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Відсутність покарання –  
ключова причина процвітання  
рейдерства на Житомирщині 

Лариса Бджілка

Про три випадки захворювання 
повідомив на своїй фейсбук-сторінці 
голова Романівської РДА Василь Флуд, 
аби наголосити жителям Романівщини 
про необхідність й надалі ретельно 
дотримуватися вимог карантину.

Станом на 4 червня 2020 року 
у Романівському районі було зафік-
совано 3 нові випадки захворювання 

на COVID-19, а саме: 2 – у Романові 
(чоловік, 36 років; жінка, 71 рік), 1 – 
у Врублівці (жінка, 42 роки).

Усім відомо, що з 22 травня до 
22 червня в Україні запроваджений 
адаптивний карантин, який перед-
бачає різний рівень обмежувальних 
заходів в області.

«Однак лікарі Романівщини та 
я особисто нагадуємо, що послаблен-
ня карантину не означає, що можна 
повністю розслабитись.

Наголошую про необхідність до-

тримання елементарних вимог – носіть 
маски, мийте руки з милом та обро-
бляйте антисептиком, дотримуйтесь 
соціальної дистанції. Це, безумовно, 
допоможе уникнути та зменшити 
ризик розповсюдження та інфікуван-
ня коронавірусною інфекцією серед 
жителів району. Будьмо відповідаль-
ними!!!» – закликав голова Романівської 
РДА Василь Флуд.

9 червня стало відомо про ще один 
випадок захворювання на COVID-19 на 
Романівщині – у жительки с. Дертки.

5 червня у Житомирі, в пресцентрі 
міської ради, відбулося нагородження 
переможців конкурсу до Дня Європи. 
Церемонію провели міський голови 
Сергій Сухомлин та секретар Жито-
мирської міської ради Наталія Чиж.

«Ми розуміємо, що цього року 
не зовсім традиційне святкування 
Дня Європи, у зв’язку з карантином. 
Вдячні всім, хто долучився до нового 
формату святкування Дня Європи, 
сподіваюсь, було цікаво», – зауважив 
Сергій Сухомлин.

Романівщину на конкурсі пред-
ставила учениця Романівської шко-
ли мистецтв Софія Шпіталь. Вона 
змагалася за перемогу у номінації – 
Музичність «Житомир Eurovision 
2020 – домашній концерт». У цій 
номінації 32 учасники представили 
свої таланти, всього було три пере-
можці, серед яких – і Софія. Вони 
отримали цінні подарунки та соло-
дощі від Житомирської міської ради.

Варто зазначити, що Софія впро-
довж усього періоду навчання у Рома-
нівській школі мистецтв та завдяки 
наполегливій роботі з викладачем 
естрадного співу Світланою Діхтярук 

здобула низку перемог та відзнак на об-
ласних, всеукраїнських та міжнародних 
конкурсах і фестивалях. Талановита 

і старанна дівчинка не зупиняється 
на досягнутому, а рухається впевнено 
вперед до нових вершин.

На Романівщині – 
чотири нові випадки 
захворювання на COVID-19

Учениця Романівської школи 
мистецтв отримала нагороду  
від Житомирської міської ради

СЕРЕДА

с. 4

Мінус податки. Які ФОПи  
не платитимуть ЄСВ? с. 5

с. 8До уваги жителів Романівщини!
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Школярів Романівщини 
запрошують взяти  
участь в онлайн-конкурсі  
до Дня батька

Відповідно до обласної цільо-
вої Програми реалізації сімейної, 
гендерної політики на 2020 рік, 
календарного плану реалізації 
проєктів та проведення заходів 
державної політики з питань сім'ї 
на 2020 рік, з метою пропагування 
кращого досвіду відповідального 
батьківства департаментом праці, 
соціальної та сімейної політики 
облдержадміністрації з 1 по 
19 червня проводиться облас-
ний онлайн-конкурс творчих 
робіт до Дня батька.

На конкурс подаються інди-
відуально підготовлені конкурсні 
роботи дітей шкільного віку (7–17 
років).

На основі робіт буде виданий 
буклет із роботами переможців 
та отримані подарунки.

Конкурс проводиться за таки-
ми номінаціями:

• малюнок;
• вітальна листівка.
Вимоги до творчих робіт у но-

мінації «Малюнок» повинні бути 
виконані в довільній графічній чи 
живописній техніці (олівці, фломас-
тери, фарби, авторська техніка тощо) 
на аркуші формату А4, подаватись 
у відсканованому форматі, JPEG, 
не оформлені в рамки, паспарту, 
наклейками, надписами та інше.

Конкурсні роботи у номіна-
ції «Вітальна листівка» можуть 
бути подані учасниками в одному 
з двох форматів:

– текстово-графічна листівка – 
художньо оформлена на папері 
формату А4 листівка, подаватися 
у відсканованому форматі, JPEG, 
яка містить прозове або віршоване 
побажання-підтримку воїну ООС;

– відеолистівка – прозове або 
віршоване привітання-підтримка 
воїна ООС, виконане у форматі 
відео (МР-4) тривалістю не більше 
3-х хвилин.

До конкурсних робіт потріб-
но додати заявку із зазначенням 
прізвища, імені та по батькові кон-
курсанта, дати народження, назви 
конкурсної роботи, контактних 

даних: номера телефону, електро-
нної пошти, місця проживання, 
повної назви закладу освіти (у до-
вільній формі).

Конкурсні роботи та заявки 
до них надсилати до управлін-
ня праці та соціального захисту 
населення райдержадміністра-
ції в електронному вигляді на 
адреси romayprns1@ukr.net 
або 03192738@mail.gov.ua до 
17.06.2020 р.

За довідками звертатися за 
тел.: 2-15-85, 096-21-73-305.

Начальник управління  
Таїса Кондратюк

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання загальних зборів співвласників 

майнових паїв колективного сільськогосподарського 
підприємства ім. М. Марцун, членів Спілки громадян – 
співвласників майна реорганізованого колективного 
сільськогосподарського підприємства ім. М. Марцун
Відповідно до статті 1 За-

кону України «Про громад-
ські об’єднання», громадське 
об'єднання за організаційно-
правовою формою утворюється 
як громадська організація або 
громадська спілка. Громадська 
організація –  це громадське 
об'єднання, засновниками та чле-
нами (учасниками) якого є фізич-
ні особи. Громадське об'єднання 
може здійснювати діяльність зі 
статусом юридичної особи або 
без такого статусу.

16 січня 2001 року були про-
ведені загальні збори пайовиків 
КСП ім. М. Марцун, на яких було 
затверджено рішення про ство-
рення Спілки громадян – спів-
власників майна реорганізованого 
сільськогосподарського підприєм-
ства ім. М. Марцун та затверджено 
Статут спілки.

Згідно зі Статутом спілка є 
громадською організацією, що 
створена відповідно до законо-
давства України і діє з метою задо-
волення і захисту своїх законних 
спільних економічних інтересів.

Однак до даного часу Спілку 
громадян – співвласників май-
на реорганізованого сільсько-
господарського підприємства 
ім. М. Марцун не зареєстровано 
в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 
формувань як громадську орга-
нізацію в установленому чинним 
законодавством України порядку.

З урахуванням викладеного 
пропонуємо провести загальні 
збори співвласників майнових сер-
тифікатів Спілки громадян – спів-
власників майна реорганізованого 
сільськогосподарського підпри-
ємства ім. М. Марцун 13 червня 
2020 року об 11.00 за адресою: 
шкільний стадіон села Камінь 
(враховуючи вимоги карантину), 
з наступним порядком денним:

1. Про обрання голови та се-
кретаря загальних зборів Спілки 
громадян – співвласників май-
на реорганізованого сільсько-
господарського підприємства 
ім. М. Марцун.

2. Про реєстрацію в установ-
леному чинним законодавством 
України порядку громадської ор-
ганізації «Спілка громадян – спів-
власників майна реорганізованого 
сільськогосподарського підпри-
ємства ім. М. Марцун».

3. Про обрання голови громад-
ської організації «Спілка грома-
дян – співвласників майна реорга-
нізованого сільськогосподарського 
підприємства ім. М. Марцун» та 
визначення особи, яка матиме 
право представляти громадську 
організацію у правовідносинах 

з державою та іншими особами.
4. Про визначення громад-

ської організації «Спілка грома-
дян – співвласників майна реорга-
нізованого сільськогосподарського 
підприємства ім. М. Марцун» пра-
вонаступником КСП ім. М. Марцун.

5. Про створення комісії з ор-
ганізації вирішення майнових 
питань реорганізованого КСП 
ім. М. Марцун та проведення 
фактичної інвентаризації активів 
пайового фонду станом на червень 
2020 року.

6. Прийняття рішення про 
перенесення з переліку майна ре-
зервного фонду до переліку майна 
пайового фонду Спілки грома-
дян – співвласників майна реорга-
нізованого сільськогосподарського 
підприємства ім. М. Марцун.

7. Про затвердження додатко-
вих списків членів Спілки грома-
дян – співвласників майна реорга-
нізованого сільськогосподарського 
підприємства ім. М. Марцун, які 
мають право на майновий пай, 
в зв’язку з паюванням резервного 
фонду із затвердження розміру 
майнового паю, затвердження 
розподілу суми майнового паю: 
будівлі і споруди (%), техніка (%), 
інше (%).

З повагою власник майно-
вого сертифікату, директор 

ТОВ «Каміньське» Саусь Р. В.

Під час пожежі 
у Биківці врятували 
літню жінку

6 червня о 20:37 рятуваль-
ники Романівського району 
виїхали на виклик до села 
Биківка, де, за повідомлення-
ми сусідів, виникла пожежа 
у квартирі на першому повер-
сі двоповерхового житлового 
будинку. У помешканні про-
живає бабуся, однак потра-
пити всередину оселі сусідам 
не вдалося через сильне за-
димлення.

Після прибуття на місце 
події бійці ДСНС, скорис-
тавшись апаратами на стис-
неному повітрі, зайшли до 
відчиненої квартири. В одній 
із кімнат біля вікна вони ви-
явили бабусю, яка обперлася 
об табуретку і не могла само-
стійно рухатися. Рятувальни-
ки обережно взяли жінку під 
руки та вивели її на свіже по-
вітря, а потім приступили до 
гасіння. Осередок займання 
виявили у дальній кімнаті – 
тлів диван-малютка, подушки, 
ковдра та домашні речі.

О 21:02 пожежу локалізова-
но, о 21:30 – ліквідовано. Вогнем 
знищено диван, домашні речі. 
У квартирі на момент пожежі, 
крім бабусі, нікого не було, рідні 

з’явилися дещо пізніше. Усі обста-
вини пожежі та причина займання 
наразі встановлюються.

У ДСНС України 
 у Житомирській області

ОГОЛОШЕННЯ
Продам пісок митий, овражний, щебінь усіх фракцій, 

бетон всіх марок, грунт, підсипка, вантажоперевезення 
від 5 до 40 тон. тел.: 096-741-97-38  068-883-85-71

Проводимо дезінфекцію  та чистку криниць, заробка 
міжкольцових швів, викладка дна ( кремнем). Тел.: 068-

495-57-48

Вакуумна чистка коменів, димарів,лежухи, грубки, газо-
вих котлів. тел.:097-87-32-381

Втрачено військовий квиток серії СО № 447299 виданий 
на імя Садовського Олександра Васильовича вважати 

не дійсним

У зв’язку з розширенням виробництва підприємство ВІВАД 
09 відкриває вакансії: пилорамник - оператор торцюваль-

ного верстата.  За інформацією просимо звертатися з 
понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00 год. за адресою: 

Житомирська обл., Романівський район смт.Романів, вул.
Заводська,26. Телефон для довідок: +38 (067) 411-98-84"
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Закрився 
на карантин 
обласний 
перинатальний 
центр

Руслан Мороз

Про це було повідомлено 
9 червня 2020 року на брифінгу 
заступниці голови ОДА Наталії 
Остапченко.

В обласному перинатальному центрі, 
який знаходиться на території КУ «Цен-
тральна міська лікарня № 2» в Житомирі, 
було виявлено перед вихідними один ви-
падок захворювання на коронавірус. Лікар 
зараз знаходиться в задовільному стані на 
амбулаторному лікуванні.

Пологове відділення лікарні також було за-
крито на карантин, а контактні особи перевіря-
ються, – зазначив начальник управління охорони 
здоров’я ОДА Микола Суслик.

Усі вагітні жінки перенаправляються для на-
дання медичної допомоги до Центральної міської 
лікарні № 1.

Нагадуємо, що під час брифінгу було повідо-
млено про 45 нових випадків захворювання на 
коронавірус за минулу добу.

Всеукраїнський 
конкурс відео-
читання поезій 
#Вірш_у_кадрі

Умови:
● Тема конкурсу – кохання;
● Учасник має вивчити напам'ять вірш/уривок з вірша 

українською мовою, які у той чи інший спосіб мають стосу-
ватися теми конкурсу.

Учасниками конкурсу можуть стати особи віком від 18 
до 102 років.

Період проведення конкурсу: 27 травня – 22 червня 2020 року.
УВАГА! Реєстрація на конкурс триває до 12 червня 

(включно).
Оголошення переможців відбудеться 22 червня 2020 року 

на офіційному сайті Форуму видавців (bookforum.ua) та на 
сторінках соціальних мереж Форуму видавців (Фейсбук, Ін-
стаграм), а також – особистими повідомленнями переможцям 
на вказані при реєстрації електронні скриньки.

Ох і смачна ж  
ця полуниця

Лариса Бджілка

Любов до полуниці у жителів Полісь-
кого краю неоднозначна.

Хтось її любить смакувати, а хтось – продавати, аби отри-
мати чималий заробіток за вкладену працю.

Та цьогоріч погодні умови зіграли злу гру над любителями 
полуниці в обох випадках. Наприкінці квітня і на початку 
травня добрячі заморозки пошкодили ніжний цвіт цієї ягоди. 
Лише у добре підготовлених господарів, які завчасно вкрили 
агроволокном квітучі грядки, є врожай. На ринках можна 
купити зазвичай лише привезену полуницю; на час виходу 
цієї статті вартість одного кілограма становила 80–100 грн. Як 
зазначають продавці, полуниця начебто привезена з Херсону. 
Та, чесно кажучи, на смак вона далеко не така, як з грядок міс-
цевих господарів. Але маємо надію, що цвіт, який нині радує 
око на городі, все ж дасть плоди, аби вдосталь насолодитися 
смаком улюбленої ягоди найближчим часом.

Адже правду кажуть: «Усе смачніше тоді, коли його мало».

Автофіксація порушень ПДР:  
перші результати та антирекорди

В Україні 1 червня запрацювала 
система фіксації порушень правил 
дорожнього руху (ПДР). Перші 
50 відеокамер розпочали роботу 
у Києві та Київській області та вже 
зафіксували десятки тисяч пору-
шень. Що слід знати про роботу 
системи і коли чекати камер по 
всій Україні, дізнавались експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Як працює система?
На сьогодні камери фіксують 

тільки перевищення швидкості 
руху. У разі порушення більш ніж 
на 20 км/год доведеться заплатити 
штраф у 255 грн, за перевищення 
більш ніж на 50 км/год – 510 грн.

Система працює наступним 
чином: камера фіксує порушення, 
фото- або відеодоказ потрапляє 
в центр обробки даних МВС, 
далі оператор перевіряє номери 
автівки, дані власника та виписує 
адміністративний протокол. У роз-
друкованому вигляді постанова 
надсилається порушнику через 
Укрпошту. Важливо знати, що 
штраф виписується саме на влас-
ника автівки, незалежно від того, 
хто був за кермом.

За словами заступника началь-
ника Департаменту патрульної по-
ліції Олексія Білошицького, щодо 
авто з іноземною реєстрацією іс-
нує два шляхи.

«Коли таке авто було завезено 
на територію держави громадяни-
ном України, штраф буде отриму-
вати та особа, яка ввезла авто. Така 
особа отримує штраф в загальному 
порядку. Інший варіант – коли авто 
ввезене іноземцем або особою без 
громадянства. У такому випадку 
при виїзді за межі нашої держави, 
у випадку наявності правопору-
шення, представники Держпри-

кордонслужби вручають постано-
ву особі і пропонують оплатити 
електронним шляхом», – пояснює 
Білошицький.

Крім листа й особистого по-
відомлення, про штраф можна 
дізнатися на сайті МВС, а також 
в електронному кабінеті водія. Тут 
можна ознайомитися з фотогра-
фією з місця порушення та навіть 
передивитися відеозапис.

Якщо оплатити штраф про-
тягом 10 днів з моменту отримання 
повідомлення, то можна отрима-
ти знижу 50%. Загалом на сплату 
штрафу є 30 днів. Якщо цього не 
зробити, справа переходить до 
Виконавчої служби Міністерства 
юстиції, і запускається механізм 
примусового стягнення. Якщо 
водій не згоден із постановою, її 
можна оскаржити протягом 10 
днів з набуття чинності.

Слід зауважити, що навесні 
Україна остаточно відмовилась 
від системи штрафних балів за 
порушення ПДР. На початку трав-
ня Президент Володимир Зелен-
ський підписав відповідний закон. 
Раніше кожному водієві щорічно 
нараховували 150 балів. Їх мож-
на було використовувати замість 
грошового штрафу. У разі переви-
щення швидкості з водія списува-
ли 50 балів, після використання 
всіх балів – починались штрафи. 
Після скасування системи усі по-
рушення можна оплатити лише 
грошима.

Перші антирекорди 
і подальші плани

Згідно зі статистикою па-
трульної поліції, за першу добу 
роботи системи у Києві та області 
було зафіксовано майже 60 тисяч 
перевищень швидкості. На другу 

добу кількість порушень знизи-
лася до 33 тисяч.

Антирекорд зі швидкісного 
режиму встановив автомобіль 
Porsche Cayenne на трасі Київ – 
Харків. Автівка їхала зі швидкістю 
210 км/год при дозволених на трасі 
110 км/год. Інший порушник 11 ра-
зів за день перевищив швидкісний 
режим. За перші дні МВС зібрало 
цілий список водіїв, які їздили 
по місту зі швидкістю 170 км/год 
і більше.

Маючи таку приголомшливу 
статистику, поліція закликає до-
тримуватись обмежень швидкості. 
Крім того, водіїв просять не на-
магатись обійти систему контр-
олю, адже це може призвести до 
суворішої відповідальності. Не 
секрет, що якщо закрити сіткою 
номерний знак або взагалі його 
зняти, то камера порушення не 
зафіксує. Проте водія чекатимуть 
більші проблеми.

«Патрульна поліція має доступ 
до системи «Безпечне місто», а це 
понад 6 тисяч камер відеоспос-
тереження по місту Києву, тому 
таких правопорушників відсте-
жуватимуть та притягатимуть до 
адміністративної відповідальнос-
ті», – зазначають у МВС.

У такому разі правопорушни-
ків чекає штраф за керування без 
номерних знаків або зі знаками, 
які не відповідають стандартам.

Експерти кажуть, що швидко 
українські дороги безпечнішими 
не стануть. Наразі камер дуже 
мало, водії запам’ятають, де вони 
розташовані, і будуть знижувати 
перед ними швидкість, а потім 
знову порушувати.

Тим часом у МВС обіцяють 
до кінця року встановити ще 220 
камер по всій Україні. Уже най-
ближчим часом 5 камер мають 

підключити у Львівській області. 
На трасах камери встановлювати-
муть коштом держави, у містах 
і ОТГ – коштом місцевих бюдже-
тів. Розташування камер буде 
узгоджуватися з Департаментом 
патрульної поліції.

Фіксація швидкості – це лише 
перший крок у роботі системи ві-
деонагляду. У подальшому камери 
фіксуватимуть проїзд на червоне 
світло світлофора, виїзд на зустрічну 
смугу, рух смугою для громадського 
транспорту та інші порушення.
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ВІДСУТНІСТЬ ПОКАРАННЯ –  
ключова причина процвітання  
рейдерства на Житомирщині

Олег Петрович Грищук, 
на думку колишніх партне-
рів ТОВ «Каміньське», – рей-
дер, який є спеціалістом 
за схемою корпоративний 
конфлікт, він швидко пере-
хоплює оперативне керів-
ництво, привласнює бізнес, 
і все за допомогою спеціально 
інсценованого бізнес-конфлік-
ту, а через недосконалість до-
кументів набув сумнівними 
шляхами тимчасового права 
розпоряджатися активами 
ТОВ «Каміньське» і на сьогод-
нішній день задіяв всі методи 
якнайшвидшого перепроду-
вання вилучених активів між 
пов'язаними особами, маючи 
на меті завадити (унеможли-
вити) їхньому поверненню за-
конним власникам.

Рейдерство – це лише слово 
сучасне, а по суті, воно «по-
криває» абсолютно конкретні 
злочини, передбачені Кримі-
нальним кодексом. А саме – 
бандитизм, розбій і грабіж.

З моменту виходу першої 
статті про аграрне рейдерство 
на Житомирщині Олег Петро-
вич Грищук та пов’язані з ним 
особи стали брутальними та 
жорстокими зловмисниками, 
які не гребують нічим – ні тех-
нікою, ні товарними запасами, 
ні великою рогатою худобою; 
кінцевою їх метою є заволодін-
ня землями та виробничими 
потужностями.

Махінації та афери Олега 
Петровича Грищука щодо 
захоплення нерухомого май-
на та поголів’я великої рога-
тої худоби: у квітні 2020 року 
з позовними вимогами до Рома-
нівського районного суду звер-
нулися Грищук Інна Петрівна 
(справа № 290/378/20), Іващенко 
Леонід Володимирович (спра-
ва № 290/434/20), Грищук Ро-
ман Володимирович (справа 
№ 290/436/20), Грищук Оксана 
Петрівна (справа № 290/438/20), 
Возненко Тарас Сергійович 
(справа № 290/439/20), Матюха 
Павло Миколайович справа 
(№ 290/440/20) щодо визнання 
за ними прав власності на не-
рухоме майно та просять суд 
зобов’язати ТОВ «Каміньське» 
не чинити перешкод у воло-
дінні, користуванні та розпо-
рядженні належних їм на праві 
власності будівель.

В обґрунтування вищезаз-
начених позовів вищезазначені 
особи посилаються на те, що їх 
право власності на нерухоме 
майно не визнається (оспо-
рюється) ТОВ «Каміньське» 
і перебуває у фактичному ко-
ристуванні ТОВ «Каміньське», 
однак дані особи вважають, що 
нерухоме майно належить їм 
на праві приватної власності, 
оскільки нібито було виділе-
но їм зі структури пайового 
фонду на належні їм майнові 
сертифікати у 2018 році, що 
підтверджується рішенням 
Спілки громадян – співвлас-
ників майна реформованого 
КСП ім. Марії Марцун.

З метою реалізації даного 
рішення голова Спілки гро-
мадян – співвласників майна 
реформованого КСП ім. Марії 
Марцун Леонід Володимиро-
вич Іващенко 26 червня 2018 
року підписав акт прийман-
ня-передачі нерухомого май-
на, який засвідчено підписом 
голови та скріплено печаткою 
Камінською сільською радою 
Романівського району Жито-
мирської області.

ТОВ «Каміньське» має об-
ґрунтовані сумніви у дійсності 
документів щодо виділення ви-
щезазначеним особам в натурі 
спірних нежитлових будівель. 
Оскільки ТОВ «Каміньське» 
також є власником майнового 
паю – а це частка кожного чле-
на КСП у пайовому фонді май-
на членів КСП, тому у зв’язку 
із відверто незаконними діями 
Грищук Інни Петрівни, Іващен-
ка Леоніда Володимировича, 
Грищука Романа Володимиро-
вича, Грищук Оксани Петрівни, 
Возненка Тараса Сергійовича, 
Матюхи Павла Миколайовича, 
вважає свої права та кожного 
члена КСП ім. Марії Марцун 
порушеними.

Перш за все ТОВ «Камінь-
ське» стало власником свідо-
цтва про право на майновий 
пай КСП ім. Марії Марцун, 
який видано Камінською сіль-
ською радою Романівського 

району Житомирської області 
від 25 травня 2020 року. Згідно 
з відомостями свідоцтва, за-
гальна вартість майна пайового 
фонду КСП ім. Марії Марцун 
складає 3 154 000 (три мільйони 
сто п’ятдесят чотири тисячі) 
гривень 00 копійок. Наведене 
свідчить про те, що структура 
пайового фонду КСП ім. Марії 
Марцун не змінювалася, відпо-
відно не здійснювалось ніякого 
виділу в натурі майна пайового 
фонду КСП ім. Марії Марцун, 
та, як наслідок, не проводилося 
зменшення складу, структури 
та вартості пайового фонду 
КСП ім. Марії Марцун.

З отриманих копій доку-
ментів та опитаних членів КСП 
ім. Марії Марцун, ТОВ «Ка-
міньське» встановили, що 
16 січня 2001 року були про-
ведені загальні збори пайовиків 
КСП ім. Марії Марцун, на яких 
було затверджено рішення про 
створення Спілки громадян – 
співвласників майна реоргані-
зованого сільськогосподарсько-
го підприємства ім. М. Марцун 
та затверджено статут спілки, 
що засвідчено підписом го-
лови та скріплено печаткою 
Камінською сільською радою 
Романівського району Жи-
томирської області. Також 
головою спілки було обрано 
Данила Степановича Бабича, 
останні збори пайовиків КСП 

ім. Марії Марцун були прове-
дені у 2007 році за його участі, 
будь-які рішення щодо переоб-
рання голови спілки на Леоніда 
Володимировича Іващенка не 
приймались.

ТОВ «Каміньське» на захист 
своїх прав та прав членів КСП 
ім. Марії Марцун звернулося 
з позовними вимогами до Ро-
манівського районного суду 
про визнання недійсними та 
скасування актів приймання-
передачі від Спілки співвлас-
ників майна колишнього КСП 
ім. М. Марцун, оскільки вва-
жає, що члени КСП ім. Марії 
Марцун, як законні власники 
нерухомого майна, про те, що 
відбувається, нічого не знали.

ТОВ «Каміньське» бере на 
себе ініціювання низки судових 
справ щодо повернення неру-
хомого майна, незаконно віді-
браного Олегом Петровичем 
Грищуком та його командою, 
до структури пайового фонду 
КСП ім. Марії Марцун.

Од н а к  Оле г  Пе т р о ви ч 
Грищук та його команда по-
тягнулися не тільки на неру-
хоме майно пайового фонду 
КСП ім. Марії Марцун, а й на 
поголів’я великої рогатої худо-
би. Причиною виникнення спо-
ру є те, що з 27 квітня 2020 року 
керівник ТОВ «Камінське Агро» 
Павло Миколайович Матюха 
не допускає до ВРХ посадових 
осіб ТОВ «Каміньське», спеці-
алістів Романівської районної 
державної лікарні ветеринар-
ної медицини, які позбавлені 
можливості провести перевірку 
ідентифікації ВРХ. ТОВ «Ка-
мінське Агро» відмовило в на-
данні доступу до перевірки 
ВРХ, заявивши, що корови та 
молодняк належать фізичним 
особам – власникам майнових 
сертифікатів, яким було ви-
ділено в натурі та передано 
у власність майно, в тому числі 
й велику рогату худобу, які зі 
свого боку передали їх в оренду 
ТОВ «Камінське Агро».

ТОВ «Каміньське»,  ві д-
новивши частину первинних 
документів, розуміє, що Олег 
Петрович Грищук з його ко-
мандою тільки впродовж 2019 
року продали на м'ясо більш 
ніж 100 голів ВРХ, отже, така 
участь чекає і все поголів’я.

Щоб зупинити проїдання 
та знищення поголів’я великої 
рогатої худоби, ТОВ «Камінь-
ське» звернулося до Господар-
ського суду Житомирської об-
ласті з позовними вимогами 
про визнання права власності 
поголів’я великої рогатої худо-
би та витребування поголів’я 
великої рогатої худоби із чужо-
го незаконного володіння. Про-
вадження у справі № 906/573/20 
відкрито 02 червня 2020 року 
з призначенням справи до роз-
гляду за правилами загального 
позовного провадження. Під-
готовче засідання призначено 
на 20 липня 2020 року об 11:00.

Схема Олега Петровича 
Грищука з використанням 

п р и п и с а н о ї  к р е д и т о р -
ської заборгованості для 
отримання контролю над 
ТОВ «Каміньське» програла 
в Господарському суді Жи-
томирської області. ТОВ «Аг-
рофірма "Відродження"» з Оле-
гом Петровичем Грищуком 
приписали ТОВ «Каміньське» 
неіснуючу заборгованість, яка 
нібито виникла на підставі 
перерахованого авансу за до-
говорами постачання в сумі 
2 000 000 (два мільйони) гри-
вень 00 копійок, які відсутні 
у ТОВ «Каміньське», як і від-
сутні грошові кошти у вигля-
ді авансу. ТОВ «Агрофірма 
"Відродження"» звернулась до 
суду з позовними вимогами 
про початок процедури бан-
крутства ТОВ «Каміньське», 
однак 04 червня 2020 року 
ухвалою Господарського суду 
Житомирської області у справі 
№ 906/490/20 ТОВ «Агрофірма 
"Відродження"» відмовле-
но у відкритті проваджен-
ня у справі про банкрутство 
ТОВ «Каміньське».

Також у травні 2020 року на 
орендованих полях ТОВ «Ка-
міньське» у селі Камінь роз-
гортався «дикий Захід». Осо-
бисто Олег Петрович Грищук 
з групою з 30 (тридцяти) не-
відомих осіб банально силою 
намагалися зірвати посівну 
кампанію, вони блокували 
сільськогосподарську техніку 
в полі. Непрохані гості неспо-
дівано просто на полі почали 
колотнечу з працівниками 
ТОВ «Каміньське». Даний факт 
правопорушення зафіксований 
поліцією. Триває слідство.

ТОВ «Каміньське» готується 
до нових нападів у вересні у пе-
ріод збору врожаю, оскільки 
впевнено, що тоді відбудеться 
друга хвиля рейдерства Олега 
Петровича Грищука – прийдуть 
на дозріле.

У ТОВ «Каміньське» окремі 
працівники зайняті лише тим, 
що моніторять Єдиний реєстр 
майнових прав, аби не проґа-
вити моменту, коли орендована 
ними земля змінить власника, 
також ТОВ «Каміньске» зі шта-
ту працівників створило власну 
аграрну самооборону, аби про-
тистояти свавіллю Олега Гри-
щука з його командою. Юристи 
та адвокати ТОВ «Каміньське» 
виграють перші суди та ви-
кривають правопорушників, 
аграрна самооборона опира-
ється озброєним нападникам 
на полях, які втручаються в по-
сівну компанію.

ТОВ «Каміньське» розуміє, 
що втратити підприємство, 
а разом із ним врожай, техніку, 
нерухоме майно, ВРХ можна 
за кілька хвилин, а на його по-
вернення доведеться витратити 
кілька місяців, якщо не років. 
Однак ТОВ «Каміньське» готове 
такий тривалий час боротися 
заради справедливості.

Юрист ТОВ «Каміньське» 
Катерина Віталіївна Юрко
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МІНУС ПОДАТКИ.  
Які ФОПи не платитимуть ЄСВ?

На час карантину Верховна 
Рада дозволила фізичним осо-
бам-підприємцям не сплачувати 
єдиний соціальний внесок. Однак 
деякі категорії підприємців змо-
жуть звільнитися від цього подат-
ку назавжди. Наприкінці травня 
президент Володимир Зеленський 
підписав закон, який усуває дис-
кримінацію в оподаткуванні де-
яких підприємців. Які категорії 
ФОПів зможуть не платити ЄСВ, 
дізнались наші експерти.

Що таке ЄСВ?
Єдиний соціальний внесок (або 

єдиний внесок) – це консолідова-
ний обов’язковий страховий вне-
сок, який сплачується щомісяця 
в систему загальнообов'язкового 
державного страхування. Відповід-
но до чинного законодавства, плат-
никами єдиного внеску є різно-
манітні категорії роботодавців, які 
використовують найману працю, 
а також фізичні особи-підприємці 
та самозайняті працівники.

Підприємці сплачують ЄСВ 
щоквартально і не менше, ніж 
обсяг мінімального страхового 
внеску. Сьогодні він становить 
1039,06 грн.

Оскільки єдиним внеском 
оподатковуються і ФОПи, і осо-
би, які здійснюють незалежну 
професійну діяльність, то часто 
вони сплачують податки двічі 
з одного й того самого прибутку.

«Адвокат надає юридичні 
послуги, він зареєстрований 
фізичною особою-підприєм-
цем з кодом діяльності надання 
юридичних послуг, проте орга-
ни податкової служби вважають 
інакше. (…) Якщо ти надаєш 

юридичні послуги, послуги 
адвоката, то ти так само маєш 
сплачувати ЄСВ як особа, яка 
здійснює незалежну професійну 
діяльність», – пояснив недоліки 
попереднього законодавства 
народний депутат від фракції 
«Слуга народу», член Комітету 
з питань фінансів, податкової та 
митної політики Євген Петруняк.

За його словами, щоб усунути 

податкову дискримінацію, з іні-
ціативи монобільшості Верховна 
Рада ухвалила закон № 2166, який  
скасовує сплату єдиного внеску 
для низки ФОПів.

Хто звільняється  
від сплати?

Новий закон додав до пере-
ліку осіб, звільнених від спла-

ти ЄСВ, ФОПів та незалежних 
професіоналів, які отримують 
пенсію за віком чи вислугою 
років, а також є особами з ін-
валідністю.

«Суть у тому, що ми звіль-
няємо ФОПів пенсійного віку 
від сплати ЄСВ. А також тих 
підприємців, які працюють 
у сфері науки, літератури, куль-
тури, медицини. Це люди, які 

дійсно потребують державної 
підтримки», – зазначила перед 
ухваленням заступниця голови 
фракції «Слуга народу» Євгенія 
Кравчук.

Зокрема,  закон скасовує 
єдиний внесок для незалежних 
професіоналів, якщо вони заре-
єстровані як фізичні особи-під-
приємці та займаються однією 
діяльністю як ФОП і як незалеж-
ні професіонали.

Також звільняються від спла-
ти ЄСВ ФОПи, які працюють 
в іншого роботодавця, якщо 
останній сплатив єдиний вне-
сок за них.

Крім того, ФОПи на загальній 
системі оподаткування можуть 
не сплачувати єдиний внесок, 
якщо вони не мали прибутку 
у звітному періоді.

Кому пробачать борги?
Новий закон дозволяє списа-

ти борг по єдиному внеску, зо-
крема пені та штрафи, ФОПам та 
незалежним професіоналам, які 
не отримували прибутку у пері-
од з 1 січня 2017 року. Однак це 
не відбудеться автоматично.

Як пояснили експерти, 
таким підприємцям потріб-
но буде подати у Податкову 
службу заяву на списання та 
звітність за несплачені пері-
оди. Водночас необхідно по-
дати заяву держреєстратору 
на розреєстрацію. Втім, якщо 
борг по ЄСВ вже був повністю 
чи частково сплачений раніше, 
то кошти повертати не будуть.

Списати борг можна буде уже 
наступного року, коли закон на-
буде чинності в цілому.

Покарання за гріх. Легенда
Надія Бучко

Дорога до батьківської хати… 
Вона кличе завжди. Спогади зі-
грівають душу. Малюють в уяві 
такий рідний поріг, споришеву 
траву в росі. А першою зустрічає 
криниця. Наш тато вирішив ко-
пати біля дороги, щоб було зруч-
но подорожнім. Це зараз навіть 
сусід може пошкодувати води, 
аргументуючи, що саме сьогодні 
будуть прати білизну, або ж зо-
всім замикнути колодязь. Це зараз 
влаштовують криниці біля порога 
або ж навіть у хаті. Це зараз…

Моя дорога до батьківського 
дому зустрічає схід сонця. Звер-
нувши з романівського асфальту, 
машина почала підстрибувати, 
видобуваючи з себе різні звуки, 
а чоловік жалітися:

– Отак і печінки можуть пови-
скакувати на цій шосейці…

– Це ти не знаєш, якою тут 
була дорога раніше. Яма на ямі. 
А ще – болото. Хто пам’ятає той 
шлях, то радий і такому. Робіт-
ники, які клали шосе, стояли на 
колінах і вимощували камінчик 
до камінчика. Була то важка пра-
ця… Але як би вже не було, то не 
йдемо пішки.

Автобуси зараз ходять рідко. 
Удалині замаячіла жіноча постать.

– Сідайте, дорога одна, кудись 
довеземо, – жартує чоловік.

– Дай Боже вам здоров’я, бо 
таки ногами тяжко, – умощуючись, 
каже бабуся.

– І то ж треба вириватися 
в таку дорогу пішки. А може, й 
треба… – додаю я.

Ось і Ясногород. Повільно про-
бігають поля, придорожні зарослі, 
а над усім – голубе небо. Зліва каз-
ково зблиснули на сонці спочатку 
бані церкви, а вже пізніше вима-
лювалася вся будова. Стояла вона 
серед села, але не на горбочку, як 
заведено, а в низовині.

– Ось бачите, у якому місці 
церква? Як у ямі, – каже старенька, 
ніби читає мої думки.

– Правду кажете, – додаю я.
– Розповідала мені ще колись 

прабабуся, що давним-давно на 
цьому місці був храм. Та одного 
разу провалився під землю. Став-
ся там великий гріх…

Річка Лісна голубіла серед 
лісів і приймала на свої береги 
поселення за поселенням, бо всім 
відомо, що без води і ні туди, і ні 
сюди.

На крутому лівому березі зве-
ли люди храм, а точніше – чоло-
вічий монастир. Ото й поселення 
назвали – Монастирок. Наставни-
ком був служитель Богові монах 
Василій. Ходили сюди люди з на-
вколишніх сіл очистити душу 
від гріхів та збагатитися вірою 
у святе. Прибігала й сиріточка 
Ганнуся. Чорнявеньке, карооке, 
привітне. Усі любили ту дитину, 
а на свята обдаровували гостин-
цями. Покровителем її був і на-
ставник монастиря. Він оточив 
її батьківською щирою любов’ю 
й турботою. Дитина відчувала 
тепло, й при зустрічі її оченята 

сяяли повагою, довір’ям і навіть 
гордістю. Люди тішилися тим, 
приказуючи, що то монах від 
Бога, то й душа його сповнена 
співчуттям до страденних.

Ішли роки. Зросла Ганнуся 
роботящою, доброю, вродливою. 
Зазирали на неї сільські паруб-
ки… А вона все ходила до Божого 
храму, до ікони святої Діви Марії 
зі своєю потаємною мрією, аби 
з далекої дороги вернувся додому 
сусідський Іван, який так запав 
їй у душу.

Якось навесні, після вечірньої 
проповіді, дівчина затрималася 
в молитві перед іконою Божої Ма-
тері. Ураз хтось торкнувся її плеча. 
Ганнуся, злякано оглянувшись, 
побачила свого покровителя, на-
ставника храму, й усміхнулась 
приязно:

– Отче, простіть… Уже йду. 
Не помітила, як і звечоріло, – ти-
хенько з покорою сказала дівчина.

– Зачекай, іди сюди, –  по-
чула якийсь аж чужий голос. 
Вона глянула здивовано й не-
зчулася, як міцна чоловіча рука 
різко шарпнула ї ї й потягнула 
в куток. Дівчина опиралася, 
оглядаючись навкруг, але в хра-
мі не було нікого.

– Що ви?.. Відпустіть… Мені 
додому… Мені боляче…

Ганнуся заплакала і, вирвав-
ши руку, кинулася до дверей. Та 
насильник наздогнав її, боляче 
штовхнувши до стіни. Одним ру-
хом зірвав благеньке платтячко 
і звіром накинувся на дівоче тіло.

– Ой Боже, змилуйся!.. Діво 

Маріє, заступися й захисти, – за-
кричала, заголосила дівчина.

Ураз страшенний грім роз-
колов небо, а блискавка яскраво 
оголила той гріх. Заплакав дощ…

Гойднулися стіни храму. Із 
страшним тріском і гуркотом за 
якусь мить пішов він під землю.

Дивувалися люди. Перешіпту-
валися з острахом, бо ж не суди й 
судимий не будеш. Тяжко знайти 
тому пояснення, а ще тяжче – ви-
правдання. Тож сходилися на 
одному: нечиста сила заволоділа 
душею й розумом чоловіка, бо 
інакше – ніяк…

На тому місці багато років 
стояло болото. Люди обходили 

його стороною, а в ясні місячні 
ночі чувся з-під землі дівочий 
плач. Із часом болото висохло, 
але такою впадиною і залиши-
лося. Потім люди побудували тут 
церкву. І була вона без єдиного 
металевого гвіздка.

Машина гальмує біля автобус-
ної зупинки «Монастирок». Саме 
сюди добиралася старенька.

– Дай Боже вам щасливої до-
роги. Ось, – протягує вона в на-
трудженій вузлуватій руці гроші.

– Ні-ні, ідіть здорові. Дякую 
за оповідь, – кажу я.

Спираючись на паличку, 
жінка повільно пішла в сторону 
церкви…
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Помідори чері з кунжутом 
і заправкою з оливкового 
масла з лимоном

• Інгредієнти: помідори чері червоні – 10 шт., 
помідори чері жовті – 10 шт. (якщо нема жов-
тих, беремо тільки червоні), часник – 1–2 зубці 
(залежно від розміру), кілька пір’їнок зеленої 
цибулі, кунжут – 1 столова ложка, насіння льону 
і соняшнику – за смаком, базилік – кілька лис-
точків, оливкова олія – 2 столові ложки, вода 
(краще використовувати негазовану мінеральну 
воду) – 2 столові ложки, лимонний сік – 2 столо-
ві ложки, сіль, чорний перець, мелений сухий 
перець чилі – за смаком.

• Чері вимити, обсушити на серветці, на-
різати половинками і рівномірно розкласти на 
блюді або тарілці великого діаметру.

• Зелену цибулю подрібнити і так само рівно-
мірно посипати нею помідори.

• Часник почистити, подрібнити ножем 
(не використовуйте часникодавилку, оскільки 
вона розчавить часник у пасту, а нам потрібні 
дрібні фракції) і теж посипати ним помідори.

• Змішати в окремій ємності оливкову олію, 
воду, лимонний сік, сіль, перець і полити по-
мідори цієї заправкою.

• Посипати салат попередньо обсмаженими 

зернами кунжуту і, якщо вирішили їх викорис-
товувати, зернами льону і соняшнику.

• Зверху можна прикрасити листочками 
базиліку. Особливо ефектно на червоно-жов-
то-зеленому тлі можуть виглядати листочки 
фіолетового базиліка.

• Салат можна подавати до столу відразу 
або витримати 30–40 хвилин у холодильнику. 
Особливої актуальності свіжий холодний салат 
набуває у спекотні дні.

Салат «Капрезе»
• Інгреді-

єнти: 2–3 куль-
ки моцарели, 
4–5 помідорів, 
базилік, олив-
кова олія, сіль, 
перець.

•  Приг о -
т у ва н н я  с а -
лату-закуски 
«Капрезе» не 
вимагає нія-
ких особли-
вих навичок 
та умінь. Все 
легко і  про-
с т о:  миємо, 
нарізаємо і ви-
кладаємо. Ну 
і ще один момент: ніж все-таки для такого діла 
має бути гострим.

• Помідори нарізаємо товщиною близько 
5 мм.

• Орієнтовно такою самою товщиною (можна 
і трохи тонше) нарізаємо моцарелу.

• Перекладаємо почергово: скибка помідора, 
скибка моцарели.

• Цю красу солимо, перчимо, збризкуємо 
оливковою олією і прикрашаємо зверху бази-
ліком.

Джерело: easy-cooking.com.ua

Багато городників при посадці 
і догляді за помідорами нерідко 
стикаються з різними проблема-
ми, які виникають в результаті 
неправильних дій. Зупинимося 
на найпоширеніших помилках 
городників. Ознайомтеся з перелі-
ком і подумайте, чи все ви робите 
правильно, вирощуючи помідори.

Непродумана  
покупка насіння

Якщо ви вирощуєте помідори 
у великих обсягах, краще вибрати 
гібриди. По-перше, вони менше 
страждають від різних захворю-
вань. По-друге, врожайність у них 
на 30% вище, ніж у сортових по-
мідорів. Однак відмовлятися від 
сортів повністю не варто: багато 
які з них мають чудовий смак 
і оригінальну форму.

Неправильний  
вибір місця посадки

Неправильно висаджувати 
сорти для відкритого грунту 
в теплицю і, навпаки, тепличні 
гібриди – у відкритий грунт. Під-
сумок: невисокі детермінантні 
сорти не здатні освоїти об’єм 
теплиці і дають значно менший 
урожай порівняно з тепличним. 
Тепличні гібриди у відкритому 
грунті також не зможуть реалі-
зувати свій потенціал. Причина: 
короткий період вегетації, різкі 
перепади температури, погане 
запилення через високу вологість 
повітря.

Неправильно підібрана 
плівка для теплиці

Недосвідчений городник ку-
пить для теплиці найтовстішу 
поліетиленову плівку, яка нині 
вважається найбільш надійною. 
Краще використовувати нестабі-
лізовану гідрофільну поліетиле-
нову плівку. Вигідна відмінність 
її в тому, що на поверхні форму-
ється специфічний конденсат. 
Іншими словами, краплі, що 
утворюються, скочуються вниз. 
До того ж антистатичні добавки 
відштовхують пил, довго збері-
гаючи прозорість плівки. Вночі 
вона втрачає менше тепла, чому 
сприяє шар вологи на внутріш-
ній стороні. Все це чудово позна-
чається на врожаї.

Цілодобове освітлення 
і висока температура 
середовища

Думаєте, якщо більше світла 
і тепла – краща розсада? Не зо-
всім вірно. Сіянці помідорів кра-
ще ростуть при 15–16-годинній 
освітленості і нічній температурі 
8–10 °C.

Невірна технологія 
висадки розсади

Продавці часто пропонують 
розсаду помідорів із суцвіття-
ми, переконуючи, що покупець 
отримає ранній урожай. Це не 
так. При пересадці на перезрілій 
розсаді потрібно буде видалити 
суцвіття і нарощувати кореневу 
систему. Причому рясно поли-
вати рослини слід безпосередньо 
перед висадкою. Якщо це зробити 
на день-два раніше, стебла ста-

нуть соковитими і крихкими, що 
збільшить їх ламкість. У підготов-
лену лунку ллють воду і висаджу-
ють помідори буквально в бруд, 
щоб вони краще прижилися. 
Якщо ж поливати їх зверху, утво-
рюється кірка, і рослини гинуть.

Щоденний полив помідорів
Городники часто помилково 

поливають помідори щодня, як 
огірки. Насправді полив їм по-
трібен не частий, але рясний – раз 
у 7–10 днів. При цьому вода не по-
винна потрапляти на листя. Во-
логість повітря в теплиці зростає, 
що сприяє розвитку фітофтори.

Запізнення 
з пасинкуванням

Видаляти пасинки потрібно 
при висоті стебла 3–4 см – не 
більше. Ще одна помилка, що по-
трібно залишати пеньки: на місці, 
де вони залишаються, відразу ж 
з’являються хвороботворні мікро-
організми. Правильніше вискубу-
вати пасинки біля самої основи.

Неправильне  
формування рослин

Овочівникам часом шкода ви-
даляти сильні бічні пагони або 
прищипувати верхівку. У під-
сумку виходить розлогий кущ 
без плодів.

Формування потужних 
пагонів і великих листків 
на шкоду плодоношенню

Так часто буває, якщо під по-
мідори внесли гній, тому краще 
від цього відмовитися. Важливо, 
щоб рослини вчасно отримували 
магній. Нестачу його легко помі-
тити по потемнілих листях між 
прожилками. У цьому випадку 
варто провести позакореневе під-
живлення сульфатом магнію (0,5%).

Відмова  
від профілактики хвороб

Для захисту рослин від шкід-
ників і хвороб не можна відмов-
лятися від профілактики, не вар-
то чекати симптомів ураження 
і пошкодження. У теплицях 
першу профілактичну обробку 
слід проводити ще в розсадний 
період.

Заготівля насіння гібридів
Не варто заготовлювати на-

сіння гібридів помідорів для по-
дальшого вирощування – нічого 
доброго з них не вийде.

Джерело: gospodarochka.in.ua

Гороскоп на тиждень 10 - 16 червня

 Смачного!

ОВЕН
Можливі складнощі 

у спілкуванні з рідними. 
Вас будуть провокувати на кон-
флікти, однак ви сприйматимете 
це цілком спокійно.

ТЕЛЕЦЬ
Тиждень сприят-

ливий для переоцін-
ки своїх відносин з другою по-
ловинкою. Можливі клопоти, 
пов̀ язані з фінансовою сферою.

БЛИЗНЮКИ
Не квапте поді ї , 

ставтеся уважніше до 
дрібниць. Партнери допомо-
жуть досягнути успіху. Закінч-
те старі справи, аби рухатися 
вперед.

РАК
Чекайте на зміни на 

роботі. Помилка у вза-
єминах може завдати шкоди 
фінансовому становищу. Вдалий 
час для оздоровлення.

ЛЕВ
Ваші давні мрії на-

решті стануть реаль-
ністю. Чекайте на проєкт, який 
дозволить розкритися сповна. 
Ви можете навіть закохатися.

ДІВА
На вас чекає тиж-

день змін. Станеться 
подія, яка вплине на 

вашу сім`ю. Залиштеся на са-
моті. Це піде вам на користь.

ТЕРЕЗИ
Займітьс я  само -

освітою – зірки цьому 
сприятимуть. Через 

свою невпевненість ви не мо-
жете отримати підвищення  
на роботі.

СКОРПІОН
Ваші таланти і зді-

бності сприятимуть 
вирішенню фінансових питань. 
Ви навіть можете купити річ, про 
яку так давно мріяли.

СТРІЛЕЦЬ
Старі суперечки 

дадуть про себе знати. 
Будьте уважні з контрактами, 
зв̀ язками, при вирішенні юри-
дичних питань.

КОЗЕРІГ
Таємниці, що ра-

ніше були приховані 
від вас, раптово відкриються. 
З`явиться чудова нагода закін-
чити раніше розпочаті справи.

ВОДОЛІЙ
Ваші нереалістичні 

ідеї ніхто не оцінить – 
будете розчаровані. Сконцен-
труйтеся, оцініть свої сили, 
і у вас усе вдасться.

РИБИ
Вд а л и й  ч ас  д л я 

кар`єрних зрушень. 
Не переймайтеся так думкою 
оточуючих про вас – це заважає 
вашому самовираженню.

11 помилок при 
вирощуванні 
помідорів

Куточок САДІВНИКА

10
червня
середа

11
червня
четвер

12
червня

п’ятниця

13
червня
субота

14
червня
неділя

15
червня

понеділок

16
червня

вівторок

+ 17°
+ 29°

+ 17
+ 30°

+ 20°
+ 31°

+ 21°
+ 26°

+ 20°
+ 25°

+ 19°
+ 27°

+ 19°
+ 27°

737 737 735 735 737 739 739
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Полдарк" 16+
12.00,13.10, 18.20, 00.30,

Суспільна студія.
15.10,21.25, 23.55  Спорт
15.20,05.50 Погода
15.25 Реаліті�шоу "Гранді�

озні проекти: вулиця"
16.30 Д/ц "Дикі тварини"
17.30,18.55 Д/ц "Світ дикої

природи"
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
21.35 "Зворотний відлік"
00.00,04.00 Бюджетники

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.35 "Світ навиворіт 10"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Між нами,

дівчатами"
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"
00.20 Х/ф "Іван Васильо�

вич змінює про�
фесію"

²ÍÒÅÐ

09.20,18.00, 19.00  "Сто�
сується кожного"

11.10, 12.25 Х/ф "Ательє
Фонтана � сестри
моди"

15.55 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Слідчий Горча�

кова" 12+
00.50 Т/с "Таїсія" 12+

ÑÒÁ

09.55, 14.50 Т/с "Пізнє ка�
яття" 16+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.40 Т/с "Та, що ба�

чить завтра" 16+
23.00 Т/с "Анна�детектив"
00.55 Х/ф "Хто б казав"

ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини

10.10, 13.25 Т/с "Поганий
хороший коп" 16+

12.45,15.45 Факти. День
13.45, 16.20 Х/ф "Сікаріо"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.05,21.20 Х/ф "Вулкан"
22.35 Свобода слова
23.55 Х/ф "Випробування

вогнем"
02.05 Х/ф "Смертельний

список" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 Варьяти 12+
10.20 Improv Live Show 12+
12.10 Х/ф "Синя безодня"
15.30 Х/ф "Я номер чоти�

ри" 16+
17.20 Х/ф "Телепорт" 16+
19.00 Таємний агент
20.20 Х/ф "Шпигун по сус�

ідству"
22.00 Х/ф "Завжди кажи

"Так" 16+
23.55 Х/ф "Шалений Буда�

пешт" 16+

ÍÒÍ

09.05 Х/ф "Одиночне пла�
вання"

10.55 Х/ф "Мерседес"
тікає від погоні"

12.30,16.30, 19.00 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.20 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя.
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди  розшуку"
22.30 Т/с "Досьє "Майор�

ка" (16+)
00.25 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Місія: краса
10.30 Реальна містика
12.45 Агенти справедли�

вості 12+
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий

лікар" 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00, 23.30 Т/с "Інша" 16+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Полдарк" 16+
12.00,13.10, 18.20, 00.30,

Суспільна студія
15.10,21.30, 23.55 Спорт
15.25 Реаліті�шоу "Гранді�

озні проекти: вулиця"
16.30 Д/ц "Дикі тварини"
17.30 Схеми.
18.55 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
21.40 #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"

13.45 "Одруження наосліп
15.30 "Світ навиворіт 10"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Між нами,

дівчатами"
22.45, 02.35 Х/ф "Сестри"
01.00 Х/ф "Сек'юріті" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.45 Т/с "Слідчий Горча�

кова" 12+
00.50 Т/с "Таїсія" 12+

ÑÒÁ

04.45, 20.15, 22.40 Т/с "Та,
що бачить завтра"

08.45 "МастерШеф
11.35, 14.50 Т/с "Коли ми

вдома"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" 16+
23.00 Т/с "Анна�детектив"
00.55 Х/ф "Ну, хто б казав

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Х/ф "Перехресний

вогонь" 16+
12.00, 13.20 Х/ф "Хлопчи�

ки�нальотники" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.25 Х/ф "Едектра"
16.50 Х/ф "Шибайголова"
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Розтин покаже"
23.25 Х/ф "Другий у ко�

манді" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.15 Kids' Time
06.05 Мультфільми
07.20,01.30 Варьяти 12+
09.20 Т/с "Грімм" 16+
12.00 Х/ф "Щелепи" 16+
13.20,19.00 Аферисти в ме�

режах 16+
21.00 Х/ф "Сталеве серце"

16+
23.00 Х/ф "Білий слон" 18+
00.40 Т/с "Загублені" 16+
02.20 Зона ночі

ÍÒÍ

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

09.00 Х/ф "Довга, довга
справа..."

10.50, 22.30 Т/с "Досьє
"Майорка" (16+)

12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.20 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Місія: краса
10.30 Реальна містика
12.45 Агенти справедли�

вості 12+
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий

лікар" 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Інша" 16+
23.20 Контролер

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Полдарк" 16+
10.30 Т/с "Дама під вуал�

лю" 16+
12.00,13.10, 18.20, 00.30

Суспільна студія
15.10,21.30, 23.55 Спорт
15.25 Реаліті�шоу "Гранді�

озні проекти: вулиця"
16.30 Д/ц "Дикі тварини"
17.30,04.25 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ц "Світ природи"
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
21.40 Розважальна програ�

ма
22.15 Т/с "Максиміліан та

Марія Бургундська"
00.00 Спільно

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.05 "Одруження наосліп
15.50 "Світ навиворіт 10"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Між нами,

дівчатами"
22.45 Х/ф "Дівчина без ком�

плексів" (16+)
01.05 Х/ф "З іншого боку

ліжка" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Слідчий Горчако�

ва" 12+
00.50 Т/с "Таїсія" 12+

ÑÒÁ

04.45, 20.15, 22.40 Т/с "Та,
що бачить завтра"

08.45 "МастерШеф
11.45, 14.50 Т/с "Коли ми

вдома"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" 16+
23.00 Т/с "Анна�детектив"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.50, 13.20 Х/ф "Крикуни"
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.25 Х/ф "Крикуни
16.50 Х/ф "Вулкан"
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
21.25 Т/с "Розтин покаже"
23.25 Х/ф "Легіонер" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20,01.00 Варьяти 12+
09.20 Т/с "Грімм" 16+
11.40 Х/ф "Сталеве серце"

16+
13.40 Кохання на виживан�

ня 16+
17.10,19.00 Хто зверху? 12+
20.50 Х/ф "Розбірки в

Бронксі" 16+
22.30 Х/ф "Денні пес" 16+
00.10 Т/с "Загублені" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "На війні як на
війні"

10.45, 22.30 Т/с "Досьє
"Майорка" (16+)

12.50 "Будьте здоровi"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя. Про�

фесійні байки"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.20 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Місія: краса
10.30 Реальна містика
12.45 Агенти справедли�

вості 12+
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий

лікар" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Інша" 16+
23.20 Зірковий шлях. Вечір

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Дама під вуал�
лю" 16+

12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія. Марафон

15.10,21.30 Спорт
15.25 Реаліті�шоу "Гранді�

озні проекти: вулиця"
16.30 Д/ц "Дикі тварини"
17.30 Розважальна програ�

ма
18.55 Д/ц "Світ природи"
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
21.40,04.25 Схеми.
22.15 Т/с "Максиміліан та

Марія Бургундська"

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15 "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.25 "Світ навиворіт 10"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Між нами, дівча�

тами"
21.45 "Право на владу 2020"
00.30 Х/ф "Шафт" (16+)
02.10 Х/ф "З іншого боку

ліжка" (16+)

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40 "Речдок"
18.00,19.00, 01.50 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий

випадок. Кінці у воду"
23.45 Т/с "Слідчий Горчако�

ва" 12+
00.50 Т/с "Таїсія" 12+

ÑÒÁ

04.45, 20.15, 22.40 Т/с "Та,
що бачить завтра"

08.45 "МастерШеф
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
14.50 "МастерШеф
15.35 Т/с "Коли ми вдома.
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" 16+
23.00 Т/с "Анна�детектив"

ICTV

09.15,19.20 Надзвичайні
новини

10.10 Секретний фронт
11.55, 13.20 Х/ф "Інтимний

словник" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф "Хлопчики�

нальотники" 16+
17.00 Х/ф "С.В.О.Т.:
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.15 Анти�зомбі
21.25 Т/с "Розтин покаже"
23.25 Х/ф "Не відступати і

не здаватись" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Т/с "Грімм" 16+
12.00 Х/ф "Розбірки в

Бронксі" 16+
13.40 Заробітчани
17.10,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Іноземець" 16+
23.00 Х/ф "Пасажир" 16+
01.00 Т/с "Загублені" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Із життя на�
чальника карного
розшуку"

10.45, 22.30 Т/с "Досьє
"Майорка" (16+)

12.50 "Вартість життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя.
19.30 "Легенди розшуку"
00.20 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Місія: краса
10.30 Реальна містика
12.45 Агенти справедли�

вості 12+
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий

лікар" 16+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Інша" 16+
23.20 Слідами
00.00, 02.00 Т/с "Доля на

ім'я Любов" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Дама під вуал�
лю" 16+

12.00,13.10, 18.20 Суспіль�
на студія. Марафон

15.10,21.30, 23.55 Спорт
15.25 Реаліті�шоу "Гранді�

озні проекти: вулиця"
16.30,20.30, 21.40 Д/ц "Дикі

тварини"
17.25 VoxCheck
17.30,04.25 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Світ природи"
19.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.55 Д/ц "Супер�Чуття"
22.15 Світова медицина
00.00 Схеми

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2020"

11.15, "Любий, ми пере�
їжджаємо"

13.45 "Одруження наосліп
15.35 "Світ навиворіт 10"
17.10 Т/с "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали
20.35 "Ліга сміху
22.00 "Вечірній квартал
23.20 Х/ф "Облога" (16+)
01.30 "#Гуднайтшоу Валерія

Жидкова"
05.20 "Світське життя. 2020"

²ÍÒÅÐ

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

лек" 12+
12.25 Т/с "Не відпускай

мою руку" 12+
13.50,14.45, 15.40, 23.45

"Речдок"
16.35 "Речдок. Особливий

випадок. Луна війни"
18.00,01.35 Ток�шоу "Сто�

сується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"

ÑÒÁ

04.45, 20.50, 22.40 Т/с "Та,
що бачить завтра"

07.00,19.00 "Наречена для
тата 3" 12+

08.50,14.50, 18.15 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.05 Анти�зомбі
11.00, 13.15 Х/ф "Не відсту�

пати і не здаватись"
12.45,15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Легіонер" 16+
15.10, 16.20 Х/ф "Другий у

команді" 16+
17.25,20.10 Дизель�шоу
18.45 Факти. Вечір
22.50 Скетч�шоу "На трьох"
01.05 Х/ф "Інтимний слов�

ник" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20,01.00 Варьяти 12+
10.30 Половинки 16+
12.20 Топ � модель по�ук�

раїнськи 16+
17.20 Х/ф "Шпигун по сусі�

дству"
19.00 Х/ф "Карате � кід"
21.50 Х/ф "Медальйон"
23.30 Х/ф "Вбивці на замі�

ну" 18+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Каблучка з Ам�
стердама"

10.45, 22.30 Т/с "Досьє
"Майорка" (16+)

12.50,03.55 "Правда життя"
14.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
15.20 "Правда життя.
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди  розшуку"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30,04.00 Реальна місти�
ка

11.00 Т/с "Будь що буде"
12+

14.45, 15.30 Т/с "Жіночий
лікар" 16+

20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Я тебе

знайду" 12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Х/ф "Марія Терезія"
12.30 Ще більше про

діджитал
13.30 Світова медицина
15.00 Країна пісень
16.00 Т/с "Максиміліан та

Марія Бургундська"
18.00 Д/ц "Історії вулканів"
18.30 Д/ц "Експедиція зі

Стівом Бекшеллем"
19.30 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
20.00 Д/ф "Острови
21.20 Д/ц "Супер�Чуття"
22.00 Х/ф "Велика краса"
00.30 Святі та грішні
01.25 #ВУКРАЇНІ

1+1

06.15,07.00 "Життя відомих
людей 2020"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,02.30 "Світ навиворіт"
17.30 Х/ф "Таксі"
19.30,05.15 ТСН: "Теле�

візійна служба новин"
20.15 "Вечірній квартал"
23.10,00.10 "Світське жит�

тя. 2020"
01.05 "Ліга сміху. Дайджест

2020"
²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом. До�
машня кухня"

10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Закоханий за

власним бажанням"
12.40 Х/ф "Вийти заміж за

капітана"
14.30 Х/ф "Найчарівніша та

найпривабливіша"
16.00 Х/ф "Не можу сказа�

ти "прощавай"
17.50, 20.30 Т/с "Слідчий

Горчакова" 12+
20.00,02.10 "Подробиці"
22.40 "Концерт Христини

Орбакайте
00.20 Х/ф "Двічі в одну

ріку" 16+
ÑÒÁ

09.05 "Неймовірна правда
про зірок"

10.00 Т/с "Папаньки � 2"
15.10 "СуперМама"
19.00 "МастерШеф
21.25 "Врятуйте нашу сім'ю
23.55 "Х�Фактор"

ICTV

07.10 Т/с "Вижити за будь�
яку ціну"

10.35, 13.00 Т/с "Невип�
равні" 16+

12.45 Факти. День
14.35 Х/ф "Одинак" 16+
16.40 Х/ф "Чорна діра" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Хроніки Ріддіка"
21.15 Х/ф "Примарний пат�

руль" 16+
23.00 Х/ф "47 ронінів" 16+
01.05 Х/ф "Перехресний

вогонь" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50,02.00 Варьяти 12+
10.10 Хто зверху? 12+
14.00 Х/ф "Завжди кажи

"Так" 16+
16.00 Х/ф "Карате � кід"
18.40 Х/ф "Людина � павук
23.30 Х/ф "Денні пес" 16+
01.10 Т/с "Загублені" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Зникнення
свідка"

10.40 Х/ф "Скринька Марії
Медічі"

12.20 "Легенди  розшуку"
15.40 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Очікування пол�

ковника Шалигіна"
21.10 Х/ф "Tри дев'ятки"
23.20 Х/ф "Нічна бригада"
00.15 "Склад злочину"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.30,03.15 Реальна місти�

ка
07.50, 15.20 Т/с "Інша" 16+
16.45, 21.00 Т/с "Здраствуй,

сестра"
20.00 Головна тема
23.15, 02.15 Т/с "Дім на хо�

лодному ключі" 16+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Світові чемпіонати
15.00 UA Фольк
16.00 Т/с "Максиміліан та

Марія Бургундська"
17.00 Т/с "Містер

Селфрідж" 16+
18.00 Д/ц "Історії вулканів"
18.30 Д/ц "Експедиція зі

Стівом Бекшеллем"
19.30 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
20.00 Д/ф "Острови
21.20 Розважальна програ�

ма
22.00 Х/ф "Сільвіо та інші"

1+1

06.15,07.05 "Життя відомих
людей 2020"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото�Забава"
09.25,01.00 "Світ навиворіт"
16.50 Х/ф "Ігри розуму"
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 Х/ф "Джон Уїк" (16+)
22.50 Х/ф "Багряний пік"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
12.00 Х/ф "Лев" 12+
14.10 Т/с "Побачити океан"
17.50 Х/ф "Справа Колліні"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Квіти війни"
23.20 Х/ф "Не можу сказа�

ти "прощавай"
01.05 "Речдок"

ÑÒÁ

07.00 Х/ф "Солдат Іван
Бровкін"

08.45 Х/ф "Іван Бровкін на
цілині"

10.30 "Хата на тата" 12+
16.35 "МастерШеф
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
19.55 "Один за всіх" 16+
22.20 "Я соромлюсь свого

тіла" 16+
01.50 "Вагітна у 16" 16+

ICTV

07.15 Секретний фронт
09.05 Т/с "Відділ 44" 16+
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Чорна діра" 16+
14.55 Х/ф "Хроніки Ріддіка"

16+
17.00 Х/ф "Примарний пат�

руль" 16+
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Водій для копа"

16+
22.15 Х/ф "Кровний бать�

ко"
23.55 Х/ф "Випробування

вогнем"
02.00 Х/ф "Убий їх всіх" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.50 М/ф "Реальна білка 2"
10.20 Х/ф "Куленепробив�

ний чернець" 16+
12.10 Х/ф "Медальйон"
14.00 Х/ф "Людина � павук
21.00 Х/ф "Погоня" 16+
23.00 Х/ф "Білий слон" 18+
00.40 Т/с "Загублені" 16+
01.30 Варьяти 12+
02.30 Зона ночі

ÍÒÍ

05.20 Х/ф "Грачі"
07.00 "Слово Предстоятеля"
07.10 "Страх у твоєму домі"
10.45 Х/ф "Очікування пол�

ковника Шалигіна"
12.20 Х/ф "У небі "Нічні

відьми"
13.55 Х/ф "Кохання, кохан�

ня, кохання"
16.50 Х/ф "Tри дев'ятки"
19.00 Х/ф "А зорі тут тихі..."
22.40 Х/ф "Страховик"
00.45 Х/ф "Нічна бригада"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.50 Місія краса
09.00 Т/с "Мій найкращий

ворог" 12+
13.00 Т/с "Я тебе знайду"

12+
17.00, 21.00 Т/с "Квочка"
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с "Клянуся

кохати тебе вічно"
03.15 Т/с "Дім на холодно�

му ключі" 16+
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Призов до лав  
Збройних сил України

4 червня у Романівському 
районному військовому ко-
місаріаті розпочала роботу 
районна призовна комісія, 
яка проводить призов гро-
мадян України на строкову 
військову службу.

Головною метою призо-
ву є комплектування частин 
i пiдроздiлiв Збройних сил 
України, Державної прикордон-
ної служби України, Державної 
спецiальної служби транспорту 
i Нацгвардії. Під час прохо-
дження служби юнаки отрима-
ють практичні навички і уміння 
у військовій справі та стануть 
справжніми чоловіками.

Призовною комісією були відібрані юна-
ки та призвані на військову службу терміном 
від 12 до 18 місяців. Призвані юнаки будуть 
відправлені до військових навчальних час-
тин, де отримають військові спеціальності 
за відповідним фахом і після закінчення на-
вчання, за результатами роботи мандатних 
комісій, будуть призначені на відповідні 
посади до військових частин.

«Військова служба це, насамперед, – пре-
стижно, перспективно, почесно! Захист 
Батьківщини та своєї родини – не тільки 
почесний обов’язок. Це велика честь для 
кожного громадянина України. Також це 
робота для справжніх чоловіків!» – зазначив 
військовий комісар Романівського районно-
го військового комісаріату підполковник  
Руслан Андрійчук.

Гарантійний ремонт
До Романівського бюро правової 

допомоги звернулася жителька сели-
ща Романова громадянка Г. Вона пові-
домила: «У січні 2020 року я придбала 
телефон. У березні він вимкнувся і не 
вмикався. Телефон на гарантії. Зане-
сла в магазин. Там його відправили 
у сервісний центр. Минуло 29 днів. 
Звернулась до магазину, і мені ска-
зали, що з сервісного центру їм по-
відомили, що поломка негарантійна. 
Вони виявили, що він був мокрий, 
хоча я його "не топила". Як мені діяти 
в цій ситуації? Підозрюю, що вони 
зробили такий висновок, аби не ро-
бити безкоштовний ремонт або щоб 
не повертати мені кошти».

Працівники бюро правової допомо-
ги повідомили, що відповідно до статті 
8 Закону України «Про за-
хист прав споживачів» 
при пред'явленні спо-
живачем вимоги про 
безоплатне усунен-
ня недоліків товару 
вони повинні бути 
усунуті протягом 
ч о т и р н а д ц я т и 
днів з дати його 
п р е д'я в л е н н я 
або за згодою 
сторін в інший 
строк.

Г а -
ра н т і й не 
обс лу гову-
вання полягає 
у тому, що ви-
робник (продавець, 
виконавець) протягом 
гарант ійного термін у 
зобов'язується організувати, якщо це 
передбачено експлуатаційним докумен-
том, роботи із спеціальної установки 
(підключення) товару чи його складан-
ня (далі – введення в експлуатацію) та 
технічного обслуговування.

Роботи з гарантійного ремонту (об-
слуговування) виконуються для спо-
живача безоплатно, згідно з вимогами 
Порядку гарантійного ремонту (об-
слуговування) або гарантійної заміни 
технічно складних побутових товарів, 
що затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.04.2002 № 506

Під час приймання товару на га-
рантійний ремонт виконавець у при-
сутності споживача перевіряє споживчі 

властивості товару, його комплектність, 
зовнішній вигляд, заводський номер, 
дату виготовлення, наявність пломб 
виробника або виконавця (за доручен-
ням виробника) та гарантійних талонів 
і встановлює наявність заявленого недо-
ліку. Товару надається номер, під яким 
він береться на гарантійний облік.

Після прийняття товару на га-
рантійний ремонт виконавець видає 
споживачеві квитанцію за формою 
N7-гарант, в якій зазначаються усі не-
доліки та термін виконання ремонту.

Таким чином, під час передачі теле-
фону у магазин на ремонт Вам мали на-
дати квитанцію за формою N7-гарант.

Згідно зі статтею 8 Закону України 
«Про захист прав споживачів», вимоги 
споживача, передбачені цією статтею, 
не підлягають задоволенню, якщо 
продавець, виробник (підприємство, 

що задовольняє вимоги споживача, 
встановлені частиною першою цієї 

статті) доведуть, що 
недоліки товару 

виникли внаслі-
док порушення 

с пож ивачем 
прави л ко -
ристування 
т о в а р о м 
а б о  й о г о 

з б е р і г а н н я . 
Споживач має 

п р а в о  б р а т и 
участь у переві-

рці якості товару 
особисто або через 

свого представника.
То б т о  ма г а зи н 

має довести, що на 
момент передачі те-
лефону на ремонт він 
вже був у технічно 
несправному стані 
через потрапляння 

води.
У  ви п а д к у,  я к що 

у Вас наявні всі необхід-
ні документи (щодо при-

дбання товару та передачі 
його магазину на ремонт), 

слід звернутись до Державної 
служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту спо-
живачів із відповідною скаргою. Або 
звернутись до суду із вимогою про по-
вернення грошових коштів.

Якщо Ви або Ваші знайомі 
зіткнулися з правовими про -
блемами, просимо звертатися 
за безоплатною правовою допо-
могою до Романівського бюро 
правової допомоги за адресою: 
смт Романів, вул. С. Лялевича, 2 
(4-й поверх, каб. 425).

Романівське бюро  
правової допомоги

До уваги жителів 
Романівщини!

Лариса Бджілка

9 червня на черговому за-
сіданні комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 
було обговорено та прийнято 
ряд важливих питань щодо 
запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції. Зо-
крема питання про відкриття 
дитячих садочків відтерміно-
вано. Відповідною комісією 
заплановано провести ре-
тельну перевірку готовності 
закладів працювати під час 
карантинних обмежень. Усі 
члени засідання комісії чіт-
ко усвідомлюють, що не можна піддавати 
ризику дітей, а тому з високою відповідаль-
ністю розглядають та шукають шляхи ви-
рішення питання відкриття садочків.

Важливо
У зв’язку зі збільшенням кількості но-

вих випадків захворювання на коронавірус 
COVID-19 на Житомирщині – 156 за ми-
нулий тиждень (1–7 червня) – на території 
області посилено протиепідемічні заходи, 
особливо під час вихідних та святкових днів. 
Про це повідомляється на офіційному сайті 
Житомирської ОДА

Так, 5 червня на позачерговому засіданні 
обласної комісії з техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціа-
тиви голови ОДА Віталія Бунечка було при-
йнято рішення про посилення карантинних 
заходів на території Житомирської області.

«Враховуючи показники епідемічної 
ситуації, тимчасово не запроваджувати 
послаблення протиепідемічних заходів на 
території області, визначених постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 травня 
2020 року № 392 “Про встановлення каран-
тину з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів” (зі змінами від 

03 червня 2020 року № 435)”, – йдеться у про-
токолі засідання.

Зокрема до моменту стабілізації епіде-
мічної ситуації в області не дозволяється 
діяльність закладів:

• харчування – приймання відвідувачів 
у приміщеннях;

• культури, зокрема з прийманням від-
відувачів, у тому числі культурних заходів;

• що надають послуги з розміщення.
Також не можна проводити релігійні 

заходи та богослужіння.
Особи, які досягли 60-річного віку, мають 

й надалі дотримуватися режиму самоізо-
ляції.

В області регулярно здійснюватимуться 
перевірки роботи ринків та магазинів щодо 
дотримання карантинних заходів, а також 
під час перевезень громадян міським, при-
міським та міжміським транспортом.

Пам’ятайте! Аби уникнути за-
хворювання на коронавірусну ін-
фекцію, дотримуйтеся основних 
правил:

• ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
• носіть захисну маску в громадських 

місцях;
• уникайте великого скупчення людей 

та дотримуйтеся соціальної дистанції;
• не виходьте без нагальної потреби 

з дому.


