 Х/ф "Бінго Бонго"
13.50 Х/ф "Приборкування

перекірливого"
15.50 "Чекай на мене
17.40 Новини
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Добровольці"
00.00 "Великий бокс

ÑÒÁ

09.40 Х/ф "Полювання на
колишню"

11.50, 14.50 Т/с "Список
бажань" 16+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

15.50 "Хата на тата" 12+
18.00 "Супермама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Акушерка"
22.55 Т/с "Анна Герман"
00.55 "Містичні історії

ICTV

09.10 Х/ф "Ной" 16+
11.30, 13.00 Х/ф "Горець"
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Олександр" 16+
16.55 Х/ф "Останній рубіж"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Теорія змови
20.05 Х/ф "Паркер" 16+
22.05 Х/ф "Саботаж" 18+
00.00 Т/с "Нюхач" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Діти проти зірок
11.10 Х/ф "Ми � монстри"
13.00 Х/ф "Крабат. Учень

чаклуна" 16+
15.00 Х/ф "Асистент вамп�

іра" 16+
17.00 Х/ф "Принц Персії:

Піски часу" 16+
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.00 Х/ф "П'ята хвиля"
23.00 Х/ф "На глибині 6

футів" 12+
00.50 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

09.20,17.05, 01.45 "Випад�
ковий свідок"

11.00 Х/ф "Голос минуло�
го"

14.00 Х/ф "Обережно, ба�
буся!"

15.35 Х/ф "Тридцять три"
18.50 Х/ф "Сержант

міліції" (16+)
22.30 Т/с "Нарко" (18+)
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.50 Зірковий шлях
09.35 Х/ф "Поки ти спав"
11.40, 15.20 Т/с "Ніколи не

здавайся" 12+
15.00,19.00 Сьогодні
16.00, 20.00 Т/с "Рік соба�

ки" 12+
21.00 Т/с "Консультант"

16+
23.00,02.00 Т/с "Чужа

жінка" 16+
01.30 Телемагазин
03.10 Реальна містика
04.45 Агенти справедли�

вості 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Розважальна програ�

ма з
19.20 Д/ц "Супер�Чуття"
19.55 Д/ц "Особливий загін"
21.35,23.55  UA:Спорт
21.45,00.00 #ВУКРАЇНІ
22.15 Святі та грішні
03.00 Д/ф " Гімн

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

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

13.10 "Одруження наосліп
15.25 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Кухня"
21.45 Т/с "Матусі" (12+)
22.45,00.25 "Одруження на�

осліп"
01.55 Х/ф "Скажене весіл�

ля" (12+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50 "Україна вражає"
14.45,15.40 "Речдок"
18.00,19.00, 02.05 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Добровольці"
00.00 "Великий бокс

ÑÒÁ

07.00 "Все буде добре!"
09.05 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
11.50,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

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

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Теорія змови
11.20, 13.15 Х/ф "Завзяті

шахраї" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Робокоп" 16+
15.40, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Закляті друзі"
23.30 Х/ф "Шибайголови"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

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

господарки" 16+
12.00 Х/ф "Воскресіння"
13.40 Шалена зірка 12+
15.40,19.00 Хто проти

блондинок? 12+
21.00 Х/ф "Аксель" 12+
22.40 Х/ф "Первобутній"
00.30 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

08.05,16.50, 20.50, 02.15
"Випадковий свідок"

08.45 Х/ф "Дурні помира�
ють по п'ятницях"

10.35 Т/с "СБУ.
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

01.45 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Таємниці криміналь�

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

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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

ка
16.00 Історія  злочину 16+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Консультант"
23.20 Контролер

UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн
12.20,16.50 Д/ц "Дикі твари�

ни"
13.10,15.10 "На Карантині"
17.30,03.55 #ВУКРАЇНІ
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 Бюджетники
22.15, 03.00 Т/с "Епоха

честі"
00.00 Спільно

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.35 "Одруження наосліп
15.35 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Кухня"
21.45 Т/с "Матусі" (12+)
22.45,23.35 "Світ навиворіт
00.35 Х/ф "скажене весілля

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50 "Україна вражає"
14.45,15.40 "Речдок"
18.00,02.20 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Добровольці"
23.50 "Великий бокс
01.30 Т/с "Несолодка про�

позиція" 12+
ÑÒÁ

05.15, 22.55 Т/с "Анна Гер�
ман" 16+

07.00 "Все буде добре!"
08.45 Т/с "Коли ми вдома"
12.15,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

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

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.55 Х/ф "Шибайголови"
12.45,15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Горець" 16+
15.20, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
21.20 Т/с "Закляті друзі"
23.25 Х/ф "Робокоп" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 Т/с "Друзі"
09.30 Т/с "Завзяті домогос�

подарки" 16+
11.50 Х/ф "Первобутній"
13.40 Шалена зірка 12+
15.30,19.00 Суперінтуїція
20.50 Х/ф "Страшилки" 16+
00.10 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 01.45 "Свідок"

09.00 Х/ф "Корпус генера�
ла Шубнікова"

10.40 Т/с "СБУ.
12.50 "Будьте здоровi"
14.15 "Таємниці криміналь�

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

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,03.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20 Реальна містика
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Консультант"
23.30, 02.00 Т/с "Я буду

жити"
04.45 Агенти справедли�

вості 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн
12.20,16.50 Д/ц "Дикі твари�

ни"
13.10,15.10 "На Карантині"
17.30,00.00 Перша шпальта
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
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"
04.25 Святі та грішні

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.40 "Одруження наосліп
15.30 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Кухня"
21.45 Т/с "Матусі" (12+)
22.30 "Право на владу 2020"
00.45 Х/ф "Я з тобою" (12+)
02.15 Х/ф "Реквієм за

вбивцею" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50 "Україна вражає"
14.45,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Добровольці"
23.50 "Великий бокс

ÑÒÁ

05.15, 22.55 Т/с "Анна Гер�
ман" 16+

07.00 "Все буде добре!"
08.45 Т/с "Коли ми вдома"
12.15,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

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

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Секретний фронт
11.30, 13.20 Х/ф "Мерлін"
12.45,15.45 Факти. День
15.20, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.20 Т/с "Закляті друзі"
23.20 Х/ф "Інферно" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

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

господарки" 16+
11.50 Х/ф "Машина часу"
13.40 Шалена зірка 12+
15.20,19.00 Хто зверху? 12+
17.10 Ревізор. Карантин
21.00 Х/ф "Життя" 16+
22.40 Х/ф "Тихе місце" 16+
00.10 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 01.50 "Свідок"

09.00 Х/ф "П'ять хвилин
страху"

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

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

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20 Реальна містика
16.00 Історія злочину 16+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Консультант"
23.20 Слідами
00.00, 02.00 Х/ф "Олексан�

дра" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн.
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 "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
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"

13.45 "Одруження наосліп
15.30 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху
22.15 "Вечірній квартал"
00.05 Х/ф "Червоний горо�

бець" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50 "Україна вражає"
14.45,15.40, 00.45 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 "Великий бокс

ÑÒÁ

05.30 Х/ф "Маска Зорро"
08.10 Х/ф "Легенда Зорро"
10.50 "Супермама"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
14.50,18.00, 19.00 "Холос�

тяк" 12+
22.45 Т/с "Анна Герман"
00.45 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.00 Антизомбі. Дайджест
11.05 Х/ф "Колонія" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Останній рубіж"
15.00, 16.20 Х/ф "Паркер"
17.35,20.05 Дизель шоу 12+
18.45 Факти. Вечір
22.40 Скетч�Шоу "На трьох"
02.20 Х/ф "Саботаж" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.10 Т/с "Друзі"
10.00 Діти проти зірок
11.50 Х/ф "Страшилки" 16+
13.40 Х/ф "Страшилки 2:

Привиди Хелловіна"
15.10 Х/ф "П'ята хвиля" 16+
17.10,19.00 Хто зверху? 12+
20.50 Х/ф "Пророк" 16+
22.40 Х/ф "Екстрасенси"
00.40 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Розслідування"
10.25 Т/с "СБУ
12.50,03.50 "Правда життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Нарко" (18+)
00.20 "Склад злочину"
01.05,02.50 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок
07.00,08.00, 09.00, 15.00,

19.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20,15.30, 04.00 Реальна

містика
16.00 Історія одного злочи�

ну 16+
18.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Чорна

квітка" 12+
01.45 Телемагазин
05.20 Агенти справедли�

вості 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Енеїда
10.35 М/с "Книга джунглів"
12.10,00.30 Телепродаж
12.40 Д/ц "Це цікаво"
13.15 Х/ф "Йосип Прекрас�

ний
15.00 Країна пісень
16.00,05.10 #ВУКРАЇНІ
17.00 Д/ц "Погляд з середи�

ни"
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Чілі
20.25 Д/ц "Світ природи"
21.20 Д/ц "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Стрімголов" 16+
02.50 Розсекречена історія

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Х/ф "Джуніор" (12+)
12.05 Х/ф "Кара небесна"
14.05 Т/с "Кухня"
18.30 "Розсміши коміка
19.30,05.25 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25 "Українські сенсації
21.30 "Вечірній квартал"
23.05 "Світське життя
00.00 "Судний день"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00,00.15 Д/п "Ірина

Білик. 5.0"
12.00, 04.45 Х/ф "А зорі тут

тихі..."
15.30 Т/с "Добровольці"
20.00,03.05 "Подробиці"
20.30 "Крутіше всіх. Краще"
22.20 "Концерт Ірині Білик
01.20 Х/ф "Міський ро�

манс"
ÑÒÁ

09.30 "Неймовірна правда
про зірок"

06.45 "Все буде смачно!"
08.30 Т/с "Коли ми вдома"
10.25 Х/ф "Вілла розбрату
11.45 Т/с "Акушерка"
19.00 "МастерШеф
21.30 "Хата на тата" 12+
22.40 Х/ф "Легенда Зорро"

ICTV

09.00 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ" 16+

11.30, 13.00 Т/с "Нюхач"
12.45 Факти. День
17.00 Х/ф "Фантастична

четвірка" (2015) 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Фантастична

четвірка"
22.40 Х/ф "Сингулярность"
00.20 Х/ф "Хлопчики�на�

льотчики" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.10,08.00 Варьяти 12+
12.10 Хто зверху? 12+
15.50 Х/ф "Аксель" 12+
17.40 М/ф "Нікчемний я"
19.20 М/ф "Нікчемний я 2"
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер та

ф і л о с о ф с ь к и й
камінь"

23.50 Х/ф "Коматозники"

ÍÒÍ

07.05 Х/ф "Вічний поклик"
12.15 "Легенди  розшуку"
15.55 "Випадковий свідок"
18.25 "Таємниці світу"
19.00,03.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Балада про доб�

лесного лицаря Ай�
венго"

21.20 Х/ф "Охоронець для
доньки" (16+)

23.25 Х/ф "Діамантові пси"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 02.20 Сьогодні
07.30 Т/с "Консультант"

16+
15.35, 23.50, 02.00 Х/ф

"Фото на недобру па�
м'ять" 12+

17.40,21.00 Концерт. З
Днем Народження
Україна

19.00 Головна тема
22.00 Концерт Олі Поляко�

вої
01.30 Телемагазин
02.40 Реальна містика
05.40 Д/ф "Блакитний пил"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Недільна Свята Меса
10.00 Божественна Літургія
11.30 Недільна Літургія
12.00 Хвилина мовчання
13.15 Х/ф "Йосип Прекрас�

ний
15.00 Розсекречена історія
15.55 Фільм�пост�симфо�

нія "Арка"
16.00 Пекельне відряджен�

ня
16.40,02.50 #ВУКРАЇНІ
17.45 Т/с "Епоха честі"
20.25 Д/ц "Світ природи"
21.20 Д/ц "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Не хвилюйся,

він далеко не піде"
03.20 Енеїда

1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.25 "Світ навиворіт"
09.50 "Великі випуски з А.П�

тушкіним"
12.20 Т/с "Чорнобиль"
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Голос країни
01.00 Х/ф "Джуніор" (12+)
02.45 "Світ навиворіт

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
13.00 "Крутіше всіх. Краще"
14.50 Х/ф "Кохання без

кордонів"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Без втечі" 16+
22.25 Х/ф "Гроші на двох"
00.50 "Речдок"

ÑÒÁ

06.45,09.30 "Неймовірна
правда про зірок"

07.40 "Все буде смачно!"
10.25 "МастерШеф Про�

фесіонали 2" 12+
12.50 Т/с "Гордість та упе�

редження"
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
19.55,20.55 "Один за всіх"
22.05 "Детектор брехні"

ICTV

07.35 Секретний фронт
09.40, 13.00 Т/с "Нюхач"
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф "Фантастична

четвірка"
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Хеллбой�2: Зо�

лота армія" 16+
22.40 Х/ф "Хеллбой�3:

Відродження Крива�
вої королеви" 18+

01.10 Т/с "У полі зору" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 Від пацанки до панян�
ки 16+

10.50 Х/ф "Коматозники"
13.00 Х/ф "Життя" 16+
14.50 Х/ф "Пророк" 16+
16.40 Х/ф "Гаррі Поттер та

ф і л о с о ф с ь к и й
камінь"

19.20 Х/ф "Темна вежа"
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і

таємна кімната"
00.10 Х/ф "Щоденники

Чорнобиля" 18+
ÍÒÍ

07.40 "Страх у твоєму домі"
11.05 Х/ф "Балада про доб�

лесного лицаря Ай�
венго"

12.45 Х/ф "Мерседес" тікає
від погоні"

14.10 Х/ф "Материнська
клятва"

16.55 Х/ф "Охоронець для
доньки" (16+)

19.00 Х/ф "Летять журавлі"
20.55 Х/ф "Товариш гене�

рал"
22.40 Х/ф "Кінець гри"
00.30 Х/ф "Діамантові пси"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00 Зірковий шлях
09.00 Т/с "Рік собаки" 12+
13.00 Т/с "Чорна квітка"

12+
17.00, 21.00 Т/с "Сашкова

справа"
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с "Моє нове

життя"
01.45 Телемагазин
03.00 Т/с "Чужа жінка" 16+
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Україна увійшла у передпас-
хальний та пасхальний період. 
Це час, коли всі віруючі громади 
з високим піднесенням готуються 
до відзначення світлого свята – Во-
скресіння Христового.

Цього року до традиційного 
почуття пасхальної радості до-
далося ще й відчуття виняткової 

відповідальності та тривоги, зумов-
лені особливою ситуацією – від-
значення Пасхи в умовах масового 
поширення епідемії коронавірусу.

Вища рада церков ухвалила 
рекомендації щодо святкування 
Великодня під час карантину. Так, 
ПЦУ та ряд інших конфесій не 
проводитимуть спільних посвя-

чень великодніх страв у храмах і на 
прихрамових територіях, щоби не 
допускати скупчення людей, а від-
відування кладовищ у поминальні 
дні перенесено на 6 червня.

Вища рада церков закликає 
мирян залишатися вдома та до-
лучатися до богослужіння онлайн.

Християни західного обряду 
вже провели свято в режимі об-
межень, за що їм щира подяка.

На жаль, у нашій державі вже є 
непоодинокі випадки поширення 
хвороби під час богослужінь, за-
фіксовані численні факти хвороб 
серед священників та ченців.

У зв’язку з цим ми звернули-
ся до конфесійних лідерів і всіх 
священнослужителів з прохан-
ням максимально дотримуватися 
офіційно запроваджених Урядом 
України правил карантину, аби 
не наражати себе, а також всіх ві-
руючих на очевидну небезпеку. Є 
узгоджене рішення – вести службу 
без прихожан. Священники наго-
лошують: Господь завжди у наших 

серцях та поряд з нами, а не лише 
тоді, коли ми стоїмо у храмі.

Напередодні Великодніх свят 
закликаємо всіх вірян, кожного 
жителя Романівського краю – за-
лишайтеся на вихідні та свята 
вдома, потурбуйтеся про власне 
здоров’я та здоров’я своїх близьких, 
особливо людей старшого віку!

Також з метою запобігання по-
ширенню коронавірусної інфекції 
просимо громадян проводити 
прибирання могил на кладовищах 
за умов дотримання заходів безпе-
ки та за наявності засобів захисту й 
у кількості не більше 2‑х осіб біля 
однієї могили. Також заборонено 
під час прибирання та відвідуван-
ня могил вживання алкогольних 
напоїв та споживання їжі.

У вихідні та святкові дні органи 
правопорядку будуть працювати 
у посиленому режимі. Будьмо від-
повідальними! Зараз мова йде не 
лише про штрафи. Ми закликаємо 
бути свідомими і не наражати на 
небезпеку себе та оточуючих!

На щастя, у районі не зафік-
совано жодного випадку інфіку-
вання коронавірусом. Вчасно за-
проваджений карантин та жорсткі 
обмеження – це те, що нас рятує. 
Так, нині складний період і для 
громадян, і для бізнесу. Але му-
симо зараз мобілізувати зусилля 
та втримати ситуацію. Аби ці тим-
часові незручності дійсно залиша-
лися тимчасовими і завершилися 
у травні.

Святкуємо Великдень вдома! 
Залишаючись на свято вдома, 
ми захищаємо не тільки себе, 
але і близьких нам людей. Зали-
шайтесь здоровими, і нехай ко-
ронавірусна інфекція обійде нас 
стороною.

І пам’ятаймо: «Господь проба-
чає завжди, людина – іноді, при-
рода – ніколи».

З думкою про вас голова 
районної державної  

адміністрації Василь Флуд 
 та голова районної ради  

Олександр Кондратюк

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ОБМЕЖЕНЬ  
на період карантину для людей від 60 років

Великий резонанс 
викликали нещодавно 
прийняті постановою 
№ 211 норми щодо 
обмежень стосовно 
громадян, яким біль-
ше 60 років.

В уряді детально відповіли на 
запитання, які найбільше турбу-
ють людей цієї вікової групи.

Чи можна людям 60 років та 
більше виходити на вулицю?

Люди від 60 років зараз мають 
перебувати вдома. Також вони ма-
ють утримуватися від контактів 
з іншими особами, окрім тих, 
з якими вони спільно проживають.

Люди поважного віку – в групі 
підвищеного ризику, тож потре-
бують самоізоляції у визначеному 
ними місці. Згідно зі статистикою 
ВООЗ, 95% жертв коронавірусу 
в Європі були віком понад 60 років.

Якщо я самотня людина 
похилого віку, в якої немає 
можливості купити продукти 
та ліки, що мені робити?

Людям, що перебувають на 
самоізоляції (крім хворих на 
COVID‑19) та про яких немає кому 
подбати, дозволено відвідувати 
магазини, аптеки та інші місця 
торгівлі, які розміщені на відста-
ні не більше ніж 2 кілометри від 
місця самоізоляції. Вони так само 
мають дотримуватися масочного 
режиму та мати при собі посвід-
чення особи.

Крім того, у вас є можливість 
звернутися до управління (відділу) 
соціального захисту населення за 
місцем проживання. Уряд доручив 
обласним державним адміністра-
ціям вжити додаткових заходів 
до виявлення та обслуговування 
одиноких осіб, які перебувають на 
самоізоляції, та організувати на-
лежний соціальний супровід. Це, 
зокрема, стосується придбання та 
доставки продуктів харчування та 
ліків соціальними працівниками.

Хто і як буде контролювати 
вихід людей похилого віку 
на вулицю?

Частоту виходу на вулицю контр-
олює сама людина за умови дотри-
мання рекомендацій, але має роби-
ти це якомога рідше та планувати 
закупівлі на якнайдовший часовий 
період. А наявність документів дозво-
лить перевірити, чи не мусить вона 
бути на самоізоляції чи обсервації, 
а також чи не порушила вона дозво-
лену відстань у 2 км від визначеного 
місця самоізоляції. Контроль за до-
триманням цих правил здійснюють 
структурні підрозділи МВС.

Я – пенсіонер. Як я зможу 
оплатити комунальні послуги?

Оплатити житлово‑комунальні 
послуги можна дистанційно – че-
рез існуючі онлайн сервіси.

Крім того, найближчими дня-
ми урядом буде прийнято рішення 
щодо можливості оплати житлово‑
комунальних послуг через уповно-
важені банки та Укрпошту. Гро-
мадяни, які отримують пенсії та 
грошові допомоги через банківські 
установи, зможуть дистанційно 

сплачувати за спожиті житлово‑ко-
мунальні послуги. Для цього вони 
мають зареєструватися у системі 
дистанційного обслуговування або 
зателефонувати на «гарячу» лінію 
банку і надати інформацію про пе-
релік ЖКП, які бажають оплатити 
дистанційно, та необхідні дані для 
оплати послуг з їх рахунків.

Одержувачі пенсій та грошових 
допомог також зможуть оплачува-
ти житлово‑комунальні послуги 
безпосередньо у листоноші під час 
отримання пенсії та грошової до-
помоги або замовивши відповідну 
послугу, зокрема, телефоном.

Якщо мені більше 60 років, 
і в мене з’явились симптоми 
коронавірусної хвороби,  
що мені робити?

Якщо у вас є сімейний лікар – 
телефонуйте йому (номер телефо-
ну можна знайти в декларації, на 
сайті лікарні або зателефонувати 
до реєстратури своєї лікарні і за-
питати там).

Не йдіть до лікаря фізично і не 
сидіть у черзі на прийом. Якщо 
у вас висока температура, усклад-
нене дихання, кашель, інші симп-
томи, а до сімейного лікаря додзво-
нитися не виходить або у вас не 
підписана декларація – викликайте 
«швидку» (103) або телефонуйте 
на «гарячу» лінію 1545 і залиште 
контактну інформацію про себе.

Там же вам дадуть пораду, яко-
му лікарю з найближчої лікарні 
можна телефонувати.

Якщо мені більше 60 років, 
але я працюючий пенсіонер, 
чи можу я ходити на роботу?

Залишатися вдома мають усі 
особи, які досягли 60‑річного 
віку. Виключення можуть бути 
в тому разі, якщо ви працюєте на 
підприємствах критичної інфра-
структури та здійснюєте заходи, 
пов’язані з недопущенням по-
ширення COVID‑19 і не можете 
працювати віддалено. Тоді ви 
маєте неухильно дотримувати-
ся рекомендацій по масочному 
режиму, соціальній дистанції 
в 1,5 метра, наявності посвід-
чення особи та посвідки з місця 
роботи. У всіх інших випадках 
ваш роботодавець має перевести 
вас у режим віддаленої роботи 
у визначеному вами місці само-
ізоляції або надати відпустку на 
період дії карантину.

Що таке об’єкти критичної 
інфраструктури?

До об’єктів критичної інфра-
структури можуть бути відне-
сені підприємства, установи та 
організації незалежно від форми 
власності, які:

1) провадять діяльність та нада-
ють послуги в галузях енергетики, 
хімічної промисловості, транспор-
ту, інформаційно‑комунікаційних 
технологій, електронних комуніка-
цій, у банківському та фінансовому 
секторах;

2) надають послуги у сферах 
життєзабезпечення населення, зо-
крема, у сферах централізованого 
водопостачання, водовідведення, 
постачання електричної енергії 
і газу, виробництва продуктів хар-
чування, сільського господарства, 
охорони здоров’я;

3) є комунальними, аварійни-
ми та рятувальними службами, 

службами екстреної допомоги 
населенню;

4) включені до переліку під-
приємств, що мають стратегічне 
значення для економіки і безпеки 
держави;

5) є об’єктами потенційно 
небезпечних технологій і вироб-
ництв.

Тобто це всі ті структури дер-
жавної, комунальної чи приватної 
форми власності, бездіяльність 
яких призведе до суттєвих втрат 
для життєдіяльності країни.

Як я захищений від 
звільнення, якщо мені 
більше 60 років?

Відповідно до законодавства, 
звільнення у період дії карантину 
заборонено. Працівник може пре-
тендувати на відпустку – оплачува-
ну або без збереження заробітної 
плати, або на дистанційну роботу. 
Якщо вас відправили у неоплачу-
вану відпустку (простій), то держа-
ва планує оплачувати вам частину 
окладу на період карантину.

Якщо мені більше 60 
років, чи можу я їздити на 
власному авто на дачу чи до 
іншого місця самоізоляції?

Рекомендовано вибрати одне 
місце ізоляції і не змінювати його 
до 24 квітня. Однак якщо ви ви-
рішите разово поїхати на дачу 
приватним авто, бо вибрали саме 
її місцем ізоляції – ви можете це 
зробити.

Дотримуйтесь рекомендацій 
і будьте здорові!

ЗВЕРНЕННЯ  
голови Романівської районної державної адміністрації 

та голови Романівської районної ради


