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БЕЗКОШТОВНОРекомендована ціна - 3,00 грн
На Романівщині оголосили  
до 3 квітня карантин

Тарас Боросовський

Хоч обласне управління 
охорони здоров’я не вбачало 
потреби у закупівлі вжива-
ної машини швидкої допо-
моги, на звернення Віктора 
Развадовського уряд виді-
лив 1,5 млн грн. Як свідчать 
матеріали кримінальної 
справи, на одній такій уго-
ді держбюджет перепла-
тив посереднику близько 
1 млн грн!

Ухвалюючи державний бюджет, народ-
ні обранці щороку закладають декілька 

мільярдів на так звані заходи з соціально-
економічного розвитку. Статті видатків 
уряд включає на прохання нардепів. Через 
це декотрі з них вважають дані бюджетні 
кошти своїми.

Саме за таким принципом на рахунки 
однієї з ОТГ Житомирської області під 
кінець 2018 року потрапили кошти на 
придбання автомобіля швидкої допомоги.

– Тому, вручаючи цей автомобіль, 
я хотів би подякувати Кабінету Міністрів 
України, який на субвенцію виділив мені 
ці кошти для придбання даного автомо-
біля для ОТГ, – заявляв у січні минулого 
року Віктор Развадовський.

Тоді під політика зорганізували масове 
дійство з численними словами вдячності за 
турботу обранця про простих громадян.

Попри подібне активне задобрення 
виборців, знову потрапити до Верховної 
Ради Віктору Йосиповичу не вдалося. Од-
нак разом із розрекламованим автомобі-
лем з’явилося кримінальне провадження: 

посадових осіб підозрюють 
у розкраданні бюджетних 
коштів в особливо великих 
розмірах.

Тендер під субвенцію
Історія вибивання коштів 

з державного бюджету на ав-
томобіль швидкої допомоги 
бере свій початок з 2017 року. 
У депутатському запиті Ві-
ктор Развадовський посилав-
ся на термінову необхідність 
в автомобілі, оскільки ста-
рий санітарний автомобіль 
у Мирополі відпрацював свій 
ресурс і потребує постійного 
ремонту.

У березні 2018 року нардеп надіслав 
депутатське звернення до Міністерства 
охорони здоров’я. Відомство зобов’язало 
надати відповідь управління охорони 
здоров’я Житомирської ОДА, яке зі свого 
боку вказало відповідальною за забезпечен-
ня автомобілем місцеву громаду. Оскільки 
у Миропільській ОТГ наявна бригада екс-
треної медичної допомоги, яка за 2017 рік 
виконала близько 4 тис. виїздів, ця «си-
туація робить недоцільним придбання 
автомобіля, а саме «швидкої допомоги».

У листопаді цього ж року з’являються 
зміни в урядовій постанові і з державного 
бюджету на Миропіль все ж таки перед-
бачають субвенцію в 1,5 млн грн. Як тільки 
кошти перерахували на казначейський 
рахунок громади, одразу ж оголошують 
тендер. На закупівлю автомобіля швид-
кої допомоги типу А-2 (в комплектації 
з необхідним обладнанням) планують 
витратити не більше 1 млн 700 тис. грн.

Свої пропозиції подали 4 учасники. 
ТОВ «ВІДІ ЮНІКОМЕРС» запропонувала 
за 1,7 млн грн новий спеціалізований ав-
томобіль швидкої допомоги на базі Форд 
Транзит. На 100 тис. грн дешевше була 
заявка від ТОВ «Автоспецпром».

Більш дешеві пропозиції надали фірми 
«Геравіт-2005» та «ДУАЦ» – по 1,65 млн та 
1,61 млн грн відповідно. Оскільки під час 
торгів ніхто з учасників ціну не змінював, 

тендерний комітет визнав пропозицію 
ТОВ «ДУАЦ» найдешевшою, і 26 грудня 
2018 року з переможцем уклали договір.

Особливістю коштів державного бю-
джету є нагальна необхідність їх осво-
їти до кінця року. Інакше – доведеться 
все повернути назад. В укладеній угоді 
також міститься пункт, за яким оплата 
проводиться тільки після підписання акту 
приймання-передачі.

Тому за накладною, одночасно з під-
писанням угоди, ТОВ «ДУАЦ» передало 
Миропільській ОТГ автомобіль «швидкої». 
В цей же день керівництво громади двома 
платіжними дорученнями перерахувало 
на рахунки фірми 1,6 млн грн.

У той час, як свідчать матеріали кри-
мінальної справи, 26 грудня тільки від-
булась перша реєстрація на ТОВ «ДУАЦ» 
привезеного із-за кордону Volkswagen 
Transporter. Попри вимоги тендеру про 
обов’язкову вимогу до року виготовлення 
не раніше 2018 року, ввезений автомобіль 
зазначений аж 2015 року випуску. До 
того ж вартість ввезення авто становила 
лише 524494,29 грн.

За три дні після цього, 28 грудня, 
ТОВ «ДУАЦ» його перереєстровує після 
переобладнання на автомобіль медичної 
допомоги, залишивши незмінну вартість 
у трохи більше пів мільйона гривень.

Мільйонна афера 
за «підтримки» 
екснардепа

СЕРЕДА

с. 3

Дорогам таки бути кращими с. 5

с. 5
Депутат Ігор Ходак  
працює на окрузі

 Віктор Развадовський передає ключі від швидкої

Продовження на стор. 4  
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Порядок надання пільг 
у грошовій формі: 
безготівкова та готівкова

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 
року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій 
та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у гро-
шовій формі» затверджено Порядок надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

Цим порядком передбачено дві форми надання 
пільг у грошовій формі: безготівкова і готівкова.

Пільги у безготівковій формі призначаються усім 
пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом 
безготівкового надання субсидій через Ощадбанк.

Такий механізм розроблено для забезпечення 
максимальної зручності тих категорій громадян, які 
мають право на пільгу і звикли не витрачати сили 
і час на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться 
насамперед про людей похилого віку.

Пільги у готівковій формі призначатимуться усім 
бажаючим пільговикам на підставі поданих особисто 
заяв до управління соціального захисту населення.

Таким чином, кошти надходитимуть на особисті 
рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх з власного 
рахунку у будь який час.

Якщо у пільговика, який отримуватиме пільги 
у готівковій формі, виникне заборгованість з оплати 
житлово-комунальних послуг, про що управління 
праці та соціального захисту населення райдержад-

міністрації повідомлятимуть надавачів послуг, пільга 
буде надаватись йому з наступного місяця у грошовій 
безготівковій формі.

Суми пільг, виплачені внаслідок зловживань з боку 
пільговика, повертаються пільговиком до державного 
бюджету.

У разі відмови пільговика добровільно поверну-
ти суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги 
питання про її примусове стягнення вирішується 
у судовому порядку.

На обліку в управлінні праці та соціального за-
хисту населення райдержадміністрації в Єдиному 
державному автоматизованому реєстрі пільговиків 
станом на 01.03.2020 року перебуває 7 841 особа, з них 
має право користуватися пільгами з оплати на жит-
лово-комунальні послуги 3592 пільговики.

На даний час 265 осіб скористались правом на 
пільги з оплати житлово-комунальних послуг у го-
тівковій формі та 928 осіб – у безготівковій формі.

За консультацією та додатковою інформацією 
необхідно звертатися до управління праці та соці-
ального захисту населення райдержадміністрації за 
адресою: смт Романів, вул. Путиліна, 47, каб. № 5 або 
за номером телефону «гарячої лінії» 2-15-85.

Начальник управління Таїса Кондратюк

На Романівщині діти 
принесли додому… 
мінометну міну

12 березня групою піротех-
нічних робіт Управління ДСНС 
в області знищено 16 одиниць ви-
бухонебезпечних предметів часів 
минулих війн, виявлених напере-
додні у трьох населених пунктах 
Романівського району.

Про це повідомляє пресслужба 
У ДСНС у Житомирській області. 
У лісосмузі, що поблизу Романова, 
на вибухонебезпечні предмети ви-
падково натрапив шукач метало-
брухту. Про це він одразу ж спові-
стив рятувальників. Прибулі за його 
викликом піротехніки обстежили 
прилеглу територію та виявили 
загалом 13 артснарядів калібром 
45 мм та ще один калібром 88 мм.

«А у с. Химрич місцевий жи-
тель виявив мінометну міну під 
час проведення земляних робіт на 
власній присадибній ділянці. Крім 
того, у с. Паволочка діти віком 10–
11 років, граючись у лісопосадці, 
також натрапили на металевий 
предмет, що був схожий на вибу-
хонебезпечний. Вони принесли 
його додому та показали дорос-
лим. Прибулі за викликом фахівці 

ДСНС ідентифікували знахідку 
як мінометну міну», – інформують 
в У ДСНС у Житомирській області.

Всі боєприпаси вивезені у без-
печне місце та знищені шляхом 
підриву.

Рятувальники нагадують: при 
виявленні невідомих залізних 
предметів, схожих на боєприпаси, 
в жодному разі не торкайтеся їх, 
а звертайтеся за номерами екстре-
них служб «101» або «102».

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.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
На виконання пункту 4 протоколу № 3 

позачергового засідання обласної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій від 12 березня 
2020 року управління праці та соціального 
захисту населення Романівської райдер-
жадміністрації повідомляє, що з метою запо-
бігання поширення коронавірусної інфекції 
COVID-19 з 16 березня 2020 року до при-
йняття особливого розпорядження прийом, 
надання послуг та консультування громадян 
тимчасово буде проводитись через елек-
тронні сервіси https://e-services.msp.gov.ua, 
https://subsidii.mlsp.gov.ua та у телефонному 
режимі по телефону «гарячої лінії» 2-15-85.

Начальник управління Таїса Кондратюк

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ
Про корупційні правопорушення та інші 

службові зловживання з боку посадових осіб 
та працівників підрозділів Романівського ра-
йонного сектору Управління ДСНС України у 
Житомирській області ви можете повідомити 
письмово за адресою: 10008, м. Житомир, 
вул. Святослава Ріхтера, 33Г, звернутися 
електронним листом на адресу: sbu@zt.dsns.
gov.ua або за телефоном (0412) 48-03-47.

Також діє телефон довіри Управління 
ДСНС України у Житомирській області (0412) 
42-15-00, 42-15-01,42-15-02 та телефон до-
віри Управління внутрішнього аудиту та 
протидії корупції ДСНС України (044) 289-
12-41, електронна адреса: terminova_upk@
dsns.gov.ua.

Начальник Романівського РС Василь Гурін

Привітання 
Компанія «Вівад 09» вітає та зичить усього най-

кращого своїм працівникам, які відзначили день на-
родження у першій половині березня. Це Хомик Павло 
Володимирович, Бойченко Ганна Іванівна, Данилко 
Наталія Анатоліївна, Барчук Анатолій Олексійович, 
Вовк Іван Миколайович, Мартинюк Євгена Петрівна, 
Пелешок Віктор Олександрович, Подважук Світлана 
Олександрівна, Гончарук Галина Іванівна, Вонсович 
Віктор Владиславович, Дорощук Олег Юрійович, 
Рибак Ірина Миколаївна, Зданівський Віктор Олек-
сандрович, Бобрівник Світлана Петрівна, Мартинюк 
Микола Володимирович, Мусійчук Наталія Сергіївна, 
Проботюк Ярослав Володимирович, Швець Світлана 
Михайлівна, Янко Оксана Михайлівна, Ясир Оксана 
Олександрівна, Архипчук Валерій Васильович, Бусько 
Ігор Васильович, Прус Олександр Павлович.

Спасибі за працю, красиві люди,
За серце, відкрите добру повсякчас.

За те, що в щасливу і скрутну годину
Ми можем надії покласти на вас.

Хай стелиться добра життєва дорога,
Будьте ж щасливі, веселі, здорові.

Тож зичим вік довгий прожити,
Щоб всіх на сторіччя могли запросити.

Шановні землевпорядники!
У цей чудовий весняний день щиро вітаємо вас 

з нагоди професійного свята – Дня землевпорядника.
Земля – наше основне національне багатство, 

яке перебуває під особливою охороною держави.  
Це наша святиня, годувальниця, невичерпне дже-
рело натхнення українського народу.

Ви турбуєтесь про охорону, збереження, ро-
зумне та раціональне використання земельних 
ресурсів району.

Успіхів вам на професійній ниві, довгих років 
життя та усіх земних щедрот!

З повагою
голова районної 

державної адміністрації В. В. Флуд
голова районної ради О. П. Кондратюк
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На Романівщині оголосили  
до 3 квітня карантин

12 березня в Рома-
нівській райдержад-
міністрації відбулося 
засідання районної 
комісії з питань тех-
ногенно-екологічної 
безпеки та надзви-
чайних ситуацій 
щодо заходів запо-
бігання поширенню 
нової корона вірусної 
інфекції (COVID-19).

На засіданні було прийня-
то ряд рішень, зокрема Рома-
нівським відділом освіти було 
прийняте наступне рішення: 
«через загрозу коронавірусу 
Уряд України оголосив загально-
національний карантин з 12 бе-
резня до 3 квітня 2020 року. 
Карантин передбачає закриття 
всіх навчальних закладів (шкіл, 
садочків, вишів, мистецьких та 
спортивних шкіл).

З метою вживання профі-
лактичних, санітарно-епідемі-
ологічних і протиепідемічних 
заходів, спрямованих на попе-
редження захворювання, відділ 
освіти райдержадміністрації ре-
комендує призупинити освітній 
процес в навчальних закладах 
району з 12 березня до 3 квітня 
2020 року.

Рекомендовано дотримува-
тися правил техніки безпеки 
життєдіяльності, правил осо-
бистої гігієни під час перебу-
вання вдома та попередити про 
обмеження перебування учнів 
у громадських місцях.

Керівникам закладів за-
гальної середньої освіти забез-
печити дистанційну форму 
навчання учнів про порядок 
проведення якої повідомити 
і учнів і батьків».

Нагадаємо, що депутатами 
Романівської районної ради сьо-
мого скликання на 39 сесії від 
6 березня 2020року було при-
йняте рішення про виділення 
150тис. грн для запобігання 
поширенню корона вірусної 
інфекції: «Романівській лікар-
ні» – 50тис.грн, КУ УПМСД та 
Романівському відділу освіти – по 
50тис. грн.

Головний лікар КУ ЦПМСД 
Олександр Галяс повідомив, 
що в ЦМПСД облаштували 
кабінет, у якому здійснюва-

тимуть прийом хворих з під-
озрою на коронавірус, який 
знаходиться на першому по-
версі поліклініки.

М і н іс т ерс т вом  охорон и 
здоров’я розроблено «пам’ятку 
про самоізоляцію» для тих, хто 
приїхав із країн, де зареєстрова-
ні випадки коронавірусу. Таким 
особам рекомендують пройти 
«обсерватор у домашніх умовах», 
зменшивши контакти з родича-
ми та іншими людьми, щоб за-
побігти можливому поширенню 
інфекції.

Що означає 
«самоізоляція»?

Самоізоляція – це, в першу 
чергу, утримання від контак-
ту з іншими для того, щоб 
зменшити ризик інфікування. 
Самоізоляція виключає будь-
які ситуації, коли ви тісно 
контактуєте з іншими людьми 
(наприклад, близький контакт 
віч-на-віч на відстані менше, 
ніж 2 метри, або тривалістю 
понад 15 хвилин).

Виключенням є лише звер-
нення за медичною допомогою 
(тільки після консультації теле-
фоном).

Якщо ви не впевнені, чи по-
требуєте ви самоізоляції, або не 
знаєте, до кого звернутися, будь 
ласка, зателефонуйте на Урядову 
гарячу лінію: 1545

Для кого потрібна 
самоізоляція?

Самоізоляція потрібна, в пер-
шу чергу, якщо:

 ● Ви очікуєте результатів 
тесту на новий коронавірус 
СОVID-19.

 ● Якщо ви близько контакту-
вали з особами, що захворіли на 
СОVID –19.

 ● Якщо ви нещодавно по-
вернулись із провінції Хубей 
Китайської Народної Республі-
ки, Ірану, Північної Кореї окре-
мих регіонів Італії (Ломбардія, 
П’ємонт та Венето) або з інших 
країн про які повідомляється 
на сайті Міністерства охорони 
здоров’я України – навіть якщо 
у вас відсутні симптоми.

 ● Якщо ви нещодавно повер-
нулись із Китаю (окрім провінції 
Хубей), Таїланду, Японії, Півден-
ної Кореї, Сінгапуру, Малайзії, 
Тайваню та відчуваєте кашель, 
ускладнення дихання та/або під-
вищення температури.

Скільки триває 
самоізоляція?

Якщо вам було рекомендо-
вано або ви прийняли рішення 
про самоізоляцію, вона повинна 
тривати не менше, ніж 14 днів 
з дати настання випадку, який 
став причиною самоізоляції (по-
дорож, 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 
та гостей. Поясність це друзям 
та родичам, а також обговоріть 
можливість дистанційної роботи 
із роботодавцем.

Збережіть контакти вашого 
лікаря та попередньо повідомте 
його про причини рішення про 
самоізоляцію, а також оберіть 
контактну особу з кола ваших 

друзів або родичів, до кого ви 
будете звертатись в першу чергу 
за допомогою.

Що робити, якщо  
Ви проживаєте не одні?

Якщо ви проживаєте з сім’єю 
чи сусідами, потрібно ізолюва-
тись в окремій кімнаті, яка добре 
провітрюється. Якщо є можли-
вість користуватись окремою 
ванною кімнатою та/або туа-
летом, а також готувати їжу та 
харчуватись окремо – зробіть це.

Не забувайте про загальну 
гігієну, регулярне миття рук 
із милом, прибирання, в тому 
числі вологе прибирання по-
верхонь, гігієну кашлю, вико-
ристовуйте одноразові серветки 
та хустинки. Під час необхідних 
контактів із людьми завжди 
одягайте медичну маску та ви-
кидайте її після використання 
або забруднення.

Якщо у вас є домашні улю-
бленці, ізолюйте себе від них 
також, або хоча б максимально 
мінімізуйте контакт із ними.

Як організувати доставку 
харчових продуктів?

Спробуйте мінімізувати по-
ходи в магазини. 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 у Вас виникла гостра 
необхідність покинути місце 
самоізоляції -одягайте маску та 
мінімізуйте контакти із людь-
ми. Користуйтесь антисептиком 
для рук та дотримуйтесь гігієни 
кашлю.

Що робити, якщо уВас 
з’явились симптоми?

Якщо під час самоізоля-
ції у Вас з’явились симптоми 
(кашель, ускладнене дихання, 
підвищена температура, діа-
рея), – негайно зверніться за ме-
дичною допомогою та повідомте 
про свою історію подорожей 
і можливі контакти з особами, 
хворими на гострі вірусні захво-
рювання.

Матеріальна  
допомога учасникам  
АТО та членам сімей 
загиблих в зоні АТО

Лариса Бджілка

У першій половині березня 2020 
року комісією при Романівській РДА 
було розглянуто сім заяв щодо надання 
матеріальної допомоги учасникам АТО 
та членам сімей загиблих в зоні АТО. Від-
повідно до поданих заяв було прийняте 
наступне рішення: виділити з районного 

бюджету матеріальну допомогу учасни-
кам АТО та членам загиблих у зоні АТО 
сімей в сумі 7500 грн: 3-м сім’ям загиблих 
було виділено по 2 тис. грн та між двома 
учасникам АТО розподілено 1500 грн.

Довідково
Протягом 2019 року відповідною 

комісією було розглянуто 84 звернення 
та розподілено з районного бюджету 
майже 100000 грн.

Народні синоптики 
прогнозують  
мінливе літо

Літо 2020-го року буде 
екстремальним і  мінли-
вим. Синоптики говорять, 
що слід очікувати тропічні 
зливи, урагани, сильні вітри 
і град, а також несподівані 
температурні стрибки. На-
родні синоптики Володимир 
Деркач і Леонід Горбань про-
гнозують з перших днів літа 
зливи, що принесуть потужні 
пориви вітру і град.

З середини червня повітря 
прогріється місцями до +24 
град. С. Суха і помірно тепла 
погода протримається до кін-
ця місяця, потім на українців 
чекають потужні дощі з різ-
кими перепадами темпера-
тур. По-справжньому літо 
вступить у права лише після 
5-го липня. Термометри підні-
муться вище 30 град. С, опа-
дів практично не очікується 
до кінця липня. А от у серпні 
в Україні спостерігатимуться 
справжні погодні гойдалки. 
Перша частина місяця буде 
спекотною, а у другій помітно 
похолодає, місцями навіть до 
+18 град. С.

За педпрацівниками 
на період карантину 
зберігається середня 
заробітна плата

Відповідне роз`яснення 
розмістило на офіційному 
сайті МОН. У ньому сказано, 
що на період обмежувальних 
заходів для педпрацівників 
зберігається середня заробіт-
на плата.

«До нас почали звертатися 
педагоги та скаржитись, що 
у деяких територіях у зв’язку 
із запровадженням карантину 
їх змушують брати неопла-
чувану відпустку на період 
карантину. Таке рішення є 
незаконним, оскільки відпо-
відно до статті 113 Кодексу 
законів про працю України, 
за час простою, коли виникла 
виробнича ситуація, небез-
печна для життя чи здоров'я 
працівника або для людей, 
які його оточують, і навко-
лишнього природного серед-
овища не з його вини, за ним 
зберігається середній заробі-
ток. Щоб нагадати про закон, 
ми підготували лист органам 
управління та керівникам за-
кладів», – відзначила заступ-
ниця міністра освіти і науки 
Любомира Мандзій.

Якщо вчитель (викладач) 
виконує іншу організацій-
но-педагогічну роботу, то 
оплата його праці здійсню-
ється з розрахунку заробіт-
ної плати, встановленої при 
тарифікації.

КОРОТКО  
ПРО ГОЛОВНЕ
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Лише 9 січня, вже після пом-
пезної презентації з передачею 
ключів самим Віктором Разва-
довським, «нову» швидку пере-
реєстрували на Миропільську 
селищну раду, вказавши вартість 
авто у 1 млн 610 тис. грн.

Відтак, на переконання слід-

чих, «станом на дату приймання 
автомобіля швидкої медичної до-
помоги і підписання платіжних 
доручень зазначений автомобіль 
не був переобладнаний в швидку 
допомогу та фактично перебував 
у власності ТОВ «ДУАЦ». Тобто 
головою Миропільської селищної 
ради та директором ТОВ «ДУАЦ» 
внесені завідомо недостовірні ві-
домості до офіційних документів 
щодо фактичної поставки та пе-

редачі автомобіля в необхідній 
комплектації».

Окрім того, правоохоронці пе-
реконані у придбанні авто за зави-
щеною ціною, оскільки фактич-
на вартість переобладнаного під 
«швидку» Volkswagen Transporter, 
за даними з бази даних «Націо-
нальної автоматизованої інформа-
ційної системи Головного сервісно-
го центру МВС України», становить 
все ті ж 524 494,29 грн.

Від «швидких»  
до спецкортежів Путіна

Слід зауважити, що між фір-
мами «Геравіт-2005» та «ДУАЦ», 
які подавали свої пропозиції на 
тендер, існує давній тісний зв'язок. 
І цей зв'язок помітний з першого 
погляду, починаючи з дослідження 
статуту обох товариств.

Незважаючи на різну дату ство-

рення та відмінне місце реєстрації, 
як «Геравіт-2005», так і «ДУАЦ», 
яка перемогла в закупівлі, нале-
жать одним і тим самим людям. 
У рівній частині, себто порівну, 
ними володіють Ірина Матвієць 
та Віктор Чернілевський. Водночас 
вести спільний бізнес їм допома-
гає тісне сусідство – проживають 
вони з історичному центрі Києва 
в сусідніх квартирах.

Така спільна участь у відкритих 
торгах визначається як змова – анти-
конкурентних узгоджених дій, які 
призвели чи можуть призвести до 
недопущення, усунення або обме-
ження конкуренції. Фактично участь 
ТОВ «Геравіт-2005», яке жодного разу 
не перемагало в торгах, мало б га-
рантувати необхідну мінімальну 
конкуренцію для ТОВ «ДУАЦ».

– Хоч кримінальне проваджен-
ня досі триває і остаточного рішення 
про розкрадання бюджетних коштів 
не прийнято, замовник мав відхили-
ти обрану переможну пропозицію. 
Підставою для такого рішення є 
ст. 17 закону, оскільки учасники є 
пов’язаними в розумінні закону, – 
коментує експертка з питань дер-
жавних закупівель Ольга Нос.

Незважаючи на експертні до-
води і наявне розслідування право-
охоронців, голова Миропільської 
ОТГ впевнений у правильності 
власних дій.

– Обирав переможця не я осо-
бисто, а тендерний комітет, і як 
я мав відхилити пропозицію, – 
стверджує очільник громади Вале-
рій Гиндич. – Щодо кримінального 
провадження – це все правоохорон-
ці вважають.

Не переймається криміналь-
ним провадженням і ТОВ «ДУАЦ», 
яке продовжує вигравати тендери 
на постачання не лише «швидких», 
але й спеціальних броньованих 
автомобілів. Зокрема, лише для 
державної поліції охорони у Ки-
єві товариство продало вживаних 
броньованих автомобілів майже 
на 5 млн грн.

Географія продажів спецавто-
мобілів не обмежується держав-
ними структурами України. На 
сайті «ДУАЦ» віднаходимо відео, 
в якому товариство пишається 
поставленим спецавтомобілем 
в Єреван. У відзнятому сюжеті 
російський телеканал «Росія 24» 
рекламує переобладнаний укра-
їнською фірмою автомобіль, яким 
скористався для переговорів і селфі 
навіть Володимир Путін…

Чи варто після цього сумніва-
тися в тому, що окрім грошових 
знаків, незалежно від того, як вони 
отримані, у житті таких бізнесме-
нів, як і багатьох посадовців, інших 
цінностей не існує.

Банк виставив рахунок за картку,  
якою ви не користувалися: що робити?

У Нацбанку дали 
роз̀ яснення, як вчи-
нити, коли банк само-
вільно відкрив вам 
кредит, щоб списува-
ти з нього борги за об-
слуговування картки. 
А суми іноді «набіга-
ють» по 20 тис. грн.

Як зазначають у Національ-
ному банку України, кожна третя 
скарга українців до них стосується 
кредитних відносин з банком. До-
сить поширеною є проблема, коли 
клієнт банку 2–3 роки не корис-
тувався карткою, обслуговування 
якої, до прикладу, складає 20 грн 
у місяць, а потім виявляється, що 
у нього є чимала заборгованість 
перед банком, скажімо, 20 тис. грн. 
«Справа в тому, що банк самостій-
но відкрив кредитний ліміт, щоб за 

рахунок нього списувати кошти за 
обслуговування картки. Водночас 
споживач не підписував із банком 
кредитного договору, а також не 
отримував від банку інформації 
про реальну річну процентну 
ставку за відкритим кредитом та 
про платежі у випадку простро-
чення», – інформують у НБУ.

Що робити?
Для вирішення ситуації реко-

мендується:

1. Звернутися до банку і повідо-
мити про відсутність кредитного 
договору з установою. «Поясніть 
працівникам банку, що вам не на-
давалась інформація про реальну 
річну процентну ставку, загальну 
вартість кредиту, платежі у випадку 
прострочення», – радять у Нацбанку.

2. Наголосіть, що вимоги банку 
про погашення боргу за кредитом є 
безпідставними, адже банк списав 
борг та відсотки за рахунок кредиту, 
на який ви навіть не погоджувалися.

3. Банк упродовж місяця по-
винен відповісти вам. Якщо ж 
відповідь вас не задовольнила, 
зверніться до Національного банку. 
«Профільний підрозділ – управ-
ління захисту прав споживачів фі-
нансових послуг – розгляне скаргу 
і звернеться до банку за пояснення-
ми, якщо ваші права справді були 
порушені», – рекомендують у НБУ.

Як показує практика, банки пе-
реважно погоджуються з наведени-
ми аргументами і списують борг.

МІЛЬЙОННА АФЕРА  
за «підтримки» екснардепа

Продовження. 
Початок на стор. 1  

 Екснардеп Віктор Развадовський у новій швидкій  ДУАЦ та Геравіт-2005 разом подали заявку на тендер

 Скріншот з Статуту Геравіт-2005

 Скріншот з статуту ДУАЦ Путін в автомобілі, поставленому ТОВ ДУАЦ

 Селфі Путіна в автомобілі ТОВ ДУАЦ
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Лариса Бджілка

У Романові відре-
монтують дороги.

13 березня у Романові відбула-
ся позачергова 53 сесія селищної 
ради 7-го скликання з наступним 
порядком денним:

1. Ремонт доріг у селищі Ро-
манів;

2.  Про укладення угоди 
з Л-Пласт «Полісся» щодо ре-
конструкції даху у Романівському 
центрі розвитку дитини;

3. Про внесення змін до се-
лищного бюджету на 2020 рік;

4. Про розгляд відношення 
Романівського КП «Сервіс»;

5. Про розгляд подання Но-

воград-Волинського Управління 
Державної податкової служби 
ГУ ДПІ у Житомирській облас-
ті щодо погашення податкового 
боргу Романівського КП «Сервіс»;

6. Про розгляд відношення 
Романівської районної організа-
ції спілки ветеранів Афганістану;

7. Про надання матеріальної 
допомоги громадянам селища;

8. Про обмеження роботи ка-
фе-барів на території селищної 
ради в зв’язку із карантином;

9. Про розгляд земельних пи-
тань.

З приводу питання ремонту 
доріг велася досить тривала дис-
кусія. Стосувалася вона наступ-
ного – на яку суму укладати угоду 
з виконавцем за виконання робіт. 
Кожен депутат наполягав, щоб 
ремонт дороги пройшов саме на 
тому виборчому округу, де він був 
обраний, майже кожен обранець 
висловив свою думку. Зрештою 
депутатами було прийняте рішен-
ня про проведення ремонтних 
робіт на дорогах селища Романів 
на 3000000 грн. 

Тож тепер з нетерпінням чека-
тимемо покращення покриття на 
дорогах Романова.

НКРЕКП затвердила міні-
мальний розмір плати за до-
ставку газу. Рішення торкнеться 
нових споживачів, домогоспо-
дарств, які споживають газ менше 
дев’яти місяців і які не користува-
лись газом. Розмір мінімального 
платежу по Житомирській об-
ласті становитиме від 3,5 грн до 
28 грн на місяць. Новація діятиме 
з 1 січня 2020 року.

Розмір мінімальної плати для 
жителів Житомира та Житомир-
ської області буде розрахований 
залежно від наявності газового 
обладнання.

�� Домогосподарство 
з газовою плитою:

39 куб. м * 1,068 грн. / 12 міс. = 
3,47 грн у місяць

�� Домогосподарство 
з плитою та газовою ко-
лонкою:

126 куб. м * 1,068 грн. / 12 міс. 
= 11,21 грн у місяць

�� Домогосподарство 
з автономним опаленням:

314 куб. м * 1,068 грн. / 12 міс. 
= 27,95 грн у місяць

Оновлені рахунки споживачі 
отримають у квітні. Тим, хто вже 
сплатив за квитанціями у січні 
та лютому, буде здійснено пере-
рахунок. Кошти залишаться на 
особових рахунках споживачів. 
Для цього непотрібно писати 
окремих заяв та звертатись до 
контакт-центру.

За розподіл потрібно платити 
навіть тоді, коли споживач не ви-
користовує газ в окремі періоди, 
тому що газорозподільну систему 
необхідно обслуговувати і постій-
но утримувати у справному стані.

Також у березні житомиряни 
отримають дві квитанції за газ, 
але на одному аркуші. Отриму-
ючи платіжки, споживачі бачать 
ніби один документ. Однак на од-
ному аркуші паперу розміщено 
дві квитанції, на яких зазначені 

два різні розрахункові рахунки.
Нагадаємо, 24 грудня 2019 

року НКРЕКП було прийняте 
рішення вилучити з рахунків за 
газ плату за його доставку. Вже 
у січні споживачі природного газу 
отримали два окремих рахунки: 
один – за газ, другий – за його роз-
поділ. Вартість послуг з доставки 
газу була виключена із загального 
рахунку за газ і виставлена окре-
мою квитанцією. Раніше вартість 
доставки газу була врахована 
у ціні газу. Щомісячний платіж за 
доставку газу розраховується на-
ступним чином: індивідуальний 
об’єм використаного газу ділиться 
на 12 частин та помножується на 
діючий тариф на доставку газу – 
1,068 грн.

«Житомиргаз» піклується про 
своїх споживачів і співробітників 
та переходить в режим онлайн. 

З 12 березня до 3 квітня центри 
обслуговування клієнтів та адмін-
будівля «Житомиргазу» працюва-
тимуть дистанційно.

З а  р е к о м е н д а ц і я м и 
Мінохоронздоров’я ризик захво-
рювання на коронавірус зменшу-
ється у разі уникнення людних 
місць.

Онлайн і телефонні сервіси, 
які допоможуть вирішити «газо-
ві» питання, не виходячи з дому:

– особистий кабінет на сайті 
104.ua;

–   м о б і л ь н и й  д о д а т о к 
104Mobile для Android;

–   м о б і л ь н и й  д о д а т о к 
104Mobile Light для iPhone;

– чат-бот «7104ua» у Viber;
– електронна пошта: contact@

zt.104.ua
–   к о н т а к т - ц е н т р : 

0412-55-80-04 та 067–33–38–104.

В ОНЗ «Романівська гімна-
зія» на початку лютого про-
йшла робоча нарада за участі 
керівників району та депутата 
Житомирської обласної ради 
Ігоря Ходака, під час якої обго-
ворювали питання продовжен-
ня робіт по облаштуванню вхід-
ної групи Романівської гімназії, 
зокрема про укладання плитки 
та заміну огорожі вхідної час-
тини. Крім того, розглядалися 
шляхи вирішення наступних 
питань:

1. Облаштування майданчика 
для посадки-висадки учнів за-
кладу;

2. Освітлення території;
3. Організація відеоспосте-

реження на території закладу;
4. Забезпечення на зимовий 

період твердим паливом ОНЗ 
«Романівська гімназія».

Вирішення даних питань 
перебуває на контролі місцевої 
влади та на особистому контролі 
депутата Житомирської обласної 
ради Ігоря Ходака.

Дати пробного тес-
тування змінено через 
карантин.

Пр о  ц е  п о в і д ом л я є  Ві -
нницький регіональний центр 
оцінювання якості освіти. «Із 
метою запобігання поширенню 
на території України коронаві-
русу COVID-19, на виконання 
Постанови Кабінету Міністрів 
України № 211 від 11 березня 
2020 року було ухвалено рішен-
ня про перенесення дат про-
ведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання»,  – 
йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тестування 
з української мови і літератури 
проходитиме 4 квітня 2020 року, 
тестування з інших навчальних 
предметів – 11 квітня 2020 року.

У Вінницькому регіональ-
ному центрі оцінювання якос-
ті освіти звертають увагу, що 
учасники пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання мають 
повторно видрукувати запро-
шення-перепустки.

Дати визначення результатів 
обіцяють повідомити додатково.

Депутат Ігор 
Ходак працює 
на окрузі

Через 
коронавірус 
перенесли 
пробне ЗНО

Дорогам таки бути кращими

Мінімальна плата за доставку 
газу по Житомирській області 
та новий формат квитанцій
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Суп із сочевиці
• Інгредієнти: картопля 4–5 шт., сочевиця 1–1,5 

склянки, 1 цибулина, 1 морквина, селера сушена або 
свіжа, перець чорний мелений, гриби (за бажанням) – 
100–200 г, 2–3 ст. л. рослинної олії.

• У киплячу воду викласти сочевицю, попередньо 
посоливши її, потім, поваривши хвилин 10, додаємо 
порізану картоплю і нарізану цибулю (без смаження), 
на тертці тремо невелику моркву і також без пасеру-
вання додаємо в суп.

• Варимо суп 20 хвилин, додаємо за смаком перець, 
у кінці варіння додаємо рослинну олію і селеру.

• Гриби можна використовувати за бажанням – 
якщо так, тоді треба викласти в киплячий бульйон 
на самому початку приготування або, попередньо 
підсмаживши, додати у кінці варіння страви.

Салат з квасолі з грибами
• Інгредієнти: червона квасоля консервована – одна 

банка, (можна і самим зварити), будь-які гриби ма-
риновані (у тій же пропорції, що і квасоля), пісний 
майонез, цибуля ріпчаста, олія рослинна, сіль, чорний 
мелений перець.

• Очищені цибулини ріжемо вздовж. У казанку 
пасеруємо цибулю у рослинній олії. Тут же додаємо 
гриби і обсмажуємо разом із цибулею ще кілька хви-
лин (приблизно 5–7) на середньому вогні.

• У приготовану ємність викладаємо промиту 

заздалегідь червону квасолю, до неї додаємо добре 
охолоджені гриби з цибулею, сіль і перець за смаком. 
Заправляємо все пісним майонезом.

Кальмари з горіхами
• Інгредієнти: 4 тушки кальмара, жменя волоських 

горіхів, 2 скибочки білого хліба, 3 зубчики часнику, 
лимон, 1/2 ложки рослинної олії.

• Кальмари почистити і п’ять хвилин проварити 
їх в киплячій підсоленій воді.

• Охолодити, очистити від залишків шкірки. На-
різати смужками і змішати з соусом (перекрутити 
через м’ясорубку горіхи з часником; хлібний м’якуш, 
розмочений у воді, віджати і, збиваючи, потроху 
підмішати горіхово-часникову пасту, лимонний сік 
і рослинну олію).

• Прикрасити тонкими кружальцями лимона.

Якщо ви помічаєте, 
як сусіди білять де-
рева пізньою осінню, 
перед настанням мо-
розів, і не розумієте 
чому – читайте далі.

Більшість садівників вже знає: 
правильно білити дерева восени. 
Але неякісна побілка може зми-
тися під напором осінніх дощів 
або мокрого снігу, і до лютого від 
неї не залишиться і сліду. Помі-
чаючи це, дачники вважають, що 
можна оновити білила на деревах 
у квітні, а то і в травні. На жаль, 
ця логіка хибна.

Основною причиною побіл-
ки дерев вважаються сонячні 
опіки і ураження морозами, які 
з'являються на корі плодових 
і декоративних дерев в результаті 
різких перепадів температури. 
Вдень стовбур нагрівається, на 
ньому тане сніг, потрапляючи 
в тріщини і складки, а вночі вода 
замерзає, розриваючи кору. Най-
частіше це відбувається у другій 
половині лютого або на початку 
березня, але в регіонах з неста-
більною зимовою температурою 
може статися і раніше, в тому 
числі на початку зими.

Шар білої фарби або вап-
няного розчину на стовбурі 
і скелетних гілках дозволяє не 
тільки відштовхувати сонячне 
світло і менше нагріватися, але 
і захищати дерево від проникнен-
ня вологи в отвори на корі. Саме 
для того, щоб захистити дерева 
від зимових травм, їх білять піз-
ньою осінню, після того, як опаде 
листя, але до настання морозів.

Зрозуміло, осіння побілка 
дерев – це не панацея від усіх 
хвороб, а лише їх профілак-
тика, а точніше, одна з частин 
профілактичного комплексу за-
ходів. І для того, щоб отримати 
максимальний результат, дерева 
потрібно підготувати до нанесен-

ня речовини для побілки, тобто 
почистити.

Саме восени на корі накопи-
чується максимум моху і лишай-
ників, але в той же час, завдяки 
великій кількості дощових днів, 
вони розм'якшуються і досить 
легко знімаються з кори. Для 
цього потрібно взяти жорстку 
щітку і ошкурити всі сумнівні ді-
лянки. Після цього дерево бажа-
но обробити протигрибковими 
препаратами і лише через 2–3 
дні білити.

Навесні чистити кору де-
рев не варто, оскільки будь-яка 
травма може позначитися як на 
їх цвітінні і плодоношенні, так 
і на комахах-шкідниках, а зна-
чить хвороботворним бактеріям 
в теплу пору року легше буде на-
шкодити рослинам.

Чому марно  
білити дерева навесні

Як ви вже зрозуміли, осно-
вну користь від побілки дерева 
отримують у період з кінця зими 
до початку весни. А потім і сонце, 
не відбиваючись від снігу, стає 
м'якшим, і листя прикриває кору 
від опіків, і морозів вже немає. До 
того ж навесні настає час інших 
обробок, покликаних боротися 
з комахами і хворобами плодових 
і декоративних дерев.

Якщо ви не побілили дерева 
восени або побілка не перене-
сла вологості і облізла зі ствола, 
повторне фарбування варто 
проводити не пізніше середини 
лютого і тільки при температурі 
вище 5 °C.

Не встигаєте зробити цього 
з об'єктивних причин? Тоді не 
робіть в принципі, відклавши це 
до осені. Занадто пізня побілка, 
при якому фарба чи вапно по-
трапляють на бруньки, листя 
або бутони, здатна погубити 
весь потенційний урожай або 
послабити дерева.

Джерело – Ukr.Media

Гороскоп на тиждень 18 - 24 березня

 Смачного!

ОВЕН
Ваш авторитет по-

мітно зросте, а особиста 
чарівність допоможе успішно 
вирішити професійні проблеми. 
А ще побачите, хто є хто.

ТЕЛЕЦЬ
Якщо намагаєтеся 

робити, як краще, а ви-
ходить, як завжди, – це знак того, 
що ви не зовсім розумієте, що 
власне робите.

БЛИЗНЮКИ
Зірки обіцяють при-

ємні зміни в особисто-
му житті. Можливий 

новий роман, чи освідчиться 
людина, яку раніше вважали 
просто другом.

РАК
Геть сумніви у влас-

них силах та можливос-
тях! Поверніться до незаверше-
них справ, постарайтеся вчасно 
усунути неточності.

ЛЕВ
Цього тижня ви 

схильні захоплюватися 
й не доводити до кінця розпо-
чате. Побережіть себе на роботі 
та вдома.

ДІВА
Час змінювати своє 

життя. Забудьте про 
невдачі. Дайте спокій 

старим проблемам та сконцен-
труйтеся на нових ідеях.

ТЕРЕЗИ
Опинитеся у потріб-

ний час у потрібному 
місці. На роботі ретельно 

виконуйте свої обов'язки, не ви-
пускайте з уваги дрібниць.

СКОРПІОН
На вас чекають успіх 

у справах, кар'єрне 
зростання і помітний прибуток. 
Усі ваші зусилля та вкладення 
недаремні.

СТРІЛЕЦЬ
Цей тиждень спри-

ятиме діловій актив-
ності, реалізації нових ідей та 
планів. Тільки їх бажано ще раз 
проаналізувати.

КОЗЕРІГ
Не варто в усьому 

шукати вигоду. Просто 
робіть свою справу й по змозі 
допомагайте іншим.

ВОДОЛІЙ
Обставини можуть 

виявитися сильніши-
ми за вас. Не переван-

тажуйте себе даремною робо-
тою, краще зробити менше, але 
більш якісно.

РИБИ
Ситуація зараз спри-

яє серйозним та відпо-
відальним рішенням. Без осо-
бливих коливань впроваджуйте 
в життя ваші плани.

Білити чи не білити 
дерева навесні?

Куточок САДІВНИКА

18
березня
середа

19
березня
четвер

20
березня
п’ятниця

21
березня
субота

22
березня
неділя

23
березня

понеділок

24
березня
вівторок

+ 1°
+ 10°

+ 4°
+ 16°

+ 6°
+ 10°

+ 1°
+ 6°

- 4°
- 1°

- 4°
+ 1°

- 4°
+ 4°

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"
12.25 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
13.10 #ВУКРАЇНІ
13.45,00.00 Бюджетники
14.20 Д/ц "Аромати Півден�

ної Африки"
15.10 UA:Фольк
16.15 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
17.30 Перша шпальта
18.20,03.15 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.25,03.00  UA:Спорт
21.35  Зворотний відлік"

1+1

09.25,18.00 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.20,12.20, 12.55 "Любий,
ми переїжджаємо"

13.15 "Міняю жінку"
14.30 "Світ навиворіт
15.25, 17.10 Т/с "Величне

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

Віра" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"
00.30 "Голос країни 10"

²ÍÒÅÐ

09.50,18.00 "Стосується
кожного"

11.40, 12.25 Х/ф "Жандарм
із Сен�Тропе"

14.00 Х/ф "Жандарм у
Нью�Йорку"

15.50 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.45 Х/ф "Пригоди Шер�

лока Холмса і докто�
ра Ватсона

ÑÒÁ

9.20 Слідство ведуть ек�
страсенси 16+

10.15,18.55 Один за всіх
11.10 Таємниці ДНК 16+
12.05 МастерШеф 12+
15.30 Хата на тата 12+
17.25,21.55 Відлік часу
17.30,22.00 Вікна�Новини
18.00, 01.05 Т/с "Сліпа" 12+
20.05,22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі"
23.00 Т/с "Подвійне життя"

ICTV

09.10,19.10 Надзвичайні
новини

10.15 Х/ф "Нація при�
бульців" 16+

11.55, 13.20 Х/ф "Одинак"
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф "Битва ти�

танів" 16+
16.55 Х/ф "Сьомий син"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Теорія змови
21.20 Т/с "Нюхач�4" 16+
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф "Народження

нації" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Діти проти зірок
11.20 Х/ф "Людина зі

сталі" 16+
14.20 Х/ф "Людина � мура�

ха" 16+
16.30 Х/ф "Залізна люди�

на 3" 16+
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.00 Х/ф "Сутінки" 16+
23.20 Х/ф "Полювання на

янголів" 16+

ÍÒÍ

08.40 Х/ф "Акція"
10.25, 22.30 Т/с "Міст"
12.50 "Таємниці світу"
14.05,04.35 "Правда життя"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.45 Х/ф "Сліди апос�

толів" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,02.00 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20 Реальна містика
14.20 Агенти
17.00 Історія злочину 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/c "Зречення" 12+
23.30 Х/ф "Доля Марії"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.25 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
13.10,22.15 Святі та грішні
14.20 Д/ц "Аромати Півден�

ної Африки"
15.10,00.00 #ВУКРАЇНІ
15.45 Бюджетники
16.15 Д/ц "Особливий загін"
17.30 Схеми.
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.30,23.50  UA:Спорт
21.40 Наші гроші
02.30 Зворотний відлік"

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20, 12.55 "Любий,
ми переїжджаємо"

13.15 "Міняю жінку"
14.30 "Світ навиворіт
15.30, 17.10 Т/с "Величне

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

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

²ÍÒÅÐ

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

ти Мелек" 12+
13.00 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50 Т/с "Дурна кров" 16+
14.45,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Х/ф "Пригоди Шер�

лока Холмса і докто�
ра Ватсона

ÑÒÁ

07.00 Все буде добре!
11.35 МастерШеф 12+
15.25 Хата на тата 12+
17.25,21.55 Відлік часу
17.30,22.00 Вікна�Новини
18.00, 01.05 Т/с "Сліпа" 12+
18.55 Один за всіх 16+
20.05,22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі"
23.00 Т/с "Подвійне життя"

ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини

10.00 Теорія змови
10.55, 13.15 Х/ф "Королі бо�

улінгу" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Нью�йоркське

таксі"
15.10,  21.25 Т/с "Нюхач�4"
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
22.50 Х/ф "Каратель" 16+
01.00 Х/ф "Радник" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 Х/ф "Бетховен"
11.00 Т/с "Завзяті домо�

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

блондинок? 12+
21.10 Х/ф "Сутінки. Сага.

Новий місяць" 16+
23.30 Х/ф "Сага про чудо�

висько" 18+
01.20 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Міцний горі�
шок"

10.35, 22.30 Т/с "Міст"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00,04.05 "Правда життя"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.45 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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

справедливості 12+
17.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/c "Зречення" 12+
23.20 Контролер
00.00 Х/ф "Нічна фіалка"

16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.25 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
13.10 Енеїда
14.20 Д/ц "Аромати Півден�

ної Африки"
15.10 Святі та грішні
16.15 Д/ц "Особливий загін"
17.30 Наші гроші
18.20,03.15 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.30,23.50  UA:Спорт
21.40 Дрогорбич 101/1
22.40 Бюджетники
00.00 Спільно

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20, 12.55 "Любий,
ми переїжджаємо"

13.15 "Міняю жінку"
14.30 "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 "Світ навиворіт
01.10 Т/с "Школа" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

ти Мелек" 12+
13.00 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50 Т/с "Дурна кров" 16+
14.45,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Х/ф "Розмах крил"

ÑÒÁ

06.00, 09.10 Т/с "Коли ми
вдома. Нова історія"

07.00 Все буде добре!
08.50 Т/с "Коли ми вдома"
11.00 МастерШеф 12+
14.35 Хата на тата 12+
17.25,21.55 Відлік часу
17.30,22.00 Вікна�Новини
18.00, 01.05 Т/с "Сліпа" 12+
18.55 Один за всіх 16+
20.05, 22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі"
23.00 Т/с "Подвійне життя"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.55, 01.00 Х/ф "Чорні

мітки" 16+
12.35, 13.20 Х/ф "Пляж" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.15, 16.20, 21.25 Т/с "Ню�

хач�4" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.10 Х/ф "У пеклі" 18+
02.30 Стоп�10

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Х/ф "Бетховен 2"
11.00 Т/с "Завзяті домогос�

подарки" 16+
13.00 Шалена зірка 12+
15.20,19.00 Суперінтуїція
21.00 Х/ф "Сутінки.
23.10 Х/ф "Темні коридори"
01.00 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "До Чорного
моря"

10.25, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.05,04.00 "Правда життя"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.45 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

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

справедливості 12+
17.00 Історія злочину 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/c "Зречення" 12+
23.30 Х/ф "Зворотний кви�

ток" 16+
01.30 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.25 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.20 Д/ц "Аромати Півден�

ної Африки"
15.10 Енеїда
16.15 Д/ц "Особливий загін"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.20,03.15 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.30,23.50  UA:Спорт
21.40 Схеми. Корупція в де�

талях
22.15 Т/с "Епоха честі"
00.00 Перша шпальта

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20, 12.55 "Любий,
ми переїжджаємо"

13.15 "Міняю жінку"
14.30 "Світ навиворіт
15.30, 17.10 Т/с "Величне

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

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

²ÍÒÅÐ

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

ти Мелек" 12+
13.00 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50 Т/с "Дурна кров" 16+
14.50,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Х/ф "Страх висоти"

ÑÒÁ

06.00, 10.20 Т/с "Коли ми
вдома. Нова історія"

07.00 Все буде добре!
08.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.15 МастерШеф 12+
14.50 Хата на тата 12+
17.25,21.55 Відлік часу
17.30,22.00 Вікна�Новини
18.00, 01.05 Т/с "Сліпа" 12+
18.55 Один за всіх 16+
20.05, 22.45 Т/с "Ніщо не

трапляється двічі"
23.00 Т/с "Подвійне життя"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.00 Секретний фронт
10.50, 13.20 Х/ф "Каратель"
12.45,15.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Шанхайський

перевізник" 16+
15.10, 16.20, 21.25 Т/с "Ню�

хач�4" 16+
17.50 Т/с "Рішає Оністрат"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.15 Х/ф "Одинак" 16+
00.20 Х/ф "У пеклі" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.10 Х/ф "Затура"
11.00 Т/с "Завзяті домо�

господарки" 16+
13.00 Шалена зірка 12+
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Сутінки
23.10 Х/ф "Оселя тіней"
01.20 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Живіть у ра�
дості"

10.25, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.05,18.20 "Правда життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.45 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,02.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20 Реальна містика
14.20,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/c "Зречення" 12+
23.20 Слідами
00.00, 02.15 Х/ф "Це моя

собака"

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.25 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
13.10 Д/ц "Браво, шеф!"
14.20 Д/ц "Аромати Чілі"
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/ц "Особливий загін"
17.30,00.00, 04.15 Схеми.
17.55 VoxCheck
18.20,03.15 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.30,23.50  UA:Спорт
21.40 Перша шпальта
22.15 Т/с "Епоха честі"

1+1

07.00,08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 04.25
ТСН

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20, 12.55 "Любий,
ми переїжджаємо"

13.15 "Міняю жінку"
14.30 "Світ навиворіт
15.30, 17.10 Т/с "Величне

століття. Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25,22.30 "Ліга сміху
00.35 "#Гуднайтшоу Валерія

Жидкова"
²ÍÒÅÐ

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

ти Мелек" 12+
13.00 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50 Т/с "Дурна кров" 16+
14.50,15.40, 23.45 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
03.00 Д/п "Прокляття

Скіфських курганів"
ÑÒÁ

06.40 Хата на тата 12+
15.20,18.00, 19.00 Холостяк
17.30,22.00 Вікна�Новини
21.55 Відлік часу
22.45 Небачене Євробачен�

ня 2020
23.00 Т/с "Подвійне життя"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.35, 13.20 Х/ф "Пляж" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф "Політ Фе�

нікса" 16+
16.55 Х/ф "Бібліотекар
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель шоу 12+
22.45 Скетч�шоу "На трьох"
02.10 Х/ф "Нація при�

бульців" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.50 Діти проти зірок
12.00 Х/ф "Сутінки"
23.20 Х/ф "Угода з дияво�

лом" 16+
01.20 Служба розшуку

дітей
01.25 Зона ночі

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.05 "Свідок"

09.00 Х/ф "Загін особливо�
го призначення"

10.30, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50,04.00 "Правда життя"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.45 "Таємниці криміналь�

ного світу"
03.05 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00 Сьогодні

09.30,05.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
12.20,15.30 Т/c "Мій милий

знайда"
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/c "Строк дав�

нини" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Енеїда
10.35 М/с "Книга джунглів"
12.45,21.20 Д/ц "Дикі твари�

ни"
13.55,00.00 Бюджетники
15.00 UA:Фольк
16.00 #ВУКРАЇНІ
17.00 Д/ц "Погляд з середи�

ни"
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Особливий загін"
20.25 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
22.00, 02.30 Х/ф "Вулкан"
05.15 Своя земля

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Х/ф "Мені б у небо"
12.00 Х/ф "1+1" (12+)
14.05 Х/ф "Ігри розуму"
16.40 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка
19.30,05.20 ТСН
20.15,02.05 "Чистоnews
20.25 "Українські сенсації
21.30 "Вечірній квартал
23.25,00.25 "Світське жит�

тя. 2020"
01.25 "Ліга сміху 2020"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Дочки�матері"
13.00 Х/ф "Бережись авто�

мобіля"
14.50 Т/с "Страсті по

Зінаїді" 12+
20.00,02.15 "Подробиці"
20.30 "Крутіше всіх. Краще"
22.25 Т/с "Однолюби"
02.45 Х/ф "Зникла грамо�

та"

ÑÒÁ

06.00 Все буде смачно!
06.55 Прокинься з Екто�

ром!
08.45 Х/ф "Здрастуй і про�

щавай"
10.35 Т/с "Ніщо не трап�

ляється двічі" 12+
19.00 МастерШеф Профес�

іонали 12+
22.25 Хата на тата 12+

ICTV

09.10 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ" 16+

12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу 12+
14.40 Т/с "Нюхач�4" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Година пік" 16+
20.55 Х/ф "Година пік�2"
22.35 Х/ф "Поліцейська

історія" 16+
00.25 Х/ф "Поліцейська

історія�2"
02.05 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.40 Варьяти 12+
09.50 Хто зверху? 12+
13.50 Х/ф "Бетховен 3"
15.50 Х/ф "Бетховен 4"
17.30 Х/ф "Снігові пси"
19.30 М/ф "Альоша Попо�

вич і Тугарин Змій"
21.00 Х/ф "Месники" 16+
23.55 Х/ф "Сага про чудо�

висько" 18+
01.50 Зона ночі

ÍÒÍ

06.00 Х/ф "Зворотного
шляху немає"

10.05 Х/ф "Єдина дорога"
12.00 "Легенди  розшуку"
15.35 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Сім старих і

одна дівчина"
21.10 Х/ф "Дракони назав�

жди" (16+)
23.00 Х/ф "Неприборканий"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,05.45 Зірковий шлях
09.00,15.20 Т/c "Зречення"

12+
17.00,21.00 Т/c "Слідуючи

за серцем"
20.00 Головна тема
23.00,02.15 Т/c "Найкращий

друг сім'ї"
01.45 Телемагазин
04.10 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30,04.35 Енеїда
10.35 М/с "Книга джунглів"
12.45 Д/ц "Дикі тварини"
13.55 Бюджетники
15.00 UA:Фольк
16.00 #ВУКРАЇНІ
17.00 Д/ц "Погляд з середи�

ни"
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Особливий загін"
20.25 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
21.20 Розважальна програ�

ма
22.00, 02.30 Х/ф "Плем'я"

1+1

09.00 "Лото�забава"
09.45 "Світ навиворіт
10.40 "Великі випуски з ан�

тоном птушкіним"
11.45 Т/с "Доктор Віра"
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Голос країни 10"
22.10 Х/ф "Банди Нью�Йор�

ка" (16+)
01.10 "Ліга сміху 2020"
02.50 "Світ навиворіт

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
14.50 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
16.30 Т/с "Дурна кров" 16+
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "К�19"
23.10 Х/ф "Бережись авто�

мобіля"
01.00 "Речдок"
03.15 "Орел і Решка.

Шопінг"
ÑÒÁ

05.55 Прокинься з Екто�
ром!

06.50 Х/ф "Білі Роси"
08.25 Х/ф "Покровські во�

рота"
11.10 МастерШеф Профес�

іонали 12+
16.20 Хата на тата 12+
19.00 Слідство ведуть екст�

расенси 16+
19.55 Один за всіх 16+
22.00 Таємниці ДНК 16+
22.55 Детектор брехні

ICTV

08.50 Секретний фронт.
10.35, 13.00 Т/с "Відділ 44"
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Бібліотекар: У

пошуках Списа Долі"
15.15 Х/ф "Година пік"
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Година пік�3"
22.10 Х/ф "Шанхайський

перевізник" 16+
23.55 Х/ф "Життя гірше

звичайного"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.25,11.15 Kids Time
09.30 М/ф "Прогулянки з

динозаврами"
11.20 Х/ф "Бетховен 3"
13.20 Х/ф "Снігові пси"
15.20 Х/ф "Месники" 16+
18.20 М/ф "Альоша Попо�

вич і Тугарин Змій"
19.50 М/ф "Добриня Мики�

тич та Змій Горинич"
21.00 Х/ф "Месники
23.50 Х/ф "Угода з дияво�

лом" 16+
ÍÒÍ

07.00 "Страх у твоєму домі"
10.40 Х/ф "Сім старих і

одна дівчина"
12.15 Х/ф "Стара, стара

казка"
14.00 Х/ф "Ватажок мафії"
17.10 Х/ф "Дракони назав�

жди" (16+)
19.00 Х/ф "Засуджений"
20.45 Х/ф "Одиночне пла�

вання"
22.30 Х/ф "Скажені" (16+)
00.20 Х/ф "Неприборканий"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.30 Зірковий шлях
09.20 Т/c "Слідуючи за сер�

цем"
13.10 Т/c "Строк давнини"
17.00,21.00 Т/c "Любов під

мікроскопом" 12+
19.00 Сьогодні.
23.00,02.15 Т/c "Квіти від

Лізи" 16+
03.00 Х/ф "Доля Марії"
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Павло Яригін

Ще місяць тому 
ніхто в Україні навіть 
гадки не мав про те, 
що навесні ми мати-
мемо біду раніше не 
бачених масштабів.

Нам довелося пережити ката-
строфу на Чорнобильській АЕС, 
ми витримали вже майже шість 
років війни із Росією, ми досі тер-
пимо знекровлення нашої країни 
через потужні хвилі трудової емі-
грації. Але пандемії, яка б тор-
кнулася смертельним дотиком до 
населення вже майже десяти країн 
світу, у нас давно не було.

1. Тепер вона є. Коронавірусна 
інфекція зачепила Україну, як за-
вжди, зненацька, і сьогодні країна 
опинилася у дуже складній ситу-
ації. Річ не лише у тім, що в Укра-
їні і якраз на Житомирщині вже 
зафіксовано смерть від хвороби, 
природа якої досі невідома і озна-
ки якої можна виявити за допо-
могою спеціальної тест-системи. 
Справа у тому, що вітчизняна 
медицина і взагалі вся галузь охо-
рони здоров’я України перебуває 
поки що у «розібраному» стані. 
Так звана реформа медицини поки 
що ніяк не може набути в Україні 
переконливого характеру, а колиш-
ні підходи, коли держава за най-
тяжчої ситуації бере на себе роль 
рятувальника нації, сьогодні вже 
не працюють. Ба більше, держава, 
як виявляється, «забула» про свої 
елементарні обов’язки щодо забез-
печення стратегічного запасу пев-
них виробів медичного призначен-
ня. Наприклад, медичних масок 
та інших засобів індивідуального 
захисту, які мають бути під рукою 
у часи епідемій чи пандемій. Тепер 

все це має чимось компенсуватися, 
а вчасна підготовка до найгіршого 
варіанту зараз має бути проведена 
у найстисліші терміни.

2. І тут постає питання не про 
те, хто винуватий і кого варто по-
карати. Хоча й у цьому є певний 
сенс, однак пошук «врєдітєлєй» ні-
кому особливої користі не принесе. 
Треба обрати більш раціональний, 
а не тільки емоційний варіант по-
ведінки населення та спробувати 
використати все краще, що ще 
проглядається у залишках нашої 
вітчизняної медицини. Якщо зро-
зуміліше і простіше – оголошений 
в Україні карантин треба наповни-
ти справжнім і суворим змістом. 
Якщо школярам заборонили від-
відувати навчання, то це означає, 
що вони мають бути вдома, а не 
збиратися групами і колективами 
для спільного дозвілля. Про до-
звілля треба забути, бо йдеться 
про дещо інші речі: про життя або 
смерть. Якщо йдеться про забез-
печення санітарного порядку як 
фактору, що різко (у рази) знижує 
ймовірність поширення та збіль-
шення масштабів пандемії, то це 
означає, що комунальні служби 
мають працювати так, як ніколи 
раніше не працювали. При цьому 
важливо наголосити на тому, що 
нічого особливого їм робити не 
треба, бо варто лише точно і спо-
вна виконувати покладені на них 
обов’язки. Прибирати, змітати, 
мити і поливати!

3. Що мусить і що спроможна 
зробити влада? Не так багато, як 
раніше, коли адміністративно-
владна вертикаль формувалась не 
лише за партійним принципом, 
але й за рахунок суто професій-
них якостей більшості керівників. 
Але ж певні можливості сьогодні 
у влади все ж таки залишились. 
Ну, наприклад, можливість на-
лаштувати роботу установ та ор-
ганізацій і навіть приватно-під-
приємницьких структур у режимі 

надзвичайного стану. Йдеться, 
звісно, не тільки про рекомендації 
від влади про перехід більшості 
установ та організаціїй до роботи 
в онлайн-режимі. Бо ж усім зро-
зуміло, що комунальники, лісів-
ники, енергетики, хлібопекарі, як 
і лікарі, в «онлайні» ще не працю-
вали. І навіть коронавірус не спро-
можний примусити їх це зробити. 
Але санітарно-гігієнічних вимог, 
які у нашого народу завжди мали 
цікаву особливість «виконувати 
не все, що написано», сьогодні 
мусять дотримуватися сповна. 
І це поки що – найголовніші за-
вдання влади. Звісно, подбати про 
негайну появу масок в аптеках, 
про забезпечення лікарняних від-

ділень хоча б кількома справними 
і якісними апаратами «штучних 
легень» влада має подбати сама 
і без попереджень. Такі ж ви-
моги і щодо правил торгівлі, не 
кажучи вже про роботу закладів 
громадського харчування. Тут має 
бути максимальна принциповість 
і сувора обов’язковість.

4. Ось власне і все, про що 
можна нагадати і що варте поси-

леного контролю хоча б на місяць-
другий. Сьогодні, коли пандемія 
в Україні поширюється здебіль-
шого на рівні жахливих і дедалі 
загрозливіших новин про хворих 
і померлих, панічних настроїв ще 
не відчувається. У психологів та-
кий стан називають «надмірним 
занепокоєнням». Проте кожен 
день поширення пандемії при-
зводить до того, що люди звика-

ють як до новин із «поля битви» 
із коронавірусом, так і до суворих 
вимог стосовно протидії вірусній 
інфекції. Щоправда, дехто із ора-
кулів, хто вдається до прогнозів, 
оптимістично заявляє, що за мі-
сяць, вже під Великдень, в Україні 
будуть згадувати нинішній ажіо-
таж навколо хвороби під назвою 
COVID-19 як надмірну тривогу 
та зайву метушню. Хоча фахівці 
від медицини пророкують більш 
тривалий період «коронавірусної 
тривоги». Хтозна-як воно буде на-
справді і наскільки небезпечною 
стане для нас, українців, пандемія 
китайського походження. Втім, 
сьогодні відчутна тривога, яка 
поки що тільки посилюється на 
усіх рівнях суспільного життя. 
Йдеться не лише про запрова-
дження карантинів у масштабах 
цілих міст і областей, але й про 
заходи ізоляційного характеру 
для усієї України. Але до цього 
варто звикнути, як звикло людство 
до стихій та природних катакліз-
мів. Питання лише у тому, як на-
вчитися боротися із небезпечною 
хворобою. Але точно відомо, що 
розпочинати таке навчання слід 
негайно!

У Романові вшанували пам`ять 
Шевченка заходом, на якому 
читали твори Кобзаря

Лариса Бджілка

10 березня у Романові біля 
пам’ятника Тараса Григоровича Шев-
ченка зібралися усі ті, хто читає та 
любить поезію українського генія.

Майже всі присутні прочитали свої улюблені твори 
з «Кобзаря». Приємно було також слухати твори письмен-
ника і в піснях у виконанні Бориса Миколайовича Дьожина, 
який дуже полюбляє творчість поета Т. Г. Шевченка, за що 
його й називають романівський Кобзар.

На завершення заходу усі присутні виконали уривок пісні 
на слова Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий…».

Окремо хочеться сказати про те, що завідуюча Романів-
ським сектором культури Альона Лободзінська, директор 
Романівського РБК Інна Іванюк, директор Романівського кра-
єзнавчого музею Юрій Кондратюк та шанувальниця творчості 

Т. Г. Шевченка Тетяна Герасимчук того ж дня завітали до ОНЗ 
«Романівська гімназія», аби провести майстер-клас із читання 
творів генія українського народу старшокласникам. Приєм-
ною була увага з боку учнів під час прослуховування поезії, 
та найкращим подарунком були все-таки щирі оплески.

У зв`язку 
з коронавірусом 
у Романові 
обмежили роботу 
кафе-барів

Лариса Бджілка

На засіданні позачергової 53-ї сесії депутата-
ми 7 скликання Романівської селищної ради від 
13 березня прийняте рішення обмежити роботу 
кафе-барів на території селищної ради до 22:00 до 
3 квітня 2020 року.

Дане рішення прийняте відповідно до статті 29 За-
кону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» з метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рі-
шення Державної комісії з питань техногенно-еколо-
гічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 
2020 року, ст. 25 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні».

«Березневі тези»
(про коронавірус і не тільки)


