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Краєзнавчий музей  
на перлину Романова 
таки заслуговує

Віктор Радчук

Одразу ж зауважимо 
і наголосимо, що дале-
ко не у кожному сели-
щі чи містечку Жи-
томирщини є такий 
музей, як у Романові. 
Офіційна його назва – 
«Комунальна установа 
Романівської селищної 
ради "Краєзнавчий му-
зей Романівщини"», і за 
всіма іншими атрибу-
тами цей музей нічим 
особливим не відрізня-
ється від багатьох своїх 
побратимів на теренах 
Житомирщини. Але 
є низка особливих 
відзнак, які вигідно 
відрізняють музей у 
Романові серед бага-
тьох інших, які діють 
на Житомирщині. 

Три роки тому музей у 
Романові отримав нове при-
міщення, і, звісно ж, роботи 
щодо його оснащення тут 
вистачило б для колекти-
ву у складі щонайменше 
десяти працівників. Проте 
такої розкоші нинішні музеї 
в Україні дозволити не мо-
жуть. У музеї практично 
дві штатні одиниці: його 
директор Юрій Кондра-
тюк і зберігач фондів 
Лідія Крупко. Взимку, із 
настанням опалювального 
періоду, до цього мікроко-

лективу долучається ще й 
Валентин Чепіль, який 
не лише опікується тепло-
забезпеченням приміщення, 
а виконує ще цілу низку ін-
ших будівельно-ремонтних 
функцій та обов’язків. 

19 травня 2021 року, коли 
у краєзнавчому музеї Рома-
нівщини відбувалося уро-
чисте відкриття нової зали-
експозиції, саме Валентин 
Чепіль і директор Романів-
ської школи мистецтв Ста-
ніслав Твардовський отри-
мували нагороди у числі 
найперших і найпочесніших 
добродіїв. Слід зауважити, 
що музей у Романові бага-
тий не лише на експонати 

та старожитності, яких тут 
накопичилось ще на кілька 
кімнат чи залів. Найбільшим 
надбанням музею є когорта 
друзів, соратників, земляків 
– патріотів, які допомогли 
колективу музею отримати 
сучасний і дуже пристойний 
вигляд. Аби конкретизувати 
середовище друзів і колег 
директора краєзнавчого 
музею Романівщини Юрія 
Кондратюка, то найпершим 
чином варто було б назвати 
його брата – знаного у Рома-
нові історика-краєзнавця 
і справжнього патріота 
свого краю Олександра 
Кондратюка. Знову ж таки 
видатна роль у справі під-

тримки музею належить 
Ігорю Ходаку, депутатові 
Житомирської обласної 
ради і генеральному ди-
ректору найбільшого у 
Романові підприємства 
«ВІВАД 09». До речі, Ігор 
Євгенович називає музей 
не інакше як домом історії, 
і саме завдяки його піклу-
ванню та всебічній допомозі 
музей у Романові відповідає 
найкращим стандартам му-
зейної установи. Ну і щодо 
меценатів та спонсорів, які, 
окрім Ігоря Ходака, чимось 
допомагали чи підсобля-
ли музею. У Романові його 
директор Юрій Павлович 
Кондратюк того ж таки 19 
травня 2021-го року назвав 
усіх, як то кажуть, урочисто 
і поіменно.

Варто зауважити, що 
цього дня до музею у Ро-
манові прибуло чимало 
шанованих і знаних людей. 
Голова Житомирської 

облдержадміністрації 
Віталій Бунечко висловив 
щирі захоплення та відзна-
чив напрочуд багату палі-
тру музейних експонатів 
романівського музею. Такі 
ж само слова захоплення та 
позитивні оцінки лунали 
того дня і з вуст директор-
ки Житомирського на-
ціонального музею кос-
монавтики та космічної 
техніки Ірини Дячук. Зі 
словами вдячності до Юрія 
Кондратюка звернувся і Ро-
ман Насонов – теперішній 
директор Житомирсько-
го обласного краєзнавчо-
го музею. У музеї вже май-
же рік діє виставка голови 
обласного осередку Націо-
нальної спілки художників 
України Василя Кондратюка. 
Він також прибув на цере-

монію урочистого відкрит-
тя четвертої за ліком зали у 
романівському музеї.

Ну а тепер – щодо самої 
зали. У ній зібрані експона-
ти, що розповідають про 
місце в історії Романова 
сім’ї графів Ілінських-
Стецьких. На жаль, гро-
мада Житомирщини поки 
що слабо знає про те, яку 
видатну роль в історії Воли-
ні відіграли кілька поколінь 
графів Ілінських. Лише один 
штрих, який допоможе зро-
зуміти потужність власників 
найбільшого на території 
нинішньої Житомирщини 
палацу у Романові, який ще 
до середини ХІХ століття 
вражав своїми розмірами і 
довершеними формами. 

Продовження на стор. 2. 
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Початок на стор. 1.
Йдеться про картинну галерею 

із маєтку графів Ілінських, залиш-
ки якої досі експонуються у залах 
Житомирського краєзнавчого му-
зею. Юрій Кондратюк, як директор, 
як автор і головний виконавець 
більшості музейних експозицій у 
краєзнавчому музеї Романівщини, 
19 травня 2021-го року знову і неа-
бияк вразив присутніх на церемонії 
відкриття нового музейного залу. 

Найбільше вразила оригінальність 
розміщення майже двох десятків 
експонатів – портретів членів сім’ї 
Ілінських. Все це – на фоні по-
тужного панно, виготовленого на 
основі ілюстрації із книги Роберта 
Афтаназі, де розповідається про 
найвеличніші палаци Волині.

Сьогодні можна сміливо ствер-
джувати, що саме той, 4-й, за лі-
ком зал музею у Романові може 
вважатися перлиною музейної 

досконалості у масштабах усієї 
Житомирщини. Поза сумнівом 
– до Романова побачити диво і 
надзвичайно довершену естетику 
художнього дизайну нової музейної 
зали будуть приїздити не лише лю-
бителі подорожей та екскурсій, але 
й фахові спеціалісти із музейної 
справи. За словами Юрія Кондра-
тюка, він і його команда мріють 
про найшвидший розвиток музею. 
І знову ж таки йдеться не лише 
про укладання гранітної доріжки 
від унікальних вхідних воріт до 
головного корпусу краєзнавчого 
музею Романівщини, але й про по-
будову ще одного, а ще краще – й 

двох приміщень для розміщень 
все нових експозицій та експонатів. 
Завдання – складне і амбіційне, 
але варте уваги, і його втілення 
дозволить перетворити Романів 
у потужний центр пропаганди і 
вивчення історії волинського По-
лісся. Під час цікавої екскурсії 
залами музею його директор 
Юрій Кондратюк розповів і 
про ті завдання із вивчення 
багатьох сторінок та періодів 
минулого Романівщини, які 
варто буде реалізувати у най-
ближчому майбутньому. 

Безумовно, все, чим займається 
вже багато років нинішній дирек-

тор краєзнавчого музею Романів-
щини, достойне шани й подяки. 
Юрій Кондратюк – обдарована, 
творча особистість, заслужений 
працівник культури України і за-
галом людина, наділена багатьма 
самобутніми талантами. Але най-
головніше звання Ю. П. Кондра-
тюка, з огляду його ставлення до 
життя, – він справжній і реальний 
патріот свого краю. І музейна спра-
ва, якій він присвятив левову час-
тину свого життя і якій продовжує 
самовіддано служити донині, стає 
перлиною сучасного Романова. І 
однозначно – ще стане!

Краєзнавчий музей на перлину 
Романова таки заслуговує

У Мирополі відсвятку-
вали День селища

Лариса Бджілка

22 травня на центральній 
площі пройшло святкування 
Дня селища Мирополя.

Під час свята працювала виставка на-
родних умільців. На святкування завітали 
усі бажаючі, аби отримати море приємних 
емоцій, адже, за словами місцевих жителів, 
тут дуже полюбляють військовий духовий 
оркестр. На початку заходу голова Миро-
пільської ОТГ Світлана Власюк привітала 
усіх присутніх зі святом, побажала усім 
гарно та від душі повеселитися.

Приємним сюрпризом для громади 
став значний подарунок до Дня селища 
від депутата Житомирської обласної ради 
Ігоря Ходака. Представник депутата Василь 
Ходюк урочисто вручив очільниці Миро-
пільської громади сертифікат на суму 100 
000 гривень на розвиток громади. Також 
депутат облради, як зазначив Василь Ходюк, 
пообіцяв повністю забезпечити фінансові 
потреби миропільської футбольної команди 
та на обласному рівні завжди відстоювати 
інтереси Миропільської ОТГ в подальшому 
розвитку.

Концертну програму розпочали з мо-
литви та хвилини мовчання в пам'ять про 
загиблих в АТО земляків.

Конкурс і святковий концерт: 
у Романові відзначили  
День вишиванки

Лариса Бджілка

20 травня у Рома-
нівському будинку 
культури відбулося 
святкування Дня 
вишиванки. 

До заходу долучилися 
керівництво громади, пра-
цівники установ, організа-
цій, жителі Романівщини. 
Цього дня більшість людей 
прийшли на роботу у кра-
сивих українських вишиван-
ках, барвистість яких милує 
око. Вишиванка є не тільки 
гарним традиційним україн-
ським одягом, а й оберегом 
та проявом любові до рідної 
Батьківщини. 

У Будинку культури 
цього дня розмістили свої 
виставкові роботи більше 
тридцяти народних уміль-
ців. Присутні на святі мали 
змогу взяти участь у кон-
курсі на кращу вишиванку. 
Відбір проходив у трьох 
номінаціях.

У номінації «Художня 
вишивка» перемогу здобула 
робота Марини Кондратюк, 
у номінації «Об’ємна вишив-
ка» перемогла жителька с. 
Ягодинка Марія Сірик. У 
номінації «Дитяча вишивка» 
перемогу отримала робо-
та Людмили Басараби із с. 
Вільха. Переможцям були 
вручені відзнаки.

Цьогоріч з нагоди свя-
та проводився онлайн-
фотоконкурс, в якому взяли 
участь усі охочі. До участі у 

конкурсі долучилися жителі 
не лише Романівського краю, 
а навіть і закордону.

Переможцями визнано: 
у номінації «Портрет» – Ма-
ріанну Макуху (нині перебу-
ває за кордоном), у номінації 
«Сімейне фото» – Оксану 
Ніколаєнко з Романова, у но-
мінації «Колективне фото» 
– Раїсу Маскевич (випускне 
фото Романівської гімназії), 
у номінації «Ретро» – Аліну 
Мироновську (м. Київ).

Переможці отримали 
дипломи та подарунки, на-
родні умільці – подяки за 
свої авторські роботи.

Для всіх присутніх на 
заході відбувся святковий 
концерт. 
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Віднині червоно-чорний прапор майорітиме  
на флагштоку біля адмінбудівлі у Романові

23 травня о 10:00 на 
площі Єдності відбулися 
заходи з нагоди  Дня Ге-
роїв – свята величі духу 
українських вояків – 
борців за волю України.

У цей день за ініціативи воїнів 
АТО/ООС та згідно з рішенням 
сесії Романівської селищної ради 

на флагштоку біля адмінбудівлі 
було встановлено червоно-чорний 
прапор боротьби за незалежність. 
Чорний колір символізує укра-
їнську землю, а червоний – кров, 
пролиту за Україну. Якщо жовто-
синій прапор символізує держав-
ність, українську соборність, то 
червоно-чорний прапор є рево-
люційним прапором, символом 
непоборності української нації. 
Із Днем Героїв! 

Семінар-навчання для 
працівників культури та старост

18 травня у Романівському 
будинку культури за участі 
головного спеціаліста депар-
таменту культури, молоді та 
спорту Житомирської облдер-
жадміністрації Алли Бондар-
чук для працівників культури 
та старост відбувся семінар-на-
вчання. У ньому взяли участь 
представники Миропільської 
та Романівської громад.

Відкрила семінар начальник відділу 
культури, туризму, молоді та спорту Ро-
манівської селищної ради Тетяна Кучинська, 
вшанувавши хвилиною пам̀ яті кримських 
татар – жертв депортації 1944 року.

Потім відбулась і приємна подія. За 
плідну, багаторічну працю та з нагоди ви-
ходу на заслужений відпочинок привітали 
знаних у громаді людей – Ганну Федорівну 
Рябу, Олену Володимирівну Банькову та 
Людмилу Борисівну Ткаченко. 

У товариській, невимушеній атмос-
фері інтерактивного спілкування при-
сутні ознайомились з напрямами роз-
витку галузі, зокрема щодо збереження 
матеріальної і нематеріальної спадщини, 
сакральної унікальності українського на-
роду. Мова йшла про ментальну ідентич-
ність, локальні тренди кожного населеного 
пункту. Окремо йшлося про можливість 
залучення коштів у розвиток культури за 
допомогою розробки та написання гран-
тових проєктів.

Відділ культури,  
туризму, молоді та спорту

Оформлення статусу  
особи з інвалідністю

Інвалідом є особа зі стійким 
розладом функцій організму, зу-
мовленим захворюванням, на-
слідком травм або з уродженими 
дефектами, що призводить до 
обмеження життєдіяльності, до 
необхідності в соціальній допо-
мозі і захисті.

Причинами інвалідності є:
• інвалідність з дитинства;
• загальне захворювання;
• нещасний випадок на виробництві 

(трудове каліцтво чи інше ушкодження 
здоров’я);

• професійне захворювання, пов’язане 
з трудовою діяльністю;

• поранення, контузії, каліцтва та інші 
захворювання.

Як встановлюється група 
інвалідності?

• Необхідно звернутися до закладів 
охорони здоров’я за місцем проживання 
і після діагностики та лікування, що під-
твердить стійке порушення функцій орга-
нізму, отримати направлення на експертне 
обстеження в органах медико-соціальної 
експертизи Міністерства охорони здоров’я 
України.

• Огляд особи, яка звернулась до МСЕК, 
проводиться протягом семи днів із дня 
надходження необхідних документів. Ме-
дико-соціальна експертиза осіб, що звер-
таються для встановлення інвалідності, які 
за станом здоров’я не можуть з’явитися на 
засідання комісії, проводиться за місцем 
їхнього проживання. Лікарсько-консульта-
тивна комісія (ЛКК) ЛПЗ направляє осіб, 
що звертаються для встановлення інвалід-
ності, за формою 088/о. Крім того, на МСЕК 

подаються документи, які підтверджують 
основний діагноз. На МСЕК представля-
ється також документ, що засвідчує осо-
бу, завірена копія трудової книжки, копія 
посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС, 
учасника бойових дій тощо, інформова-
на  добровільна згода хворого на обробку 
персональних даних.

• Комісія проводить засідання у повно-
му складі і колегіально приймає рішення. 
Відомості щодо результатів експертного 
огляду і прийнятих рішень вносяться до 
акта огляду (ф. №157/о) та протоколу засі-
дання комісії (ф. №157-5/о, строк зберігання 
– 50 років), що підписується головою комісії 
та її членами  і засвідчується печаткою. 
Комісія видає особі, яку визнано інвалідом 
або стосовно якої встановлено факт втрати 

професійної працездатності, довідку про 
визнання чи невизнання її інвалідом і у 
першому випадку – індивідуальну про-
граму реабілітації.

• У триденний строк органові, в якому 
інвалід перебуває на обліку як отриму-
вач пенсії чи державної соціальної допо-
моги (щомісячного довічного грошового 
утримання), що призначається замість 
пенсії, надсилається виписка з акта 
огляду комісії, а органові, що здійснює 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, – індивідуальна програма 
реабілітації та виписка з акта огляду комісії 
про результати визначення ступеня втрати 
професійної працездатності у відсотках 
та потреби у наданні додаткових видів 
допомоги.

МСЕК при встановленні інвалідності 
керуються Інструкцією про встановлення 
груп інвалідності, затвердженою наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 
7 квітня 2004 р. N 183, який зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 22 квітня 
2004 р. за N 516/9115.

Якщо голова або окремі члени комісії не 
згодні з прийнятим рішенням, то до акта 
огляду вноситься їхня окрема думка і акт у 
триденний строк подається Кримській респу-
бліканській, обласній або центральній міській 
комісії, яка приймає відповідне рішення.

Рішення обласної, центральної міської 
комісії може бути оскаржене до МОЗ.

У разі незгоди з рішенням районної, 
міжрайонної, міської комісії хворий, по-
терпілий від нещасного випадку на вироб-
ництві та професійного захворювання або 
інвалід має право подати протягом місяця 
письмову заяву до обласної комісії або до 
комісії, в якій він проходив огляд, чи до 
відповідного управління охорони здоров’я.

Який термін розгляду?
Рішення про надання статусу особи з 

інвалідністю приймається органами со-
ціального захисту населення за місцем 
проживання у місячний строк із дня по-
дання документів.

Переогляд інвалідів з нестійкими, 
оборотними морфологічними змінами 
та порушеннями функцій органів і систем 
організму з метою визначення ефективності 
відновного лікування та реабілітаційних 
заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної 
адаптації проводиться через 1-3 роки.

Переогляд інвалідів раніше вказаних 
строків, а також громадян, інвалідність 
яких встановлено без зазначення строку 
переогляду, проводиться при зміні стану 
здоров’я і працездатності або при вияв-
ленні фактів зловживань чи помилок, до-
пущених у встановленні групи інвалідності.

На Житомирщині за тиждень – 
686 нових випадків захворювань 
на COVID-19

З 19 по 25 травня в Україні було зафіксовано 26 368 нових ви-
падки COVID-19. Зокрема на Житомирщині 686.

Показник захворівших зменшується як по Україні, так і на Житомирщині порівняно 
з минулими тижнями.

19 травня показник захворівших на COVID-19 становив 115 осіб. 20 травня цифра була 
більшою – 164 людини, наступного дня було виявлено 117 захворівших на COVID-19. 
22 травня кількість захворівших сягнула 134 випадків, а 23 травня хворих було 75. 24 
травня виявили 48 випадків, 25 травня цифра спала до 33 осіб.

Пам’ятайте! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, 
встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність! 

Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, обов’язково 
вживайте профілактичних заходів та дотримуйтеся основних правил: 

– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.

Довідково. Щорічно 23 травня в Україні відзначають День Героїв. 
Це свято, встановлене на честь українських вояків – борців за волю 
України, передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, 
гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків армії УНР, ОУН-УПА, а 
також героїв Небесної Сотні та сучасної російсько-української війни. 

Саме у 1941 році Другий великий збір Організації українських 
націоналістів постановив святкувати День Героїв. Свято було при-
урочене до сумного дня 23 травня 1938 року, коли у Роттердамі було 
вбито Євгена Коновальця.

 
Із днем пам'яті всіх українців, що присвятили своє життя 

боротьбі за свободу та територіальну цілісність України!
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Щасливі діти – щаслива країна
Доля дітей, захист їхніх прав, 

людської гідності, створення 
для гармонійного розвитку 
кожної дитини всіх умов є 
головним завданням служби у 
справах дітей селищної ради.

Відповідно до Законів України «Про 
органи і служби у справах дітей та спеці-
альні установи для дітей» та «Про місцеве 
самоврядування в Україні» служба здійснює 
захист прав дитини, представляє інтереси 
дітей в судах, забезпечує діяльність щодо 
усиновлення та сімейних форм виховання, 
веде справи з опіки та піклування над ді-

тьми, вирішує численні спори між батьками 
щодо спілкування з дитиною та визначення 
місця її проживання, захист житлових прав 
дітей, веде справи дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, тощо.

Служба у справах дітей Романівської 
селищної ради функціонує з 15.02.2021 року.

 З метою вирішення проблемних питань 
соціального захисту дітей громади за період 
з 15.02.21 р. по 24.05.21 р. проведено 2  за-
сідання комісії з питань захисту прав дітей, 
на яких розглянуто 28 питань  соціального 
захисту дітей. На засідання виконавчого ко-
мітету Романівської селищної ради винесено 
та розглянуто 22 питання, що стосуються 
захисту дітей.

З метою виявлення сімей та дітей, які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, 
своєчасного надання їм підтримки чи відпо-
відної допомоги, попередження вилучення 
дітей з біологічної сім’ї та профілактики 
негативних явищ у дитячому середовищі 
працівниками служби у справах дітей се-
лищної ради спільно з відділенням поліції 
№ 5 Житомирського РУП, фахівцем відділлу 
соціального захисту населення селищної 
ради постійно проводяться  обстеження 
умов проживання дітей, рейди «Діти вули-
ці», «Вокзал». В ході виїздів з батьками дітей 
проводяться індивідуально-профілактичні 
бесіди щодо відповідального батьківства, 

ведення здорового способу життя, створен-
ня належних умов для проживання  дітей, 
надається гуманітарна допомога одягом та 
продуктами харчування. У разі виникнення 
безпосередньої загрози для життя і здоров’я 
дітей проводиться їхнє негайне відібрання 
від батьків.  

Станом на 24.05.2021 року на обліку 
служби стоять 70 дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах та вихову-
ються у 30 сім’ях. Перед відділенням поліції 
№ 5 службою ініційовано притягнення до 
відповідальності за ст 184 КУпАП 5 батьків 
за неналежне виконання ними батьківських 
прав.

Протягом року службою підготовлено та 
подано до суду 2 позовні заяви про позбав-
лення батьківських прав 3 батьків відносно 
2 дітей та про негайне відібрання дітей від 
матері.

За цей період 2021 року в  районну лікар-
ню доставлено 3 неповнолітніх з діагнозом 
«алкогольна інтоксикація». Ці сім’ї обсте-
жено за місцем проживання, з батьками 
неповнолітніх проведено індивідуально-
роз’яснювальну роботу щодо належного ви-
ховання та утримання своїх дітей, ініційова-
но притягнення  батьків до відповідальності 
згідно зі ст. 184 КУпАП. 

На території громади проживає 57 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; усім дітям встановлено статус 
відповідно до вимог чинного законодавства 
України. З них 51 – виховується в сім’ях опі-
кунів, піклувальників, 2 дітей виховуються 
в прийомних сім’ях, 4 дітей є вихованцями 
дитячого будинку сімейного типу.

Влаштування дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, в сімейні 
форми становить 98,25%.

Всього в районі функціонує 1 дитячий 
будинок сімейного типу та 5 прийомних 
сімей, в яких виховується 22 дітей.

Щороку в перший день літа відзначається 
Міжнародний день захисту дітей – прекрас-
не свято радості та одвічної надії. Саме в 
дітях ми хочемо бачити здійснення своїх 
мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли 
здоровими та радісними, прославляли свої 
родини і рідний край.

У малечі не повинно бути нещасливого 
дитинства, і за це маємо відповідати ми, 
дорослі, тому турбота про дітей, захист їхніх 
прав повинні стати одним із найголовніших 
наших обов'язків.

Закликаємо усіх сьогодні й кожного на-
ступного дня зігрівати теплом і любов'ю 
кожне дитяче серце, об'єднувати зусилля 
заради майбутнього, і тоді маленькі гро-
мадяни виростуть достойними людьми 
й неодмінно стануть гордістю України.

Служба у справах дітей селищної ради

Губернатор відзначив романівських  
туристів спортивними подарунками

Віктор Єрофєєв

19 травня 2021-го року 
Романів відвідав голова 
Житомирської обласної 
адміністрації Віталій 
Бунечко. 

Спочатку очільник Житомир-
щини завітав до rраєзнавчого му-
зею Романівщини, де взяв участь у 
церемонії відкриття нової  музей-
ної експозиції. Затим губернатор 
відвідав Романівську гімназію, де 
привітав педагогів та школярів 
найбільшої освітянської установи 
у Романівській селищній раді. Але 
найприємнішим пунктом під час 
відвідин гімназії стала передача 
та вручення  членам двох гуртків 
спортивно-туристичного облад-
нання. Віталій Бунечко особисто 
привітав школярів із Романова, які 
нині по праву і цілком заслужено 
входять до еліти спортивно-турис-
тичного руху на Житомирщині.

 Обома гуртками туристич-
ного напряму, які діють у Ро-
манівській гімназії, опікується 
вчитель історії та правознавства 

Віктор Бовсунівський. Зауважи-
мо, що Віктор Володимирович нале-
жить до когорти найдосвідченіших 
тренерів зі спортивного туризму на 
Житомирщині, адже саме у Романо-
ві Житомирський обласний центр 
туризму і краєзнавства учнівської 
молоді відкрив одну із своїх неба-
гатьох філій на території області. 
Важливо наголосити, що команда 
романівських школярів зі спортив-
ного туризму вже декілька років 
має статус знаного та очевидного 
фаворита під час більшості змагань, 
що проводяться на обласному рівні. 
Лише чемпіонські та призові міс-
ця здобувають підопічні Віктора 
Бовсунівського практично на усіх 
змаганнях зі спортивного туриз-
му, які відбуваються як у закритих 
приміщеннях, так і на відкритій 
місцевості. Прізвища романівчан 
Вадима Фурмана, Марії Ярмолюк та 
Вікторії Яремко знають не лише вдо-
ма, але й у Житомирі, а також у тих 
містах та околицях, де проходили  
обласні чемпіонати зі спортивно-
го туризму. Ще один вид туризму 
«Джура – туризм», який здобуває 
в Україні все більшу популярність, 
отримав у Романові також солідну 
прописку. Знову ж таки – завдяки 
невтомній праці Віктора Володи-
мировича Бовсунівського. Романів-
чани брали участь навіть у другому 
етапі військово-патріотичної гри 
«Сокіл» – «Джура», який проходив 
на Рівненщині. 

Зрозуміло, для того, аби юні 
туристи успішно опановували ази 
майстерності та навички, які вкрай 
необхідні для спортивно-туристич-
ної підготовки, потрібні обладнання, 
намети, спальні мішки, прилади та 
інструменти для вмілої, вправної, 
доведеної до найкращих зразків та 
нормативів туристичної майстернос-
ті. Тож туристи обох туристичних 
гуртків, що діють у Романівській гім-
назії, абсолютно щиро вдячні голові 
Житомирської ОДА Віталію Бунечку, 
начальнику управління екології та 
природних ресурсів Житомирської 
ОДА Олександрові Кондратюку за 
подарунки, які відтепер справно і до-
речно слугуватимуть романівським 
дітям під час штурму чергових ту-
ристичних вершин.
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Чи вдасться державі перезапустити 
агрострахування? 

Щороку аграрії втра-
чають велику частину 
врожаїв через холод, по-
сухи, бурі, навалу шкід-
ників тощо. Цим ризикам 
складно запобігти, однак 
їх можна передбачити. 

У багатьох країнах світу фер-
мери страхують свої врожаї від 
негоди. Тим часом в Україні агро-
страхування поки працює погано. 
Ситуацію може змінити законо-
проєкт № 5104, який запроваджує 
державну підтримку страхування 
аграріїв. Детальніше про проєкт 
дізнався Центр громадського мо-
ніторингу та контролю.

Аграрний пул відходить 
у минуле

Наприкінці квітня Верховна 
Рада ухвалила у першому читанні 
законопроєкт № 5104, який змінює 
правила агрострахування. Пере-
дусім він скасовує страхування 
сільськогосподарської продукції 
через Аграрний страховий пул. На 
думку авторів документа, Аграр-
ний пул, який створювався як 
єдине об'єднання страховиків, не 
виправдав своєї мети і був мало-
ефективним.

«Аграрний пул, який був ство-
рений за останньої спроби запуску 
агрострахування з держпідтрим-
кою, не був прозорим фільтром для 
професійного та відкритого відбору 
страховиків», – зазначила перша 
заступниця голови НБУ Катерина 
Рожкова.

Закон визначає, хто може нада-
вати та отримувати страхування 
с/г продукції з державною під-
тримкою. Зокрема, страхуватись 
можуть фермери, колективні сіль-
ськогосподарські підприємства та 
сільськогосподарські кооперативи.

Страхування продукції і 
прибутку

Згідно з проєктом держава від-
шкодовуватиме до 60% страхових 
виплат. У 2021 році на агростраху-
вання закладено 672 млн грн.

«Державна підтримка агростра-
хування є ефективним інструмен-
том у багатьох країнах світу. Ми всі 
розуміємо, наскільки ця підтримка 
є важливою і довгоочікуваною для 
українських фермерів, особливо 
коли говоримо про глобальні зміни 
клімату та передбачувані погодні 
умови, такі, наприклад, як посуха. 
Впевнений, це рішення сприятиме 
розвитку не лише агросектору, а й 
економіки в цілому», – переконаний 
ексміністр розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
Ігор Петрашко.

Згідно з проєктом застрахувати 
можна посіви, урожай агрокультур, 
багаторічні насадження та їхній 
урожай, с/г тварин, рибу, водні 
біоресурси, сім’ї бджіл з їхніми 
продуктами, а також дохід від ре-
алізації первинної агропродукції. 

Компенсацію виплачують у разі 
загибелі посівів, врожаю, тварин, 
а також недоотримання прибутку 
від реалізації вирощеної продук-
ції через обставини непереборної 
сили. Останніми можуть бути 
законодавчі зміни, військові дії, 

крадіжки, пожежі, повені, посухи, 
заморозки, град, землетрус та інші 
події, які об’єктивно впливають на 
сільське господарство, зазначається 
у законопроєкті.

Водночас не підлягають стра-
хуванню з державною підтримкою 
с/г культури, які впродовж трьох і 
більше років давали менше 50% 
врожаю від середньостатистичного 
у районі; багаторічні рослини, які 
не давали врожаю за останні п’ять 
років; хворі с/г рослини,  тварини, 
птиця, риба, бджоли, а також ті, 
які перебувають у зоні карантину, 
тощо. 

Закордонний досвід
Агрострахування, зокрема із 

державною підтримкою, – широко 
розповсюджена практика у світі. 
Найбільша система страхування 
аграріїв існує у США. За словами 
експертів, щороку фермери витра-
чають на страхування близько 12 
мільярдів доларів. Поля основних 
аграрних культур – пшениці, куку-
рудзи, бавовни та сої – застраховані 
на 86% площі, інші – на 70% площі. 
Таким чином, вартість застрахова-
ного врожаю сягає сотень мільяр-
дів доларів. Крім врожаю, аграрії 
страхують також власний дохід. 

Канада теж підтримує своїх 
фермерів за допомогою агростра-
хування. У цій країні посівні площі 
ключових с/г культур застраховані 
на 65%. Цікаво, що тут існують і 
нестандартні страхові рішення. 
Страхові виплати можуть розра-
ховуватись за показниками приват-
них метеостанцій, які вимірюють 
рівень опадів і температуру повітря 

безпосередньо біля полів фермера. 
Схожі підходи в агрострахуванні 
практикують і країни Євросоюзу, 
де держпідтримка фермерів дуже 
велика.

В Україні на разі дуже мало 
аграріїв страхують своє господар-

ство. У 2018 році озиму пшеницю 
було застраховано на 11,1% посівних 
площ, яру пшеницю – на 3%, со-
няшник – на 0,8%, кукурудзу – на 
1,3%. Експерти сподіваються, що 
державна підтримка допоможе 
змінити ситуацію на краще. 

Вступ-2021: скільки коштує навчання  
у вищих навчальних закладах Житомира

Світлана Цимбалюк

1 липня розпочи-
нається вступна кам-
панія-2021. Майбутні 
студенти починають ре-
тельно обирати вищий 
навчальний заклад, у 
якому найближчі 4 роки 
за своєю спеціальністю 
будуть здобувати освіт-
ній рівень бакалавра.

Однак не всім бажаючим 
вдасться потрапити на бюджетні 
місця, оскільки їх останніми ро-
ками стає все менше і менше. Тож 
журналісти «20 хвилин» вирішили 
проаналізувати, скільки цьогоріч 
буде коштувати навчання за різ-
ними спеціальностями у трьох 
найбільших ВНЗ міста: Житомир-
ському державному університеті 
імені Івана Франка, Державному 
університеті «Житомирська полі-
техніка» та Поліському національ-
ному університеті. 

Житомирський державний 
університет імені Iвана Франка

У Житомирському державному 
університеті імені Івана Франка 
ціни на різних факультетах коли-
ваються від 1308 грн до 2835 грн за 
місяць навчання. Все залежить від 
бажаної спеціальності та форми 
навчання: денної чи заочної.

У навчально-науковому інсти-
туті педагогіки місяць навчання 
для студентів-бакалаврів денної 
форми обійдеться у 1965 грн, а на 
заочній формі навчання ‒ 1474 грн. 
На факультеті фізичного вихован-
ня і спорту ‒ від 1975 грн до 2020 
грн, заочно ‒ від 1482 до 1515 грн. 
Що стосується ННІ філології та 
журналістики, то місячна вартість 
навчання тут становить від 1985 
грн до 2030 грн, на заочній формі 
навчання – майже 1489 грн. 

Для охочих навчатись на фі-
зико-математичному факультеті 
ціна коливається від 1745 грн до 
1975 грн, а на заочній формі на-
вчання – від 1308 грн до 1350 грн. 
На кафедрі навчально-наукового 
інституту іноземної філології 
місячна вартість для студен-
тів-контрактників становитиме 
2020-2030 грн, а на заочній формі 
навчання – майже 1523 грн. На іс-
торичному факультеті, залежно від 
обраної спеціальності, доведеться 

оплачувати в межах 1835-1975 грн 
на денному навчанні, заочна фор-
ма не вказується.

Природничий факультет ви-
явився одним із найдешевших: 
місячна вартість навчання ста-
новить 1745-1895 грн. Тут, як і на 
попередньому факультеті, заочна 
форма навчання відсутня. Що сто-
сується соціально-психологічного 
факультету, то вартість денного на-
вчання обійдеться у 1600-2030 грн, 
а заочного – 1200-1523 грн. 

Державний університет 
«Житомирська політехніка»

Місячна вартість навчання у 
закладі коливається в межах 1300-
2160 грн. Вибір спеціальностей до-
сить широкий: тут можна вступити 
на юриста, еколога, фінансиста, 
фахівця з кібербезпеки, фахівця з 
туризму, економіста-міжнародни-
ка, психолога та опанувати багато 
інших спеціальностей, які на сьо-
годні затребувані. 

На факультеті інформацій-
них систем та технологій вартість 
навчання становить 1700 грн на 
місяць, на гірничо-екологічному 
факультеті – від 1300 грн до 1590 
грн. За напрямом інформаційно-
комп'ютерних технологій – від 
1650 грн до 2160 грн. На факультеті 
комп'ютерно-інтегрованих техноло-
гій, мехатроніки і робототехніки – 
1590-1800 грн. На факультеті бізнесу 
та сфери обслуговування – від 1300 
грн до 1690 грн, а на факультеті пу-
блічного управління та права – від 
1400 до 1950 грн.

Поліський національний 
університет

Навчання у закладі обійдеться 
студентам, які претендують на сту-
пінь бакалавра, від 17500 до 19500 грн 
на рік. Найменша ціна, 17500 грн, 
вказана за спеціальностями: агроін-
женерія, галузеве машинобудування, 
електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка, технологія ви-
робництва та переробки продукції 
тваринництва, екологія, наука про 
Землю. Заочна форма навчання 
коштуватиме 11600 грн. Такі ж самі 
розцінки за напрямами захисту і 
карантину рослин, садівництва та 
виноградарства, агрономії, водних 
біоресурсів та аквакультури. 

Середня вартість навчання в за-
кладі становить 18000 на рік. Опла-
тивши цю суму, можна вступити 
за напрямами: облік і оподатку-
вання, фінанси, банківська спра-
ва та страхування, менеджмент, 
економіка, публічне управління та 
адміністрування, маркетинг, під-
приємництво, торгівля та біржова 
діяльність. Зокрема, це стосується 
і комп'ютерних наук, міжнарод-
них економічних відносин, права, 
туризму, інформаційних систем 
та технологій. Якщо ж одна зі спе-
ціальностей прийшла вам до впо-
доби, але ви плануєте вступити на 
заочну форму, то за рік доведеться 
викласти 13000 грн.

Найдорожчою спеціальністю в 
університеті виявилась ветеринар-
на медицина на базі молодшого 
спеціаліста: річна вартість навчання 
становить 19500 грн на рік. 



Середа, 26 травня 2021

ОВЕН
Час глобальних змін 

у житті настав. На роботі 
можливі конфлікти з ко-

легами. Витрат, на жаль, більше, 
ніж доходів. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваше оточення змі-

нюється у кращий бік. 
Не обмежуйте другу по-

ловинку, дайте їй свободу, бо сварки 
не уникнути. 

БЛИЗНЮКИ
Уникайте поїздок, осо-

бливо дальніх. У роботі 
зорі віщують успіх. Спри-

ятливий період для зміни іміджу. 
РАК
В особистому житті 

можливі конфлікти. Не-
вдалий період для навчан-

ня – не записуйтеся ні на які курси 
чи тренінги. 

ЛЕВ
Навколо вас фор -

мується оточення, яке 
спонукатиме вас розви-

ватися. Очікується важлива ділова 
зустріч. 

ДІВА
На роботі утвориться 

сприятлива атмосфера. 
Керівництво може запро-

понувати великий проєкт – пого-
джуйтеся. 

ТЕРЕЗИ 
Сприятливий період 

для покращення житло-
вих умов. Безробітні Тере-

зи можуть знайти хорошу роботу. 
СКОРПІОН
Багато паперової 

роботи. Вдалий час для 
продажу нерухомості або 

автомобіля. Вас покличуть на свято 
або вечірку. 

СТРІЛЕЦЬ 
На роботі отримаєте 

далеко не найкращі но-
вини. Залиште проблеми 

батьків на другому плані і займіться 
вирішенням своїх. 

КОЗЕРІГ
Приготуйтеся до ве-

ликої кількості дзвінків і 
неприємних новин. Час 

капітально зайнятися своїм іміджем. 
ВОДОЛІЙ
Вдалий період для по-

бачень. Фінансова хвиля 
потроху йде на спад, од-

нак все ще можливе таємне дже-
рело доходу. 

РИБИ 
На роботі відчуєте 

прилив сил і енергії. Будь-
те уважні під час роботи 

з інформацією – вас можуть дезін-
формувати. 
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Смачного!

Секрети догляду 
за полуницею 

Вирощування полуниці 
садової 

Вирощування полуниці в 
перший рік після посадки слу-
жить одній меті – забезпечити 
можливість наростити міцну 
кореневу систему, тому вуса і 
квітконоси, що з'являються на 
кущах, краще видаляти. Що 
стосується більш дорослих ку-
щів, то догляд за ними з ран-
ньої весни починається так: на 
початку вегетаційного періоду 
потрібно прибрати з ділянки 
стару мульчу, під якою полу-
ниця зимувала, видалити все 
старе, сухе, почорніле листя, а 
ґрунт між кущами розпушити. 
Надалі догляд за полуницею 
полягатиме в регулярному 
прополюванні грядки, роз-
пушуванні ґрунту, поливі 
полуниці, обробці проти 
шкідників і хвороб та під-
живленні. 

Полуниця під час  
цвітіння

У середині травня на полу-
ниці з'являються перші квіт-
коноси. Правильний догляд 
за полуницею під час цвітіння 
– запорука кількості та якості 
майбутніх ягід. Чим підживити 
полуницю під час цвітіння? Під 
час цвітіння в ґрунт вносять 
калійні добрива, необхідні 
полуниці саме в цей період, 
а також перегній або золу. 
Для збільшення кількості 
суцвіть полуницю обпри-
скують розчином борної 
кислоти з розрахунку одна 
чайна ложка на 10 л води. 
Дуже важливо під час цвітіння 
утримувати ділянку в чистоті, 
виполюючи бур'яни і розпушу-
ючи ґрунт, щоб не утворюва-
лася кірка, яка не дає корінню 
дихати. До достигання перших 
плодів необхідно замульчувати 
ґрунт між кущами. Зайве листя 
і вуса, що забирають із ґрунту 
вологу та живлення, видаляють 
секатором, щоб плодоношення 
полуниці пройшло з макси-
мальною віддачею. 

Полив  
полуниці

Якщо ви зацікавлені в тому, 
щоб ваша садова полуниця да-
вала великі плоди, її потрібно 
добре поливати, проте дуже 
важко дотримати баланс: на-
поїти рослину і в той же час 
не перезволожити її коріння. 
Нестача води викликає пере-
сихання поверхневої кореневої 
системи полуниці, а наймен-
ший надлишок вологи в ґрунті 

так само швидко призводить до 
появи сірої або кореневої гнилі. 
Коли і як поливати полуницю? 
Починають поливати полуницю 
з кінця квітня. У середньому на 
один квадратний метр ділянки 
з полуницею потрібно 10-12 лі-
трів нехолодної води, а частота 
поливів при помірній спеці – 
раз на 10-12 днів. Полуниця 
влітку, коли настає спека, по-
требує частіших поливань – до 
3-4 разів на тиждень. У серпні, 
вересні та жовтні, якщо осінь 
видасться сухою, досить зволо-
жувати грядки двічі на тиждень. 
Поливати полуницю краще в 
ранкові години, намагаючись 
лити воду так, щоб краплі води 
не потрапили ні на листя, ні на 
суцвіття. До появи квітконосів 
найкращий спосіб поливання 
– дощування, для зволоження 
ґрунту під час цвітіння полу-
ниці правильніше використо-
вувати крапельне поливання. 

Коли пересаджувати 
полуницю

На четвертий рік життя по-
луниця перестає давати при-
ріст, і це призводить до знижен-
ня врожайності. Викликано це 
тим, що за чотири роки полу-
ниця виснажує ґрунт, тому 
потрібно раз на три-чотири 
роки міняти їй місце. Пере-
саджувати є сенс тільки сильні, 
здорові кущі, яким не більше 
трьох років, а старші, які і на 
новому місці не стануть плодо-
носити рясніше – просто ви-
далити. Пересадка полуниці 
здійснюється як навесні, так і 
в кінці літа, в похмурий день. 

Як вибрати гарне місце для 
грядки і як підготувати ґрунт на 
ділянці, ми вам уже розповіда-
ли, знаєте ви і те, як потрібно 
саджати полуницю. Викопайте 
молодий кущ полуниці, обе-
режно струсіть з його коренів 
землю, прищипніть на чверть 
довжини коріння, опустіть 
його в гнійно-глиняну бовтан-
ку і посадіть, як було описано 
у відповідному розділі. Після 
пересадки полийте кущ і вкрий-
те ґрунт навколо куща торфом 
або тирсою. 

Джерело: https://floristics.info/ 

Пиріг з броколі
Інгредієнти: броколі – 2 склянки; масло вершкове – 

50 г; цибуля ріпчаста (рублена) – 1 склянка; петрушка 
(рублена) – 0,5 склянки; базилік (рублений) – 0,3 склянки; 
душиця/орегано – 0,4 ч. л.; сіль – 0,5 ч. л.; перець – 0,5 ч. 
л.; сир моцарела (тертий) – 2 склянки; яйця – 2 шт.; 
тісто листкове – 1 кг; гірчиця – 2 ч. л.

• Броколі бланшируємо в підсоленій воді протягом 
1 хвилини. Потім виймаємо з каструлі та занурюємо 
в крижану воду.

• У розтопленому вершковому маслі обсмажуємо 
цибулю. Потім додаємо до неї петрушку, базилік, 
душицю, сіль, перець і добре перемішуємо.

• Збиваємо яйця і змішуємо їх з сиром і броколі, 
а потім додаємо цибулю з травами.

• Розігріваємо духовку до 190 град. С. Тісто викла-
даємо у форму для випічки таким чином, щоб воно 

покривало краї форми. Змащуємо його гірчицею.
• На тісто кладемо суміш з сиру та броколі. Ви-

пікаємо в духовці протягом 20 хвилин до повної го-
товності тіста.

Куряча грудка, запечена з броколі

Інгредієнти: курка – 1 філе; броколі – 300 г; імбир 
– 15 г; йогурт – 150 мл; перець чилі – 0,5 шт.; рослинна 
олія – 2 ст. л.; лимонний сік – 2 ст. л.; соєвий соус – 1 
ст. л.; петрушка – за смаком; кріп – за смаком; сіль – за 

смаком; перець – за смаком. 
• Для маринаду змішуємо олію, натертий імбир, 

дрібно нарізаний перець чилі, соєвий соус, лимонний 
сік, цукор, сіль і перець.

• Відправляємо в маринад курку і залишаємо на 
10-15 хвилин. Перекладаємо замариновану курку на 
фольгу, зверху викладаємо суцвіття брокколі. Солимо 
і перчимо.

• Запікаємо курку в розігрітій до 180 градусів духо-
вці протягом 20 хвилин. За п’ять хвилин до готовності 
відкриваємо грудку, щоб вона підрум’янилася.

• Для приготування соусу змішуємо йогурт, кріп, 
петрушку, лимонний сік. Солимо і перчимо. Добре 
перемішуємо.

• Курячі грудки з броколі подаємо з соусом. 

Мафіни з броколі
Інгредієнти: яйця – 2 шт.; тертий сир – 50 г; 

молоко – 150 мл; сметана – 120 г; борошно – 2 склянки; 
розпушувач – 0,5 ч. л.; суцвіття броколі варені – 6 
шт.; вершкове масло – 120 г; куркума – 1 ч. л.; сіль 
за смаком. 

• Окремо змішуємо всі сухі інгредієнти (борош-
но, розпушувач, куркуму, сіль) і окремо – яйця, молоко, 
сметану, вершкове масло і тертий сир. З’єднуємо.

• Форми для кексів змащуємо вершковим маслом.
• Викладаємо в формочки трохи тіста, відправ-

ляємо суцвіття броколі головкою вгору і накриваємо 
тістом.

• Випікаємо мафіни в розігрітій до 180 град. С 
духовці 25 хвилин. 

Джерело: smachno.ua
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UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 Геолокація: Волинь
11.30,17.20 Роздивись
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.40 Спорт
15.20,02.15 UA:Фольк.
16.35 Концерт. Наталія Ва�

левська
17.30 Д/ц "Дикі тварини"
18.50 Чемпіонат Європи�

2021 з
00.50 Перша шпальта
01.20 Д/ф "Хто створив

Змієві Вали?"
1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"

11.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
18.30 "Вражаючі історії
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.50,03.20 Т/с "Байки

Мітяя"
00.30 Х/ф "Поділись щас�

тям своїм"

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 19.00, 04.00
Ток�шоу "Стосується
кожного"

12.25 Х/ф "Ягуар" 16+
14.30 Х/ф "Ібіца" 16+
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00,03.15 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Т/с "Що робить твоя

дружина?" 12+
01.50 Х/ф "Розмах крил"

ÑÒÁ

07.05 Т/с "Комісар Рекс"
10.50 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�

Новини"
15.50, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Невірна"
23.00 Т/с "Лінія світла" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Анти�зомбі
12.00 Секретний фронт
12.45,15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Петля часу"
15.35, 16.15 Х/ф "Війна за

планету мавп"
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.10, 21.20 Х/ф "Злочи�

нець" 16+
22.45 Свобода слова
00.00 Х/ф "Снайпер�5:

Спадщина" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.50 Х/ф "Перший месник
15.15 Т/с "Надприродне"
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Аферисти в сітях"
21.00 Х/ф "Вовки" 16+
22.40 Х/ф "Поїздочка 2
00.40 "Імпрув Live Show"
01.30 "Вар'яти" 12+

ÍÒÍ

09.15 Х/ф "Мерседес"
тікає від погоні"

10.45 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 02.20

"Свідок"
13.00 Х/ф "Прямий кон�

такт" (16+)
14.45 "Легенди карного

розшуку"
17.00,03.00 "Випадковий

свідок"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 Т/с "CSI: Маямі"
21.15 Т/с "Той, що читає

думки" (16+)
23.00 Х/ф "Проповідник з

кулеметом" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика
14.25,15.30 Історія одного

злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Обман"

12+
01.10, 02.15 Т/с "Таємниця

Марії" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 Геолокація: Волинь
09.35 Чемпіонат Європи�

2021 з футболу
11.25 Роздивись
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.30 Чемпіонат Європи�

2021 з футболу
17.20 Схеми
18.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
19.30 Д/ц "Дикі тварини"
19.55 Д/ц "Світ  природи"
22.00 Т/с "Загадковий Док�

тор Блейк" 16+
23.05 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
18.30  ТСН"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.50,03.25 Т/с "Байки

Мітяя"
00.25 Х/ф "Поділись щас�

тям своїм"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Кохання з пере�

шкодами" 16+
14.35 "Вещдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00,03.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Т/с "Що робить твоя

дружина?" 12+

ÑÒÁ

07.05 Т/с "Комісар Рекс"
10.45 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�

Новини"
15.50, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Невірна"
23.00 Т/с "Лінія світла" 16+

ICTV

09.10,19.25 Надзвичайні
новини

10.05 Т/с "Смертельна
зброя" 16+

11.45, 13.15, 21.25 Т/с "Пес"
16+

12.45,15.45 Факти. День
17.00 Х/ф "Снайпер�2" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,02.30 Громадянська

оборона
22.40 Т/с "Менталіст" 16+
00.45 Т/с "Контакт" 16+
03.15 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30, 15.15 Т/с "Надпри�
родне" 16+

11.15 Х/ф "Війна Богів" 16+
13.20 "У кого більше?" 12+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Де логіка?" 12+
20.00 "Improv Live Show"
21.00 Х/ф "Cутінки" 16+
23.30 Х/ф "Академія

вампірів" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Йшов четвер�
тий рік війни..."

10.45, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

13.00, 21.15 Т/с "Той, що
читає думки" (16+)

14.50 "Легенди карного
розшуку"

17.50 "Будьте здоровi"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Непіддатливі"
01.00 "Легенди бандитської

Одеси"
03.10 "Речовий доказ"
04.00 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика
14.25,15.30 Історія одного

злочину 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Обман"

12+
01.10, 02.15 Т/с "Таємниця

Марії" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 Геолокація: Волинь
11.30 Роздивись
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25, 22.00 Т/с "Загадко�

вий Доктор Блейк"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ц "Супер � чуття
19.55,00.30 Д/ц "Світ дикої

природи"
23.05 Розважальна програ�

ма
01.30 Суспільна студія

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Т/с "Свати"
22.50 Т/с "Байки Мітяя"
00.30, 01.45 Х/ф "Поділись

щастям своїм"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Любов трап�

ляється" 16+
14.35 "Вещдок"
18.00,19.00, 03.50 Ток�шоу

"Стосується кожного"
20.00,03.05 "Подробиці"
21.00 "Вещдо
23.50 Т/с "Що робить твоя

дружина?" 12+
01.50 Х/ф "Господар тайги"

ÑÒÁ

07.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.40 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�

Новини"
15.50, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Невірна"
23.00 Т/с "Лінія світла" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.05 Т/с "Смертельна

зброя" 16+
11.50, 13.15, 21.25 Т/с "Пес"

16+
12.45,15.45 Факти. День
17.00 Х/ф "Снайпер�3" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.20,02.20 Секретний

фронт
22.40 Т/с "Менталіст" 16+
00.40 Т/с "Контакт" 16+
03.05 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.35 "Орел і решка"
10.05, 15.15 Т/с "Надпри�

родне" 16+
11.50 Х/ф "Вовки" 16+
13.30 "У кого більше?" 12+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Аферисти в сітях"
21.05 Х/ф "Сутінки.
23.45 Х/ф "Тепло наших

тіл" 16+
ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Вишивальниця в
сутінках"

10.50, 19.30 Т/с "CSI: Маямі"
13.00, 21.15 Т/с "Той, що

читає думки" (16+)
14.50 "Легенди карного

розшуку"
17.50 "Вартість життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Роби � раз!"

(16+)
01.05 "Легенди бандитської

Одеси"
02.05,03.30 "Речовий доказ"
04.00 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика
14.25,15.30 Історія одного

злочину 16+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00, 23.10 Т/с "Обман" 12+
01.20, 02.15 Т/с "Таємниця

Марії" 12+
05.00 Гучна справа

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30 Геолокація: Волинь
11.30 Роздивись
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Загадковий Док�

тор Блейк" 16+
17.30 Розважальна програ�

ма
18.50,21.55 Чемпіонат

Європи�2021 з фут�
болу

00.45 Д/ц "Сві природи"
01.30 Суспільна студія.

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
18.30  ТСН"
20.33 "Проспорт"
20.35 "Чистоnews 2021"
20.40 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Х/ф "Останній з мог�

ікан"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Мій пес Ідіот"
14.35 "Вещдок"
18.00, "Стосується кожного"
20.00,03.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок
23.50 Т/с "Що робить твоя

дружина?" 12+
01.50 Х/ф "П'ять хвилин

страху"
ÑÒÁ

07.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�

Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "Один за всіх" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Невірна"
23.00 Т/с "Лінія світла" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.25 Надзвичайні

новини
10.05 Т/с "Смертельна

зброя" 16+
11.50, 13.15, 21.25 Т/с "Пес"

16+
12.45,15.45 Факти. День
17.00 Х/ф "Снайпер�4: Пе�

резавантаження" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.20,02.25 Анти�зомбі
22.45 Т/с "Менталіст" 16+
00.40 Т/с "Контакт" 16+
03.10 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.35 "Орел і решка"
09.50, 15.15 Т/с "Надпри�

родне" 16+
11.40 Х/ф "Академія

вампірів" 16+
13.30 "У кого більше?" 12+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Аферисти в сітях"
21.00 Х/ф "Сутінки.
23.30 Х/ф "П'ятдесят

відтінків сірого" 18+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Роби � раз!"
(16+)

10.40, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

13.00, 21.15 Т/с "Той, що
читає думки" (16+)

14.45 "Легенди карного
розшуку"

17.50,04.00 "Правда життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Постріл у спину"
01.15 "Легенди бандитської

Одеси"
02.15,03.30 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика
14.25,15.30 Історія одного

злочину 16+
20.10 "Говорить Україна"
20.50 Футбол. Контрольна

гра Україна � Північна
Ірландія

23.10 Слідами
23.50, 02.15 Т/с "Опікун"

UA: ÏÅÐØÈÉ

07.05, 09.35 Т/с "Гордість"
08.05 Земля, наближена до

неба
08.30 Геолокація: Волинь
11.30 Роздивись
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.15 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25, 22.00 Т/с "Загадко�

вий Доктор Блейк"
17.30,00.35 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Супер � чуття
19.55 Д/ц "Світ  природи"
23.05,04.40 Схеми.

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Одруження наосліп
22.25 "#Гуднайтклаб 2021"
23.05 Х/ф "Халк" (16+)
01.40 Х/ф "Останній з могі�

кан"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Пробач, хочу з

тобою одружитися"
14.35,00.45 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Квант Ми�

лосердя" 16+
02.30 "Жди меня. Україна"

ÑÒÁ

09.00 "Холостяк" 12+
13.00, 14.50, 18.05 Т/с

"Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вiкна�

Новини"
20.15, 22.45 Т/с "Продаєть�

ся будинок із соба�
кою"

00.55 Х/ф "Ідеальний чо�
ловік"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10 Т/с "Смертельна

зброя" 16+
11.55, 13.15 Т/с "Пес" 16+
12.45,15.45 Факти. День
15.35 Секретний фронт
16.55 Х/ф "Снайпер�7
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель�шоу 12+
22.50 "На трьох�10" 16+
23.55 Скетч�шоу "На трьох"
01.20 Х/ф "Снайпер�5:

Спадщина" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.30 "Хто проти блонди�
нок?" 12+

13.00 "Аферисти в сітях"
16.00 "Де логіка?" 12+
17.00 Х/ф "Я, Франкенш�

тейн" 16+
19.00 Х/ф "Сутінки.
23.00 Х/ф "П'ятдесят

відтінків темряви"
01.40 "Імпрув Live Show"

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Постріл у спину"
10.50, 19.30 Т/с "CSI: Маямі"

(16+)
13.00 Т/с "Той, що читає

думки" (16+)
14.45 Х/ф "Корпус генера�

ла Шубнікова"
17.00 Х/ф "Застава в го�

рах"
21.30 "Мир чи війна"
23.30 Х/ф "Чортова дюжи�

на"
01.05 "Легенди бандитської

Одеси"
02.10,03.15 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.50 Т/с "Виноград" 12+
14.40, 15.30 Т/с "Хіба мож�

на мріяти про більше"
12+

20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"

21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

00.00,02.15 Т/с "Секрет
Майя" 12+

04.00 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.30,14.30, 20.20 Д/ц "Бо�
ротьба за виживання"

09.35 Візуальний код
10.10 #ВУКРАЇНІ
10.40 Х/ф "Свята сім'я"
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт.
17.05 Міста та містечка
17.20,19.55, 05.05 Д/ц "Дикі

тварини"
18.00 Х/ф "Вавилон ХХ"
21.25 Пишемо історію
22.30 Д/с "Секрети історі
01.10 Х/ф "Ярослав Муд�

рий" 1, 2 с.

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,18.30 "Світ навиворіт"
13.55, 15.00, 16.05 Т/с "Сва�

ти"
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Вечірній квартал"
22.15 "Жіночий квартал"
23.20,00.20 "Світське жит�

тя. 2021"
01.20 Х/ф "Поділись щас�

тям своїм"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом.
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Гусарська бала�

да"
14.00 Х/ф "Весілля в Ма�

линівці"
16.00 Т/с "Не жіноча робо�

та" 12+
20.00,02.15 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 Т/с "Не було б щастя"
02.45 Х/ф "Пригоди Елект�

роніка"

ÑÒÁ

05.25, 10.50 Т/с "Невірна"
07.55 "Неймовірна правда

про зірки"
17.00 "Хата на тата" 12+
19.00 "МастерШеф Про�

фесіонали" 12+
22.35 "СуперМама" 12+

ICTV

07.45 Х/ф "Снайпер
12.45 Факти. День
13.10 Т/с "Пес" 16+
16.30 Х/ф "Професіонал"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Смертельні пе�

регони" 12+
21.05 Х/ф "Смертельні пе�

регони�3" 12+
23.05 Х/ф "Смертельні пе�

регони�2" 12+
01.00 Т/с "Таємні двері"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.25 М/ф "Лови хвилю
10.05 "Орел і решка
12.00 "Орел і решка"
14.00 Х/ф "Cутінки" 16+
16.25 Х/ф "Веном" 16+
18.15 Х/ф "Першому грав�

цю приготуватися"
21.00 Х/ф "Людина�павук"
23.35 Х/ф "Арахнофобія"

16+
01.40 "Імпрув Live Show"

12+
02.30 "Зона ночі"

ÍÒÍ

09.20 Х/ф "Через Гобі та
Хінган"

12.30 "Випадковий свідок.
Навколо світу"

13.40 Т/с "Смерть у раю"
18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "За сірниками"
21.30 Х/ф "Чорний орел"
23.15 Х/ф "Рейд" (18+)
01.05 "Таємниці криміналь�

ного світу"
02.40 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
04.45 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.00,15.00, 19.00 Сьогодні
07.25,03.30 Реальна місти�

ка
08.30, 15.20, 21.00 Т/с

"Жіночі секрети" 16+
20.00 Головна тема
23.45, 02.15 Т/с "Виноград"

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.20 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Незвідана Україна
15.05 Країна пісень
16.10 Концерт.
17.00 Х/ф "Мій найкращий

роман" 12+
18.50 Д/ц "Хижаки підвод�

ного світу"
19.50 Пишемо історію
21.30 Дорога до Токіо
21.50 Чемпіонат Європи�

2021 з футболу серед
00.00 Розважальна програ�

ма
1+1

09.00 "Лото�Забава"
09.45,10.55 "Мандруй Украї�

ною
12.05,03.45 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації
19.30 "ТСН�Тиждень"
21.00 Х/ф "Поїздка в Аме�

рику"
23.20 Х/ф "Помінятися

місцями"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
13.30 "Вещдок.
18.00 Х/ф "007: Квант Ми�

лосердя" 16+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Весілля в Ма�

линівці"
23.55 Х/ф "Гусарська бала�

да"
01.50 "Вещдок"

ÑÒÁ

06.30 Х/ф "Три плюс два"
08.15 Х/ф "Максим Перепе�

лица"
10.00 "МастерШеф
13.15 "Хата на тата" 12+
15.10 "СуперМама" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
20.00 "Один за всіх" 16+
23.10 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

08.35,11.20 Громадянська
оборона

09.30 Анти�зомбі
10.25 Секретний фронт
12.10, 13.00 Х/ф "Професі�

онал" 16+
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Смертельні пе�

регони" 12+
16.40 Х/ф "Злочинець" 16+
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Роман з каме�

нем" 16+
22.45 Х/ф "Богемна рапсо�

дія" 16+
01.25 Х/ф "Одного разу...у

Голівуді" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.25 Х/ф "Сутінки
18.20 Х/ф "Людина�павук
21.00 Х/ф "Людина павук 3:

Ворог у відбитті"
23.50 "Improv Live Show"

12+
ÍÒÍ

09.30 Т/с "Смерть у раю"
13.50 Х/ф "Чорний орел"
15.40 Х/ф "За сірниками"
17.30 Х/ф "Невиправний

брехун"
19.00 Х/ф "Міцний горішок"
20.30 Х/ф "Очікування пол�

ковника Шалигіна"
22.10 Х/ф "Зворотий бік

міста" (16+)
00.00 Х/ф "Рейд" (18+)
02.00 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
09.20 Т/с "Повернення" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Сукня з

маргариток" 16+
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с "Жінки у ко�

ханні" 12+
01.45 Телемагазин
03.00 Гучна справа
03.50 Історія одного злочи�

ну 16+
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ОГОЛОШЕННЯ
Покрівельні роботи будь-
якої складності. Заміри, 

монтаж, демонтаж, ремонт, 
заміна даху. 15 років досві-

ду! 068-861-92-42

Продам дрова колоті, а та-
кож метрові: дуб, граб, віль-

ха, береза. Моя доставка. 
067-84-95-140 Віталій

Вакуумна чистка коминів, 
димарів, лежаків, грубки, 

газових котлів. Тел.:097-87-
32-381

Працівники (чоловіки та 
жінки) на завод з виготов-

лення морозива. Терміново! 
З/п 18 000 грн. Іногороднім 

безкоштовно надаємо житло. 
Робота в передмісті Києва.  

Тел.: 0678550161, 0956789109

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будь-
яких марок у будь-якому 

стані. ДОРОГО, 067-971-95-
76, 063-791-92-89.

На постійну роботу потрібні 
охоронники, з/п 7000- 9000 на 
місяць. Надаємо безкоштов-
не житло, видача авансу.Тел. 

097-392-86-44

Постійна робота для сімей-
ної пари або жінки на замісь-
кій садибі в Київській облас-
ті - обслуговування будинку 

і території, саду, городу 
(30соток). Надається окреме 
житло. З/п+бонуси. Тел.:068-

238-53-73

Пам'ятка безпечної поведінки 
під час літніх канікул

До уваги учнів та батьків! За-
кликаємо вас завжди пам'ятати 
елементарні правила безпеки, 
щоб літній відпочинок не був 
зіпсований

Шановні учні та батьки!
Ось і розпочинаються літні канікули. 

Пам'ятайте, що літні канікули – це можли-
вість  набратися свіжих сил, оздоровитися, 
закріпити набуті знання і використовувати 
їх у домашніх умовах. Звертаємо увагу на 
організацію відпочинку вашої дитини  під 
час канікул. Приділяйте, будь ласка, більше 
уваги своїй дитині. Залучайте до виконання 
домашніх обов’язків. Тримайте під контролем 
проведення дозвілля сина (доньки) за межами 
дому у вечірній час.

Як завжди, кожен з нас проведе канікули 
по-різному. Подорожі, екскурсії, море, гори, по-
ходи, багато друзів – все це чекає на вас влітку. 
Бажаємо усім гарного відпочинку, яскравих 
вражень, незабутніх зустрічей, захоплюючих 
мандрівок!

Але також закликаємо вас завжди 
пам`ятати елементарні правила безпеки, 
щоб літній відпочинок не був зіпсований:

- Гуляти й гратися можна в місцях, які 
призначені для цього.

- Небезпечними для ігор можуть бути 
сходи, підвали, горища, будівельні майданчики, 
ліфти.

- Під час ігор у небезпечних місцях можна 
одержати травми й каліцтва різного ступеня 
тяжкості.

- Під час ігор не варто демонструвати свою 
хоробрість одноліткам, стрибаючи з великої 
висоти, пірнаючи з крутих схилів на велику 
глибину, здираючись якнайвище на дерева.

- Під час літнього відпочинку слід пово-
дитися так, щоб не мати дорікань із боку 
дорослих.

- Під час канікул слід, як і раніше, дотри-
муватися правил техніки пожежної безпеки.

- Не можна брати в руки незнайомі пред-
мети, кидати їх у вогонь, гратися ними. 
Найкраще повідомити про місце їхнього пе-
ребування дорослим.

- Під час відпочинку на узбережжі слід 
обов'язково дотримуватися правил поведінки 
на воді й поблизу неї.

- Одяг та взуття для відпочинку слід ви-
бирати згідно із сезоном.

- Після контакту зі свійськими тварина-
ми слід добре вимити руки з милом.

Правила поведінки у зв’язку з 
епідемією коронавірусної інфекції 
(COVID-19):

1. Не слід ходити в гості та відвідувати 
громадські місця.

2. Частіше перебувайте на свіжому по-
вітрі.

3. Уникайте переохолодження, обмеж-
уйте своє перебування на холоді.

4. Частіше провітрюйте кімнату.
5. Частіше мийте руки з милом, дотри-

муйтеся правил особистої гігієни.
6. Дбайте про повноцінне харчування, 

збагачуйте організм вітамінами та калоріями. 
Щоденно їжте свіжі овочі (часник, цибулю) й 
фрукти – вітаміни посилюють захисні сили 
організму.

7. Під час епідемії грипу носіть захисну 
маску.

8. Користуйтесь особистим посудом і 
рушником, якщо вдома хтось хворий на грип.

Пам`ятка з техніки безпеки на літніх 
канікулах

1. Правила дорожнього руху
• Ходити тільки по правій стороні тро-

туару;

• дорогу переходити не поспiшаючи;
• не можна переходити дорогу навскіс;
• переходячи дорогу, слiд подивитися 

налiво, дiйшовши до середини, зупинитися 
i подивитися направо;

• якщо не встигли перейти вулицю i рух 
транспорту почався, слiд  зупинитися на 
серединi вулицi i зачекати, поки рух при-
пиниться;

• якщо немає тротуарiв, слiд триматися 
лiвого боку дороги, тобто йти  назустріч 
транспорту, що рухається.

2. Правила електробезпеки
• Під час вимикання електроприладiв 

забороняється витягувати вилку з  розетки 
за шнур;

• категорично забороняється користу-
ватися електроприладами, в яких знайдено 
несправнiсть;

• не торкатися мокрими руками 
електроприладiв, якi перебувають під  на-
пругою;

Пам’ятайте: зовнiшнiми ознаками 
несправностi електропроводки або приладiв 
є специфiчний запах пiдгораючої iзоляції, 
поява іскри, перегрівання штепсельних роз-
еток i вилок.

3. Вибухонебезпечні предмети
• До виявлених вибухонебезпечних 

предметiв у жодному разi не можна торка-
тись, перекладати, розряджати, зберiгати;

• забороняється використовувати снаря-
ди для розведення вогню;

• не можна збирати, здавати снаряди в 
металобрухт;

• виявивши вибухонебезпечнi предмети, 
необхiдно термiново повiдомити мiлiцiю, 
школу, вiйськкомат.

4. Правила протипожежної безпеки
• Дотримуйтесь правил протипожежної 

безпеки у спекотну погоду;
• гра з вогнем – одна з причин пожежi;
• дотримуйтесь правил протипожежної 

безпеки під час відпочинку на природі.
5. Правила поведiнки на водi
• Купатися можна тiльки в сонячну 

безвiтряну погоду при температурі повiтря 
не нижче 20-25 град. С i води – не менш нiж 
18 -20 град. С;

• купатися дозволяється тiльки у 
спецiально вiдведених мiсцях;

• забороняється заходити у воду глибше 
нiж по пояс людинi, яка не вмiє плавати;

• не запливайте за знаки огорожi 
акваторiї пляжу;

• грубi iгри та пустощi у водi небезпечнi 
для життя;

• не забруднюйте воду та берег;
• не подавайте хибних сигналiв тривоги;
• не користуйтесь надувними матрацами, 

катерами та iншими предметами, якi не 
призначенi для плавання.

6. Правила культури поведінки (пра-
вила у громадських місцях)

• Завжди прагнiть бути культурною 
людиною;

• поступайтеся мiсцем людям похилого 
вiку;

• поважайте старших, не будьте грубими;
• не гуляйте пiзнiше 21-ї години;
• не сидiть цiлодобово бiля телевiзора, 

комп’ютера;
• бiльше читайте художньої лiтератури.
7. Категорично забороняється
• Ходити на територiї новобудов;
• купатися без догляду дорослих;
• розводити вогнище в лiсi, поблизу лiнiй 

електропередачі;
• iздити на велосипедi, роликах, скейтах 

на тiй частинi дороги, де рухається тран-
спорт.

8. Суворо дотримуйтесь правил:
• дорожнього руху;
• користування газовими, електричними 

приладами;
• поведiнки дiтей на водi;
• протипожежної безпеки.
Гарних та безпечних вам канікул!


