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Лариса Бджілка

28 березня зустрів свій 65-й день наро-
дження депутат Романівської районної 
ради Василь Білінець.

Саме цього святкового дня депутат Житомирської об-
ласної ради Ігор Ходак завітав до іменинника, щоб привітати 
та особисто вручити відзнаку Житомирської обласної ради 
«Честь і слава Житомирщини».

Василь Білінець – досить відома людина в Романові: двічі 
був обраний головою Романівської селищної ради.

Варто зазначити, що відзнаку такого рівня на Житомир-
щині мають 133 особи. На Романівщині Василь Білінець 
став четвертим заслуженим власником посвідчення «Честь 
і слава Житомирщини».

Нагадаємо, почесну відзнаку обласної ради «Честь і слава 
Житомирщини» щороку вручають 40 жителям області, лю-
дям, які досягли вагомих успіхів у місцевому самоврядуванні, 

з нагоди державних та професійних свят, за підсумками ро-
боти різних галузей за рік, ювілейних дат від дня заснування 
області, інших ювілейних та пам’ятних дат.

Лариса Бджілка

Голова Романівської РДА Василь 
Флуд підписав розпорядження від 
25.03.2020 р. «Про встановлення режи-
му надзвичайної ситуації на території 
Романівського району».

«З метою запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції (COVID‑19) на 

території Романівського району тим-
часово встановити режим надзвичайної 
ситуації», – йдеться у документі.

Зміни у програмі субсидій 
у зв`язку з карантином: 
що потрібно знати

На засіданні Кабінету 
Міністрів було прийнято ряд 
важливих змін щодо надання 
субсидій на період введення 
обмежувальних заходів.

Отож що потрібно знати:
• Українцям, які були звільнені з роботи 

в період обмежувальних заходів, буде при-
значена житлова субсидія. Але для цього 
потрібно стати на облік у центр зайнятості 
і отримати статус безробітного. При цьому 
для розрахунку житлової субсидії врахо-
вується розмір призначеної допомоги по 
безробіттю без урахування отриманої за-
робітної плати.

• Спрощується порядок надання суб-
сидій. Також уряд запровадив додаткову 
компенсацію витрат на оплату окремих 
комунальних послуг отримувачам жит-

лових субсидій на період карантину, яка 
в середньому складе 300 гривень для кожної 
родини.

• Збільшено на 50 відсотків соціальні 
нормативи користування електричною 
енергією, холодною та гарячою водою, во-
довідведенням та природним газом для 
приготування їжі і підігріву води, на які 
розраховано субсидію.

• Базовий відсоток плати за комунальні 
послуги прийнято рішення не збільшувати 
з 1 травня.

УВАГА!
Якщо ви стали свідком події, хочете повідомити 

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

Романівчанин отримав 
відзнаку «Честь і слава 
Житомирщини»

На Романівщині – режим 
надзвичайної ситуації

СЕРЕДА

с. 8

У Романові прорвало  
водопровідний трубопровід с. 8

с. 5
Про дистанційне начання  
на Романівщині 
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Попередження домашнього 
насильства, торгівлі людьми  
та гендерної дискримінації

На виконання листа Урядової 
уповноваженої з питань гендерної 
політики Секретаріату Кабіне-
ту Міністрів України Катерини 
Левченко, з метою інформування 
населення про попередження та 
протидію домашньому насиль-
ству та насильству за ознакою 
статі в умовах карантину, для за-
безпечення прав і свобод людини 
повідомляємо номер національної 
гарячої лінії з попередження до-
машнього насильства, торгівлі 

людьми та гендерної дискримі-
нації – 0 800 500 335.

Крім того, жителі району з усіх 
питань, пов’язаних з домашнім 
насильством, торгівлею людьми та 
гендерною дискримінацією в пері-
од карантину, можуть звертатися 
до управління праці та соціально-
го захисту населення райдержад-
міністрації через телефон «гарячої 
лінії» за номером 2‑15‑85.

Начальник відділу  
Таїса Кондратюк

Дезінфекція у Романові
Лариса Бджілка

26 березня праців-
ники РКП «Сервіс» 
провели дезінфекцію 
вулиць Романова 
у місцях найбільшого 
скупчення людей.

«Дезінфекцію проводили 
хлорним розчином спецавтомо-
білем ППМ на базі ЗІЛ‑130. Вико-
ристано на проведену процедуру 
30 т води. За кермом автомобіля 
був Володимир Паренюк», – поін-
формував редакцію нашої газети 
директор РКП «Сервіс» Петро 
Кусковський.

Під час дезінфекції спецавто-
мобіль супроводжували праців-
ники патрульної поліції Романів-
ського відділення.

У заказнику «Миропільський» 
ростуть рідкісні рослини

На території дер-
жавного підприєм-
ства «Бердичівське 
лісове господарство» 
створили новий 
об'єкт природно-запо-
відного фонду.

Рішення про створення за-
казника місцевого значення 
«Миропільський» ухвалили 
нещодавно депутати Житомир-
ської обласної ради.

Новий заказник займає площу 
265 га і розташований на право-
му березі р. Случ північніше смт 
Миропіль.

Відтепер лісівники підтри-
муватимуть на цій території 
спеціальний охоронний режим, 
адже, окрім цінних дубових лісів 
90–120‑річного віку природного 
походження, там проростає ряд 
рослин, занесених до Червоної 
книги України, серед яких че-

ремша, підсніжник білосніжний, 
лілія лісова, коручка морознико-
видна, зозулині сльози, гніздівка 
звичайна, любка дволиста.

Самі ж старі дубові ліси з до-

мінуванням трав’янистої цибулі 
ведмежої входять у Зелену кни-
гу України.

Пресслужба  
Житомирського ОУЛМГ

На Житомирщині заборонили 
користуватися громадським 
транспортом без маски

Відповідне рішення 
було прийнято під час 
засідання координа-
ційного штабу щодо 
запобігання поширен-
ню випадків корона-
вірусу COVID-19, яке 
відбулося 24 березня.

Про це повідомляє пресслужба 
Житомирської облради.

«Під час користування ко-
мунальним або приватним 
транспортом як водії, так і па-
сажири в обов’язковому поряд-
ку повинні використовувати 
захисні маски. За невиконання 
цих карантинних заходів від-
повідні служби накладатимуть 

штрафні санкції»,  – йдеться 
у повідомленні.

На фейсбук‑сторінці голови 
Житомирської ОДА Віталія Бунеч-

ка є інформація, що рішення щодо 
проїзду у громадському транспорті 
виключно у масках почало діяти 
з 26 березня.

ОГОЛОШЕННЯ
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.

Привітання 
Компанія «Вівад 09» вітає іменинників, які від-

святкували свій день народження у другій половині 
березня. Це Присяжнюк Віктор Григорович, Шамрай 
Володимир Вікторович, Шпак Олександр Андрійович, 
Мельничук Володимир Євгенович, Бабич Павло Ми-
колайович, Кравчук Михайло Борисович, Кірзик Аліна 
Володимирівна, Павлик Сергій Олександрович, Сивак 
Тетяна Миколаївна, Сивюк Віта Миколаївна, Богуш 
Віктор Миколайович, Миронюк Іван Миколайович, 
Миронюк Микола Павлович,  Оксаніч Володимир 
Миколайович, Листопадська Ольга Василівна, За-
рчевська Ольга Михайлівна.

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь.
Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку – юність,

А вже по праву руку – зрілість.
А час летить нестримно далі,

Й душа немов би молодіє,
По ліву руку всі печалі,
По праву руку всі надії.

Життя не зміряти літами,
Бо жити – то важка наука...

Хай буде щастя завжди з вами
По ліву і по праву руку!
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Робочі групи здійснюють 
щоденний контроль за 
дотриманням карантинних 
обмежень на території 
Романівського району

Лариса Бджілка

Про це повідомля-
ється на фейсбук-сто-
рінці голови Рома-
нівської РДА Василя 
Флуда.

Згідно з протоколом № 8 від 
19.03.2020 р. чергового засідання ко-
місії ТЕБ та НС, при Романівській 
райдержадміністрації створено 2 
робочі групи по перевірці дотри-
мання карантинних заходів щодо 
протидії занесення та розповсю-
дження коронавірусної інфекції 
COVID‑19 на території Романів-
ського району.

Даними групами в період з 19.03 
до 24.03.2020 р. було проведено 113 
перевірок дотримання карантинних 
обмежень суб’єктами господарю-
вання різних форм власності, із них: 
ринків – 2, торговельні майданчи-
ки – 2, реалізація продовольчих 
товарів – 67, реалізація товарів не-
продовольчої групи – 26, аптек – 6, 

інших об’єктів – 10. Розповсюджено 
105 інформаційних листів.

За результатами перевірок 
встановлено: Миропільський ри-
нок, Романівський кооперативний 
ринок та торговельний майданчик 
смт Биківка призупинили будь‑яку 
реалізацію товарів.

За незначні порушення каран-
тинного режиму (відсутність за-
хисних масок, відсутність антисеп-
тиків) видано 1 припис та зроблено 
6 попереджень. За неодноразове 
порушення карантинних обмежень 
на одну особу‑підприємця складе-
но протокол, матеріали направлені 
для судового розгляду. Робочі гру-
пи продовжують здійснювати що-
денний контроль за дотриманням 
карантинних обмежень.

Також рекомендовано сільським, 
селищним головам повідомляти про 
випадки порушень закладами тор-
гівлі, що здійснюють свою діяльність 
на підвідомчій ними територіях, ка-
рантинних обмежень щодо протидії 
поширення коронавірусної інфекції 
COVID‑19 для вжиття адекватних 
мір управління Держпродспожив-
служби у Романівському районі.

Освітяни можуть 
пройти курс 
«Карантин: онлайн-
сервіси для вчителів»: 
як це зробити

Для того, щоб отри-
мати інформацію, 
як правильно орга-
нізувати процес дис-
танційного навчання, 
педагогам потрібно 
подивитися 6 відеоро-
ликів.

23 березня Міністерство циф-
рової трансформації України пре-
зентувало оглядовий онлайн‑курс 
сервісів дистанційного навчання 
для освітян.

Онлайн‑курс доступний на 
платформі https://osvita.diia.gov.
ua/. Оглядовий курс розроблений 
і створений за 72 години. Онлайн‑
курс містить 6 відеороликів.

Перед створенням курсу Мініс-

терство цифрової трансформації 
України зібрало зворотний зв'язок 
від українців про те, як відбува-
ється дистанційне навчання у їх-
ніх дітей. Опитування показало, 
що низка шкіл і педагогів змогли 
системно організувати процес, на-
томість більшість шкіл виявилися 
не готові до швидкої цифрової 
трансформації.

«Мінцифра оперативно від-
реагувала на виклик карантину 
через коронавірус та вирішила 
допомогти вчителям адаптувати-
ся до нової реальності. Оглядовий 
освітній серіал для вчителів відкри-
ває нові можливості для розвитку 
дистанційної освіти в Україні, тому 
що онлайн‑інструменти і сервіси 
будуть актуальними не тільки під 
час карантину, але й після ньо-
го», – зауважив міністр цифрової 
трансформації Михайло Федоров.

З 1 квітня на Житомирщині 
заборонено вилов  
риби і раків

Нерестова заборона 
вступає в дію з 1 квіт-
ня.

Управлінням Держрибагент-
ства у Житомирській області вида-
но наказ від 16.03.2020 № 26‑у «Про 
встановлення весняно‑літньої за-
борони на лов риби, інших водних 
біоресурсів у рибогосподарських 
водних об’єктах Житомирської об-
ласті у 2020 році».

Як повідомляє Житомирський 
рибоохоронний патруль на офі-
ційній сторінці у фейсбуці, від-
повідно до наказу забороняється 
вилов водних біоресурсів у такі 
строки:

• на річках та їх кореневих 
водах – з 1 квітня до 20 травня 
включно;

• на водосховищах та став-
ках – з 1 квітня до 9 червня 
включно;

• у придаткових водо-
ймах річок та інших водних 
об'єктів – з 1 квітня до 30 червня 
включно.

Також забороняється лов 
раків у водоймах Житомир-
ської області під час першої 
і другої линьок з 1 квітня до 
20 червня та з 15 липня до 
5 вересня.

У цей період забороняється 
пересування будь‑яких плавза-
собів, проведення змагань з ри-
бальства, різкі коливання води 
(для суб’єктів господарювання), 
здійснення підводного полю-
вання, проведення гідромехані-
зованих, днопоглиблювальних, 
вибухових та інших робіт.

Дозволяється любительський 
і спортивний лов риби з берега 
в межах населених пунктів, роз-
ташованих на берегах водойм за 
межами місць нересту, однією по-

плавковою або донною вудками 
з одним гачком або спінінгом.

За недотримання зазначених 
норм передбачена адміністра-
тивна відповідальність – штраф 
від 34 до 680 грн. Крім штрафу 
за незаконний вилов, нарахо-
вуються збитки за кожну ви-
ловлену рибину. Наприклад, за 
судака – 510 грн, сома – 425 грн, 
щуку – 340 грн, сазана (коропа) – 
306 грн, білого амура – 255 грн, 
товстолобика – 255 грн, плітку – 
85 грн, краснопірку – 68 грн, ка-
рася – 17 грн тощо.

У разі нанесення правопоруш-
ником значних збитків рибному 
господарству – передбачена кримі-
нальна відповідальність за ст. 249 
КК України. Санкція статті перед-
бачає накладання штрафу у роз-
мірі до 3 400 грн або позбавлення 
волі строком до трьох років.

Якщо ви стали свідком по-
рушення правил рибальства чи 
збуту водних біоресурсів – про-
хання оперативно повідомляти 
на «гарячу лінію» рибоохорон-
ного патруля Житомирщини:  
(067) 414 60 74.

Смертельна ДТП  
на Романівщині

Автопригода, вна-
слідок якої загинула 
одна людина, а ще 
двоє отримали ті-
лесні ушкодження, 
сталася увечері 27 бе-
резня на автошляху 
Шепетівка – Чуднів – 
Бердичів.

Як інформує відділ кому-
нікації поліції Житомирської 
області, зіткнулися 3 автівки. 
«Попередньо, близько 18:50 на 
54 км автодороги Шепетівка – 
Чуднів – Бердичів, між селами 
Камінь та Печанівка, водій ав-
томобіля Chery Tiggo, житель 
Чуднівського району, здійсню-
ючи обгін попутного автомобі-
ля ЗАЗ‑110307, виїхав на смугу 
зустрічного руху, де допустив зі-
ткнення з автомобілем ВАЗ‑2107. 
Унаслідок цього ВАЗ по інерції 
зітнувся з автомобілем ЗАЗ.

У результаті ДТП пасажир 
ВАЗа, 24‑річний житель Рома-
нівського району, отримав трав-
ми, від яких помер в автомобілі 

«швидкої». Також травми різного 
ступеню тяжкості отримали кер-
манич ВАЗа, 20‑річний місцевий 
житель, та водійка автомобіля 
ЗАЗ, 38‑річна жителька Романів-
щини», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що водій авто-
мобіля Chery одразу після вчи-
нення ДТП покинув місце події, 
залишивши транспортний засіб, 

тож наразі поліцейські встанов-
люють місце його знаходження.

Триває встановлення всіх об-
ставин події у межах криміналь-
ного провадження, розпочатого 
за ч. 2 ст. 286 (порушення правил 
безпеки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту особами, 
які керують транспортними за-
собами) КК України.
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Ідеї для романівчан: що робити 
вдома під час карантину?

Марина Острогляд

Через пандемію 
коронавірусу усі 
здебільшого сидять 
вдома.

Якщо ви працюєте віддалено, 
питання, чим зайнятися, відпадає, 
а от що робити тим, хто через вве-
дення обмежувальних заходів не 
працює – поговоримо далі. Про-
понуємо вам ТОП‑10 ідей.

• Та виспіться вже нарешті!
Зізнайтеся собі, що знайти 

час на повноцінний здоровий 
сон тривалістю більше семи го-
дин на добу у сучасному ритмі 
життя не так і просто. Постійні 
недосипання загрожують низкою 
проблем зі здоров̀ям, наприклад, 
ожирінням, серцево‑судинними 
захворюваннями, депресією. Саме 
зараз у вас з̀ явилася чудова на-
года наверстати згаяне, однак не 
забувайте, що зайвий сон – теж 
не дуже добре. Дотримуйтеся зо-
лотої середини!

• Прибираємо
Хіба можна сумувати, коли 

потрібно зробити генеральне 
прибирання до великодніх свят? 
Якщо ви цього ще не зробили 
досі, зараз якраз маєте слушну 
нагоду. Умикайте улюблену му-
зику – і до роботи!

• Велике прання
Не доходили руки зняти і ви-

прати штори чи 
тюлі, давно не пра-
ли м`які іграшки 
дітей – зробіть це 
просто зараз.

• Переберіть 
гардероб

Ідеальним по-
рядком у шафі 
може похвалитися 
далеко не кожна господиня, тому 
наведіть нарешті лад у вашій гар-
деробній. Не забудьте відібрати 
одяг і взуття, які з тих чи інших 
причин припадають пилом у ній. 
Їх можна віддати нужденним піс-
ля закінчення карантину.

• Приділіть увагу сім`ї
Сучасний стиль життя лишив 

зовсім мало часу для найрідні-
ших. Зараз саме той момент, коли 
це можна надолужити. І не важ-
ливо, що ви будете робити – пекти 
печиво, грати у настольні ігри чи 
просто сидіти і говорити – голо-
вне, щоб це було у родинному 
колі.

• Займіться спортом
Карантин – не час сидіти на 

дивані, об`їдатися смаколиками 
і набирати зайві кілограми. Нехай 
усі спортзали закриті, але є багато 
тренувань, які можна проводи-
ти у домашніх умовах. Почніть 
з елементарної зарядки. Також 
багато відеоуроків можна знайти 
в мережі інтернет.

• Кінотеатр вдома
Складіть список фільмів, які б 

хотіли подивитися, але усе не 

вистачало часу, підготуйте щось 
смачненьке, зручно вмостіться на 
дивані і насолоджуйтеся. До речі, 
зараз дуже популярні фільми про 
різні епідемії, зокрема рекомен-
дують до перегляду фільми «За-
раження», «Божевільні», «Мобіль-
ник», «Епідемія», «Судний день», 
«Карантин».

• З цікавою книгою  
і час мине швидко

Тут вже все на ваш смак: буде 
це роман чи щось з професійної 
літератури – обирати тільки вам.

• Покращіть свій рівень 
знання іноземної мови

Про користь знання іноземної 
мови у наш час не потрібно ніко-
му доводити. В інтернеті маса уро-
ків, які дозволять вам підтягнути 
знання до потрібного рівня. Варто 
тільки захотіти цього.

• Час для творчості
Настав золотий час для тих, 

хто має хобі чи займається яки-
мось хендмейдом. Тут і підза-
робити можна, і насолодитися 
улюбленою справою.

Маска та рукавички – 
обов’язковий атрибут

Лариса Бджілка

Про це повідомляє ГУНП у Жи-
томирській області.

Поліція застерігає громадян від нехтування пра-
вилами безпеки під час карантину.

Маска та рукавички – обов'язковий атрибут для 
всіх у торговельних закладах, громадському тран-
спорті та публічних місцях!

Правоохоронці закликають громадян до ви-
явлення самосвідомості, безумовного виконан-
ня правил особистої безпеки та нагадують про 
штрафні санкції у разі ігнорування карантинними 
заходами. Залишайтесь здоровими!

У Корчівці водій «під градусом» 
в`їхав в автомобіль поліцейських

У результаті ДТП 
травмовано троє 
людей.

Дорожньо ‑транспортна 
пригода за участі двох ВАЗівок 
сталася увечері 29 березня у Ро-
манівському районі. Про це ін-
формує відділ комунікації поліції 
Житомирської області.

За попередньою інформацією, 
близько 22.30 у с. Корчівці водій ав-
томобіля ВАЗ‑21214 («Нива»), 21‑річ-
ний житель Олевського району, ви-
їхав на смугу зустрічного руху, де 

зіткнувся з ВАЗ‑2110 під керуванням 
29‑річного жителя райцентру.

«У результаті ДТП постраж-
дали обидва водія та 44‑річний 
пасажир автомобіля ВАЗ‑2110. 
Усім трьом травмованим знадо-
билась допомога медиків.

За результатами обстеження 
водія «Ниви», проведеного на 
місці за допомогою приладу для 
швидкого визначення концен-
трації алкоголю в крові людини, 
чоловік перебував у стані алко-
гольного сп’яніння (1,4 проміле).

ВАЗ 2110 – це службовий авто-
мобіль Романівського відділення 

поліції, травмовані водій та па-
сажир – поліцейські, які на той 
момент перебували на службі. 
Постраждалих правоохоронців 
з серйозними травмами госпіта-
лізовано до лікарні», – повідомля-
ють у відділі комунікації поліції 
Житомирської області.

Нині триває встановлення всіх 
обставин ДТП у межах криміналь-
ного провадження, розпочатого 
за ст. 286 (порушення правил 
безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особа-
ми, які керують транспортними 
засобами) КК України.

ПАМ`ЯТКА 
для жителів 
Романівщини: 
як правильно 
самоізолюватися

Центр громадсько-
го здоров̀ я України 
детально пояснив, 
кому і як потрібно 
самоізолюватися, 
скільки це має трива-
ти і куди звертатися 
з питаннями щодо 
коронавірусної  
інфекції.

Самоізоляція – це утримання 
від контакту з іншими, щоб змен-
шити ризик інфікування.

Самоізоляція передбачає 
будь‑які ситуації, коли ви тісно 
контактуєте з іншими людьми 
(наприклад, близький контакт 
віч‑на‑віч на відстані менше 
ніж 2 метри). Винятком є лише 
звернення за медичною допо-
могою (тільки після консультації 
телефоном).

Якщо ви не впевнені, чи потре-
буєте самоізоляції, або не знаєте, 
до кого звернутися, будь ласка, 
зателефонуйте на гарячу лінію 
Центру громадського здоров’я 
України щодо нової коронавірусної 
інфекції: 0 800 505 840

Для кого потрібна 
самоізоляція:

• для тих, хто очікує резуль-
тати тесту на новий коронавірус;

• для тих, хто близько контак-
тував з особами, що захворіли на 
COVID‑19;

• для тих, хто нещодавно по-
вернувся із країн, де зафіксовано 
новий коронавірус (навіть якщо 
відсутні симптоми).

Скільки триває 
самоізоляція?

Якщо вам рекомендував лікар 
або ви самостійно прийняли рі-
шення про ізоляцію, вона пови-
нна тривати не менше 14 днів із 
дати початку випадку, який став 
причиною самоізоляції: подорож, 
контакт з хворим тощо.

Як підготуватись  
до самоізоляції?

Спробуйте спланувати час 
самоізоляції так, щоб у вас не 
виникало необхідності виходити 
з дому чи приймати відвідувачів. 
Поясніть це друзям та родичам, 
а також обговоріть можливість 
дистанційної роботи.

Збережіть контакти вашого лі-
каря та попередньо повідомте його 
про причини самоізоляції, а також 
оберіть контактну особу, до якої 
будете звертатись за допомогою.

Що робити, якщо 
проживаєте не одні?

П о т р і б н о  і з о л ю в а т и с я 
в окремій кімнаті, яка добре 
провітрюється. Якщо є мож-
ливість користуватись окре-
мою ванною кімнатою та/або 
туалетом, а також готувати 
їжу та харчуватись окремо – 
зробіть це.

Не забувайте про регулярне 
миття рук із милом, прибирання, 
в тому числі вологе прибирання 
поверхонь, гігієну кашлю, вико-
ристання одноразових серветок та 
хустинок. Під час необхідних кон-
тактів із людьми завжди одягайте 
медичну маску та викидайте її піс-
ля використання або забруднення.

Як організувати доставку 
харчових продуктів?

Спробуйте мінімізувати по-
ходи до магазину. Якщо є мож-
ливість, попросіть друзів або 
родичів доставляти вам про-
дукти харчування та необхідні 
покупки до вхідних дверей або 
користуйтесь послугами достав-
ки з дистанційною оплатою.

Що робити, якщо вам 
необхідно покинути житло?

Якщо виникла необхідність 
покинути місце самоізоляції – 
одягайте маску та мінімізуйте кон-
такти із людьми. Користуйтесь 
антисептиком для рук та дотри-
муйтесь гігієни кашлю.



5 Середа, 1 квітня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Освіта

Лариса Бджілка

Коронавірус – пандемія, яка 
диктує у всьому світі свої умови 
в усіх сферах життя. Україна – 
не виключення. Вірус вплинув 
на те, щоб людство пристосову-
валося дещо до іншого способу 
життя. Практика інших країн 
показує, що карантин – то най-
ефективніший та найкращий 
поки що спосіб протистояти 
поширенню коронавірусу.

Через загрозу коронавірусу 
уряд України продовжив за-
гальнонаціональний карантин 
до 24 квітня. Він передбачає за-
криття всіх навчальних закладів 
(шкіл, садочків, вишів, мистець-
ких та спортивних шкіл).

Начальник відділу освіти 
Романівської РДА Оксана Гав-
рилова розповіла нашому жур-
налісту, як проходить організа-
ція дистанційного навчального 
процесу:

«Для учнів шкіл під час ка-
рантину рекомендовано органі-
зувати дистанційне навчання, 
згідно з положенням про дис-
танційне навчання (наказ від 
25.04.203 № 466 із змінами від 
14.07.2015 № 716)

Керівники закладів освіти 
отримали завдання 
організувати навчання  
за певним алгоритмом:

1. Шановні колеги, ЗУПИ-
НІТЬ ПАНІКУ В СОБІ!

2. ВИДИХНІТЬ і занотуйте 
стратегію НАВЧАННЯ у нових 
умовах.

3. Проведіть моніторинг 
можливої взаємодії вчитель‑
учень, вчитель‑батьки.

4. Педагогічною радою при-
йміть рішення про впроваджен-
ня дистанційного навчання на 
період карантину.

5. Виберіть найзручніший ін-
струмент для взаємодії з учня-
ми.

6. Домовтесь про правила 
спілкування, дедлайни і підтри-
муйте ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК!

7. Старайтесь робити прямі 
трансляції. СПІЛКУВАННЯ 
МОТИВУЄ!

8. Оприлюднюйте навчаль-
ний план за посиланням у ство-
реному електронному журналі.

9. Вчитель за погодженням 
з адміністрацією закладу має 
право проводити дистанційні 
уроки на робочому місці, вдома 
чи здійснювати відеотрансляції 
з обєктів, що відповідають на-
вчальному плану, темі уроку.

10. Немає інтернету – шу-
кайте заміну: телефон, поштова 
скринька, телеуроки.

11. Шановні батьки, отри-
майте новий досвід разом зі 
своїми дітьми – НАВЧАТИСЯ 
ПО‑НОВОМУ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!!!
Згадую, як один із слухачів 

моїх лекцій для заступників ди-
ректорів мені заявив, що буде 
крейда, дошка – ми навчимо, 
а цифрові технології – зайві 
і відволікають. Трохи пройшло 
часу, і сьогоднішня ситуація 
показує надважливу компе-
тенцію – володіння цифровими 
технологіями вчителями, учня-
ми, батьками. Адже навчаль-
ний рік триває, продовжувати 

навчати дітей – головне наше 
завдання», – зазначає Оксана 
Леонідівна.

Варто зауважити, що не всім 
вдається знаходити переваги 
у будь‑якій нестандартній, новій 
чи складній ситуації, а надто 
у надзвичайній. Та все ж началь-
ник відділу освіти Романівської 
РДА Оксана Гаврилова переваги 
віднайшла:

«Що ж передбачає дистан-
ційне навчання? Дистанційне 
навчання – новий освітній до-
свід, що з'явився в Україні зовсім 
недавно, але вже встиг отримати 
своє місце у педагогічному се-
редовищі. Необхідність у тако-
му методі навчання обумовлена 
різними факторами, серед яких 
можна назвати потребу в інтер-
активній взаємодії учнів і ви-
кладачів у процесі навчання, 
надання учням можливості 
самостійної роботи з освоєння 
досліджуваного матеріалу. 

Спробую знайти переваги 
у дистанційному навчанні:

• можливість учнів до за-
своєння максимального об-
сягу необхідних знань, які не 
можуть бути включені у звичні 
класно‑урочні форми та форми 
підготовчих курсів;

• розширення кола осіб, 
здатних отримати необхідну 
підготовку, а саме осіб з осо-
бливими потребами у розвитку;

• здатність до навчання осіб 
у віддалених важкодоступних 
регіонах за допомогою спеціа-
лізованих платформ і сервісів;

• можливість батьківського 
контролю над знаннями учнів;

• здатність до централіза-
ції освітнього процесу різних 
регіонів;

• можливість психологіч-
ної адаптації при підготовці 
до ЗНО;

• задоволення в отриманні 
підготовки у комфортних і без-
печних для них умовах.

Дистанційна форма навчан-
ня дає можливість створити 
гнучку і індивідуальну про-
граму для кожного учня. У тра-
диційній школі, на класних за-
няттях, таке неможливо. Навіть 
виконання домашніх робіт оці-
нюється і перевіряється досить 
уніфіковано. При дистанційній 
роботі з учнями вибудовується 
значно більш продуктивна ко-
мунікація: консультації з усіх 
виникаючих питань, допомога 
в опрацюванні складної теми, 
додаткова інформація за обра-
ним напрямом.

Д ис та н ц і й н е  н а в ча н н я 
сьогодні, під час карантину, 
об’єднало вчителів, батьків, 
учнів з різних куточків Украї-
ни та світу. З’явились нові зна-
йомства, створились спільноти 
вчителів, батьків, об’єднання ді-
тей. Нові умови створили нові 
можливості.

Я вірю, що після закінчен-
ня карантину, самоізоляції ми 
матимемо багато нових друзів 
та зустрінемось під час нових 
мандрівок по Україні та світу. 
Доброго усім здоров’я!»

Ми звернулися в електро-
нному режимі у Костянтинів-
ську ЗОШ та Врублівську ЗОШ 
із запитанням, як проходить 
дистанційне навчання учнів. 
І отримали такі відповіді.

Дистанційне навчання 
у Костянтинівській ЗОШ  
І–ІІІ ступенів

«З початком карантину 
Костянтинівська школа, як 
і усі інші українські заклади 
освіти, отримала виклик – ор-
ганізувати дистанційне навчан-
ня учнів. З самого початку це 
здавалося неможливим через 
ряд причин. Проте завдяки 
консолідації зусиль педаго-
гічного колективу школи та 
батьківської спільноти напри-
кінці другого тижня навчання 
можемо ствердно сказати – нам 
вдалося! Вчителі школи про-
явили свою ініціативність та 
готовність до самоосвіти, тому 
нам вдалося створити навчаль-
ну платформу школи на базі 
хмарного сервісу GoogleСайт. 
Такий підхід дозволив про-
водити систематичну роботу 
в асинхронному режимі. На 
сайті школи розміщується роз-
клад занять та посилання на 
уроки, що готуються нашими 
вчителями. Навчальні матеріа-
ли включають як текстові мате-
ріали, так і мультимедійні пре-
зентації, відеосупровід. Учні 
мають можливість у власному 
режимі та темпі опрацьову-
вати навчальний матеріал та 
відправляти його на перевірку 
вчителю. Діагностика засвоєн-
ня знань учнями проводиться 
вчителями у формі онлайн‑тес-
тування на базі платформ «На 
урок» іOnlineTestPad, а також 
сервісу Google Форми.

Складні обставини стали 
поштовхом для нашого само-
розвитку, і тепер у нас є ціла 
низка ідей, як зробити навчаль-
ний процес ще цікавішим та 
якіснішим. Це – запис відеоуро-
ків наших вчителів, реалізація 
інтегративних уроків та багато 
іншого», – повідомила заступ-
ник директора з навчально‑ви-
ховної роботи Костянтинівської 
ЗОШ Світлана Крутій.

Як проходить дистанційне 
навчання викладачів та 
учнів Врублівської школи

«Сь ог оден на  п р о блема 
здоров’я зробила виклик сус-
пільству, державі та школі зо-
крема. Вчителі як ніколи пови-
нні показати вміння працювати 
на відстані, добре розумітися на 
технологіях та бути медіагра-

мотними, адже це надважлива 
навичка 21 століття

Саме такі вміння були ви-
явлені вчителями Врублівської 
школи в процесі впровадження 
та застосування дистанційного 
навчання на період загально-
національного карантину.

Впровадження дистанцій-
ного навчання передбачало 
моніторинг взаємозв'язку вчи-
тель‑учень, в результаті якого 
були визначені найзручніші 
інструменти взаємодії. А саме:

• робота у Viber‑групах;
• робота у соціальній мере-

жі Facebook;
• робота на основі сайту 

школи.
Моніторинг показав, що 

найчастіше вчителі спілкують-
ся з учнями через Viber. Тому 
кожен вчитель‑предметник 
отримав у класного керівника 
контакти учнів або їх батьків, 
створив відповідну групу та 
надсилає завдання для виконан-
ня. Учні зі свого боку відправ-
ляють фото або відео виконаної 
роботи.

Окремі вчителі створили 
закриту групу у Facebook, що 
дає можливість у більшому 
обсязі надати навчальний ма-
теріал та проводити онлайн‑
трансляцію.

Досить продуктивною є та-
кож робота із сайтом школи, 
оскільки у розділі «Дистан-
ційне навчання» учні знайдуть 
пояснення нового матеріалу, 
інтернет‑ресурс для кращо-
го закріплення та завдання 
для самостійного виконання. 
Обов’язковим є оцінювання 
кожної роботи.

Хочу відмітити важливість 
онлайн‑платформ (Prometheus, 
ЕдЕра, Цікава наука, iLearn), 
які дають можливість цікаво 
та безкоштовно підготуватись 
до ЗНО, прослухати вебінари, 
використати матеріали для са-
мопідготовки.

На жаль, не завжди у дітей є 
доступ до інтернету. Знаходимо 
вихід і з такої ситуації – робота 
відбувається у телефонному ре-
жимі або учні забезпечуються 
класичними стандартними за-
вданнями з підручника, роз-
датковим матеріалом.

Нещодавно начальник від-
ділу освіти Оксана Гаврилова 
познайомила керівників за-
кладів освіти з платформою 
«Класна оцінка», на базі якої 
пройшла онлайн‑конферен-

ція. Дана групова робота стала 
прикладом дистанційної діяль-
ності не лише з педагогічними 
працівниками, а й з учнями. 
Впевнена, що таку роботу ми 
запровадимо у Врублівській 
школі.

Перепрошую батьків на-
ших учнів за певні тимчасові 
незручності при впровадженні 
дистанційного навчання, адже 
налаштувати таку справу зовсім 
не просто.

Я впевнена, що заклад йде 
у правильному напрямку. Під-
твердженням цього факту є 
вчасно виконані завдання, не-
байдужість учнів та батьків та 
надіслані повідомлення учнів 
з проханням надати завдання 
навіть у вихідні дні. За що ве-
лике дякую!» – розповідає ди-
ректор Врублівської ЗОШ Інна 
Колотюк.

Не менш важливо було по-
чути думку й одного з батьків 
учнів, тож ми взяли коментар 
у мами учениці девятого класу 
однієї з вищевказаних шкіл:

– Як проходить навчання 
і чи все Вам з дитиною вдається 
у дистанційному навчальному 
процесі?

•  Зви чайно,  нам т рох и 
складно. Чесно кажучи, ми ще 
не зовсім і адаптувалися. Дити-
на переживала за здачу ДПА та 
нещодавно дізналися з новин, 
що ДПА буде відмінене. Це 
позитивно вплинуло на рівно-
вагу та спокій. Вчимося усією 
сім`єю, за допомогою різних 
джерел тримаємо постійний 
зв'язок з викладачами. Наразі 
ми живемо тією думкою, що все 
це швидко закінчиться і ми зно-
ву житимемо за звичним нам 
режимом.

Важливо
Президент у своєму звер-

ненні до Українців 29 березня 
зазначив наступне з приво-
ду дистанційної освіти: «Ще 
один важливий момент – це 
дистанційна освіта під час 
карантину. Наше завдання 
як держави – забезпечити 
кожній дитині вільний до-
ступ до знань.

З цією метою у понеділок, 
6 квітня, стартує проєкт «Все-
українська школа онлайн». 
У межах проєкту 40 педаго-
гів з Києва на час карантину 
стануть вчителями для всієї 
України. Зараз проходять 
щоденні зйомки уроків для 
учнів з п’ятого по одинадця-
тий клас. За збалансованою 
прог рамою М і н іс терс т ва 
освіти і науки викладається 
11 предметів.

Навчатися дистанційно 
школярі зможуть у Facebook 
та  YouTub e.  Також у рок и 
щоранку транслюватимуть 
українські телеканали, які 
з радістю долучилися до цієї 
важливої місії. За кожним 
класом буде закріплений один 
або декілька телеканалів. Їх-
ній перелік, а також розклад 
уроків на тиждень з’явиться 
зовсім скоро. Зак ликаємо 
батьків стежити за новинами 
та заохочувати дітей до пе-
регляду. Власне доєднатися 
до цього пізнавального кон-
тенту можна всією родиною. 
А тому – залишаємось вдома. 
Вчимося вдома».

Про дистанційне начання  
на Романівщині
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Салат з буряка, 
твердого сиру і яєць

• Інгредієнти: 2 буряки, 3 яйця, кілька зубчиків 
часнику, 200 г твердого сиру, зелена цибуля або кріп, 
сіль, майонез, перець чорний мелений.

• Буряк відваріть або запечіть у фользі у духовці.
• Яйця відваріть.
• Буряк, яйця і твердий сир натріть на грубій 

тертці.
• Зелену цибулю або кріп дрібно наріжте.
• Додайте подрібнений часник, майонез, посоліть, 

поперчіть.
• Усе ретельно перемішайте.

Пряний морквяний салат
• Інгредієнти: морква – 200 г, кунжут (смажений) – 2 

ст. л., часник – 3 зубчики, приправа для моркви – 1 ст. 
л., коріандр (мелений) – 1 ст. л., оливкова олія – 2 ст. л., 
оцет (столовий) – 1 ст. л., сіль – 0,2 ч. л., цукор – 0,3 ч. л.

• Моркву порізати соломкою.
• Часник подрібнити.
• Додати до моркви кунжут, приправу, коріандр, 

сіль, цукор, холодну оливкову олію, часник, оцет.
• Все перемішати.
• Салат зі свіжої моркви закрити плівкою і дати 

настоятися не менше двох годин. Чим більше стоїть, 
тим краще.

Салат «Смачненький»
• Відварена морква – 400 г, кукурудза – 1 баночка, 

цибуля ріпчаста – 1 шт., сіль (за смаком), масло рос-
линне.

• Дрібно порізати моркву кубиками.
• Порізати цибулю і залити ї ї на хвилину 

кип'ятком, злити воду.
• Змішати моркву, цибулю і кукурудзу, посолити 

за смаком.
• Заправити рослинним маслом і ретельно пере-

мішати.
• Прикрасити зверху зеленню.

Салат фруктовий
• 150 г родзинок, 300 г кураги, 3 мандаринки, 2 

шт. ківі, 200 г морозива вершкового, 100 г кедрових 
горішків, вершки (за смаком).

• Сухофрукти на 10 хвилин залити окропом, об-
сушити. Курагу порізати шматочками, з'єднати з ро-
дзинками, горішками.

• Почистити мандарин і ківі від шкірки. Ківі на-
різати невеликими шматочками, а мандарин розібрати 
на часточки. З'єднати всі фрукти;

• Морозиво охолодити в морозилці, порізати куби-
ками. Покласти його зверху салату, полити вершками.

Інколи кріп росте як бур’ян, 
з’являючись у різних місцях на 
грядках, а хтось ламає голову, як 
садити кріп, щоб рослини були 
не такими слабенькими і мляви-
ми. Хоча цю культуру прийнято 
вважати невибагливою і досить 
простою у вирощуванні, але не 
у кожного домашнього агронома 
вона виходить пишною і запаш-
ною, як того б хотілося.

З огляду на перелічені нижче 
особливості стає зрозуміло, як 
садити кріп, яке місце на ділян-
ці для нього виділити і на що 
звернути увагу при його виро-
щуванні.

Для досягнення бажаних 
результатів при вирощуванні 
кропу потрібно брати до уваги 
особливості цієї рослини:

• кріп любить тривалий світ-
ловий день і сонячне світло;

• віддає перевагу зволоженій 
землі;

• до холодів і заморозків до-
сить стійкий;

• на бідних ґрунтах погано 
росте;

• із‑за високого вмісту ефір-
них масел свіже насіння довго 
сходить.

Як правильно садити кріп?
Завдяки тому, що кріп здат-

ний переносити заморозки до –4 
градусів, насіння 
висівати можна 
в середині весни, 
тільки з городу 
зійде сніг. Про-
р о с т а н н я  н а -
сіння можливо 
п ри  т емпера -
турі +3 градуси, 
а  оп т има льна 
температура для 
вирощування зе-
лені кропу +15+20 
градусів.

Для раннього 
врожаю посадку 
к р оп у  мож н а 
почати в першій 
декаді квітня, при 
відповідній температурі, підсі-
ваючи насіння кожні два тижні, 
щоб забезпечити постійні сходи. 
Найчастіше в умовах українсько-
го клімату городники висівають 
кріп у двадцятих числах квітня.

Краще всього кріп зростає на 
нейтральному пухкому ґрунті, 
на важких ґрунтах вирощувати 
його небажано. Грядку підго-
туйте з осені, щоб можна було 
навесні раніше посіяти насіння. 
Перекопуючи землю на глиби-
ну 20 сантиметрів, внесіть у неї 
перегній та мінеральні добри-
ва. Навесні залишиться тільки 
ретельно розрівняти поверхню 

землі, зробити на ній борозен-
ки по 2 сантиметри глибиною, 
залишаючи між рядками по 20 
сантиметрів, зволожити землю 
і посіяти насіння. Зверху насіння 
присипте пухкою землею, трохи 
ущільнюючи ґрунт. Поливати по-
сіви не потрібно, інакше насіння 
з водою піде глибше, ніж треба.

Передзимовий посів кропу
Щоб свіжа зелень кропу 

з’явилася на вашому столі якомо-
га раніше, насіння висівають під 
зиму. Для цього грядку готують 
з осені, заправляючи мінераль-
ними і органічними добривами. 
Перш ніж земля промерзне, здій-
снюють посів кропу, збільшуючи 
при цьому норми висіву на 25%, 
а глибину закладення насіння – 
на півтора сантиметра. Грядку 
прикривають мульчею для за-
хисту від утворення скоринки, 
яка буде перешкоджати появі 
сходів. Ущільнювати ґрунт при 
підзимовому посіві кропу не по-
трібно.

Також можлива посадка 
кропу перед зимою:

• заздалегідь підготовлена 
грядка звільняється від снігу;

• по її поверхні розкидається 
насіння;

• зверху посіви накривають 
шаром перегною або землею, 
змішаною з перегноєм;

• під час весняного танення 
снігу насіння втягується в землю 
разом з талою водою і незабаром 
проростає.

При передзимовому садінні 
кропу бажано навесні накинути 
на посіви накривний матеріал, 
закріпивши його по краях. По-
рівняно з весняними посадками 
зелень кропу, посіяного взимку 
або восени, можна буде зрізати 
на тиждень‑два раніше.

Джерело: agronomist.in.ua

Гороскоп на тиждень 1 - 7 квітня

 Смачного!

ОВЕН
Якщо відчуєте, що 

у вашому житті мало 
нового та цікавого, терміново мі-
няйте ситуацію. Ініціатива – ваше 
все. Можлива розмова з другом.

ТЕЛЕЦЬ
Цілком імовірна 

досить різка зміна ді-
яльності. Прийміть допомогу 
друзів та колег, вона буде досить 
доречна. Відчуєте зміну ритму.

БЛИЗНЮКИ
Отримаєте те, про 

що давно мріяли, й від-
чуєте задоволення. В особистому 
житті очікуються приємні події, 
побачення.

РАК
Ваші честолюбні 

задуми обіцяють вті-
литися в життя, якщо 

вдасться діяти рішуче й не го-
ворити зайвого. Вирішуйте свої 
проблеми самі.

ЛЕВ
Щоб утримувати 

контроль над ситуаці-
єю, знадобиться багато зусиль. 
При цьому постарайтеся не про-
являти зарозумілість.

ДІВА
Прийшов час ви-

п р а в л я т и  м и н ул і 
помилки. Однак по-

старайтеся не приймати спон-
танних рішень. Дослухайтеся 
до близьких.

ТЕРЕЗИ
Якщо ви не лінува-

лися, то відповідати за 
недороблену роботу вам 

не доведеться. Навантаження 
буде поступово наростати.

СКОРПІОН
Несподівані новини 

можуть змінити ваше 
життя й плани на найближче 
майбутнє. Однак все складеться 
якнайкраще.

СТРІЛЕЦЬ
Будьте уважні до 

прохань близьких лю-
дей. Допомагаючи іншим, ви 
підвищите свою самооцінку.

КОЗОРІГ
Зараз – час вдумли-

вої, спокійної праці. 
Заняття улюбленою справою 
тільки подвоїть ваші сили. На 
вас можуть образитися.

ВОДОЛІЙ
Необхідно зберігати 

емоційну рівновагу й 
спокійніше поставитися до пе-
решкод, які можуть виникнути 
на вашому шляху.

РИБИ
Допомагаючи іншим 

вирішувати їхні пробле-
ми, ви зможете мати й певну 
вигоду для себе. На вас чекає 
багато роботи.

Кріп: коли краще 
садити. Умови 
вирощування

Куточок САДІВНИКА

1
квітня
середа

2
квітня
четвер

3
квітня

п’ятниця

4
квітня
субота

5
квітня
неділя

6
квітня

понеділок

7
квітня

вівторок

- 3°
+ 5°

- 2°
+ 10°

+ 1°
+ 13°

+ 4°
+ 10°

+ 1°
+ 9°

+ 1°
+ 14°

+ 4°
+ 17°

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

рантині"
16.15 Д/ц "Світ дикої при�

роди"
17.30 Перша шпальта
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Супер�Чуття"
19.55 Д/ц "Тваринна зброя"
21.30 "Зворотний відлік"
00.00,03.55 Бюджетники
04.25 Енеїда

1+1

09.25,18.00 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

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

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

Віра" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
00.20 "Голос країни 10"

²ÍÒÅÐ

09.55,18.00, 19.00 "Сто�
сується кожного"

11.45, 12.25 Х/ф "Жандарм
і інопланетяни"

14.00 Х/ф "Жандарм і жан�
дарметки"

15.50 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Побачити океан"

ÑÒÁ

06.05 Т/с "Коли ми вдома.
07.00 "Все буде добре!"
08.55 "Неймовірна правда

про зірок"
10.45 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
11.45,18.55 "Один за всіх"
12.40 "МастерШеф" 12+
15.35 "Хата на тата" 12+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.00 "Супермама"
20.00 Т/с "У кожного свій

обман"
22.45 Т/с "Біля річки два

береги" 16+
00.40 Т/с "Сліпа" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
10.50 Х/ф "Випробування

вогнем"
12.45,15.45 Факти. День
13.15, 16.20 Х/ф "Рейс" 16+
16.40 Х/ф "Праведник�2"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Теорія змови
21.20 Т/с "Нюхач" 16+
22.15 Свобода слова
23.55 Х/ф "Тонка червона

лінія" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.05 Варьяти 12+
10.00 Діти проти зірок
12.20 Х/ф "Дитсадковий

поліцейський"
14.30 Х/ф "Ковбої проти

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

нього" 16+
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.10 Х/ф "Три ікси
23.10 Х/ф "Вбивці на замі�

ну" 18+

ÍÒÍ

08.05 Х/ф "Золота міна"
10.45 Х/ф "Сини Великої

Ведмедиці"
12.50 "Таємниці світу"
14.00 "Самооборона"
14.55 "Правда життя
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Велика малень�

ка брехня" (16+)
00.20 Х/ф "Алмази шаха"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,03.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.30 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
16.00 Історія злочину 16+
18.00 Т/с "Відважні"
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
10.40 Т/с "Полдарк" 16+
12.30,13.10, 15.10 "На Ка�

рантині"
16.15 Д/ц "Світ природи"
17.30 Схеми.
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Супер�Чуття"
19.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
21.30,23.45 #ВУКРАЇНІ
22.10 Святі та грішні
02.30 "Зворотний відлік"

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.15,  "Любий, ми пере�
їжджаємо"

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

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

Віра" (12+)
22.45,00.25 "Одруження на�

осліп"
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 "Побачити океан"

ÑÒÁ

06.05, 09.05 Т/с "Коли ми
вдома. Нова історія"

12.45 "МастерШеф" 12+
15.45 "Хата на тата" 12+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.00 "Супермама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.00 Т/с "У кожного свій

обман"
22.45 Т/с "Біля річки два

береги" 16+
00.40 Т/с "Сліпа" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Теорія змови
11.00 Х/ф "Швидкий во�

гонь" 16+
12.35, 13.20 Х/ф "Нічний

політ" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.20, 21.20 Т/с "Ню�

хач" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
23.00 Х/ф "За подих від

тебе" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Ред" 16+
11.00 Т/с "Завзяті домо�

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

блондинок? 12+
21.00 Х/ф "Штурм Білого

дому" 16+
23.40 Х/ф "Кров'ю і потом

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Законний
шлюб"

10.45, 22.30 Т/с "Велика
маленька брехня"

12.50 "Свідок. Агенти"
14.00 "Самооборона"
14.55 "Правда життя
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.30 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

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

Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
23.20 Контролер
00.00 Х/ф "Маша і

ведмідь" 16+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Полдарк" 16+
12.30,13.10, 15.10 "На Ка�

рантині"
16.15 Д/ц "Світ природи"
17.30,03.55 #ВУКРАЇНІ
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Супер�Чуття"
19.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
21.30 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
22.10 Т/с "Епоха честі"
23.45 Спільно

1+1

09.25,10.20, 18.00 "Життя
відомих людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

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

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

Віра" (12+)
22.45,23.50 "Світ навиворіт
00.50 Т/с "Школа 3" (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
23.50 Т/с "Побачити океан"

ÑÒÁ

06.00, 09.15 Т/с "Коли ми
вдома. Нова історія"

12.00 "МастерШеф" 12+
15.20 "Хата на тата" 12+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.00 "Супермама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.00 Т/с "У кожного свій

обман"
22.45 Т/с "Біля річки два

береги�2" 16+
00.35 Т/с "Сліпа" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.00 Х/ф "Смертельний

список" 16+
12.35, 13.15 Х/ф "За подих

від тебе" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.20, 21.20 Т/с "Ню�

хач" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.15 Х/ф "Перехресний во�

гонь" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Ред 2" 16+
11.00 Т/с "Завзяті домогос�

подарки" 16+
13.00 Шалена зірка 12+
15.00,19.00 Суперінтуїція
21.00 Х/ф "22 милі" 16+
22.50 Х/ф "Ціна страху"
01.10 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.00 "Свідок"

09.00 Х/ф "Постріл у спину"
10.50, 22.30 Т/с "Велика ма�

ленька брехня" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.00 "Самооборона"
15.10 "Правда життя
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.30 "Склад злочину"
01.20,02.35 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,02.00 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.30 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
16.00 Історія одного злочи�

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

раїна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
23.30 Х/ф "Сріблястий

дзвін струмка" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Полдарк" 16+
12.30,13.10, 15.10 "На Ка�

рантині"
16.15 Д/ц "Світ природи"
16.50 Д/ц "Дикі тварини"
17.30 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Супер�Чуття"
19.55 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
21.30,03.55 Схеми.
22.10, 03.00 Т/с "Епоха

честі"
23.45 Перша шпальта

1+1

09.25,10.20, 18.00 "Життя
відомих людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

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

століття. Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45, 01.50 Х/ф "Іван Васи�

льович змінює про�
фесію"

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"
14.45,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Т/с "Побачити океан"

ÑÒÁ

06.05, 08.50 Т/с "Коли ми
вдома. Нова історія"

07.00 "Все буде добре!"
10.35 "МастерШеф" 12+
15.35 "Хата на тата" 12+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.00 "Супермама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.00 Т/с "У кожного свій

обман"
22.45 Т/с "Біля річки два

береги�2" 16+
00.35 Т/с "Сліпа" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Секретний фронт
12.25, 13.15 Х/ф "Перехрес�

ний вогонь" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.40, 16.20, 21.20 Т/с "Ню�

хач" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.15 Х/ф "Орлиний зір (На

гачку)" 16+
00.25 Х/ф "Нічний політ"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Х/ф "Діамантовий
поліцейський" 16+

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

13.00 Шалена зірка 12+
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Скеля"
23.50 Х/ф "Таємний агент"

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.00 "Свідок"

09.00 Х/ф "Розірване коло"
10.45, 22.30 Т/с "Велика ма�

ленька брехня" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.00 "Самооборона"
15.10 "Правда життя
19.30 "Легенди  розшуку"
23.35 Х/ф "Випадковий за�

пис" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.30 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
16.00 Історія злочину 16+
18.00 Т/с "Відважні"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання"
23.20 Слідами

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Полдарк" 16+
12.30,13.10, 15.10 "На Ка�

рантині"
16.15 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 "Вижити в дикій

природі"
21.25,03.55 Перша шпальта
22.00 Хресна Дорога
03.00 Т/с "Епоха честі"

1+1

09.25,10.20, 18.00 "Життя
відомих людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

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

століття. Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45,01.40 "Ліга сміху.
22.20 "Вечірній квартал
00.05 Х/ф "Найвеличніший

шоумен"

²ÍÒÅÐ

07.10,08.10, 09.20 "Ранок з
Інтером"

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

лек" 12+
12.25 Х/ф "Суперзять" 16+
14.20 "Україна вражає"
14.50,15.40, 23.45 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
03.00 Д/п "П'ять смертей

академіка Корольова"
ÑÒÁ

06.50 Х/ф "Ділова жінка"
09.00 Х/ф "Краще не буває"
11.50 "Супермама"
15.30,18.00, 19.00 "Холос�

тяк" 12+
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
22.45 Т/с "Пограбування

по�жіночому" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.05 Антизомбі. Дайджест
10.55 Х/ф "У пошуках Га�

лактики"
12.35, 13.15 Х/ф "Живим чи

мертвим" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.50, 16.20, 23.35 Х/ф

"Краще не чіпати Зо�
хана!"

17.30,20.10 Дизель шоу 12+
18.45 Факти. Вечір
22.40 Скетч�шоу "На трьох"
01.35 Х/ф "Тонка червона

лінія" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Діти проти зірок
10.30 Х/ф "Штурм Білого

дому" 16+
13.00 Х/ф "22 милі" 16+
15.00 Х/ф "Три ікси 2: Новий

рівень" 16+
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Ріддік" 16+
23.40 Х/ф "Тінь" 16+
01.40 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
02.40 Служба розшуку

дітей
ÍÒÍ

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

09.00 Х/ф "Троє в човні,
якщо не рахувати со�
баки"

11.35 Т/с "Велика малень�
ка брехня" (16+)

12.50,03.15 "Правда життя"
14.00 "Самооборона"
15.10 "Правда життя
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Х/ф "Сліпий" (16+)
00.20 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,05.40 Зірковий шлях
12.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Дочки" 12+
18.00 Т/с "Відважні"
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова
00.00,02.15 Т/с "Дочки�ма�

чухи" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30,03.15 Енеїда
10.35 М/с "Книга джунглів"
12.45 Д/ц "Це цікаво"
13.20 Х/ф "Естер Прекрас�

на"
15.05 UA:Фольк
16.05,02.50 #ВУКРАЇНІ
17.05 Д/ц "Погляд з середи�

ни"
17.40 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 "Завтра"
04.10 Сильна доля

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 02.45 Х/ф "Доско�

налі" (16+)
11.45 Х/ф "Ультиматум

Борна" (16+)
13.50 Х/ф "Спадок Борна"
16.30,21.30 "Вечірній квар�

тал"
18.30 "Розсміши коміка
19.30,05.25 ТСН
20.25 "Українські сенсації
23.20 "Світське життя. 2020"
01.10 Х/ф "Найвеличніший

шоумен"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00, 04.55 Х/ф "Альошкі�

на любов"
12.30 Х/ф "Приборкувачка

тигрів"
14.30 Х/ф "Максим Перепе�

лиця"
16.10 Т/с "Плата за поряту�

нок" 12+
20.00,01.50 "Подробиці"
20.30 "Крутіше всіх
22.20 "Добрий вечір на

Інтері"
23.15 Х/ф "Ігри дорослих

дівчат"
ÑÒÁ

07.00 "Все буде смачно!"
09.30 "Неймовірна правда

про зірок"
10.25 Т/с "Коли ми вдома"
11.30 Х/ф "Буде страшно �

посміхайся" 16+
13.15 Т/с "У кожного свій

обман"
19.00 "МастерШеф
22.05 "Хата на тата" 12+

ICTV

08.30 Перше, друге і ком�
пот!

09.25, 13.00 Т/с "Дільнич�
ний з ДВРЗ" 16+

12.45 Факти. День
13.20 Т/с "Нюхач" 16+
16.55 Х/ф "Скарб Амазон�

ки" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Місія не�

здійсненна�6" 12+
21.45 Х/ф "Джек Райан:
23.35 Х/ф "Рейс" 16+
01.50 Х/ф "Випробування

вогнем"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 Варьяти 12+
11.00 Хто зверху? 12+
15.00 Х/ф "Скеля"
18.00 М/ф "Три богатирі на

далеких брегах" 16+
19.20 М/ф "Викрадена

принцеса"
21.00 Х/ф "Веном" 16+
23.00 Х/ф "Інший світ:

Кровна помста" 16+
00.40 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

06.35 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Легенди  розшуку"
15.35 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Вусатий нянь"
21.00 Х/ф "Перегони "Гар�

матне ядро"
22.50 Х/ф "Перестрілка"
00.40 "Жорстокий спорт"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

08.50 Т/с "Інша я" 12+
12.50, 15.20 Т/с "Секрет

Майя" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Нерідна"
19.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с "Випробу�

вання вірністю" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 М/с "Книга джунглів"
10.00 Божественна Літургія
12.00 Пасхальна Служба
13.30 Х/ф "Святий Пилип.
17.45 Т/с "Епоха честі"
19.25 Д/ц "Супер�Чуття"
20.30 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
21.20 Д/ц "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Моя краля" 16+
02.50 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.25 "Світ навиворіт"
09.50,10.45 "Великі випуски
14.40 "Світ навиворіт
15.40 Т/с "Дівчина з перси�

ками" (12+)
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Голос країни 10"
22.15 Х/ф "Ультиматум

Борна" (16+)
00.20 Х/ф "Спадок Борна"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
12.45 "Крутіше всіх. Найк�

раще"
14.30 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
17.00 Т/с "Дурна кров" 16+
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Вотергейт: Пад�

іння Білого дому"
22.30 Х/ф "Дніпровський

рубіж"
01.15 "Речдок"

ÑÒÁ

07.00 "Все буде смачно!"
09.30 "Неймовірна правда

про зірок"
10.25 "МастерШеф
13.40 "Хата на тата" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

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

ICTV

07.55 Громадянська оборо�
на

09.35 Т/с "Відділ 44" 16+
12.05, 13.00 Х/ф "Скарб

Амазонки" 16+
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф "Джек Райан: Те�

орія хаосу" 16+
16.05 Х/ф "Місія не�

здійсненна�6" 12+
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Примарний пат�

руль" 16+
22.10 Х/ф "Призначення"
23.50 Х/ф "Боєць" 16+
01.30 Х/ф "Смертельний

список" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.00 Варьяти 12+
10.00 Від пацанки до панян�

ки 16+
12.00,13.15 Kids Time
12.05 М/ф "Як спіймати

перо Жар�Птиці"
13.20 М/ф "Три богатирі на

далеких берегах" 16+
14.40 М/ф "Викрадена

принцеса"
16.30 Х/ф "Ріддік" 16+
19.00 Х/ф "Веном" 16+
21.00 Х/ф "Доктор

Стрендж" 12+
23.10 Х/ф "Вбивці на замі�

ну" 18+
ÍÒÍ

05.45 Х/ф "Невизначена
особа"

07.30 "Страх у твоєму домі"
11.10 Х/ф "Вусатий нянь"
12.35 Х/ф "На золотому

ганку сиділи"
14.00 Х/ф "Краще раю"
17.10 Х/ф "Перегони "Гар�

матне ядро"
19.00 Х/ф "Летюча миша"
21.50 Х/ф "Сліпий" (16+)
23.40 Х/ф "Перестрілка"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.10 Т/с "Нерідна" 12+
13.00 Т/с "Дочки�мачухи"
17.00, 21.00 Т/с "Людина

без серця" 12+
19.00 Сьогодні.
23.00, 02.15 Т/с "Сила сер�

ця" 16+
03.00 Х/ф "Маша і

ведмідь" 16+
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Лариса Бджілка

30 березня у Рома-
нівській РДА відбулося 
чергове засідання 
комісії з питань тех-
ногенно-екологічної 
безпеки та надзвичай-
них ситуацій райдер-
жадміністрації.

Засідання відбулося за участі: 
В. В. Флуда – голови райдержадмі-
ністрації, В. І. Ходюка – заступни-
ка голови райдержадміністрації, 
О. П. Кондратюка – голови Рома-
нівської районної ради, В. М. Стад-
ника – начальника управління 
Держпродспоживслужби у Рома-
нівському районі, І. В. Серт – ди-
ректора КНП «Романівська лікар-
ня» Романівської районної ради, 
О. М. Галяса – головного лікаря 
НКП «Центр ПМСД Романівської 
районної ради», О. І. Миколайчу-
ка – заступника начальника Рома-
нівського районного відділення 
Новоград‑ Волинського відділу 
ГУ НП у Житомирській області 
та членів відповідної комісії.

На розгляд були винесені 
вкрай важливі питання, 
пов’язані з пандемією 
COVID‑19:

1. Про стан виконання заходів 
щодо протидії поширенню та 
розповсюдженню коронавірусної 
інфекції COVID‑19 на території 

району;
2. Про вжиття додаткових, 

більш жорстких, карантинних 
(протиепідемічних) заходів, спря-
мованих на протидію розповсю-
дженню коронавірусної інфекції 
COVID‑19.

З урахуванням пропозицій та 
зауважень, внесених у ході обго-
ворення, було прийнято наступні 
рішення. Наводимо основні з них.

1. З метою запобігання поши-
ренню коронавірусної інфекції 
(COVID‑19) на території Романів-
ського району встановили режим 
надзвичайної ситуації.

2. Призначили керівником 
робіт з ліквідації наслідків ви-
никнення надзвичайної ситуації, 
спричиненої розповсюдженням 
коронавірусної інфекції COVID‑19, 
заступника голови райдержадмі-
ністрації Ходюка В. І.

3. Рекомендовано НКП «Рома-
нівська лікарня» Романівської ра-
йонної ради (Серт І. В.) вжити ряд 
заходів щодо протидії розповсю-

дженню коронавірусної інфекції.
4. Прийнято рішення про 

п р одовже н н я  п р ов е д е н н я 
інформаційно‑роз’яснювальної 
роботи серед жителів району 
щодо дотримання загальнодер-
жавних правил поведінки під час 
карантину.

5. Начальнику управління 
Держпродспоживслужби у Рома-
нівському районі В. М. Стаднику 
доручено продовжувати роботу 
по контролю за дотриманням ка-
рантинних обмежень на території 
населених пунктів району, а також 
посилити державний нагляд та 
контроль за дотриманням каран-
тинних обмежень на території 
населених пунктів району.

6. Сільським, селищним радам 
(рішенням виконкомів) встановити 
жорсткий контроль за дотриман-
ням режиму використання засобів 
індивідуального захисту, зокрема 
масок та рукавичок, у транспорті 
та у громадських місцях:

– у громадському транспорті 

(водіїв та пасажирів приватних 
автомобілів це не стосується);

– встановити заборону заходи-
ти в магазини без масок.

7. Адміністративний штраф 
за порушення правил карантину 
становитиме 17 тис. грн.

8. Також місцевим радам реко-
мендовано вживати заходів щодо 
виявлення та обліку громадян, які 
прибувають на підпорядковану 
територію з країн Європи.

9. Суб’єктам господарювання 
(різних форм власності) продаж 
кави на розлив – заборонено.

10. Внесено до переліку до-
зволеної торговельної діяльності 
продаж насіння, посадкового ма-
теріалу, засобів захисту рослин, 
мінеральних добрив, а також точок 
продажу кормів для домашніх тва-
рин та ветеринарних препаратів із 
обов’язковим дотриманням каран-
тинних норм.

Щодо вжиття додаткових, 
більш жорстких, карантинних 
(протиепідемічних) 
заходів, спрямованих на 
протидію розповсюдженню 
коронавірусної інфекції 
COVID‑19, було прийнято  
ряд наступних рішень:

1. Романівському районному 
відділенню НП Новоград‑Волин-
ського відділу ГУ НП України 
у Житомирській області підготу-
вати мобільні оперативні бригади 
(групи працівників) для їх роботи 
у складі контрольно‑пропускних 
пунктів (КПП), які планується 
виставити (при додатковому роз-
порядженні):

№ 1 – на колі біля с. Романівка;
№ 2 – на перехресті доріг у с. 

Разіно;
№ 3 – при в’їзді у смт Миро-

піль;
№ 4 – при в’їзді у смт Романів.
2. Рекомендовано директору 

КНП «Романівська лікарня» Рома-
нівської районної ради» (Серт І. В.), 
головному лікарю НКП «Центр 
ПМСД Романівської районної 
ради» (Галяс О. М.) перевести усі 
підпорядковані медичні підроз-
діли у режим роботи в умовах 
надзвичайного стану.

3. Рекомендувати голові Миро-
пільської об’єднаної територіальної 
громади Гиндичу В. П., сільським, 
селищним головам, спільно із ра-
йонним відділенням НП Новоград‑
Волинського відділу ГУ НП України 
у Житомирській області (Миколай-
чук О. І.), управлінням Держпрод-
споживслужби у Житомирській 
області (Стадник В. М.), районним 
сектором управління ДСНС України 
у Житомирській області (Гурін В. М.), 
КНП «Романівська лікарня» Рома-
нівської районної ради (Серт І. В.) 
та НКП «Центр ПМСД Романівської 
районної ради» (Галяс О. М.):

– доведення до населення 
рекомендацій щодо обмеження 
пересування громадян на власному 
автомобільному транспорті між 
населеними пунктами, районами 
та регіонами України;

– створення територіальних 
формувань цивільного захисту із 
залученням громадських.

Порада жителям Романів-
щини: аби уникнути та про-
тистояти розповсюдженню 
коронавірусної інфекції, за-
лишайтеся вдома!

За березень українці 
заплатять за газ  
на 14% менше

Нафтогаз знизив на бе-
резень ціну на блакитне 
паливо для населення  
на 14%.

Про це повідомляється на офіційному 
сайті компанії.

«У березні 2020 року оптова ціна на 
природний газ для потреб населення, 
виробників тепла та інших захищених 
споживачів, яким НАК «Нафтогаз Укра-
їни» постачає газ у межах спеціальних 
обов’язків (ПСО), становитиме 3,40 грн за 
кубометр (без врахування ПДВ, націнки 
газзбутів та витрат на транспортування 
газу магістральними і розподільними 
трубопроводами). Це на 14% менше, ніж 
у лютому 2020 року.

Зважаючи на погіршення економічної 
ситуації в Україні у зв’язку з поширен-
ням вірусу COVID‑19, при розрахунку  
ціни Нафтогаз керувався як затвердже-
ними раніше законодавчими актами, так 
і додатковими ринковими факторами, що 
мали місце у березні.

Зокрема, з січня 2020 року оптова 
ціна на природний газ у межах спеці-

альних обов’язків розраховується відпо-
відно до постанови Кабінету Міністрів 
України № 17 від 24 січня 2020 року. 
Основним індикативом при цьому є 
фактичні результати біржових торгів, 
які відбувалися з 1 по 22 число роз-
рахункового місяця на найбільшому 
в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак у березні на внутрішньому 
ринку з’явився новий ліквідний ціновий 
індикатор. Оператор Газотранспорт-
ної системи України провів тендер на 
закупівлю газу на період постачання 
березень‑грудень 2020 року, і торги 
продемонстрували, що в Україні існує 
значна конкуренція, яка призводить 
до зниження оптових цін на купівлю‑
продаж газу.

При розрахунку ціни газу для на-
селення на березень Нафтогаз вирішив 
взяти до уваги нові ринкові обставини. 
Оскільки постановою КМУ задається 
максимально допустимий рівень ціни, 
Нафтогаз обрав найменшу індикативну 
ціну з двох можливих опцій: розрахованої 
за постановою КМУ та середньозваженої 
ціни переможців за результатами торгів на 
постачання газу Оператору ГТС України», – 
зазначається у повідомленні.

У Романові прорвало 
водопровідний 
трубопровід

Лариса Бджілка

Трапилася подія 30  
березня.

У РКП «Сервіс» надійшов дзвінок 
з Романівської районної лікарні про те, 
що пропав тиск при подачі води.

«Під час перевірки працівниками 
РКП "Сервіс" насоса було встановлено 
три пробоїни на трубі, які були негайно 
заварені. Також при обході лінії трубо-
проводу був помічений вологий участок 
землі, на якому теж було виявлено прорив 
труби. Труба там чавунна, ми знайдемо 
відповідний матеріал та усунемо недолік.

Хочу подякувати генеральному ди-
ректору ТОВ "Вівад 09" Ігорю Євгеновичу 
Ходаку, який вчергове нам надав техніку, 
а саме кран. І дуже дякую за постійні 
відгуки Ігоря Євгеновича на наші про-
хання», – розповів директор РКП «Сервіс» 
Петро Кусковський.

Варто сказати, що на даному участку 
трубопроводу вже траплялися прориви, 
однак цього році це сталося тут вперше.

КОРОНАВІРУС: які обмеження  
чекають на жителів Романівщини


