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Поліцейські звертають увагу  
жителів Романівщини на посилення 
карантинних заходів для поперед-
ження масового захворювання  
громадян на COVID-19

У журналістському розслі-
дуванні «Мільйонна афера 
за "підтримки" екснардепа», 
яке друкувалося на шпаль-
тах нашої газети, ми деталь-
но розповідали, яким чином 
у Мирополі з̀ явилася «нова» 
«швидка» і яку роль у цьому 
процесі відіграв екснардеп 
Віктор Развадовський.

Як стало відомо, прокуратура повідоми-
ла про підозру голові тендерного комітету 
та директору товариства, причетних до цієї 
закупівлі.

Як повідомляє відділ комунікації по-
ліції Житомирської області, працівники 
Управління стратегічних розслідувань Жи-
томирщини викрили розтрату коштів під 
час закупівлі автомобіля «швидкої».

«Новоград-Волинською місцевою про-
куратурою погоджено повідомлення про 
підозру голові тендерного комітету однієї 
із селищних рад Романівського району 
у неналежному виконанні своїх служ-
бових обов'язків, що спричинило тяжкі 
наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), та ди-
ректору товариства – у заволодінні чужим 
майном шляхом обману та використанні 
завідомо підроблених документів (ч. 4 

ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України)», – зазна-
чають у пресслужбі прокуратури Жито-
мирської області.

Як інформують у прокуратурі, 23 квітня 
обом фігурантам справи вручено підозри. 
За даними слідства, товариство, за умовами 
укладеного договору, зобов’язалося поста-
вити селищній раді автомобіль швидкої 
медичної допомоги у комплектації з необ-
хідним медичним обладнанням, за що 
підприємству з місцевого бюджету пере-
раховано кошти на суму 1 млн 610 тис. грн. 
Однак директором товариства, з метою не-
правомірного заволодіння бюджетними 
коштами, подано завідомо підроблений 
висновок суб’єкта оціночної діяльності щодо 
ринкової вартості поставленого автомобіля 
із вищезазначеною ціною. Такими діями 
введено в оману службових осіб селищної 
ради щодо фактичної вартості автомобіля, 
оскільки ринкова вартість поставленого ав-
томобіля з урахуванням укомплектованого 
обладнання становила лише 507 тис. грн.

«Голо-
в а  т е н -
д е р н о г о 
комітет у 
селищної 
ради при 
проведен-
ні проце-

дури закупівлі не вжив заходів до відміни 
процедури відкритих торгів та відхилення 
тендерної пропозиції постачальника, що 
призвело до безпідставного перерахуван-
ня товариству бюджетних коштів на суму 
1 млн 103 тис. грн. Окрім того, автомобіль 
швидкої медичної допомоги не відповідає 
специфікації до договору, тендерній до-

кументації та вимогам ДСТУ.
Таким чином, директор товариства шля-

хом обману, із використанням завідомо під-
роблених документів, заволодів грошовими 
коштами в особливо великих розмірах на 
загальну суму 1 млн 103 ти.с грн», – зазна-
чають у пресслужбі прокуратури Жито-
мирської області.

Досудове розслідування проводить 
слідче відділення Новоград-Волинського 
ВП ГУНП в області. Процесуальне керівни-
цтво здійснює Новоград-Волинська місцева 
прокуратура.

Редакція «20 хвилин Романів» і надалі 
слідкуватиме за перебігом цієї справи і по-
відомлятиме про усі подробиці.

Редакція газети «20 хвилин Романів» у зв’язку з карантинними 
обмеженнями працює дистанційно. 

Прохання у разі потреби звертатися за номером телефону 
068-245-96-70 (Леся Олександрівна) або писати на електро-
нну скриньку: lesitereshchuk1978@gmail.com.

Щодо подачі оголошень та розміщення реклами у газеті 
звертайтесь за тел.: 067-412-89-81 (Людмила), 097-157-44-93; 
073-215-07-29 (Оксана)

«Швидка» для Мирополя: 
прокуратура повідомила 

про підозру голові 
тендерного комітету та 

директору підприємства

СЕРЕДА

с. 8

Інформація для безробітних с. 3

с. 4

Як правильно здійснювати  
платежі з 28 квітня: актуальні  
запитання та відповіді
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Нарада про співпрацю
Олеся Тарасюк

27 квітня у Романівській район-
ній сесійній залі пройшла нарада 
за участі голів Романівської РДА та 
Романівської районної ради, голів 
сільських та селищних рад, а також 
запрошених керівників зацікавле-
них організацій та установ.

Під час наради розглянуто 

низку питань:
• Про взаємодію з органа-

ми місцевого самоврядування 
щодо запобігання поширенню 
гострого респіраторного захво-
рювання, спричиненого вірусом 
COVID –19.

• Про дії органів місцевого 
самоврядування в особливо по-
жежонебезпечний період та їх 
взаємодію з Державною службою 
з надзвичайних ситуацій.

• Про створення резерву па-
ливно-мастильних матеріалів у по-
жежонебезпечний період.

• Про взаємодію органів міс-
цевого самоврядування та органів 
внутрішніх справ у період надзви-
чайної ситуації.

Під час розгляду та обговорен-
ня вищевказаних питань район-
ною владою були рекомендовані 
шляхи їх вирішення та дані кон-
кретні доручення.

Білка. Історичний нарис
Село Білка розміще-

не за 24 км на північ 
від районного центру 
Романів, за 2 км на 
захід від центру сіль-
ської ради с. Прутівка.

Перша письмова згадка про 
село датується 1794 р., коли 
в ревізських сказках згадується 
«конфіскованый поселок» Белка. 
Постало поселення у кінці 18 ст. 

під час другого періоду польської 
колонізації України (за Міколаєм 
Івановим) – з кінця 18 ст. до 30-х рр. 
19 ст., тут з̀ явилися переселенці – 
chlopo-robotnicy, які прцювали на 
виникаючих скляних гутах, поташ-
нях, смолярнях. Робітничу працю 
вони поєднували з веденням сіль-
ського господарства.

У 1811 р. Білка належить по-
міщику Каролю Станіславовучу 
Гулькевичу. В архівах є згадка про 
те, що він вжив заходів до розшуків 
селян-втікачів та повернув з бігів 

організатора втеч – Івана Заверуху. 
Пізніше маєток Білка належить 
Віктору Старшинському, Михай-
лу Мілевському. До встановлення 
радянської влади адміністративно 
підпорядковувалось Пулинській 
волості Житомирського повіту. 
У 1925–1935 рр. центр Більківської 
польської національної сільради 
у складі Мархлевського польського 
національного району.

Із книги Олександра Кондратю-
ка «Романів та вся Романівщина»

Про соціальний захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

У 2020 році виповнюється 34 роки з дня най-
більшої техногенної катастрофи за історію мирного 
атома. Катастрофи, з наслідками якої світ продо-
вжує боротися досі.

Станом на 01.01.2020 у Романівському районі про-
живає 207 постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи громадян, у тому числі 28 потерпілих 
дітей, 50 ліквідаторів.

Упродовж 2019 року на проведення компенсацій-
них пільг та виплат громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, в район 
надійшло 412,9 тис. грн, зокрема на:

• оплату додаткових відпусток – 5,3 тис. грн;
• компенсації за продукти харчування грома-

дянам 1 та 2 категорії – 311,4 тис. грн;
• компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, – 

6,9 тис. грн;
• компенсацію замість путівки на санаторно-

курортне лікування – 1,04 тис. грн;
• оплату санаторно-курортних путівок – 

74 тис. грн;
•  п і льг ов е  ме д и ч не  о бс лу г ову ва н н я  – 

17,3 тис. грн.
За рахунок зазначених надходжень проведено 

виплати 188 особам.
За звітний період у санаторно-курортних за-

кладах оздоровлено 9 постраждалих громадян, 
з яких: 8 громадян категорії І та 1 дитина з інва-
лідністю, інвалідність якої пов’язана з наслідками 
аварії на ЧАЕС.

На пільгове медичне обслуговування постраж-
далих від наслідків аварії на ЧАЕС громадян 
у 2019 році спрямовано субвенцію з обласного 
бюджету у сумі 17,3 тис. грн, за рахунок яких 19 
осіб забезпечено пільгою на безоплатне придбання 
ліків за рецептами лікарів.

Управління праці та соціального  
захисту населення Романівської РДА

26 квітня – аварія на ЧАЕС, траурний день для тисячі чорнобильців.
Ця трагедія об’єднала все суспільство, забрала та скалічила багато людських доль.
Для України це стало одним з найважчих випробувань на мужність, витримку, вірність 

службовому, громадянському, патріотичному обов'язку.
Пожежники, атомники, правоохоронці, військові, будівельники, лікарі, автомобілісти, 

вчені, шахтарі зробили все, щоб зменшити масштаби біди, якої людство ще не знало.
Ми схиляємо голову та висловлюємо щиросердечну вдячність тим, хто ціною життя 

і здоров’я захистив сотні тисяч людей від страшних наслідків Чорнобильської катастрофи.
Шанобливе ставлення, турбота й увага повсякчас потрібна тим, хто ціною власного життя 

і здоров'я рятував нашу Батьківщину і всю планету від атомного монстра.
Ми повинні завжди пам’ятати їхній подвиг і надавати підтримку тим, хто свого часу 

врятував життя всім нам.
Це наш обов'язок перед героями і жертвами Чорнобиля.
Від імені всієї Романівщини бажаємо вам міцного здоров’я, родинного щастя, благопо-

луччя, добробуту та оптимізму.

З повагою голова Романівської районної державної адміністрації  
Василь Флуд, голова Романівської районної ради Олександр Кондратюк

ОГОЛОШЕННЯ
Продам багаторічні квіти: іриси, флокси, крокуси, 

любисток, живокіст та саджанці малини (ремонтант-
на). Дзвоніть за телефоном: 067-13-94-738.

*****
Продам коров'ячий гній. Ціна договірна. Звертатися 

за тел.: 068-72-43-392.

*****
Продам саджанці вишні (лутовка), телефонуйте 

за номером: 068-245-96-70. 

*****
У Романові продаються: дерев`яна вагонка, до-

шка для підлоги, фальш-брус, обрізна дошка, балки, 
крокви, штахети. Тел.: 068-72-77-797. 

*****
Продам бджолопакети (карпатка) опт/роздріб. 

Тел.: 067-35-71-758.

ІНФОРМАЦІЯ про роботу  
телефонів «гарячої лінії»

Управління праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації повідомляє, що в управлінні діють 
телефони «гарячої лінії» 2-15-85 та 096 217 3305 з питань 
праці та соціального захисту населення. Телефонна «гаряча 
лінія» працює щоденно з 8 до 17 год, крім вихідних, обідня 
перерва з 13 до 14 год.

Начальник управління Таїса Кондратюк

Привітання
Компанія «Вівад 09» з найкращими побажаннями вітає 

іменинників, які відсвяткували свій день народження у дру-
гій половині квітня: Зозулевич О.Г., Москальов Д.М., Бусько 
Г.І., Зінчук В.П., Якимчук К.Ю., Бондарчук Д.С., Ігнатюк Н.К., 
Ковальчук О.Г., Яремчук Т.В., Бобрівник О.І., Бобрівник Ю.І., 
Короцінський О.В., Метліцький В.О., Сосновий О.Б., Циганкова 
Н.Ф., Патрін О.Ф., Попєнко І.О., Смерецький Ю.М., Суріков Г.П.

Ми раді сьогодні вас щиро вітати.
Бажаємо грошей мішок заробляти,

Здоров’я плекати, себе берегти,
В роботі, звичайно, висот досягти,

Не мати проблем. Хай знешкодяться лиха,
Хай добре живеться вам, мирно і тихо!
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Як не виходячи з дому 
зареєструватися 
в особистому  
газовому кабінеті?

З початком карантину на Житомир-
щині рівень розрахунків за послуги 
з доставки газу становить 55%. В умовах 
карантину, коли сім’ї перебувають вдома 
і цілодобово користуються газом та інши-
ми комунальними послугами, важливість 
безвідмовної роботи всієї критичної інф-
раструктури зросла в рази. Працівники 
АТ «Житомиргаз» роблять все, щоб за-
безпечити безперебійну і безаварійну 
доставку газу, сподіваючись на розуміння 
і підтримку споживачів.

АТ «Житомиргаз» підтримує позицію 
щодо зупинення нарахування штраф-
них санкцій за прострочення оплати. 
У такий спосіб компанія хоче допомогти 
споживачам пережити цей непростий 
для всіх час. Також під час карантину 
запроваджено мораторій на припинення 
доставки газу споживачам, що мають за-
боргованість за послуги.

Під час карантину клієнти АТ «Жито-
миргаз» мають всі можливості оплатити 
рахунки за доставку газу дистанційно. 
Для них працюють наші онлайн-сервіси: 
особистий кабінет на сайті 104.ua, мобіль-
ні додатки для Android та iOS, а також 
вайбер-бот 7104ua.

Також для наших споживачів було 
екстрено розроблено експрес-реєстрацію, 

яка дозволяє автоматично зареєструва-
ти особистий кабінет на сайті 104.ua. 
Для цього вам достатньо подзвонити зі 
смартфона до контакт-центру за номером 
067-33-38-104, 0412-55-80-04 і повідомити 
оператору номер особового рахунку (він є 
у квитанції кожного клієнта). Оператори 
самі зареєструють кабінет, а споживач 
отримає логін та пароль до нього в СМС.

Щоденно, 24 години на добу та 7 днів 
на тиждень, газовики продовжують ви-
їжджати і локалізовувати витоки газу, 
ремонтують газопроводи, обслуговують 
газорегуляторні та шафові регуляторні 
пункти, які знижують та підтримують 
необхідний тиск в мережах, а також дис-
танційно надають послуги споживачам. 
Проводиться уся необхідна робота, аби 
під час карантину у домівках споживачів 
був газ. Зараз усі фахівці АТ «Житомир-
газ», що працюють дистанційно, ведуть 
активну роботу з клієнтами компанії.

Закликаємо споживачів, які мають 
можливість, сплачувати за послуги газо-
постачання вчасно. Ці кошти потрібні для 
забезпечення діяльності компанії та оплати 
праці газовиків. Усі споживачі можуть опе-
ративно завантажити рахунки для оплати 
послуг доставки в особистих кабінетах на 
сайті 104.ua та у viber-боті 7104ua.

Інформація для безробітних
Спрощено процедуру по-

дання документів до центру 
зайнятості.

Потрібно заповнити лише дві заяви но-
вого зразка і надіслати на е-пошту центру 
зайнятості roman_rcz@ukr.net, тобто до 
Романівської районної філії ЖОЦЗ. Бланки 
заяв за посиланням https://is.gd/6wW4ph та 
https://is.gd/o8O5Cg.

Оригінали документів ви зможете 
пред’явити впродовж 10 днів після завершен-
ня карантину. Бережіть себе і свої близьких.

Розмір виплат для осіб, які отримують 
мінімальну допомогу по безробіттю без 
урахування заробітної плати та страхово-
го стажу, на період карантину підвищено 
з 650 грн до 1000 грн. Таке збільшення пе-
редбачено постановою правління Фонду 

загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування України, яка набула чин-
ності 18 квітня 2020 року. Постанова засто-
совується з початку оголошення карантину, 
тобто з 12 березня, та діятиме протягом 30 
календарних днів після закінчення карантину. 
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю 
підвищено до 1000 гривень для тих, хто про-
тягом 12 місяців, що передували реєстрації 
в службі зайнятості, мають страховий стаж 
менше 6 місяців.

Усім безробітним, які стали на облік 
у період карантину і отримують допомогу 
в мінімальному розмірі (650 грн), допомога 
буде автоматично перерахована з першого 
дня реєстрації у службі зайнятості. В період 
карантину реєстрація безробітних здійсню-
ється з першого дня подання відповідної за-
яви до центрів зайнятості. Виплата допомоги 
по безробіттю призначається з першого дня 
реєстрації.

Аналіз стану пожеж та їх наслідки на території 
Романівського району за 1-й квартал 2020 року

Лариса Бджілка

Інформацію нашому журна-
лісту повідомили у Романівсько-
му секторі ДСНС.

За 1-й квартал 2020 р. на те-
риторії Романівського району 
виникла 41 пожежа, за аналогіч-
ний період минулого року – 34 
пожежі.

Внас лі док пожеж завда -
н о  м а т е р і а л ь н и х  з б и т к і в 
п ря м и х  –  14 4 0 0 0  г р н ,  п о -
бічних –  2306620 грн, за ана-
лог ічний період 2019  рок у 
прямих – 136600 грн, побічних – 
1224111 грн.

За поточний період, а також 
за аналогічний період 2019 року 
на території Романівського ра-
йону внаслідок пожежі не за-
гинула жодна людина.

Найбільша кількість пожеж 
сталася на території Миропіль-
ської ОТГ – 10. Також зафік-
совані пожежі на територіях 
Биківської селищної ради – 5, 
Ягодинської сільської ради – 4, 

Романівської та Соболівської 
селищних рад – по 3.

30 пожеж довелося рятуваль-
никам гасити лише в березні.

Найчастіше пожежі були 
спричинені необережним по-

водженням з вогнем та необе-
режністю під час паління. Також 
було спричинення пожежі й 
пустощами дітей з вогнем.

Виникнення пожеж зафіксо-
вано в таких місцях:

• відкрита територія (суха 
рослинність, сміття) – 29;

• житлові будинки – 6;
• господарчі споруди – 6.
Більшість пожеж відбувалися 

в період з 10 до 18 год.

Це дані за три місяці 2020-го 
року. Варто сказати, що ряту-
вальники і сьогодні працюють 
в напруженому графіку, бо про-
ста людська недбалість завдає 
неабиякого клопоту усім нам.
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Як правильно здійснювати платежі з 28 квітня: 
актуальні запитання та відповіді

З 28 квітня 2020 року 
набирають чиннос-
ті нові вимоги для 
здійснення платежів 
відповідно до Закону 
України «Про запобі-
гання та протидію ле-
галізації (відмиванню) 
доходів, одержаних 
злочинним шляхом, 
фінансуванню теро-
ризму та фінансуван-
ню розповсюдження 
зброї масового зни-
щення».

Водночас це жодним чином 
не вплине на більшість звичайних 
операцій з переказу грошей. Про-
блем із дистанційною сплатою ко-
мунальних послуг, оплатою подат-
ків, товарів та послуг чи іншими 
звичайними переказами громадян, 
зокрема з картки на картку, не має 
виникати.

Щоб докладніше пояснити 
норми закону, Національний банк 
підготував відповіді на найактуаль-
ніші запитання щодо цього.

�� Якщо громадянин 
має 10 тисяч гривень, 
які хоче переказати 
родичу чи знайомому, 
як він має це зробити та 
ідентифікуватися? Чи 
треба йти виключно 
до відділення банку та 
з якими документами?
Якщо громадянин має ці ко-

шти на своєму рахунку, то краще 
здійснити безготівковий платіж 
на рахунок знайомого чи родича. 
Такі платежі здійснюються, як 
і раніше, без обмежень за сумою. 
Адже власники банківських рахун-
ків вже ідентифіковані та верифі-
ковані банками, які відкривали їм 
такі рахунки. Таку сплату просто 
і зручно можна здійснити відда-
лено за допомогою дистанційних 
сервісів банку. Якщо ж громадянин 
має виключно готівку – тоді цей 
платіж можна зробити:

– у відділенні банку, маючи 
з собою паспорт;

– через пристрої з функцією 
прийому готівки – термінали 
самообслуговування, банкомати 
(далі – ПТКС), які технологічно 
зможуть забезпечити верифікацію 
платника.

Якщо це, наприклад, ПТКС 
банку, в якому платник має карт-
ку, тоді банк зможе верифікувати 
його за допомогою такої картки. 
У будь-якому разі фінансові ком-
панії мають достатньо часу, щоб 
обладнати ПТКС різними техніч-
ними можливостями. Адже На-
ціональний банк встановив довго-
тривалий перехідний період – до 
кінця 2020 року.

�� Якщо переказуєш 
кошти родичу, треба 
робити переказ мен-
шим за 5 тисяч гривень? 
Як часто можна роби-
ти перекази по 5 тисяч 
гривень?

Безготівкові платежі з картки 
на картку чи з рахунка на рахунок, 
як і раніше, можна здійснювати 
без будь-яких обмежень, і дробити 
платежі на частини не потрібно. 
Власники банківських рахунків, до 

яких прив'язані платіжні картки, 
і зараз вже є достатньо ідентифіко-
ваними. Банки мають інформацію 
про кожного власника рахунка 
і власника картки. Вони знають 
звичні операції з історії його пла-
тежів, мають інформацію, яку він 
сам надав банку, відкриваючи ра-
хунок. Крім того, звичайні операції 
громадян на невеликі суми не є 
об’єктом фінансового моніторингу. 
Адже це – низькоризикові опера-
ції, банк їх не буде прискіпливо 
перевіряти. Натомість новий закон 
зміщує акцент на аналіз ризикових 
та великомасштабних операцій 
на суму понад 400 тисяч гривень. 
Крім того, Національний банк 
ніколи не вимагав, щоб клієнти 
банків надавали інформацію про 
джерела походження коштів за 
звичайними операціями на не-
великі суми.

�� Чи заблокують 
платіжну картку, якщо 
клієнт двічі за день 
отримав на неї по 5 ти-
сяч гривень від родича 
чи знайомого?

Ні. Зарахування на карткові 
рахунки клієнтів – тобто звичайні 
операції українців – не є об’єктом 
перевірок для фінансового моніто-
рингу. Такі низькоризикові операції 
не цікавитимуть банки. Мета за-
кону зовсім у іншому. Банки, відпо-
відно до вимог нового закону, мають 
акцентувати увагу на найвищих 
зонах ризику – ризикованих та ве-
ликомасштабних операціях понад 
400 тисяч гривень. Проте фінансові 
установи мають виконувати деякі 
технічні вимоги закону, напри-
клад, присвоїти кожній операції 
свій унікальний номер. Для цього 
вони матимуть достатньо часу, адже 
буде встановлений тривалий пере-
хідний період – до кінця 2020 року. 
За цей час вони зможуть виконати 
всі технічні моменти.

�� Якщо громадянин 
хоче переказати у відді-
ленні банку готівкою 
більше 5 тисяч гривень, 
маючи при собі пас-
порт, чи повинен він 
підтвердити їхнє по-
ходження? Наприклад, 
переказуючи кошти за 
послуги, допомагаючи 
рідним тощо.
Ні, не повинен. Національний 

банк ніколи не вимагав, щоб клі-
єнти банків надавали інформацію 
про джерела походження коштів 
за звичайними операціями на не-
великі суми. Громадянам не треба 

для кожного невеликого платежу 
мати при собі довідку про доходи 
чи інші документи. Це стосується 
не тільки переказу коштів іншим 
громадянам та оплати товарів 
і послуг, а й переказу коштів на 
власний рахунок. Підтверджувати 
походження коштів треба лише 
під час великих – понад 400 тисяч 
гривень – операцій.

�� Чи потрібна іден-
тифікація при переказі 
через термінали само-
обслуговування на кар-
ту наприклад 10 тисяч 
гривень?

Такий платіж можна зробити 
у відділенні банку, маючи з со-
бою паспорт, або через ПТКС, що 
технологічно може забезпечити 
верифікацію платника (зчитати 
дані з його картки). Якщо ПТКС 
має такі технологічні функції, 
тоді можна спокійно здійснити 
операцію на ту суму, яка потрібна 
клієнту. Якщо ні, тоді у ПТКС буде 
встановлений ліміт, і клієнт просто 
не зможе здійснити операцію на 
суму понад 5 тисяч гривень.

�� Ч и  п о т р і б н а 
ідентифікація під час 
переказу з карти на 
іншу картку 10 тисяч 
гривень?

Ні, не потрібна. Адже усі влас-
ники карток вже ідентифіковані 
банками. Вони спокійно можуть 
здійснювати перекази, як і рані-
ше, без жодних обмежень. Банки 
уже мають інформацію про них, 
знають звичні операції з історії 
платежів тощо.

�� А як щодо попо-
внення кредитки через 
термінал? Це можливо?

До 5 тисяч гривень в ПТКС 
можна поповнити готівкою раху-
нок або картку без ідентифікації 
платника. Від 5 тисяч гривень – 
через банківське відділення або 
ПТКС, що технологічно може за-
безпечити верифікацію платника 
(зчитати дані з його картки).

�� Як бути з пере-
казом з-за кордону на 
валютний рахунок? Чи 
є ліміти, обмеження?

Оскільки йдеться про валют-
ний рахунок наявного та уже 
ідентифікованого клієнта банку, 
жодних лімітів на зарахування 
коштів на рахунок законодав-
ством не встановлено. Як і раніше, 
жодних лімітів та обмежень на 
зарахування коштів на рахунок, 
перерахованих з-за кордону, 
валютним законодавством чи 
законодавством з фінансового 
моніторингу не встановлено.

�� А як можна буде 
отримати переказ свіф-
том на картку?

Тут йдеться про переказ коштів 
у іноземній валюті, який здійсню-
ється з рахунку на рахунок. Тобто 
це уже наявні ідентифіковані клі-
єнти банку. Він уже має інформа-
цію про цих клієнтів, вивчив та 
розуміє їхні звичайні операції. 
Якщо банку такий переказ здаєть-
ся незвичним і у нього виникнуть 
запитання – необхідно буде лише 
пояснити банку суть операції.

�� Ч и  п о т р і б н а 
ідентифікація під час 
купівлі товару в інтер-
нет-магазині на 40 ти-
сяч гривень, якщо це 
буде переказ на карту? 

Якщо поставка товару 
буде через поштового 
оператора?
Якщо оплата карткою здійсню-

ється в інтернет-магазині за товар 
або послугу, то такий переказ ко-
штів необхідно лише супроводити 
номером картки платника. Це одне 
з виключень щодо ідентифікації, 
передбачене у законі.

�� Чи потрібна іден-
тифікація під час пере-
казу коштів готівкою 
через міжнародну сис-
тему переказу коштів 
10 тисяч гривень?

Так, при здійсненні цієї опе-
рації необхідно ідентифікувати 
та верифікувати платника. Тобто 
клієнту треба мати з собою пас-
порт та пояснити, що це за платіж, 
наприклад, зазначити у реквізитах, 
що це допомога родичам.

�� Якщо йдеться про 
переказ більше 400 ти-
сяч гривень і немає під-
твердження про джере-
ла їхнього походження, 
чи можуть рахунок за-
блокувати, а кошти на 
ньому – заморозити?
Банк не блокує безпідставно ра-

хунки клієнтів, якщо має про них 
всю необхідну інформацію. Від-
криваючи рахунок, клієнт надає 
банку інформацію про себе, про 
свої доходи тощо. Банк щодня спо-
стерігає та знає історію операцій 
клієнта і знає, які є звичними для 
нього. Тож тільки якщо йдеться 
про нетипову операцію, яка не 
відповідає фінансовим можливос-
тям клієнта, тоді банк звернеться 
за відповідними поясненнями. 
Якщо клієнт пояснить, що це, 
наприклад, результат отримання 
спадщини, тоді банк здійснить 
операцію і клієнт зможе спокійно 
використовувати ці кошти.

�� Чи можна робити 
платежі на благодійні 
цілі 10 тисяч гривень на 
лікування людям? Як 
тепер з цим буде?

Все буде, як і раніше. Жодних 
обмежень на безготівкові платежі 
закон не встановлює.

�� Як тепер корис-
туватися електронним 
гаманцем? Чи потрібно 
клієнту ідентифікува-
тися? І які документи 
потрібно показати? Чи 
треба ідентифікувати 
користувачів мобіль-
них операторів?
Так, ідентифікація та верифіка-

ція власників електронних гаманців 
буде потрібна. Але не таких гаман-
ців, що використовуються абонен-
тами для оплати мобільних послуг. 
Закон не встановлює вимог до мо-
більних операторів. Йдеться про 
клієнтів, які самостійно відкривають 
електронні гаманці, щоб здійснюва-
ти по них різні операції – купувати 
товари, платити за послуги. Таких 
користувачів фінансові установи 
повинні будуть до кінця року іден-
тифікувати та верифікувати. За-
звичай для цього потрібен буде їх 
паспорт та ідентифікаційний код. 
Операції через такі гаманці будуть 
лімітованими, і якщо клієнт дотри-
муватиметься цих лімітів, він зможе 
пройти спрощену ідентифікацію.
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Відтепер у Всеукраїнській школі онлайн  
навчатимуться і наймолодші

У вівторок, 28 квіт-
ня, Всеукраїнська 
школа онлайн розпо-
чала трансляцію уро-
ків для школярів 1–4 
класів.

Уроки транслюватимуться на 
YouTube МОН та ще 4-х телека-
налах. Програма розрахована на 
5 тижнів і складається з чотирьох 
предметів: української мови, мате-
матики, науки та мистецтва.

«Кожен урок триватиме 15 хви-
лин, що є оптимальним для занять 
дітей цієї вікової категорії у форма-
ті теле- та онлайн-лекцій. Загалом 
для дітей початкової школи най-
кращим є безпосередній контакт 
і навчання зі своїм вчителем, тому 
ми не планували робити онлайн-
уроки для дітей цього віку. Однак 
багато батьків та педагогів звер-
таються до нас із проханням ор-
ганізувати уроки і для початкової 
школ», – розповіла т. в. о. Міністра 
освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона підкреслила, що саме че-
рез це організатори й вирішили 
додати до Всеукраїнської школи 
онлайн наймолодшу ланку.

«Основна мета проєкту – до-
помогти дітям початкової школи, 
які не мають сучасних девайсів, 
засобів зв’язку (підключення до 
інтернету), підтримки дорослих, 
вчитися дистанційно. З огляду 
на кількість звернень щодо орга-
нізації навчального процесу для 
наймолодших, зробити це було 
нашим обов’язком», – додала Ве-
роніка Селега, Генеральний ди-
ректор Директорату внутрішньої 
та гуманітарної політики Офісу 
Президента України.

Окрім онлайн-версії уро-
ків на YouTube МОН, заняття 
можна буде дивитися також 
на телеканалах:

• 1 клас – Піксель
• 2 клас – UA: Перший
• 3 клас – UA: Культура
• 4 клас – ПлюсПлюс
Уроки транслюватимуться у ві-

второк та четвер з 09:00 до 10:00.
«Створення телевізійних уроків 

для молодших школярів потребує 
наших спільних зусиль. Надзви-
чайно важливо врахувати вікові 
особливості та освітні потреби 
учнів та учениць при формуванні 
програми. Це особливо стосуєть-
ся уваги, реакції та комунікації 
з викладачем. Саме тому онлайн-
версію уроків буде перекладено 

жестовою мовою. ЮНІСЕФ сприяє 
забезпеченню доступу до якісної та 
інклюзивної освіти для всіх дітей 
в Україні, як-то за допомогою дис-
танційної освіти, так і якісного на-
вчання вдома під час карантину», – 
підкреслює Лотта Сильвандер, 
Голова представництва Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Головний методист початкової 
школи проєкту Інна Большакова 
розповіла, що при плануванні 
уроків організатори намагалися 
пов’язати їх із життям дітей, їхніми 
уподобаннями, звичною атмос-
ферою дому, а також із новітніми 
технологіями.

«Сучасні діти – активні і непо-
сидючі, і втримати їх біля екра-
нів на уроках – завдання вкрай 
складне. Але ми сподіваємося, 
що будемо наближатися до його 
вирішення, щоб кожна дитина 
сказала: хочу вчитися», – пояснює 
Інна Большакова.

Проєкт став можливим завдяки 
спільним зусиллям Офісу Прези-
дента України, Міністерства освіти 
і науки України, Комітету Верховної 
Ради України з питань освіти, на-
уки та інновацій, Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ), PinchukArtCentre, 
Національного художнього музею 
України, проєкту «Книга-мандрів-

ка. Україна», громадської спілки 
«Освіторія», а також понад 20 
педагогів, що зголосилися стати 

вчителями для усієї країни. Зйомки 
уроків відбуваються у Новопечер-
ській школі м. Києва.

Додаткові виплати й оформлення онлайн:  
що слід знати про соцдопомогу на карантині?

Уже другий місяць українці 
сидять вдома через пандемію ко-
ронавірусу. Попри продовження 
карантину до 11 травня, в уряді 
обіцяють, що без соціальної до-
помоги не залишать нікого. Після 
ухвалення змін до бюджету розпо-
чались нарахування додаткової ти-
сячі гривень для пенсіонерів, а до-
помога по безробіттю зросла на 
350 гривень. Більшість соціальних 
виплат тепер можна оформити 
онлайн. Хто і як може претенду-
вати на допомогу держави, дізна-
вались експерти Центру громад-
ського моніторингу та контролю.

Доплата до пенсій 
і перерахунок онлайн

Як відомо, українці віком стар-
ше 60 років – головна група ризику 
через коронавірус. Аби літні люди 
зайвий раз не виходили з дому, 
Міністерство соціальної політики 
запустило кілька проєктів, спря-
мованих на допомогу пенсіонерам.

Найперше варто знати, що 
на період карантину та 30 днів 
після його скасування пенсії та 
державні соціальні допомоги пе-
репризначуються автоматично. 
Причому всі питання, пов’язані 
з пенсійними виплатами, можна 
вирішити онлайн. Через вебпортал 
електронних послуг Пенсійного 
фонду (portal.pfu.gov.ua) українці 
можуть подати заяву про призна-
чення пенсії або її перерахунок, 
отримати довідки про розмір пен-
сії і страховий стаж, подати заяву, 
скаргу або пропозицію, а також 
активувати послугу безкоштовного 
смс-інформування.

Крім того, через карантин пен-
сіонерам, чиї виплати не переви-
щують 5 тисяч гривень, одержу-
вачам соціальних пенсій та людям 
з інвалідністю додали тисячу гри-
вень. Доплата зараховується авто-
матично без звернення громадян.

Попри те, що президент Воло-
димир Зеленський анонсував «ка-

рантинну тисячу» ще на початку 
квітня, виплати розпочались тіль-
ки після 20 числа. Адже Пенсійний 
фонд чекав ухвалення і набрання 
чинності змін до держбюджету.

«Після набрання чинності змін 
до держбюджету потрібно близько 5 
днів для того, щоб розпочати випла-
ти. Рішення парламенту дає можли-
вість додатково спрямувати понад 
10 мільярдів гривень для виплати 
одноразової допомоги у розмірі 1000 
гривень більш ніж 10,6 мільйона 
людей», – пояснила міністерка со-
ціальної політики Марина Лазебна.

Також з квітня пенсіонери, 
старші за 80 років, почали отриму-
вати щомісячну доплату 500 грн.

«Ми зробили програму 80+. 
Починаємо у квітні вже її вико-
нувати. Це пенсійна підтримка 
людей, яким 80 років і більше. Їм 
важко. Багато з них самотні. Ми 
їм додали по 500 гривень. І це не 
на період коронавірусу. Це вже на-
завжди», – наголосив Володимир 
Зеленський.

Крім окремих доплат, з 1 травня 
пенсіонерів чекає індексація виплат 
на 11%. За інформацією Пенсійно-
го фонду, гарантоване підвищення 
отримають 7 мільйонів пенсіонерів. 
Таким чином мінімальна пенсія 
зросте до 2 097 гривень.

Автоматичне  
призначення субсидій

У Мінсоцполітики кажуть, що 
додаткові доплати до пенсії не бу-
дуть враховуватись як дохід під 
час призначення пільг. Загалом 
на період карантину уряд суттє-
во спростив процедуру надання 
житлових субсидій.

Так, українці можуть отрима-
ти субсидію, навіть якщо мають 
заборгованість за комунальні по-
слуги за 3 місяці. Раніше, якщо ко-
мунальні послуги не сплачувалися 
понад 2 місяці, перепризначити 
пільгу було неможливо.

На період карантину забороне-

но припиняти виплату житлових 
субсидій, а на наступний період 
призначення відбувається авто-
матично без звернення громадян. 
Також поки не нараховуються 
штрафи й пеня за несплату жит-
лово-комунальних послуг.

«Населенню гарантовано безпе-
ребійне надання комунальних по-
слуг та відтермінування штрафних 
санкції за їх невчасну оплату. Зараз 
уряд спростив порядок надання 
житлової субсидії та запровадив 
додаткову компенсацію витрат на 
оплату комунальних послуг на час 
карантину», – зауважує міністр роз-

витку громад та територій Олексій 
Чернишов.

Кабмін збільшив на 50% со-
ціальні нормативи користування 
електроенергією, природним газом 
для приготування їжі, підігріву 
води, користування холодною і га-
рячою водою. Це дозволить 3 млн 
українських родин отримати додат-
кову компенсацію близько 300 грн.

Допомога по безробіттю 
з першого дня

Українці, які втратили роботу 
в період карантину, також можуть 

розраховувати на допомогу держави.
Мінімальний розмір допомоги 

по безробіттю збільшили з 650 грн 
до 1000 гривень.

Підвищення діятиме протягом 
всього терміну карантину і ще 30 
днів після його завершення. Щоб 
отримувати матеріальну допомогу, 
достатньо стати на облік. Зазвичай 
для цього потрібно звертатись до 
Центру зайнятості особисто, але 
через карантин це можна зробити 
онлайн. Заяви про надання статусу 
безробітного та призначення допо-
моги можна завантажити на сайті 
Державного центру зайнятості (dcz.
gov.ua). Разом із ними потрібно 
надати копію паспорта, ІПН-коду, 
трудової книжки, документа про 
освіту, військового квитка, за на-
явності – посвідчення УБД. Також 
потрібно вказати номер рахунку 
для отримання допомоги і контак-
тний номер телефону. Документи 
потрібно відправити на електронну 
пошту Центру зайнятості.

Матеріальна допомога 
буде призначена з пер-
шого дня надання стату-
су безробітного.

Окрім фінансової підтримки, 
у Центрі зайнятості також допо-
можуть знайти нову роботу.

«Найголовніше на сьогод-
ні – у базі вакансій ДСЗ є велика 
кількість незаповнених робочих 
місць у сфері охорони здоров’я, 
медичних закладах, соціального 
захисту та підтримки населення. 
Подавайтесь та допоможіть країні 
подолати коронавірус», – зауважує 
директор Державного центру за-
йнятості Ольга Макогон.

Українці пережили вже не 
одну кризу, тож добре знають, 
що у складні часи навіть невелика 
фінансова підтримка допомагає 
встояти на ногах. Залишається 
сподіватись, що Україна якнай-
швидше зможе повернутися до 
нормального ритму життя.
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Салат з крабовими 
паличками і шинкою

• Інгредієнти: крабові палички – 200 г, відварені 
яйця – 4–5 шт., шинка – 200 г, плавлений сирок – 250 г, 
смажений арахіс – 100 г, солодка цибуля – 1 шт., кисло-
солодке яблуко – 1 шт., майонез – 150 г.

• Нарізаємо крабові палички.
• Шинку нарізаємо на невеликі кубики.
• Також дрібно нарізати салатну цибулю.
• Білки відокремити від жовтків і окремо натерти 

їх на дрібній тертці.
• Злегка обсмажений арахіс потрібно перемолоти 

в блендері.
• Салат будемо викладати шарами в роз'ємну фор-

му діаметром 20 см. Перший шар – натертий плав-
лений сирок. Щоб він у вас добре натирався, його 
потрібно покласти в морозилку буквально на 20–25 
хвилин. Шар сиру змащуємо майонезом.

• Другим шаром будуть жовтки. Змішуємо їх з ма-
йонезом і викладаємо зверху сиру.

• Потім шар крабових паличок. Їх також спочатку 
змішати з майонезом.

• Далі у нас буде натерте яблуко. Для цього салату 
його краще очистити від шкірки.

• Зверху викладаємо шар цибулі, змастимо трохи 
майонезом.

• Шинку перемішаємо з майонезом і викладаємо 
зверху цибулі.

• Зверху шинку посипати меленим арахісом.
• Половину білків потрібно змішати з майонезом 

і викласти наступним шаром. А рештою прикрасити 
салат зверху.

• Салат накриваємо харчовою плівкою і відправ-
ляємо в холодильник у формі на 2 години.

Салат в багеті
• Інгредієнти: куряче філе – 250–300 г, волоські 

горіхи – 50 г, твердий сир – 120 г, відварені яйця – 2 шт., 
виноград без кісточок – 100 г, листя салату – 30 г, багет – 
1–2 шт., сметана – 70 г, майонез – 70 г, сіль і чорний 
перець – за бажанням, заправка для курки.

• Нарізати куряче філе. Його будемо обсмажувати 
з додаванням рослинної олії. Після того, як куряче 
філе підрум'яниться з одного боку, потрібно його пере-
вернути на іншу сторону.

• Після того, як куряче філе підрум'яниться з ін-
шого боку, додамо заправку. Тепер м’ясо потрібно 
протушкувати близько 3–4 хвилин.

• Наріжемо твердий сир, відварені яйця, волоські 
горіхи.

• Виноград без кісточки розрізаємо на 2 частинки.
• Нарізаємо куряче філе.
• Для заправки змішати майонез зі сметаною. За-

правляємо і перемішуємо. Салат за смаком поперчити 
і посолити.

• Нарізаємо багет. Його товщина повинна вийти 
приблизно 4–5 см. В багеті потрібно вирізати м’якиш, 
але так, щоб не пошкодити дно. Салат додаємо у багет.

Джерело: shefkuhar.com.ua

Квіти петунії знайомі кож-
ному. Ця невибаглива до грун-
тового складу однорічна квітка 
з величезною кількістю відтінків 
зростає буквально скрізь. На-
сіння петунії настільки дрібні, 
а сходи крихітні, що по весні 
пророс тає  навіть 
у тріщинах асфаль-
тових доріжок і біля 
стін будинків. Єди-
не, в чому ця квіт-
ка примхлива, –  це 
освітлення. Петунія 
не переносить тіні, 
тому висаджувати її 
потрібно на соняч-
ній стороні саду або 
клумби, захищеної від 
вітру.

Петунію висаджу-
ють насінням, можна 
попередньо висіяти 
в домашніх умовах 
в горщики, а після по-
яви сходів пересадити 
у відкритий грунт.

Висаджуючи петунію 
в домашніх умовах, 
потрібно пам'ятати, що 
її сходи дуже вимогли-
ві до освітлення, тому 
сіяти насіння потрібно 
рясніше – можливі ве-
ликі втрати сходів.

При висаджуванні насіння, зі-
браного з сортової петунії, немає 
гарантії, що нові квіти збережуть 
сортові ознаки.

У теплих південних районах 
петунія цвіте з початку літа аж 
до листопада-грудня. Цікаво, 
що при нестачі природної во-
логи рослина може повністю 
висохнути, а з настанням сирої 
погоди знову пустити паростки 
та розквітнути.

Прямостоячі або сланкі (ле-
жачі) стебла петунії роблять її 
дійсно універсальною садовою 
квіткою. Петунію можна виса-
джувати і на клумбах, і в гор-

щиках, і вздовж доріжок – скрізь 
вона виглядає ошатно. Причо-
му і у відкритому, і в закритому 
грунті ця квітка відчуває себе до-
бре. Різні види петуній пахнуть 
по-різному. В основному аромат 
цієї квітки солодкий та сильний, 

але зустрічаються види з досить 
різким та неприємним запахом.

Правильно доглядати за пету-
нією зовсім нескладно. Висаджу-
вати сіянці краще в похмурі або 
дощові дні. Вона любить рясний 
полив, але потрібно стежити, 
щоб не було застою води. Хо-
роший ефект дає мульчування 
грунту біля рослини – це оберігає 
коріння від пересихання і травм. 
Обприскувати петунію в суху 
погоду, а також підживлювати 
органікою та мінералами теж 
корисно, оскільки при такому 
догляді петунія не буде схильною 
до хвороб та шкідників.

Існує близько тридцяти 
видів садової петунії, а також 
безліч сортів та гібридів, кожен 
з яких по-своєму гарний. Так, 
для додання клумбі барвистості 
та різноманітності використову-
ють сорти з великими, середні-
ми або дрібними квітками, а та-
кож простими, гофрованими 
або махровими. Що стосується 

забарвлення квіток, 
то воно буває блакит-
ним, ліловим, білим, 
рожевим, червоним, зі 
смужками та рисками, 
більш затемненим до 
центру квітки і світ-
лим по краях. Квітка 
петунії може досяга-
ти п'яти сантиметрів 
у діаметрі. Різноманіт-
ність форм і забарв-
лень петунії дозволяє 
кожному садівникові 
підібрати відповідні 
для тієї чи іншої ком-
позиції квіти.

Джерело: sad.ukr.bio

Гороскоп на тиждень 29 квітня - 5 травня

 Смачного!

ОВЕН
Сприятливий період, 

щоб знайти додаткове 
джерело заробітку. Мо-

жете дізнатися правду від близької 
людини, від якої будете не у за-
хваті.

ТЕЛЕЦЬ
Настав час серйозно 

зайнятися своїм імі-
джем. У роботі не дуже сприят-
ливий період: через відсутність 
розвитку вам навіть захочеться 
звільнитися.

БЛИЗНЮКИ
Зараз вам як ніколи 

потрібен спокій і гармо-
нія. В особистому житті уникайте 
сварок. Зараз сприятливий період, 
щоб знайти хорошу роботу.

РАК
Буд ьт е  о б е р е ж н і 

з майном – вас можуть 
обікрасти. Займіться чимось новим 
для себе. Сприятливий період для 
переїзду в інше місто.

ЛЕВ
Дуже велика ймовір-

ність поломки техніки. 
На вас чекає серйозна розмова 
з коханою людиною. На роботі 
можливе підвищення доходу.

ДІВА
У вас виникнуть сер-

йозні випробування в осо-
бистому житті. Утримайтесь від 
будь-яких авантюр, не укладайте 
контракти – це погано закінчиться.

ТЕРЕЗИ
Будьте особливо 

уважні до свого здоров̀я. 
Безробітні Терези змо-

жуть знайти роботу. Можливі 
фінансові труднощі через про-
блеми з банком.

СКОРПІОН
Період сприятливий 

для поліпшення осо-
бистого життя, хоча і дрібних 
сварок не уникнути. Не беріть 
участі в лотереях – не пощастить.

СТРІЛЕЦЬ
Кохана людина 

сприятиме вашому 
успіху у професійній сфері. 
Ваші знання принесуть додатко-
вий дохід. Займіться ремонтом.

КОЗЕРІГ
С ерйозн і  зм і н и 

в особистому житті. 
Можливі фінансові витрати. 
У роботі не бійтеся експери-
ментувати, підвищуйте квалі-
фікацію.

ВОДОЛІЙ
Виникнуть склад-

нощі з друзями, вас 
можуть обманювати. Виникне 
бажання ізолюватися від усього 
світу і зосередитися на домашніх 
справах.

РИБИ
Вас тягнутиме на екс-

перименти із зовнішніс-
тю чи одягом – зірки сприяти-
муть цьому. Отримаєте хорошу 
новину від коханої людини.

ПЕТУНІЯ – 
універсальна 
садова квітка

Куточок САДІВНИКА

29
квітня
середа

30
квітня
четвер

1
травня

п’ятниця

2
травня
субота

3
травня
неділя

4
травня

понеділок

5
травня

вівторок

+ 7°
+ 23°

+ 10°
+ 23°

+ 11°
+ 19°

+ 11°
+ 14°

+ 9°
+ 17°

+ 10°
+ 17°

+ 10°
+ 18°

733 732 732 731 733 738 739
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн.
12.20 Д/ц "Дикі тварини"
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Д/ц "Супер�Чуття"
17.30 Про що співає Євро�

па
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ
21.25,23.55  UA:Спорт
21.35  "Зворотний відлік"
00.00,03.55 Бюджетники

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.25 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Кухня"
21.45 Т/с "Матусі" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
23.55 "Дубінізми 2020"
00.15 Х/ф "Любов з вип�

робним терміном"

²ÍÒÅÐ

09.30,18.05, 02.05 Ток�шоу
"Стосується кожного"

11.20, 12.25 Х/ф "Мачо на
колесах"

14.00 Х/ф "Любов від усіх
хвороб" 12+

15.50 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Добровольці"
00.10 Т/с "Ні кроку назад!"

ÑÒÁ

09.50 "Неймовірна правда
про зірок"

11.35 Т/с "Коли ми вдома.
12.20,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.50 "Хата на тата" 12+
18.00 "СуперМама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.40 Т/с "Упередже�

не ставлення"
22.50 Т/с "Майор і магія"
00.40 "Містичні історії

ICTV

09.10,19.20 Надзвичайні
новини

09.40, 02.45 Х/ф "Втеча
задля порятунку"

11.10, 13.15 Х/ф "Двійник"
12.45,15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Максимальний

ризик" 16+
15.20, 16.15 Х/ф "Транс�

формери
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.10 Теорія змови
21.20 Т/с "Пес" 16+
22.35 Свобода слова
23.55 Х/ф "Хранителі" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.20 Діти проти зірок
10.10 М/ф "Лоракс"
11.40 Х/ф "Заборонене

царство"
13.40 Х/ф "Гаррі Поттер
19.00 Від пацанки до па�

нянки 16+
21.00 Х/ф "Дивергент" 16+
23.45 Х/ф "Мисливці за ро�

зумом" 18+
01.50 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

09.25 Х/ф "Інтердівчинка"
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

02.10 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Нарко � 3" (18+)
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія краса
12.20 Реальна містика
16.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця"
23.30,02.00 Т/с "Вище

тільки любов" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн.
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50 Схеми.
17.30 Про що співає Євро�

па
18.20,03.00 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Світ природи"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.35,23.55  UA:Спорт
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.15 Святі та грішні
00.00 Перша шпальта

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15, "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.10 "Одруження наосліп
14.45,15.45 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Кухня"
21.45 Т/с "Матусі"
22.30 Х/ф "Планета мавп"
00.40 Х/ф "Як украсти

мільйон"

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,15.40 "Речдок"
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Добровольці"
00.05 Т/с "Ні кроку назад!"

ÑÒÁ

05.15, 08.45 Т/с "Коли ми
вдома"

07.00 "Все буде добре!"
12.15,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.55 "Хата на тата" 12+
18.00 "СуперМама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.40 Т/с "Упередже�

не ставлення"
22.50 Т/с "Майор і магія"
00.30 Т/с "Коли ми вдома.

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.00, 13.15 Х/ф "Одисея"
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 21.20 Т/с "Пес" 16+
14.55, 16.20, 22.35 Т/с "Зак�

ляті друзі" 16+
16.30 Х/ф "Острів гор�

лорізів"
18.45,21.00 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Самоволка"
01.30 Х/ф "Максимальний

ризик" 16+
03.05 Т/с "У полі зору" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Т/с "Грімм" 16+
11.00 Х/ф "3000 миль до

Грейсленда" 16+
13.30 Х/ф "Все або нічого"
15.30 Хто зверху? 12+
17.10,19.00 Хто проти

блондинок? 12+
20.45 Х/ф "Інсургент" 16+
22.50 Х/ф "Здохни" 18+
00.50 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

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

09.00 Х/ф "Біля тихої при�
стані"

10.30 Х/ф "Закусочна на
колесах"

12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.25 "Правда життя
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Нарко � 3" (18+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія краса
12.20 Реальна містика
16.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Свій чужий син"

UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн.
12.20,19.55 Д/ц "Дикі твари�

ни"
13.10,15.10 "На Карантині"
16.50,03.55 #ВУКРАЇНІ
17.30 Про що співає Євро�

па
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.35,23.55, 05.50 UA:Спорт
21.45 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
22.15, 03.00 Т/с "Епоха

честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.30 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Кухня"
21.45 Т/с "Матусі" (12+)
22.30 Х/ф "Повстання пла�

нети мавп" (12+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Добровольці"
00.05 Т/с "Ні кроку назад!"

ÑÒÁ

05.15, 08.50 Т/с "Коли ми
вдома"

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

Нова історія"
12.35,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.55 "Хата на тата" 12+
18.00 "СуперМама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.40 Т/с "Упередже�

не ставлення"
22.50 Т/с "Майор і магія"
00.40 "Містичні історії

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.35, 13.15 Х/ф "47 ронінів"
12.45,15.45 Факти. День
14.10, 21.20 Т/с "Пес" 16+
15.20, 16.20, 22.30 Т/с "Зак�

ляті друзі" 16+
16.55 Х/ф "Великий пере�

полох у малому
Китаї" 16+

18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.35 Х/ф "Двійник" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Т/с "Грімм" 16+
10.50 Х/ф "Дивергент" 16+
13.20 Х/ф "Інсургент" 16+
15.30 Хто зверху? 12+
17.10,19.00 Суперінтуїція
20.50 Х/ф "Будинок дивних

дітей міс Сапсан" 16+
23.10 Х/ф "Вінчестер.
01.00 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Страх висоти"
10.45 Х/ф "Прихована заг�

роза"
12.50 "Будьте здоровi"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.25 "Правда життя
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Нарко � 3" (18+)
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,03.35 Зірковий шлях
11.20 Місія краса
12.20 Реальна містика
16.00 Історія злочину 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця"
23.30, 02.00 Т/с "Експрес�

відрядження"
04.45 Агенти справедли�

вості 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн.
12.20,19.55 Д/ц "Дикі твари�

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

ма з Майклом Щуром
17.30 Про що співає Євро�

па
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.35,23.55 UA:Спорт
21.45 Схеми.
22.15, 03.00 Т/с "Епоха

честі"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.30 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Кухня"
21.45 Т/с "Матусі" (12+)
22.30 Х/ф "Планета мавп:

Революція" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,15.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Дванадцятий"
02.50 "Орел і Решка

ÑÒÁ

09.55 Т/с "Коли ми вдома.
11.45,14.50 "МастерШеф"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.50 "Хата на тата" 12+
18.00 "СуперМама"
18.55 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.40 Т/с "Упередже�

не ставлення"
22.50 Т/с "Майор і магія"
00.40 Х/ф "Ати�бати, йшли

солдати"

ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини

10.05 Секретний фронт
11.55, 13.15 Х/ф "Великий

переполох у малому
Китаї" 16+

12.45,15.45 Факти. День
14.15, 21.20 Т/с "Пес" 16+
15.20, 16.20, 22.35 Т/с "Зак�

ляті друзі" 16+
16.50 Х/ф "Самоволка" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
00.30 Х/ф "Убий їх всіх" 16+
02.05 Х/ф "Універсальний

солдат�4" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Т/с "Грімм" 16+
11.50 Х/ф "Денніс
13.00 Х/ф "Черговий тато"
14.50 Х/ф "Черговий тато:

Літній табір"
16.20,19.00 Хто зверху? 12+
18.00 Ревізор. Карантин
20.50 Х/ф "Перл Харбор"
00.15 Х/ф "Ціна безсмертя"

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Ті, що зійшли з
небес"

10.40 Х/ф "Командир щас�
ливої "Щуки" (12+)

12.50 "Вартість життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.25 "Правда життя
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Нарко � 3" (18+)
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,02.20 Зірковий шлях
11.20 Місія краса
12.20 Реальна містика
16.00 Історія злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця"
23.20 Слідами розкрадання
00.00, 02.00 Х/ф "Формула

щастя" 16+
04.45 Агенти справедли�

вості 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

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

онлайн.
13.10,15.10 Марафон до

Дня пам'яті
16.50,03.55 Перша шпальта
17.30,04.25 Схеми.
17.55 VoxCheck
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
21.35,05.50 UA:Спорт
21.45 Х/ф "Сила волі"
03.00 Т/с "Епоха честі"
04.50 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.40 "Світ навиворіт
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.20 Х/ф "Термінатор
22.30 Х/ф "Війна за плане�

ту мавп" (16+)
00.55 Х/ф "Планета мавп:

Революція" (16+)
02.55 Х/ф "Гуцулка Ксеня"

²ÍÒÅÐ

07.25 Х/ф "Дванадцятий"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�

лек" 12+
12.00,17.40 Новини
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,23.50 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 "Слідство вели...
03.20 "Чекай на мене.

ÑÒÁ

05.40, 23.20 Х/ф "Винні
зірки"

08.05,14.50 Т/с "Майор і
магія" 16+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

15.40,18.00, 19.00, 22.40
"Холостяк" 12+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
09.50, 13.15 Х/ф "Врятуван�

ня рядового Райяна"
16+

12.45,15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Ворог біля

воріт"
16.25 Х/ф "Лють" 16+
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с "Танк" 12+
00.50 Т/с "Останній броне�

поїзд" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.00 Х/ф "Повінь"
11.00 Т/с "Перші ластівки"

16+
19.00 Х/ф "Білосніжка і

мисливець" 16+
21.20 Х/ф "Мисливець і

Снігова королева"
23.20 Х/ф "Білосніжка.

Страшна казка" 16+
01.20 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Таємниця за�
писної книжки"

10.35 Х/ф "Білоруський
вокзал"

12.50,03.45 "Правда життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
22.30 Т/с "Нарко � 3" (18+)
00.15 "Склад злочину"
01.05,02.15 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,05.40 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.25, 15.30 Т/с "Смак щас�

тя" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Соломоно�

ве рішення" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 М/с "Чорний пірат"
10.00 Розсекречена історія.
11.00 Д/ф "Війна на нульо�

вому кілометрі" 12+
12.10 Х/ф "Сила волі"
15.00 UA:Фольк
16.30,02.50 #ВУКРАЇНІ
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Чілі
20.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.20 "Хроніка Української

повстанської Армії.
23.30 Схеми.
03.20 Енеїда
04.10 Сильна доля
05.00 Бюджетники

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
12.30, 03.10 Х/ф "Незлам�

ний" (16+)
15.20 Т/с "Кухня"
19.30,05.20 ТСН
20.20 "Чистоnews 2020"
20.30 "Вечірній квартал

2019"
23.15,00.15 "Світське жит�

тя. 2020 Дайджест"
01.00 Х/ф "Війна за плане�

ту мавп" (16+)

²ÍÒÅÐ

07.00 "Марафон "Наша Пе�
ремога"

12.15, 01.10 Х/ф "Ішов чет�
вертий рік війни"

13.30, 23.30 Х/ф "У бій ідуть
одні "старі"

15.00 Т/с "Ні кроку назад 2.
На лінії фронту" 12+

20.00,03.35 "Подробиці"
20.30 Концерт
02.40 Д/п "Люди Перемоги"
04.05 Х/ф "Юденкрайс

ÑÒÁ

07.50 Х/ф "Ати�бати, йшли
солдати"

09.30,01.05 "Неймовірна
правда про зірок"

10.40 "Туристи"
11.40 Т/с "Упереджене

ставлення"
19.00 "МастерШеф
21.30 "СуперМама"

ICTV

08.30 Т/с "Дільничний з
ДВРЗ" 16+

12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Війна світів"

16+
21.10 Х/ф "Всесвітня війна

Z" 16+
23.20 Х/ф "Біла імла" 16+
01.00 Х/ф "Убий їх всіх" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
09.40 Хто зверху? 12+
11.30 М/ф "Кунг � фу панда"
15.00 Х/ф "Перл Харбор"
18.20 Х/ф "Гаррі Поттер і

Дари смерті 1" 16+
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і

Дари смерті 2" 16+
23.20 Х/ф "Здохни" 18+
01.20 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
02.20 Зона ночі

ÍÒÍ

08.50 Х/ф "Повернення
"Святого Луки"

10.35 Х/ф "Чорний принц"
12.20 "Легенди  розшуку"
15.45 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,03.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "За сірниками"
21.30 Х/ф "Роб�Бі�Гуд"
23.55 Х/ф "Незаконне

вторгнення" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.40,15.00, 19.00 Сьогодні
07.40,04.40 Зірковий шлях
08.50, 15.20 Т/с "За закона�

ми воєнного часу� 2"
17.00, 20.00 Т/с "Останній

день війни" 16+
23.00, 02.15 Т/с "Незламна"
01.45 Телемагазин
03.00 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Х/ф "Павел із Тарсу�

са" 1с. 12+
15.00 Країна пісень
16.30 Про що співає Євро�

па
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Чілі
20.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.20 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
22.00, 02.50 Х/ф "Холодна

війна" 16+
23.50 Пліч�о�пліч

1+1

06.00 Мультфільм
06.15,07.05 "Життя відомих

людей 2020"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�забава"
09.25,03.10 "Світ навиворіт"
15.45, 00.20 Х/ф "Гордіїв

вузол" (12+)
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 Х/ф "Фокстер і Макс"
22.40 Концерт Н. Моги�

левської "Весна"
²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
12.00 Концерт
15.20 Х/ф "Сліди апос�

толів" 16+
17.30 Х/ф "Ескадрілья "Ла�

файєт"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Перебіжчик"
00.05 Д/п "Люди Перемоги.

Ні кроку назад!"
01.10 Х/ф "Шукаю людину"

ÑÒÁ

05.50,09.30 "Неймовірна
правда про зірок"

07.40 Х/ф "Весілля в Ма�
линівці"

10.50 "МастерШеф
13.15 Т/с "Папаньки"
19.00 "Следство ведуть ек�

страсенси" 16+
19.55 "Один за всіх" 16+
22.10 "Детектор брехні" 16+

ICTV

08.00 Т/с "Танк" 12+
12.05, 13.00 Х/ф "Лють" 16+
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф "Всесвітня війна

Z" 16+
16.40 Х/ф "Війна світів" 16+
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Трансформери�

5: Останній лицар"
12+

23.25 Х/ф "Стартрек: За ме�
жами Всесвіту" 16+

01.30 Х/ф "Одисея"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.30 Від пацанки до панян�
ки 16+

10.30 Х/ф "Все або нічого"
12.30 Х/ф "Черговий тато"
16.00 Х/ф "Гаррі Поттер
21.00 Х/ф "Темна вежа"
22.40 Х/ф "Керрі" 18+
00.40 Т/с "Київ вдень і

вночі" 16+
02.30 Зона ночі

ÍÒÍ

07.05 "Страх у твоєму домі"
10.30 Х/ф "За сірниками"
12.20 Х/ф "Без року тиж�

день"
13.45 Х/ф "Вимушені об�

ставини"
16.40 Х/ф "Роб�Бі�Гуд"
19.00 Х/ф "Золоте теля"
22.15 Х/ф "Довіра" (16+)
00.10 Х/ф "Незаконне

вторгнення" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00 Зірковий шлях
07.45 Т/с "Соломонове

рішення" 12+
11.30 Т/с "Мої дівчатка"
15.10 Т/с "Чужа" 16+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
21.00 Концерт. З днем на�

родження Україно
23.40, 02.15 Т/с "Поранене

серце"
01.45 Телемагазин
03.30 Агенти справедли�

вості 16+
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Поліцейські звертають увагу жителів  
Романівщини на посилення карантинних  
заходів для попередження масового 
захворювання громадян на COVID-19

За порушення вказаних норм 
передбаченого адміністративну, 
а у разі настання тяжких наслідків 
і кримінальну відповідальність.

Так, постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 11 березня 2020 
р. № 211 «Про запобігання поши-
ренню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» та відповідно до статті 29 
Закону України «Про захист насе-
лення від інфекційних хвороб» до 
11 травня 2020 заборонено:

– перебування у громадських 
місцях осіб, які не досягли 14 років, 
без супроводу батьків, усиновлюва-
чів, опікунів, піклувальників, при-
йомних батьків, батьків-вихователів, 
інших осіб відповідно до закону або 
повнолітніх родичів дитини;

– відвідування закладів освіти 

її здобувачами;
– відвідування парків, скверів, 

зон відпочинку, лісопаркових та 
прибережних зон, крім вигулу 
домашніх тварин однією особою 
та в разі службової необхідності;

– відвідування спортивних та 
дитячих майданчиків;

– перебувати на вулицях без 
документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її 
спеціальний статус;

– самовільно залишати місця 
обсервації (ізоляції).

Окрім того, з 6 квітня 2020 
року, включаючи вищевка-
зане, заборонено:

– перебування в громадських 
місцях без вдягнутих засобів інди-
відуального захисту, зокрема респі-
ратора або захисної маски, у тому 
числі виготовлених самостійно;

– переміщення групою осіб 
у кількості більше ніж дві особи, 
крім випадків службової необхід-
ності та супроводження осіб, які не 
досягли 14 років, батьками, усинов-
лювачами, опікунами, піклуваль-
никами, прийомними батьками, 
батьками-вихователями, іншими 
особами відповідно до закону або 
повнолітніми родичами дитини.

При цьому встановлено 
перелік осіб, які потребують 
самоізоляції. Це – особи, які 
мали контакт з хворим на 
COVID-19, хворі особи або 
з підозрою на інфікування, 
які не потребують госпіта-
лізації, люди, які досягли 
60-річного віку. Самоізольованим 
особам (крім хворих на коронавірус) 
у разі відсутності піклувальника до-
зволяється відвідування найближ-

чих місць торгівлі та вигул домашніх 
тварин. Варто відзначити, що строк 
самоізоляції визначає лікар, а контр-
оль за виконанням умов самоізоля-

ції забезпечують працівники Націо-
нальної поліції, військовослужбовці 
Нацгвардії та представники інших 
уповноважених органів.

Стартує онлайн-конкурс 
дитячих малюнків  
«Країна моїх прав»

З 23 квітня до 5 червня 2020 
року Координаційний центр 
з надання правової допомоги 
проводить онлайн-конкурс 
дитячих малюнків «Країна 
моїх прав».

Учасники – діти віком до 18 років. Взяти 
участь у конкурсі, подивитися дитячі роботи 
та проголосувати за малюнок, що найбіль-
ше сподобався, можна на офіційному сайті 
конкурсу http://art-konkurs.legalaid.gov.ua.

«Тема малюнків – права дитини. Щоб 
подати роботу на конкурс, дитина за допо-
могою батьків має зареєструватися на сайті 
конкурсу та завантажити фотографію або 
скановану копію малюнка. Коли конкурсна 
робота пройде модерацію, вона з’явиться на 
сайті для голосування», – розповів заступник 
директора Координаційного центру з на-
дання правової допомоги Сергій Ющишин.

Конкурсні роботи приймаються 
з 23 квітня до 20 травня. Малювати мож-
на олівцями, фломастерами, фарбами, вико-
нувати роботи в авторській техніці, створити 

малюнок за допомогою комп’ютерної графіки 
тощо. Малюнки мають бути у форматі А3 
або А4. Кожен учасник може подати лише 
одну конкурсну роботу.

Проголосувати за дитячий малюнок, що 
найбільше сподобався, може кожна людина – 
для цього потрібно авторизуватися на сайті 
конкурсу. Оцінювання конкурсних робіт від-
будеться на сайті конкурсу в онлайн-режимі 
усіма учасниками голосування.

З 21 травня до 24 травня визначатимуть-
ся переможці. Автори найкращих робіт 
будуть визначені за кількістю вподобань 
учасників голосування у трьох вікових ка-
тегоріях: віком до 8 років, від 9 до 13 років 
та від 14 до 17 років.

Нагородження переможців конкурсу 
триватиме з 25 травня до 5 червня. Автори 
робіт, які набрали найбільшу кількість 
«лайків», отримають грамоти та призи 
за перше, друге та третє місця у кожній 
віковій групі.

Детально дізнатися про умови 
онлайн-конкурсу дитячих малюнків 
«Країна моїх прав», долучитися до 
нього та проголосувати можна, зай-
шовши на офіційний сайт http://art-
konkurs.legalaid.gov.ua.

Директора  
приватного підприємства 
підозрюють у привласненні 
бюджетних коштів під час 
капремонту навчального 
закладу на Романівщині

Поліцейські Управ-
ління стратегічних 
розслідувань у Жито-
мирській області ДСР 
НПУ викрили директо-
ра приватного підпри-
ємства у зловживаннях 
під час капітального 
ремонту навчального 
закладу у Романівсько-
му районі.

23 квітня чоловікові оголосили 
про підозру у службовому підро-
бленні та привласненні бюджет-
них коштів.

У ході проведення досудового 
розслідування встановлено, що 
директор приватного підпри-
ємства відповідно до договору 
підряду, укладеного з відділом 
освіти однієї з районних держав-
них адміністрацій, виконуючи 
роботи, завищив їх вартість та 
вніс завідомо недостовірні відомості про 
використання додаткових матеріалів до 
офіційних документів про виконання 
цих робіт.

У подальшому, на підставі неправди-
вих документів, підприємцю було пере-
раховано кошти державного бюджету на 
загальну суму близько 320 тис. грн.

Відтак 23 квітня 65-річному чоловікові 
оголошено про підозру у вчиненні кримі 
нальних правопорушень, передбачених 

ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна 
або заволодіння ним шляхом зловживан-
ня службовим становищем), ч. 2 ст. 366 
(службове підроблення) КК України.

Тривають подальші слідчо-розшукові 
заходи. За вказані діяння передбачено 
покарання у вигляді позбавлення волі на 
термін від 5 до 8 років.

Процесуальне керівництво досудового 
розслідування здійснює Новоград-Волин-
ська місцева прокуратура.


