
Фатум чи лікарська 
помилка? У пологовому 

відділенні ЦМЛ №1 
м. Житомира загинуло 
новонароджене маля
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На Житомирщині розпочато 
ще одне кримінальне прова-
дження за фактом забруднення 
річки Хомора Понінківською 
паперовою фабрикою

У житомирських супермаркетах  
продають цвіль та гниль,  
а якщо ви проти, то вам «на вйо»

Ця резонансна трагедія  
сколихнула Житомир. Повна 
сліз і відчаю історія жінки, 
котрій так і не судилося піз-
нати щастя материнства с. 6
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Руслан Мороз

Голова ОДА Віта-
лій Бунечко обрав 
переможця конкур-
су на посаду дирек-
тора департаменту 
культури, молоді та 
спорту ОДА – Мак-
сима Обшту.

У п’ятницю, 14 лютого, Ві-
талій Бунечко провів особисту 
співбесіду із кандидатом на 
посаду директора департа-
менту культури, молоді та 
спорту, якого рекомендувала 
конкурсна комісія за результа-
тами успішного проходження 
усіх етапів конкурсу.

«Максим Обшта відпо -
відає усім кваліфікаційним 
вимогам, тому впевнений, 
що у нас буде вибудовуватися 
ефективна співпраця. А де-
партамент культури, молоді 
та спорту облдержадміністра-
ції отримає відповідального 
та завзятого керівника»,  –  
коментує голова ОДА.

І нформац і я  про пере -
можця конкурсу буде опри-
люднена на Єдиному порталі 
вакансій державної служби 
НАДС. Після проходження 

спецперевірки переможець 
конкурсу відповідно до розпо-
рядження голови ОДА обійме 
нову посаду.

Нагадаємо, що 13 лютого 
конкурсна комісія Житомир-
ської ОДА провела співбесіди 
із трьома кандидатами на по-
саду директора департаменту 
культури, молоді та спорту 
облдержадміністрації. Кан-
дидати Олена Атаманова, 
Вероніка Барчук та Максим 

Обшта успішно пройшли тес-
тування та розв’язання ситуа-
ційного завдання серед семи 
претендентів. Взагалі участь 
у конкурсі брали 8 учасників. 
Троє з них вже заздалегідь 
пройшли тестування, тому 
вони одразу перейшли до 
наступного етапу конкурсу. 
Раніше повідомлялося, що 
подали документи 10 осіб, але 
двоє не з'явилися з невідомих 
причин.

За інформацією служби 
управління персоналом апа-
рату Житомирської ОДА, за 
результатами співбесіди з кон-
курсною комісією отримав по-
зитивний рейтинг на вакантну 
посаду один кандидат – Мак-
сим Обшта. Комісія надала 
його кандидатуру як пропози-
цію голові ОДА Віталію Бунеч-
ку для проведення співбесіди 
на зайняття вакантної посади 
державної служби категорії 
«Б» – директора департамен-
ту культури, молоді та спорту 
Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації.

Ми взяли невеличкий ко-
ментар у Максима Обшти: 
«Якими будуть ваші перші дії 
у випадку, якщо голова ОДА 
погодить вашу кандидатуру 
на посаду директора депар-
таменту культури, молоді та 
спорту?»

«Якщо голова облдержад-
міністрації призначить мене 
на цю посаду, то насамперед 
я бачу необхідність кадрового 
посилення цього департамен-
ту. Він різнопрофільний – тут 
і культура, і молодь, і спорт. 
Тому також у пріоритеті буде 
виконання державної політики 
за цими напрямками. Я бачу 
тут перспективи, багато робо-
ти, тож, на мою думку, якщо 
я буду призначений на цю по-
саду, я впораюся», – розповів 
Максим Обшта.

Валерія Наумова

Після довготри-
валого карантину 
житомирські діти 
нарешті вийшли на 
навчання, а батьки 
видихнули з полег-
шенням.

Обмежувальні заходи три-
вали з 27 січня до 17 лютого. 
Члени комісії з техногенної 
безпеки та надзвичайних си-
туацій Житомирської міської 
ради збиралися декілька разів, 
аби вирішити, чи виходити-
муть діти на навчання у школи. 

Останній раз комісія зібралася 
14 лютого і прийняла рішення, 
що діти вийдуть на навчання 
у понеділок, 17 лютого.

За словами заступниці місь-
кого голови Марії Місюрової, на-
разі спостерігається зниження 
епідпорогу у Житомирі на 8,3%: 
«Порівняно з минулими роками 
ситуація була непроста, і по-
трібно було швидко реагувати. 
Тож ми вчасно почали карантин, 
і сьогодні вже є спад епідпорогу 
на 8,3%. Ми рекомендуємо поки 
що зменшити відвідування ма-
сових заходів, торговельних цен-
трів, аби зменшити контакти».

Члени комісії одноголосно 
проголосували за закінчення ка-
рантину. Школярі вже вийшли 
на навчання 17 лютого.

Батьки зі свого боку, дізна-
вшись про закінчення каранти-

ну, не стримують емоцій. У ко-
ментарях під публікацією вони 

пишуть: «Ура!», «Ну нарешті!», 
«Вже не могли дочекатися!».

Визначено переможця конкурсу 
на посаду директора департаменту 
культури, молоді та спорту

Карантин завершено: житомирські 
школярі вийшли на навчання 17 лютого

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Шановні  
житомиряни! 
Наші поважні  
читачі, дорогі друзі! 

Мої враження та відчуття 
з приводу тих подій, які щодня 
відбуваються в Україні, найпер-
шим чином викликають тривогу. 
Проте лише тривожними їх на-
звати вже мало. Вони набули об-
рисів катастрофічної безвиході, 
у яку наша країна грузне дедалі 
глибше і повніше. Причому шку-
тильгає одразу на обидві ноги 
не лише влада на чолі із Прези-
дентом та парламентом України, 
але й ледь не все чиновництво, 
яке ще рік-два тому намагалося 
хоча б імітувати та зображати 
добру і ефективну роботу на 
своєму місці.

Сьогодні вже ніхто не диву-
ється звісткам про викритого 
хабарника-корупціонера, а ще 
більше людей мають тверде пе-
реконання у тому, що відверті 
і цинічні злочини, що вчиняються 
українськими посадовцями, не 
матимуть належних правових 
наслідків. Про те, що «Злодії ма-
ють сидіти у тюрмах!», ми чуємо 
лише напередодні виборів, але 
ні весна, ні літо після виборів так 
і не стали символом масової від-
повідальності для порушників, 
для крадіїв, для казнокрадів, 
які втратили совість і здобу-
ли переконливе відчуття своєї 
безкарності і вседозволеності. 
При цьому негідники, які міцно 
тримаються владного «корита», 
вже наче й забули, що той «без-
предєл», який вони запровадили 
у стосунках із простим народом, 
не може продовжуватись аж 
занадто довго. Час розплати за 
злочини, за наругу і пограбунок 
країни таки настане. Схоже, що 
терпець у народу вже «на гра-
ні». І саме тому ми маємо бути 
гранично уважними, зібраними, 
об`єднаними і консолідованими. 
Але ще більше ми маємо бути 
твердими, принциповими і му-
дрими! У найскладніший, у най-
відповідальніший момент, який 
однозначно наступить і причо-
му – дуже швидко! Отож увага, 
поважне товариство, будьмо 
пильними і будьмо – на сторожі!

КОЛОНКА
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Ірина Хоцька

Страшна трагедія 
сталася 17 січня 2020 
року. Мати немовля-
ти підозрює лікарів 
у професійній халат-
ності, а самі медики 
стверджують, що 
смерть настала внаслі-
док вродженої пато-
логії легень малюка.

Історію цього страшного 
дня породілля Олександра опу-
блікувала на власній сторінці 
у фейсбуці, де розлого розпові-
ла користувачам вищезгаданої 
соцмережі про свою трагічну іс-
торію майбутнього материнства, 
яка, на превеликий жаль, так і не 
закінчилася щасливим фіналом.

За словами пані Олександри, 
до свого «особливого» стану вона 
поставилася сумлінно. Поки була 

вагітною, регулярно відвідувала 
лікаря, проходила огляди та зда-
вала всі необхідні аналізи, що 
визначали, чи все з дитиною 
в утробі добре. Лікарі цей факт 
також не спростовували.

«Уся моя вагітність проходила 
легко і без ускладнень! Всі ана-
лізи я здавала. Ніяких інфекцій 
і патологій не було виявлено. 
8 січня я приїжджаю в полого-
вий будинок, мене оформляють 
і проводять в палату. У ній я про-
воджу тиждень!!! Заввідділення 
патології Олена Лобузько кон-
сультувала мене весь цей час! 
Направляла на різні аналізи, 
на УЗД, ранкові огляди – все 
у мене протікає ідеально. І тут 
їй приходить в голову думка, що 
мені поставили неправильний 
термін… Що у мене ще не пере-
нос», – з болем у серці розповідає 
Олександра Андріївна.

Як стверджує жінка, після 
чергового огляду та медичного 
консиліуму лікар пологового 
відділення ЦМЛ № 1 Андрій 
Корбутяк вирішив, що термін її 
вагітності лише 38 тижнів, але 
аж ніяк не 41.

Але все ж таки, щоб пере-
конатися у правильності своїх 
рішень, Олександрі було при-
значено УЗД-обстеження, яке 
показало, що у малечі по серед-
ній мозковій артерії надходить 
мало крові для живлення мозку 
дитини.

«Я біжу до лікарки Олени Ло-
бузько і кажу, що я переживаю 
за цей діагноз! Давайте підемо 
до лікарів і все їм скажемо! На 
що отримую відповідь: ніхто 
вже ввечері консиліум не збирає, 
чекай до ранку! І взагалі це не 
критично, якби було критично, 
ми б сказали», – ділиться реакці-
єю лікарки на те, що відбувалося 
після УЗД, породілля.

Тоді Олександра вирішила, 
що заради збереження життя ди-
тини вона готова лягти на кесарів 
розтин. При цьому і пан Кор-
бутяк, і пані Лобузько не дуже 
підтримували ідею майбутньої 
матусі. Як зазначила Олександра, 
вони продовжували зберігати 
спокій та втішати майбутніх 
батьків тим, що начебто така 
ситуація може мати місце і не 
є критичною.

Але материнський голос під-
казував Олександрі, що опера-
цію треба терміново проводити. 
І вже 17 січня на операційному 
столі сталося непоправне. Маля 
померло.

«Ведуть мене в операційну… 
Ще було кілька лікарів, анестезі-
олог… Я не пам'ятаю усіх пріз-
вищ… Роблять мені спинний 
наркоз, ширма перед очима.

Я вже по запаху крові розу-
мію, що мене розрізали… Пару 
хвилин, дістають дитину. Він 
схлипнув і як задишка… Потім 
ще раз і задишка. Я відчуваю, 
кажу, чому він не плаче? На що 
мені відповідають, що там лі-
кар… Все під контролем. Я бачу, 
як його смикають за ручки, одя-
гають кисневу маску… І забира-
ють. Я починаю просто молитися 
вголос до кінця операції!! Дити-
ну забрали до реанімації. А вже 
17 січня нам з чоловіком сказа-
ли, що наш син помер. У нього 
в легені потрапив міоконій, що 
призвів до пневмонії, а як наслі-
док до смерті дитини», – згадує 
деталі того фатального дня пані 
Олександра.

У телефонному режимі ми 
зв̀ язалися із завідуючою полого-
вого відділення ЦМЛ № 1 Тетяною 
Хоменко, щоб почути її версію 
розвитку подій та причину смерті 
дитини. Нам відмовили надавати 
деталі та подробиці цього страшно-
го дня та попросили направити на 
лікарню офіційний інформаційний 
запит. Але все ж таки ми зуміли 
витягнути декілька слів з цього 
приводу з Тетяни Хоменко.

«Причину смерті дитини я не 
можу назвати. Робіть офіційний 
запит. У нас завжди всі когось 
звинувачують. Але чогось не хо-
чуть озвучувати, що породілля 
підписала документи про від-
мову від кесаревого розтину до 
17 січня», – сухо відповіла нам 
лікарка та поклала слухавку.

Насамкінець зазначимо, що 
у відділі комунікації ГУНП у Жи-
томирській області нам повідоми-
ли, що за фактом смерті дитини 
вже відкрили кримінальне про-
вадження та тривають перевірки 
за ст. 140 Кримінального кодексу 
України (неналежне виконання 
посадових обов̀ язків медичним 
працівником).

Людський фатум чи лікарська помилка?  
У пологовому відділенні ЦМЛ №1  
м. Житомира загинуло новонароджене маля

Роботодавців,  
що не оформлюють 
офіційно своїх 
працівників, 
каратимуть 
чималим штрафом

До Закону України «Про внесення змін до Кодексу 
законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, 
який набув чинності 02.02.2020, внесені зміни до статті 
265 Кодексу законів про працю України. Ці зміни пе-
редбачають зміну підходу до процедури накладення 
фінансових санкцій та зміну їх розмірів, – пояснюють 
у Держпраці.

Таким чином, відтепер допуск працівника до ро-
боти без оформлення трудового договору, оформ-
лення працівника на неповний робочий час у разі 
фактичного виконання роботи у повний робочий час, 
установлений на підприємстві, та виплата заробітної 
плати без сплати внесків та податків каратимуться 
штрафом у десятикратному розмірі мінімальної за-
робітної плати, встановленої законом на момент ви-
явлення порушення, за кожного працівника, стосовно 
якого скоєно порушення.

Недопущення до проведення контрольного заходу 
з питань виявлення неоформлених трудових відносин 
передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом 
на момент виявлення порушення.

Ірина Хоцька

У звіті заступниці начальника го-
ловного управління Податкової служби 
в Житомирській області Ірини Свєтяш 
йшлося не лише про значне наповне-
ння бюджету податками, а про реор-
ганізаційні зміни у податковій службі 
та пріоритетні напрями роботи ДПС 
у 2020 році.

Свій виступ пані Ірина розпочала 
з того, що нагадала всім присутнім про 
реорганізаційні зміни у податковій 
системі. Від 28.08.2019 року рішенням 
Кабінету Міністрів України було роз-
почато роботу Державної податкової 
служби України замість колишньої 
Державної фіскальної.

Одразу після цього мова зайшла 
і про загальну суму надходжень пла-
тежів та податків до бюджетів.

«За 2019 рік надходження до 
зведеного бюджету склали майже 
12 млрд гривень. Це – рекордна сума 
за останні роки. Оскільки за 2017 ми 
мали близько 7,9 млрд грн, а за 2018-й 

лише 9,7 млрд грн. Якщо порівнюва-
ти із показниками 2018 року, бачимо, 
що надходження до бюджету зросли 
майже на 22%», – розповіла заступниця 
начальника головного управління ДПС 
у Житомирській області.

Також під час заходу були озвуче-
ні статистичні дані від Міністерства 
фінансів України, де Житомирська 
область за показниками приросту 
надходжень доходів загального фонду 
зайняла 8-е місце по Україні. Зазначи-
мо, що це – пристойне місце в списку 
загальноукраїнського рейтингу.

На завершення заходу пані Ірина 
поділилася з місцевими журналіста-
ми пріоритетними напрямами роботи 
ДПС у Житомирській області на 2020-й 
рік.

«На майбутній рік ми плануємо 
розпочати загальне декларування на-
селення, підвищити якість контрольно-
перевірочної роботи, а також залучати 
молодь глибше вивчати роботу подат-
кової служби України. Ми будемо ор-
ганізовувати практикуми для молодих 
студентів та школярів старших класів, 
щоб вони ще з юних років розуміли, 
що ДПС не є опосередкованою інсти-
туцією, а що в майбутньому це також 
стосуватиметься їх напряму», – підсу-
мувала свій звітний виступ про роботу 
ДПС за минулий рік Ірина Свєтяш.

Головне управління ДПС у 
Житомирській області відзвітувало 
про рекордне наповнення бюджету 
Житомирщини за минулий рік
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Андрій Козаченко

Свято-Хрестовоздвиженський кафе-
дральний собор міста Житомира – нещо-
давно відреставрований храм, унікальний 
за своєю історією та архітектурними, 
художніми особливостями. Собор роз-
ташований у самому серці Житомира – на 
Замковій горі.

Храм має найвищу дзвіницю у місті, 
тут є святі мощі, древні ікони та перше 
настінне зображення священномученика 
Павла Житомирського.

Тут співає унікальний хор, що ство-
рює особливу атмосферу, подібну до тієї, 
яка панує в монастирях Афону. У храмі, 
як і в інших храмах Української Право-

славної Церкви, за 
кожною літургією 
підноситься коліно-
преклонна молитва 
про мир і спокій 
в Україні, молебні 
улюбленим свя-
тим-цілителям та 
чудотворцям. При 
храмі діє недільна 
школа для дітей 
і дорослих.

Храм освячу-
вався у 1900 році. 
Служби тут служи-
лися до 30-х років. 
Потім церкву було 
закрито. Причину 
сформульовано так: 
«у зв’язку з недо-
статньою кількістю 
прихожан і немож-
ливістю утримува-
ти церковний клір».

Храм відкрили німці, які завоювали 
Житомир. Деякий час церква функціо-
нувала. Потім храм знову закрили з ате-
їстичних міркувань. Тут було створено 
склад галантереї, склад взуттєвої фабри-
ки, приміщення для інших господарських 
потреб. У середині XX століття у при-
міщенні було створено музей природи.

І ось у вересні 2011 року рішенням 
Житомирської обласної ради будівлю 
храму повернули громаді, і тут знову 
зазвучала молитва. У 2012 році Свято-
Хрестовоздвиженському храму міста 
Житомира надано статус кафедрального 
собору. 19 грудня 2014 року Предстоятель 
Української Православної Церкви Бла-
женніший митрополит Онуфрій освятив 
собор повним чином.

Валерія Наумова

У департаменті праці, со-
ціальної та сімейної політики 
Житомирської ОДА у середу, 
12 лютого, відбувся круглий 
стіл, у ході якого обговорили 
створення «Соціальної гро-
мади» для обласних ОТГ.

Програмний комплекс «Соціальна громада» 
має на меті створення фронт-офісів для ОТГ, 
аби надавати соціальні послуги на місцях. Нара-
зі «Соціальна громада» працює у двох громадах. 
Планують також приєднати ще 17 ОТГ.

За словами заступника директора де-

партаменту Василя Павлюка, завдяки «Со-
ціальній громаді» можна буде ефективніше 
отримувати соціальну допомогу, послуги за 
місцем проживання громадян.

«Даний програмний комплекс дозволить 
опрацьовувати документи в електронному 
вигляді. Це допоможе скоротити час при-
йняття рішення та подавання документів 
для призначення окремих видів допомог, 
а у майбутньому – і всіх послуг безпосередньо 
за місцем проживання громадян», – розповів 
Василь Павлюк.

«Соціальна громада» передбачає сучас-
ний електронний документообіг між ОТГ 
та структурними підрозділами соціального 
захисту населення РДА та міськвиконкомів 
й запровадження моделі фронт-офісів – від-
далених робочих місць. На розвиток таких 
фронт-офісів у регіонах Міністерство со-
ціальної політики України цього року ви-
ділило 150 млн грн.

Храм у серці Житомира Житомирські ОТГ поступово 
працюють над створенням 
«Соціальної громади»

Руслан Мороз

У комунальному 
закладі «Палац куль-
тури» Житомир-
ської міської ради 
13 лютого пройшов 
творчий вечір Ольги 
Підгородецької «На 
крилах любові».

У концерті взяли участь 
творчі  колективи Па лац у 
культури. Однією з «фішок» 
концерту стало спільне вико-
нання «Пісеньки про гарний 

настрій», яку вперше глядачі 
почули у виконанні Людмили 
Гурченко у фільмі Ельдара 
Рязанова «Карнавальна ніч» 
на музику А. Лепіна та вірші 
В. Коростильова.

Українська версія знамени-
тої «Пісеньки про гарний на-
стрій» в авторському прочи-
танні прозвучала на творчому 
вечорі Ольги Підгородецької 
«На крилах любові» за учас-
тю танцювального ансамблю 
«Зоряні роси» (керівник – Алла 
Незвецька).

Слова пісні було перекладе-
но українською одним з учас-
ників концерту, відомим співа-
ком та хореографом Давидом 
Найфоновим:

«Навіть коли сумно й так, 

бува, самотньо,
Що і сонце в небі вже не 

в радість вам –

Все мине із часом, це цілком 
природно,

Знову буде затишно і добре 

всім серцям!
Безумовно, гарний настрій 

подарує вечір цей,
І зігріють враз моє сердень-

ко світлі посмішки людей!»
У кінці вечора Ольга Під-

городецька отримали квіти 
від шанувальників, яких була 
повна зала, привітання від 
очільниці міського відділу 
культури Ілони Колодій та від 
директора Палацу культури 
Наталії Чісліної, яка нагадала, 
що рівно 21 рік тому відбулося 
знайомство Ольги Антонівни 
з її чоловіком, про що всі ді-
зналися з соціальної мережі 
«Facebook», де було викладено 
її найкреатівніші фото з Дому 
української культури до Дня 
закоханих.

Ольга Підгородецька провела  
в Палаці культури традиційний  
творчий вечір «На крилах любові»
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У житомирських супермаркетах продають цвіль 
та гниль, а якщо ви проти, то вам «на вйо»

«Свіжий» пікет під ОДА: овручани 
вимагають від обласної адміністрації 
звернути увагу на голос народу

Валерія Наумова

Житомирські ма-
газини знахабніли до 
того, що на прилавки 
виставляють зіпсова-
ний товар не лише із 
закінченим терміном 
придатності, а і з пліс-
нявою всередині.

Саме це демонструє на відео 
на своїй сторінці у фейсбуці жи-
томирянин Микола Оксенчук. 
Чоловік зайшов до однієї з мереж 
супермаркетів Житомира, щоб 
придбати сиркову масу для своєї 
дитини. Після перевірки терміну 
придатності чоловік відкрив сирок 
і побачив, що всередині він по-
крився пліснявою.

Після огляду інших сирків ви-
явилося, що на лінії чимало зі-
псованої продукції. Коли чоловік 

запитав, чому непридатні товари 
продають містянам, жінки, що 
працюють у маркеті, розвели ру-
ками та почали метушитися, аби 
забрати зіпсовані продукти.

Автор відео запитав: «Куди ж 

ви понесли це все?», на що про-
давчиня відповіла: «Не знаю». 
Реакція чоловіка – максимальне 
обурення: «Ви повинні були ска-
зати – на утилізацію, на списання, 
а не “не знаю”!».

У ході конфлікту до продавчині 
приєдналася касирка, яка в агре-
сивній формі почала розповідати, 
що чоловікові варто «піти на вйо».

Тож вам пропонують гниль 
в упаковці, а коли ви висловлюєте 
обурення, вам відповідають: «На 
вйо». Умовно кажучи, якби чоловік 
не звернув увагу на якість товару, 
він би придбав те, що вже віджило 
своє, і заплатив би за це.

«Ми повернемо вам гроші» – 
кажуть жінки, проте чоловік за-
значає, що справа не в грошах, 
а в тому, що якби він не помітив 
зіпсований товар, дитина б його 
з’їла і отруїлася.

І це непоодинокі випадки, 
коли продають напівгнилі овочі 
та фрукти, знижуючи на них ціну. 
Житомирян вважають людом, що 
ласуватиме гнилими товарами зі 
знижкою 80%? Чи, можливо, хтось 
розумний вирішив не виконувати 
свою роботу, не слідкувати за то-
варами на лінії, а труїти людей?

Як нам пояснив перший за-
ступник начальника Головного 
управління Держпродспожив-

служби у Житомирській області 
Ігор Волківський, потрібно одразу 
вирішувати питання на місці або 
писати скаргу.

«Першочергово потрібно звер-
татися до власника, ФОПа, суб’єкта 
господарювання, магазину чи ме-
режі. Можливо, він замінить цей 
товар, дасть відшкодування. Якщо 
дій, що передбачені законом щодо 
таких ситуацій, – немає, тоді писа-
ли лист-скаргу. Скаргу потрібно 
подати з чітко зазначеною суттю 
звернення, з контактними даними, 
з особистими даними та даними 
того, на кого скаржаться. За наяв-
ності правильно написаної скарги 
можна говорити про виїзд контр-
олера на місце. Але набагато швид-
ше вирішити все це на місці», – про-
коментував Ігор Волківський.

Отож якщо ви знайшли зіпсо-
ваний товар на лінії в магазині, 
одразу звертайтеся до керівництва 
магазину та вживайте заходів, 
інакше можна дуже довго «вою-
вати», але це навряд чи зменшить 
кількість простроченого товару на 
прилавках.

Ірина Хоцька

17 лютого 2020 року 
під Житомирською 
ОДА зібралося кілька 
десятків пікетуючих 
овручан. Вони при-
їхали з вимогою не 
ігнорувати потреби 
людей та створити 
в Овруцькому районі 
третю ОТГ.

У той час, поки тихий Жито-
мир цього сонячного дня дивував 
нас мелодикою прийдешньої 
весни, під стінами ОДА було по-
літньому гаряче. Причиною того 
стали обурені овручани, котрі ви-
магали від влади створити третю й 
таку необхідну людям Першотрав-
неву ОТГ. Але, за словами однієї 
з жінок, що безпосередньо взяла 
участь у пікеті, обласна влада геть 
не хоче навіть слухати людей. Ба 
більше, вона зовсім не зацікавлена 
у створенні додаткової ОТГ.

«Ми протестуємо тут, бо влада 
просто проігнорувала волю на-

роду. З 2015 року наш Овруцький 
район було поділено на 3 ОТГ. 
Овруцьку та Словечанську – ство-
рили, а започаткування третьої, 
Першотравневої, – проігнорували. 
Про це ми дізналися зовсім ви-
падково. Побачили, як 3 грудня 
2019 року робоча комісія Віталія 
Бунечка обговорювала питання 
створення трьох ОТГ. Але після 
зборів вони виклали карту, де 
було лише дві ОТГ. Саме Першо-
травневої там і не було. А її мали 
створити, бо вона, за останніми 
підрахунками, дуже велика та ви-
сокорозвинена. Вона таких самих 
розмірів, як і Овруцька. От якраз 
до неї нас і хочуть приєднати. 
А чого? Бо це – суто менеджмент. 
У нас дуже гарні надра землі. Чим 
менше голів, тим же легше домови-
тися, правда?» – поділилася з нами 
метою запровадження пікету овру-
чанка Світлана.

Також люди зазначили, що їх 
зібрання не залишилося без уваги. 
До них вийшов голова Житомир-
ської ОДА Віталій Бунечко. Але, за 
словами людей, його реакція на 
них була вкрай негативною.

«Поки ми стояли, неподалік 
від нас пройшов пан Бунечко. Він 
звернувся до нас на підвищених 
тонах та заявив, що нас дурять, що 

ми нічого не розуміємо. Ми зроби-
ли йому зауваження за поведінку. 
А хто, кого дурять? Що нам уже 
пізно тут стояти. Громаду нам тре-
тю вже не створять», – підсумували 
завершення своєї акції засмучені 
овручани.

Наостанок для того щоб висвіт-
лити дану ситуацію з об'єктивного 
боку, ми звернулися до прессекре-
таря Віталія Бунечка Юрія Мель-

ника, щоб він прокоментував нам 
проблему, що склалася навколо 
скандальної Першотравневої ОТГ.

«Питання створення Першо-
травневої ОТГ було у нас на контро-
лі. 5 лютого 2020 року ми надіслали 
до Кабінету Міністрів України на 
погодження та розгляд перспек-
тивний план. Але сталося так, що 
напередодні подання жителі трьох 
сіл захотіли створити Гладковецьку 

ОТГ. На роздуми їм було надано 
час – 4 роки, починаючи з 15-го 
року, згідно з чинним законодав-
ством України. 19 грудня 2019 року 
відбулися зміни у ст. 4 Закону «Про 
добровільне об'єднання територі-
альних громад», де громада може 
бути створеною лише за поданням 
перспективного плану», – проко-
ментував позицію Житомирської 
ОДА Юрій Мельник.
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І про ювілей, і про повчальний приклад
Микола Корзун

Упродовж п’яти 
днів, із 10 до 14 лютого 
2020-го року, у читаль-
ному залі Державного 
архіву Житомирської 
області демонструва-
лася виставка доку-
ментів з нагоди 1075-ї 
річниці від часу пер-
шої згадки про місто 
Коростень.

До уваги відвідувачів виставки 
були запропоновані архівні дже-
рела з кінця ХVIII до завершення 
ХХ століття. На відкритті виставки 
були присутні працівники Дер-
жавного архіву Житомирської 
області, науковці Житомирського 
державного університету імені Іва-
на Франка, журналісти багатьох 
ЗМІ Житомирщини. Виставку від-
крив директор головної архівної 
установи Житомирської області 
Ігор Слобожан, а потім увага ау-
диторії, що зібралася оглянути 
зібрання унікальних документів, 
була прикута до виступу корос-
тенського міського голови Володи-
мира Москаленка. Мер Коростеня, 
який ще до моменту офіційного 
відкриття виставки встиг побіжно 
оглянути архівні документи з іс-
торії найдревнішого міста нашої 
області, висловив задоволення 
і вдячність працівникам архівної 
установи за підготовку змістовного 
зібрання документів. До речі, деякі 
із документів, запропонованих для 
відвідувачів виставки, демонстру-
валися вперше, а тому викликали 
особливий інтерес у кожного, хто 
отримав змогу познайомитися із 
раритетними документами.

Загалом виставка докумен-
тів із нагоди 1075-ї річниці 
першої згадки про місто Ко-
ростень, яка демонструвалася 
у приміщенні Держархіву Жи-
томирської області, заслуговує 
на окрему і детальну розповідь. 
Хоча якраз тут доречно нагадати 
давно відоме правило про те, що 
краще один раз поглянути і по-
бачити, аніж десять разів почути. 
І саме такий висновок чи не най-
першим із відвідувачів виставки 
зробив мер Коростеня Володимир 
Москаленко. Найпершою реакцією 
коростенського міського голови піс-
ля огляду виставки стала пропози-
ція, адресована директору архівної 
установи Ігореві Слобожану. Стосу-
валося вона можливості облашту-
вати подібну виставку у самому 
Коростені. Поки що конкретної 
відповіді керівник Державного 
архіву Житомирської області не 
дав, однак Володимир Москаленко 
зауважив, що виставка документів 
матиме найбільший ефект і так 
само – найбільшу користь для 

громади міста Коростеня лише 
у разі, коли її побачить макси-
мальна кількість городян. Якщо 
врахувати, що у Коростені вже не 
одне десятиліття започатковані 
і системно впроваджуються у жит-
тя міської громади чудові традиції 
збереження історичної пам’яті про 
минуле. Причому місто Коростень 
у цьому стосунку може бути взі-
рцем не лише для міст та селищ 
Житомирщини, але й стати гар-
ним прикладом для усієї України. 
До речі, тут же, під час церемонії 
відкриття виставки у залі Держав-
ного архіву Житомирської області, 
Володимир Москаленко відповів 
на низку запитань журналістів 
житомирських і всеукраїнських 
видань. Він зокрема зауважив, що 
ще у 2001-му році у Коростені роз-
почала свою роботу Житомирська 
археологічна експедиція Інституту 
археології НАН України. Відомі 
українські археологи-дослідники 
А. В. Петраускас та Б. А. Звіздець-
кий упродовж майже півтора 
десятка років керували у Корос-
тені розкопками, які увінчалися 
багатьма науковими висновками 
щодо історії древлянських міст 
(«градів»). Колекція древлянських 
старожитностей, виявлених на те-
риторії міста Коростеня, сьогодні 
є однією із найкращих і найпо-
вніших в Україні збірок експона-
тів, які, без сумніву, допоможуть 
у вивченні етногенезу слов’янських 
народів упродовж кількох століть. 
У Коростені за час від 2003-го року 
відбулося декілька міжнародних 
наукових конференцій за участі 
вітчизняних вчених та їх колег із 
Польщі, Чехії, Росії, країн Балтії. 
Володимир Москаленко підкрес-
лив, що роботу вчених-дослідників 
було доповнено потужним комп-
лексом меморіальних зусиль, які 
увінчалися встановленням низки 
чудових витворів монументаль-
ного мистецтва. У підсумку місто 
Коростень недаремно називають 
сьогодні містом-музеєм і фор-
постом туристичного маршруту 
«Древлянські гради». Цей марш-
рут, до речі, нині набуває значної 
популярності у туристів із багатьох 
країн Європи. Зрештою, нинішній 
Коростень гармонійно поєднав 
пам'ять кількох історичних епох, 
які залишили свої сліди та відгуки 
в експонатах музеїв, меморіальних 
знаках та пам’ятниках. Важко зна-
йти епоху української історії, яка 
не мала б матеріального увічнення 
у Коростені як справжньої столиці 
древлянського краю. Проте най-
кращим мірилом пошани до своєї 
історичної спадщини є ставлення 
жителів міста Коростені до ви-
вчення усіх без винятку сторінок 
минувшини. У ході спілкування із 
журналістами мер Коростеня Во-
лодимир Москаленко підкреслив, 
що «починаючи зі шкільної парти, 
кожен житель нашого міста може 
змістовно розповісти і аргументо-
вано пояснити чимало фактів з іс-
торії Коростеня».

«Громада так налаштована, аби 
пишатися своїм минулим, хоча, 
звісно, не обходиться без полеміки 
і дискусій. Але ми – максималісти, 
а тому живемо і працюємо, щоб 
пишатися своєю історією, не цу-
ратися жодної сторінки із того 
шляху, який довелося прожити ба-
гатьом поколінням наших славних 
предків», – додає В. В. Москаленко.

Для повноти інформації про 
виставку, відкриття якої відбуло-
ся 10 лютого 2020-го року у стінах 
Державного архіву Житомирської 
області, варто зауважити, що вона 
заслуговує на широкий розголос 
і підвищену увагу з боку влади, 
громадських організацій, твор-
чих спілок і особливо – молоді. 
Володимир Москаленко запро-
сив керівництво архівної установи 
повторити презентацію і демон-
страцію виставки, приуроченої до 
1075-річчя першої згадки про місто 
Коростень, безпосередньо для жи-
телів столиці древлянського краю. 
При цьому коростенський місь-
кий голова запропонував всіляке 
сприяння, допомогу у справі пере-
везення, розміщення та дбайливе 
і безпечне збереження експонатів 
виставки на час її перебування 
у Коростені. Тому наразі є всі 
передумови і сподівання, що 
вже традиційно щорічне свя-
то – День Коростеня – у 2020-му 
році буде ознаменоване ціка-
вою і, безумовно, очікуваною 
для городян подією – вистав-
кою документів, фотографій, 
картографічного матеріалу, 
яка матиме неабиякий ажіо-
таж у середовищі коростен-
ської громади.

І на завершення нашої розпо-
віді про подію, яка, на перший по-
гляд, і більшою мірою стосується 
історії міста Коростеня. Звісно ж, 
1075-річчя від часу першої згад-
ки про Коростень неспроста уві-
йшло до переліку найвидатніших 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2020-му 
році, які позначені окремою по-
становою Верховної Ради України. 
Місто Коростень і його непроста, 
а подекуди – вкрай драматична 
історія довжиною більше тисячі 
років сьогодні найпершим чином 
можуть слугувати для багатьох 
громад Житомирщини прикла-
дом дбайливого і цивілізованого 
ставлення до історичної спадщини 
з боку сучасної громади і ниніш-
ньої міської влади. Загальновідомо, 
що історична пам'ять є складовою 
менталітету кожного народу. У нас, 
українців, з цим завжди були про-
блеми, незгоди, а подекуди й су-
перечності. Сьогодні на прикладі 
громади древнього і славного міста 
Коростеня можна переконатися 
у тому, що пам'ять про минуле 
дивовижним чином здатна консо-
лідувати, здружити людей і стати 
тим спільним знаменником циві-
лізованого поступу, якого нашій 
державі і нашому народу поки що 
бракує. Так що на ювілеї таки варто 
звертати увагу!
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У Житомирі у душовій 
кабіні гуртожитку 
знайшли військового–
контрактника, що 
вчинив самогубство

У мобільному теле-
фоні військовослуж-
бовця було знайдено 
скріншот з перед-
смертною запискою.

Про трагедію стало відомо 
18 лютого 2020 року з офіцій-
ного повідомлення пресслужби 
військової прокуратури Цен-
трального регіону України. 
Відомо, що інцидент стався 
в гуртожитку, розташованому 

на території військової частини 
за адресою: Київське шосе, 42.

«До прокуратури Жито -
мирського гарнізону 17 люто-
го надійшло повідомлення про 
самогубство шляхом повішання 
військовослужбовця-контрак-
тника у душовій кабіні гурто-
житку. За результатами огляду 
місця події ознак насильниць-
кої смерті не виявлено», – йдеть-
ся у повідомленні.

Також зазначаєтьс я,  що 
у мобільному телефоні вій-
ськовослужбовця було виявле-
но скріншот з передсмертною 
запискою, що свідчить про 
ймовірну версію самогубства 
військового.

Тепер слідчі встановлюють 
усі подробиці цього страшного 
дня, за фактом смерті військо-
вослужбовця вже розпочато 
кримінальне провадження за 
ч. 1 ст. 115 КК України (умисне 
вбивство).

Уночі 16 лютого 
до Житомирського 
відділу поліції зверну-
лась 24-річна жінка із 
повідомленням про 
зникнення її малень-
кої донечки віком 1,8 
року.

За словами жінки, прикрий 
інцидент стався ще зранку, коли 
законний чоловік жінки пішов 
гуляти з їх дитиною, а вже вночі 
повернувся сам, у нетверезому 

стані, та ще й вчинив скандал.
«Дитини з ним не було, і де 

вона – не сказав та пішов з дому», – 
повідомила правоохоронцям 
мати дівчинки.

До пошуків дівчинки поліцей-
ські залучили всі наряди поліції, 
що працювали в обласному цен-
трі. Перевіряли адреси, де міг би 
побувати чоловік, а також заручи-
лися допомогою колег із сусідніх 
районів, перевіряючи родичів 
сім’ї. У результаті за кілька годин 
дівчинку знайшли у Баранівсько-
му районі, де вона спокійно спала 
у будинку бабусі.

Нині за фактом зникнення 

дитини з родиною працює юве-
нальний інспектор поліції.

Крім того, про ситуацію буде 
повідомлено і соціальні служби 
для подальшого супроводу. Тим 
часом поліцейські вкотре закли-
кають батьків приділяти мак-
симум уваги дітям. Пам’ятайте, 
що вони передусім потребують 
вашого піклування та захисту. 
Діти не повинні ставати заруч-
никами з’ясування стосунків між 
дорослими і до того ж не мають 
почуватися винними у сімейних 
негараздах.

Чоловік пішов на прогулянку  
зі своєю маленькою донечкою  
та... загубив її!

От тобі й свято: 
у Житомирі в День святого 
Валентина 51-річна жінка 
вбила свого 36-річного 
співмешканця

Увечері 14 лютого місцеві пра-
воохоронні органи виявили тіло 
36-річного житомирянина з озна-
ками насильницької смерті непо-
далік його власного помешкання.

Пізніше оперативники карно-
го розшуку встановили, що смер-
тельного поранення чоловікові 
завдала його співмешканка. По-
відомлення про загибель чоловіка 
надійшло до поліції від медиків, 
котрі, на жаль, марно намагалися 
врятувати життя мужчини, який 
на той час вже не мав жодних 
ознак життя. За попередніми да-
ними, смерть була спричинена 
ножовим пораненням, від якого 
36-річний житомирянин і помер. 
Відомо, що на місці події працю-
вали слідчо-оперативні групи го-
ловного управління Національної 
поліції області та Житомирського 
відділу поліції.

Відомості про подію слідчі 
внесли до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за ч. 1 ст. 115 

(умисне вбивство) КК України. Усі 
докази вказують на причетність 
жінки, яка проживала разом із 
загиблим, до страшного злочину.

За інформацією відділу ко-
мунікації поліції Житомирської 
області, між постраждалою та ви-
нною сторонами виник конфлікт, 
під час якого жінка вдарила чоло-
віка ножем. Відтак її затримали 
у порядку ст. 208 (затримання 
уповноваженою службовою осо-
бою) КПК України.

Наразі жінці оголосили про 
підозру у вчиненні умисного вбив-
ства. Відомо, що затримана вже 
була раніше засуджена за заподі-
яння тілесних ушкоджень. Нині 
триває подальше досудове роз-
слідування, вирішується питання 
про обрання запобіжного заходу 
підозрюваній. Законодавством 
умисне протиправне заподіяння 
смерті іншій людині карається 
позбавленням волі на строк від 7 
до 15 років.

Головне управлін-
ня ДПС у Житомир-
ській області зверта-
ється до житомирян 
з проханням бути 
вкрай обачливими.

Почастішали випадки активі-
зації спроб шахраїв злочинним 
шляхом заволодіти коштами 
людей. Схема, за якою діють 
аферисти,. дуже проста. Зло-
чинці телефонують на особис-
тий номер майбутньої жертви, 
представляються посадовими 
особами податкової служби та 
просять довірливих громадян 
терміново перерахувати кошти 
на карткові рахунки шахраїв.

Так, в одному з районів 
області зафіксовано випа-
док телефонних дзвінків 
з номерів +380 (66) 118-94-78 та 
+380 (99) 736-47-37 від невідо-
мих осіб, які, представившись 
співробітником податкової, 
повідомляють: щоб не про-
водити перевірку, суб’єкту 
господарювання необхідно 
перерахувати грошові ко-
шти на картковий рахунок 
4790729907591853 (Євчев І. Г.) 
в «Ощадбанку».

Головне управління Націо-
нальної поліції повідомляє, що 

посадові особи органів ДПС об-
ласті діють виключно в межах 
повноважень і не можуть звер-
татись до платників з подібними 
проханнями.

Таким чином, у разі вияв-
лення фактів шахрайських дій 
з боку невідомих осіб, намагай-
тесь зібрати всю можливу інфор-
мацію (прізвище, ім’я, номери 
телефонів, номери карткових 
рахунків і т. і.).

Якщо ви вже встигли по-
страждати від дій аферистів 
або маєте інформацію про 
такі випадки, просимо в жод-
ному разі не перераховувати 
грошові кошти та негайно по-
відомити органи Національної 

поліції та Державної подат-
кової служби. Повідомити 
Головне управління можливо 
у будь-який зручний спосіб, 
зокрема: з використанням 
засобів поштового зв’язку на 
адресу:10003, м. Житомир, 
вул.  Юрка Тютюнника,  7; 
у письмовому вигляді та за-
собами телефонного зв’язку 
через працівників відділу з пи-
тань запобігання та виявлення 
корупції Головного управління 
ДПС у Житомирській області 
(контактний телефон: (0412) 
418–004, заступник начальника 
відділу з питань запобігання та 
виявлення корупції – Охрімен-
ко Костянтин Миколайович).

Увага: на Житомирщині 
активно діють шахраї, 
які представляються 
податківцями та обкрадають 
довірливих людей 
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Фахівчиня системи 
безоплатної правової 
допомоги домоглася 
стягувати з сина  
аліменти на  
утримання батька 

До Бердичівського міс-
цевого центру з надання 
безоплатної правової до-
помоги звернувся громадя-
нин Василь Гривус (ім’я та 
прізвище змінені з етичних 
міркувань, – прим. автора), 
який бажає стягувати алімен-
ти з сина на його утримання. 
Чоловік мотивує тим, що син 
разом зі своєю сім'єю про-
живають разом з ним у квар-
тирі, яка належить на праві 
спільно-сумісної власності, 
комунальні послуги він та 
його сім'я не сплачують. Та-
кож пан Василь зазначив, що 
отримує незначну пенсію по 
інвалідності, яку він витрачає 
на лікування та на продукти 
харчування.

Фахівчиня центру Тетяну 
Геращенко, уважно вивчив-
ши всі матеріали справи, 
склала позовну заяву до 
суду. У позові до суду було 
зазначено те, що чоловік 
має ІІІ групу інвалідності, 
систематично перебуває 
на стаціонарному лікуван-
ні у зв'язку із загостренням 
хвороби. Згідно з чеками на 
оплату комунальних послуг 
встановлено, що оплату 
здійснює він особисто. Та-
ким чином, син не оплачує 
комунальні послуги, хоча 
і проживає у даній кварти-
рі, та добровільно кошти на 
утримання батька не дає.

Суд, дослідивши всі фак-
ти, викладені у позовній за-
яві, виніс рішення щодо за-
доволення позовної заяви та 
ухвалив стягувати аліменти 
на утримання батька у фік-
сованій сумі.

З повним текстом судового 
рішення можна ознайомити-
ся тут http://reyestr.court.gov.
ua/Review/82837060

За юридичною консульта-
цією звертайтесь до місцевих 
центрів та бюро правової до-
помоги. Адреси та телефони 
центрів з надання БВПД та 
бюро правової допомоги 
можна дізнатись, зателе-
фонувавши на Всеукраїнську 
гарячу лінію правової допо-
моги 0-800-213-103 (ці-
лодобово та безкоштовно 
зі стаціонарних і мобільних 
телефонів у межах України).

КОЛОНКА

Ірина Хоцька

Півтора роки, як хлопець 
самотужки бореться зі 
страшною хворобою. Лікарі 
діагностували у нього го-
стру форму лейкозу.

З історії хвороби Артема Омеляшка, 
1998 року народження, дізнаємося, що про 
важковиліковний діагноз Артем довідався 
лише тоді, коли почав відчувати швидку 
втомлюваність слабкість організму, нудоту, 
а пізніше і збільшення шийних лімфо-
вузлів. Тоді лікарі підтвердили страшний 
діагноз.

«Син вже як 1,5 роки бореться за життя. 
Пройшли важкий курс хіміотерапії та об-
стеження в Білорусії. Його повний діагноз 
звучить, як Т-лімфобласна лімфома лійкемії. 
Ми подали документи на державну про-
граму, за якою вона надасть нам допомогу 

з операцією. Артемові треба зробити пере-
садку кісткового мозку», – зі сльозами на 
очах розповіла мама Артема, пані Ольга.

Артем дуже сильно потребує донорів 
крові. Тому що зараз хлопець лікується пре-
паратами, які не лише знижують рівень 
лейкоцитів у крові, а й рівень життєвонеоб-
хідних тромбоцитів. Їх можна взяти лише 
з крові донора.

«У Артема рідкісна група крові. Перша 
негативна», – додає мама юнака.

Шановні читачі, ми просимо Вас не бути 
байдужими до людського горя!

Раптом у вас з Артемом однакова група 
крові – зверніться до гематологічного відді-
лення обласної лікарні ім. Горбачевського 
та допоможіть юнакові врятувати життя!

Якщо ж такої змоги не має, ви можете 
допомоги хлопцеві матеріально.

5168 7573 3870 3186 – номер картки «При-
ватБанку» матері Артема Ольги.

Для додаткової інформації стосовно 
допомоги та перебігу хвороби з мамою 
Артема можна сконтактувати за номером 
0673880833.

Разом ми зможемо допомогти Артемові!

Валерія Наумова

У «Gnatyuk Art 
Center» продовжують 
збір допомоги відомій 
житомирській худож-
ниці Аллі Юзеполь-
ській.

Нещодавно стало відомо, що 
у жінки діагностували остеоар-
троз суглобів і їй потрібні терміно-
ві хірургічні операції з ендопроте-
зуванням. Протези для лікування 
вартують 160 тисяч гривень.

Щоб допомогти художниці, 
у «Gnatyuk Art Center» триває 
виставка картин Алли Юзеполь-

ської. Також продовжується 
продаж листівок, календарів, 
магнітів, картин, що створені 
руками майстрині. Нещодавно 
також вийшла книга для діток 
з ілюстраціями, створеними 
Аллою Юзепольською.

А в суботу, 15 лютого, в арт-
центрі відбувся благодійний 
концерт, де виступили гурти 
Житомира та гості. Вони іні-
ціювали проведення заходу 
з метою зібрати допомогу ху-
дожниці.

Нагадаємо, що на позачерговій 
сесії Житомирської міської ради 
12 лютого депутати виділили 
50 тисяч гривень матеріальної 
допомоги для Алли Юзепольської.

Редакція «20 хвилин» бажає 
майстрині швидкого одужання 
та міцного здоров’я!

На День святого Валентина у Житомирі 
подали 54 заяви на реєстрацію шлюбу

У найромантичніший день 
року, 14 лютого, Житомирський 
міський відділ державної реєстра-
ції актів цивільного стану у меж-
ах акції «Кохання поза часом» 
працював з 9 ранку і до 12 ночі, 
а одружилися на свято закоханих – 
16 пар. Всього заяв на реєстрацію 
шлюбу було подано 54.

Про це розповіла керівниця 

обласного відділення реєстру 
актів цивільного стану Світлана 
Шостак. За її словами, ажіотаж 
спричинений унікальною датою: 
«Свято всіх закоханих приваблює 
наречених. На Житомирщині 
14 лютого було подано заяви на 
реєстрацію шлюбу від 54 пар. 
Також є пари, які скористаються 
послугою «Шлюб за добу». Сьо-

годні у нас одружаться 16 пар».
Крім того, у День усіх закоха-

них молодят вітав заступник мі-
ністра юстиції Андрій Гайченко. 
Про це також написала на своїй 
сторінці у фейсбуку Світлана 
Шостак.

За її словами, заступник мі-
ністра перебував з робочим ві-
зитом у Житомирі, у ході якого 

привітав молоде подружжя та 
вручив їм свідоцтва про реєстра-
цію шлюбу:

«Шановні Олександре та Оле-
сю, сьогодні для вас дуже особли-
вий день – день народження вашої 
сім’ї. Бажаю, щоб ваші почуття 
ніколи не згасали, а лише при-
множувалися. Сімейного щастя 
вам», – побажав Андрій Гайченко.

Врятуймо життя нашому  
земляку Артемові Омеляшку!

У Житомирі збирають допомогу  
для художниці Алли Юзепольської
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Регулятор знизив плату  
за доставку для споживачів,  
які не користувались газом

Воїни-афганці пройшли урочистою ходою та провели мітинг з 
нагоди відзначення 31-ї річниці виведення військ з Афганістану

НКРЕКП затвердила 
мінімальний розмір 
плати за доставку.

Рішення торкнеться нових 
споживачів та домогосподарств, 
які не споживали газ. В серед-
ньому по Україні для них вар-
тість доставки складатиме від 
3 до 20 гривень.

11 лютого регулятор схвалив 
проєкт рішення, яке передбачає 
зменшення фінансового наван-
таження на споживачів, що не 
споживали газ. Для них плата 
за доставку буде мінімальною.

Домогосподарство з газо-
вою плитою сплачуватиме за 
доставку всього 39 кубометрів 
на рік. Наприклад, власник 
квартири у Житомирській об-
ласті сплачуватиме близько 5 
гривень на місяць.

Трохи більшим буде міні-

мальний платіж для власників 
квартир, де встановлені плита 
та газова колонка. Квитанція 
для Житомирян складатиме 
трохи більше 11 гривен на 
місяць.

Не забули і про приватні 
будинки з автономним опален-
ням. Для них мінімальна кви-
танція розрахована, виходячи 
з мінімального міжсезонного 
споживання. Раніше для цієї 
категорії споживачів вартість 
плати за доставку газу розрахо-
вувалась на квадратуру помеш-
кання або будинку. Господарі 
будинків з автономним опален-
ням сплачуватимуть близько 28 
гривень на місяць.

Остаточне рішення має бути 
прийняте регулятором на по-
чатку березня, коли споживачі 
і отримають відкориговані кви-
танції з мінімальною вартістю 
доставки газу.

Руслан Мороз

У День вшанування 
учасників бойових 
дій на території ін-
ших держав, 15 люто-
го 2020 року, воїни-
афганці віддали шану 
тим, хто загинув під 
час війни в Афганіс-
тані та під час бойо-
вих дій на території 
інших держав.

Захід розпочався з урочис-
того проходження колони вої-
нів-інтернаціоналістів, учасни-
ків АТО та жителів Житомира 
у супроводі військовослужбов-
ців та військового оркестру від 
майдану Соборного по вулиці 
Великій Бердичівській до Нового 
бульвару, де біля пам’ятного зна-
ку «Чорний тюльпан» – «Братам, 
загиблим в Афганістані» відбувся 
мітинг за участі представників 
влади міста та області, громад-
ських організацій, спілки вете-
ранів афганської війни.

Тут поклали гірлянди слави та 
квіти до пам’ятного знаку, звуча-
ли слова вдячності воїнам-інтер-
націоналістам за їх мужність при 
виконанні військового обов’язку й 
наголошувалося, що вони є при-
кладом прояву патріотизму для 
молодого покоління.

До вшанування пам’яті вої-
нів-інтернаціоналістів цього дня 
у Житомирі приєдналися сотні 
людей.

Раніше, 11 лютого 2020 року, 
з нагоди 31-ї річниці виведення 

військ з Афганістану, в облдер-
жадміністрації провели урочисту 
зустріч з воїнами-інтернаціона-
лістами. Війна в Афганістані 
забрала у Житомирщини 129 
жителів, ще 72 військові про-
пали безвісти, 4 тис. отримали 
поранення. І це лише сухі ста-
тистичні цифри, які не відобра-
жають трагедію сімей, котрі це 
переживають.

За вагомий особистий вне-
сок у вирішення соціально-пра-
вових питань воїнів-інтернаці-

оналістів, з нагоди відзначення 
в Україні Дня вшанування учас-
ників бойових дій на території 
інших держав грамотами ОДА 
нагородили: Юрія Шевчука – го-
лову Новоград-Волинської спіл-
ки ветеранів афганської війни; 
Федіра Заліщука – члена Бара-
нівської районної організації 
ветеранів афганської війни; 
Володимира Зирянова – члена 
Коростенської організації вете-
ранів афганської війни.

За багаторічну сумлінну пра-
цю, вагомий внесок у патріотичне 
виховання молодого покоління, 
активну громадянську позицію 
та у зв’язку з Днем вшанування 
учасників бойових дій на терито-
рії інших держав грамотами об-
ласної ради нагородили: Леоніда 
Дороша – члена Ємільчинської 
районної організації ветера-
нів афганської війни; Анатолія 
Адамовича – заступника голови 
Житомирської міської спілки ве-
теранів афганської війни; Петра 
Черниша – члена Брусилівської 
районної організації ветера-
нів афганської війни; Михайла 
Мангушева – підполковника СБУ 
у відставці, учасника бойових дій.

За зразкове виконання вій-
ськового обов’язку, проявлену 
мужність та героїзм, відданість 

військовій справі нагородили ме-
даллю «25 років виведення військ 
з Афганістану» та медаллю «За 
заслуги» ІІІ ступеня Української 
спілки ветеранів Афганістану: 
Максима Миргородського, Олек-
сія Токового, Артема Дідура.

За відданість військовій при-
сязі, збереження військових 
традицій нагородили медаллю 
«25 років виведення військ з Аф-
ганістану» Української спілки 
ветеранів Афганістану: Артура 
Нарижних, Олексія Лавренова, 
Ірину Бешлеу, Олександра Шрам-
ка, Дмитра Гриценка, Романа 
Іляшука, Михайла Сидоренка.

За активну громадську ді-
яльність, особистий внесок 
у підтримку ветеранського руху 
медаллю «За заслуги» ІІІ ступе-
ня Української спілки ветеранів 
Афганістану нагородили Юрія 
Журбенка.

Також за проявлену муж-
ність та героїзм, активну гро-
мадську позицію нагородили: 
медаллю Всеукраїнської асоціа-
ції «Афганці Чорнобиля»: Юрія 
Клєвцова, Віктора Нарижних; 
медаллю «40 років введення 
військ до Афганістану» Укра-
їнської спілки ветеранів Аф-
ганістану: Миколу Корінчука, 
Володимира Сусола.
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Під час виборчої кампанії 
Володимир Зеленський казав, 
що вірить у створення «держа-
ви у смартфоні», яка полегшить 
життя українців. За пів року після 
старту проєкту президент разом 
із командою Міністерства циф-
рової трансформації презентував 
мобільний додаток «Дія». Наразі 
у ньому доступні цифрове посвід-
чення водія і техпаспорт на авто, 
а до кінця місяця має з’явитись 
цифровий паспорт. У Мінцифрі 
обіцяють, що це тільки початок 
і за п’ять років усі державні послу-
ги й основні документи українців 
будуть оцифровані. Як користува-
тись додатком, що слід знати про 
безпеку та майбутню цифровіза-
цію країни, дізнавались експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

«Дія» сьогодні
За перший тиждень після пре-

зентації застосунку «Дія» його 
завантажили понад 1 млн разів. 
Урядовий додаток міцно закрі-
пився на перших позиціях укра-
їнських App Store і Play Market, 
випередивши популярні сервіси 
Tik Tok, Telegram, YouTube і Viber.

Перший крок, який додаток 
пропонує одразу після встанов-
лення на смартфон, – це авториза-
ція. Вона відбувається через техно-
логію BankID. Користувач повинен 
підтвердити згоду на передачу 
інформації через інтернет-бан-
кінг у своєму особистому кабінеті. 
Наразі у системі доступні: «При-
ватбанк», Ощадбанк, «Кредобанк», 
«Радабанк», «Мотор банк», «Ідея 
банк», ПУМБ, «А-банк», «Альянс 

банк», а також банки «Південний», 
«Форвард», «Восток», Monobank. 
Якщо потрібного банку в списку 
немає, додаток пропонує «стежи-
ти за оновленнями».

Зважаючи на необхідність до-
ступу до особистої інформації, 
у Мінцифрі наголошують на ви-
сокому ступені захисту додатку.

«Архітектура "Дії" побудована 
таким чином, що на серверній час-
тині програми не здійснюється 
постійне зберігання персональних 
даних користувачів. При цьому 
інформація в каналах передачі да-
них передається в зашифрованому 
вигляді, а на деяких етапах вико-
ристовується подвійне шифруван-
ня», – пояснює міністр цифрової 
трансформації Михайло Федоров.

Зараз у застосунку доступні 
водійське посвідчення та свідоцтво 
про реєстрацію транспортного 
засобу. Після авторизації ці до-
кументи повинні автоматично 
з’явитись у смартфоні. Якщо до-
кументів немає, застосунок про-
понує верифікувати їх в електро-
нному кабінеті водія (e-driver.
hsc.gov.ua). Після обробки даних 
документи синхронізуються із до-
датком. Якщо все ж щось пішло 
не так, допомогу можна пошукати 
у розділі «Питання та відповіді», 
а також звернутись у «Службу 
підтримки», яка доступна в ме-
сенджерах Telegram, Facebook 
Messenger, Viber.

«Дія» завтра
В уряді зауважують: цифрові 

документи мають таку ж юридич-
ну силу, як і фізичні посвідчення. 
За словами заступника міністра 

з цифрової трансформації Олек-
сія Вискуба, поліцейські мають 
планшети і знають, як перевіряти 
цифрові водійські посвідчення за 
допомогою QR-коду. Уже зовсім 
скоро водії через додаток зможуть 
оплачувати штрафи.

Більше того, до кінця зими 
в «Дії» також повинні з’явитись 
електронні паспорти. В уряді 
попереджають, що цифровий 
паспорт не замінить фізичний до-
кумент, але у більшості побутових 
ситуацій його буде достатньо. За 
допомогою смартфону громадя-
ни зможуть посвідчувати особу, 
подорожуючи залізницею, під 
час медичного обслуговування, 
банківських операцій, при вході до 
адміністративних будівель, під час 
придбання алкоголю та тютюну. 
Єдине, що цифровий паспорт не 
можна буде використовувати для 
мандрівок за кордон.

Щодо бюджетів проєкту, то 
у Мінцифрі наголошують, що 
його фінансують міжнародні 
донорські організації: «Жодної 
копійки з держбюджету не витра-
чено, а навпаки – отримали 25 млн 
євро від ЄС на діджиталізацію».

Автори проєкту кажуть, що 
Україна – четверта в Європі, яка 
запустила електронні права і тех-
паспорт. Якщо все буде йти за пла-
ном, то наша країна стане другою 
у світі, хто запустить цифровий 
паспорт.

Майбутнє  
цифрової держави

В уряді зауважують, що до-
ступність онлайн послуг – це та-

кож вміння ними користуватись. 
Згідно з дослідженнями, наразі 
лише 9% українців використо-
вують публічні послуги онлайн. 
Щоб підвищити цей відсоток, 
уряд запустив освітню програму 
цифрової грамотності, яка за 3 
роки має охопити 6 млн українців.

Цифровій грамотності можна 
навчатись безкоштовно на сайті 
(osvita.diia.gov.ua). Програма пе-
редбачає освітні серіали: базовий 
із цифрової грамотності, для вчи-
телів і для батьків «Безпека дітей 
в інтернеті» та різні онлайн-курси.

Експерти кажуть, що цифро-
ва освіта – це вимога часу, адже 
онлайн-сервісів буде ставати 
тільки більше. До кінця 2020 року 
уряд планує оцифрувати 50 найза-
требуваніших державних послуг. 
Йдеться про реєстрацію ФОП та 
юридичних осіб, «е-Малятко», по-

слуги для перевізників і будівель-
ників, а також власників авто. За 
5 років у планах оцифрувати всі 
державні послуги.

«Загалом наша мета – зро-
бити так, щоб усі відносини 
з державою людина могла здій-
снювати за допомогою звичай-
ного смартфона та Інтернету. 
Зокрема голосувати – і це наша 
мрія, і ми це зробимо – на пре-
зидентських, парламентських чи 
місцевих виборах. Це виклик. 
Амбітний, але досяжний», – ді-
литься планами президент Во-
лодимир Зеленський.

У команді президента споді-
ваються, що такі сервіси як «Дія» 
змінять ставлення громадян до 
державних структур. Адже до-
даток буде економити українцям 
час, гроші і головне – нервові 
клітини.

Крок до держави у смартфоні.  
Як працює застосунок «Дія»?

16 лютого тіло заги-
блої дівчини знайшли 
у колодязі домогоспо-
дарства, що належить 
її родині. Поліцейські 
у межах відкритого 
кримінального про-
вадження оперативно 
встановили ймовірну 
причетність до смерті 
дівчини її колишньо-
го хлопця.

Увечері 16 лютого до поліції 

звернулась жителька смт Ружи-
на із повідомленням про раптову 
втрату зв’язку з 18-річною донь-
кою. Жінка розповіла, що востан-
нє спілкувалась з дівчиною увечері 
14 лютого і та перебувала у Ружи-
ні у гарному настрої. Сама ж заяв-
ниця на той момент була на роботі 
у Києві. Наступного дня зв’язатись 
з донькою їй не вдалось, оскільки 
телефон дівчини був вимкнений. 
Тоді занепокоєна мати уточнила 
у рідних, які проживають у рай-
центрі, місце перебування юнки, 
однак ніхто нічого повідомити не 
зміг. Не знайшли її і в будинку, 
що належить родині і де дівчи-
на час від часу зупинялась, коли 
приїздила додому, оскільки теж 

працювала у магазині в столиці. 
Лише наступного дня, коли мати 
прибула до селища і ретельніше 
оглянула домогосподарство, жінка 
побачила куртку дівчини у коло-
дязі. Про знахідку відразу повідо-
мила до поліції.

«У ході огляду спочатку діс-
тали верхній одяг, а потім зро-
зуміли, що у криниці перебуває 
і сама дівчина. За допомогою ря-
тувальників нам вдалося дістати її 
тіло. Нині призначено відповідне 
експертне дослідження причин 
смерті», – розповів начальник 
Ружинського відділення поліції 
Юрій Кононенко.

Нині за фактом загибелі ді-
вчини відкрито кримінальне про-

вадження за ст. 115 (умисне вбив-
ство). Так, у результаті проведених 
дій з’ясувалося, що у загиблої та 
її хлопця кілька місяців тому роз-
ладналися стосунки і вони при-
пинили спілкування. Однак того 
вечора його бачили у селищі не-
подалік будинку дівчини. Опитати 
парубка поліцейським вдалося не 
відразу, оскільки за місцем про-
живання його не було. Відшукали 
хлопця поліцейські на залізничній 
станції, і його розповідь про про-
ведений вечір п’ятниці щоразу на-
бувала нових подробиць. Урешті, 
заплутавшись у власних словах, 
парубок таки зізнався, що того 
вечора був у будинку дівчини.

Нині усі обставини розвитку 

подій слідчі встановлюють у ході 
досудового розслідування. Попе-
редньо між молодими людьми 
виник конфлікт, у ході якого під-
озрюваний завдав дівчині травм, 
а потім викинув у колодязь у дво-
рі, прикидавши зверху одягом. 
22-річний хлопець затриманий 
у порядку ст. 208 (затримання упо-
вноваженою службовою особою) 
Кримінального процесуального 
кодексу України.

Відповідно до санкції статті 
йому загрожує позбавлення волі 
на термін до 15 років або довічне 
ув’язнення.

ВБИВ І ВКИНУВ У КРИНИЦЮ: у Ружині поліцейські 
затримали підозрюваного у вбивстві 18-річної дівчини
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В ДІЇ І ПРОТИДІЇ:  
чому чиновники на місцях  
роблять супротив реформам?

Руслан Мороз

Майже п’ять років 
триває реформа з де-
централізації влади, 
але тільки зараз, коли 
вона повинна закін-
читися, всі згадали, 
що реформа власне є.

Трудно пояснити людям, 
чому всі ці роки місцева влада не 
доводила інформацію, яким саме 
чином буде проводитися децен-
тралізація. Хоча постійно були 
якісь слухання зі створення ОТГ 
та приєднання або роз’єднання 
сіл, районів та інших громад до 
тієї чи іншої ОТГ. Майже всі, хто 
дійсно піклувався про власне 
майбутнє, вже прийняли рішен-
ня та втілюють його в життя.

На даному, вже заключному, 
етапі реформування суспільство 
повинно вирішити, що так, ре-
формі бути, або ні – всі ці роки 
реформування пройшли дарма. 
Саме з цього питання у Жито-
мирській ОДА проведуть гро-

мадські обговорення проєкту 
Закону про внесення змін до 
Конституції України (щодо де-
централізації влади). Надати 
пропозиції та зауваження кожен 
зможе 20 лютого 2020 року об 
11.30 у сесійній залі (м. Житомир, 
м-н С. П. Корольова, 1).

Проєкт Закону про внесен-
ня змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади) 
спрямований на децентралізацію 
влади та оновлення конститу-
ційного регулювання здійснення 
місцевого самоврядування і ор-
ганізацію адміністративно-тери-
торіального устрою відповідно 
до вимог Європейської хартії 
місцевого самоврядування.

Чинна модель організації 
влади на місцях, закріплена 
у Конституції України, зберігає 
рівень надмірної централізації 
влади, ознаки одержавлення 
місцевого самоврядування, по-
рушує принципи його компе-
тенційної автономії, повноти, 
організаційної самостійності, 
матеріальної та фінансової спро-
можності. Внаслідок цього міс-
цеве самоврядування фактично 
підміняється централізованим 
механізмом державного управ-

ління через місцеві державні 
адміністрації. Такий стан дес-
табілізує ситуацію в регіонах, 
негативним чином позначається 
на їх соціально-економічному 
становищі. Удосконалення пра-
вового регулювання інституту 
місцевого самоврядування не 
може здійснюватися у відриві 
від реформи адміністративно-
територіального устрою. На 
розв’язання зазначених проблем 
спрямований проєкт Закону 
України «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо де-
централізації влади)».

Як зазначено на сайті ЖОДА, 
метою запропонованих змін є 
зміцнення конституційно-право-
вих засад місцевого самоврядуван-
ня, підвищення ефективності сис-
теми місцевого самоврядування, 
здатної забезпечити оптимальні 
умови для реалізації прав і свобод 
людини на рівні громади, округу 
та області, сприяння подальшому 
розвитку форм безпосередньої 
демократії та децентралізації 
влади, визначення раціональної 
просторової основи організації 
влади для забезпечення децен-
тралізації, доступності та якості 
надання адміністративних по-

слуг, посилення спроможності та 
відповідальності громад за свій 
розвиток, створення передумов 
стійкого розвитку територій. За-
пропоновані зміни відповідають 
встановленій у статті 2 Консти-
туції України унітарній формі 
державного устрою.

Але разом з тим багато су-
перечок, скандалів пов’язано 
саме з нововведеннями, початком 
реформування влади на місцях. 
Так, почалося скорочування 
апарату районних рад, реорга-
нізація їх управлінь та відділів. 
Одразу почалися скандали, як, 
наприклад, між головую Лугин-
ської РДА та головою Лугинської 
районної ради. Навіть довелося 
очільнику області втручатися 
в конфлікт, тому що після по-
чатку скорочення штатної чи-
сельності апарату райдержад-
міністрації почалися відповідно 
перевірки фінансування апарату 
самої ради. Це ледь не призвело 
до оголошення недовіри новій 
очільниці району. Зараз «вій-
ськові дії» трохи припинилися, 
але кожен чиновник на місцях 
хоче відчувати себе «царем» та 
«володарем». Знову почалися об-
рази і справжній шантаж з боку 

місцевих керманичів вже щодо 
приєднання до тієї чи іншої гро-
мади та створення ОТГ.

Виявилося, що майже п’ять 
років занадто мало для того, щоб 
на місцях голови селищних рад 
донесли до жителів ідею децен-
тралізації та колективно створи-
ли ОТГ або приєдналися до вже 
існуючої. Коли було оприлюдне-
но карту області, де визначено 62 
ОТГ, почалися акції протесту від 
Високої Печі, Олевська, Пулин, 
інших населених пунктів, які на-
магалися створити щось таке, що 
задовольнило б власні амбіції, 
але повністю без фінансового ура-
хування власних можливостей. 
Самодостатність та спроможність 
громад взагалі для деяких місце-
вих жителів виявилися чимось 
примарним. Навіть сухі цифри та 
розрахунки не змогли пригасити 
амбіції керівників.

Може дійсно громадські об-
говорення в Житомирській ОДА 
дозволять знайти точки взаємно-
го порозуміння та дадуть певний 
поштовх до руху держави впе-
ред? Вперед саме з того місця, 
на якому всі ми товчемося вже 
майже тридцять років нашої не-
залежності.

Житомирянки  
виходитимуть на пенсію  
у 59 з половиною років

Ірина Хоцька

Нововведення на-
беруть чинності вже 
з 1 квітня 2020 року

Буквально днями сектор 
комунікації Пенсійного фонду 
України нагадав, що з 1 квітня 
2020 року пенсійний вік в Укра-
їні для жінок, котрі народилися 
в певні місяці 1960 та 1961-го років, 
збільшується на пів року і стано-
витиме 59 років і 6 місяців. При 
цьому з 1 квітня 2021 року його 
планують збільшити ще на пів 
року – до 60 років.

«Ті жінки, що народилися 
з 1 жовтня 1959-го року по бе-
резень 1960-го року, виходять 
на пенсію в 58,5 року. Ті, що на-
родилися з 1 квітня 1960 року по 

вересень того самого року, підуть 
у 59 років, а народжені з 1 жов-
тня 1960-го року по березень 
61-го – виходитимуть на пенсію 
в 59 з половиною років», – таку 
інформацію нам надала головна 
спеціалістка Житомирського 

міського відділу обслуговування 
громадян Леся Зябрева.

Зазначимо, що дані зміни 
стосуються лише прекрасної 
статі населення. Для чоловіків 
пенсійний вік досі залишається 
незмінним – 60 років.

Які медичні 
послуги будуть 
безкоштовними для 
житомирян у 2020 році

Валерія Наумова

Житомирщина на-
разі відчуває на собі 
реформування медич-
ної галузі.

Національна служба здоров'я 
України оприлюднила оновлені 
проєкти умов надання медичних 
послуг і специфікацій на конкретні 
послуги та групи послуг. У межах 
закону «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговуван-
ня населення» запрацює програма 
медичних гарантій.

На сайті НСЗУ повідомили, які 
послуги будуть безкоштовними для 
населення:

• НСЗУ сплачуватиме 8500 гри-
вень за пологи;

• 19 500 гривень за лікування 
одного інсульту;

• 15 800 гривень – інфаркту.
Ці послуги будуть повністю без-

коштовними для українців, адже 
вони вже заплатили за медичну 
допомогу зі своїх податків. Крім 
того, у НСЗУ анонсували, що до 
даної програми додатково увійдуть: 
послуги первинної, амбулаторно-
поліклінічної, стаціонарної медич-
ної допомоги, а також екстреної, 
паліативної медичної допомоги та 
реабілітації.

За словами заступниці міського 
голови Марії Місюрової, житомир-
ські лікарні підпишуть договори 
щодо цієї програми наприкінці лю-
того. Зараз поки що рано говорити 
про те, як все це функціонуватиме 
у Житомирі.
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Екологічний побут та свідоме 
використання води й електро- 
енергії – живи в стилі еко

Валерія Наумова

Усі ми прагнемо жити в чи-
стоті та бути здоровими, але ми 
не запитуємо себе: «Що я маю 
робити для такого життя?».

Ж и т тя  в  с т и л і  еко  –  це 
просто і доступно, але через 
необізнаність та недостатню 
інформованість сьогодні такого 
стилю притримуються десятки. 
Догляд за житлом та одягом 
коштує нам чимало, адже по-
бутова хімія, різноманітні побу-
тові речі – все це необхідно. Але 
шкода від використання таких 
побутових речей – колосальна. 
Хімікати негативно впливають 
на наше здоров’я, можуть ви-
кликати алергію, різноманітні 
проблеми зі шкірою (набряки, 
почервоніння), також є випад-
ки, коли хімія псує меблі, але 
найгірше те, що побутові речі 
засмічують навколишнє серед-
овище.

Губки для миття посуду, 
мийні засоби, гумові рукавич-
ки, пральний порошок, шалені 
витрати на електроенергію та 
воду – все це несвідоме ставлен-
ня до свого життя і найперше – 
до природи.

У країнах Європи вже дав-
но існує сортування, люди 
використовують альтернатив-
ні речі для побуту, слідують 
життю в стилі мінімалізм, не 
використовують упаковки та 
заощаджують на воді, вико-
ристовують сонячні батареї та 
їздять електрокарами або і вза-
галі – велосипедами.

Для прикладу, у Франції 
вмиваються, набираючи ракови-
ну води, а не випускаючи про-
точну воду з крану, як це звикли 
робити в Україні. Швейцарія 
відома своєю технологією сор-
тування сміття та прибирання, 
тому вважається найчистішою 
країною у світі.

Чим ми гірші? Чому ми 
та к п ра г немо оточ у ват и 
себе сміттям і жити в ньому? 
Чому не можемо привчити 
себе жити в стилі еко?

Ось декілька альтернатив 
для побутових речей та поради 
щодо економії електроенергії 
та води.

Чим замінити  
побутову хімію?

• Бура – лужна речовина 
середньої токсичності, якою 
можна замінювати хлор (на-
приклад, для відбілювання), 
а так само це – хороший осві-
жувач, засіб боротьби з цвіллю, 
тарганами, блохами й іншими 
комахами;

• Сода харчова – лужна 
речовина найбільш м'якої дії. 
Ефективний мийний засіб для 
кухонних поверхонь, раковин, 
ванн, печей і скловолокна;

•  Сод а п ра л ьн а аб о 
гос подарс ьк а  –  сильний 
луг. Вона виділяє нешкідливі 
пари і набагато безпечніша, ніж 
промислово вироблені суміші, 
але при роботі з нею потрібно 
одягати рукавички, оскільки 
вона є їдкою речовиною;

• Білий оцет і лимон-
ний сік – кислоти, що ней-
тралізують лужні субстанції, 
наприклад, вапняний наліт від 
жорсткої води. Кислоти розчи-
няють липкий наліт, знищують 
тьмяність і видаляють бруд 
з дерев'яних поверхонь;

• Ефірні олії застосовують 
у домашньому господарстві, 
в основному для дезінфекції 
приміщення. З цією метою 
використовуються наступні 
олії: лаванда, чебрець, ялівець, 
цитронелла, евкаліпт, шавлія, 
кориця, гвоздика, материнка, 
чайне дерево;

• Мильні горіхи отрима-
ли популярність в якості мий-
ного засобу, оскільки в їх шкірці 
містяться сапоніни – природні 

піноутворювачі. Згідно з дослі-
дженнями вчених, сапонін не 
викликає алергії і дерматитів 
і в той же час прекрасно вида-
ляє бруд з поверхонь тканин, 
посуду, кахлю;

• Губку з люфи для миття 
посуду можна зробити само-
стійно. Для цього необхідно 
посадити насіння спеціального 
сорту гарбуза, дочекатися зрі-
лих плодів, висушити їх і по-
тім витягти внутрішню частину 
(це і є майбутня губка). Вису-
шену люфу залишається лише 
прополоскати в мильному роз-
чині і можна починати користу-
ватися. Жорсткість волокна буде 
залежати від зрілості плода.

Економія води  
та електроенергії

• Частіше набирайте 
ванну та раковину, якщо 
вмиваєтеся. Це допоможе мі-
німізувати витрати на воду. Так 
само можна економити, миючи 
посуд;

• Менше прасуйте одяг, 
адже це нав’язане рекламою. 
По-перше, прасуючи одяг часто, 
ви його псуєте. По-друге, це ви-
трати на електроенергію. Кра-
ще тримати одяг розвішаним 
у шафі, аби він не м’явся;

• Слідкуйте за пран-
ням. Не треба прати одяг 
надто часто, адже це його псує. 
Джинси варто прати раз у мі-
сяць, а светри раз у три тиж-
ні, оскільки це той вид одягу, 
який не потребує постійного 
прання.



14 Середа, 19 лютого 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Реформи

Трансформація системи 
охорони здоров’я  
не стишує обертів.

Задля якісної, безпечної та 
професійної медичної допомо-
ги держава запускає з 1 квітня 
Програму медичних гарантій. 
Українцям більше не доведеться 
«дякувати» лікарям, оплачуючи 
обстеження та операції із власної 
кишені. Медичні послуги будуть 
гарантовано безкоштовними. Що 
входить у перелік безплатної ме-
дицини і хто зможе її отримати, 
дізнався Центр громадського мо-
ніторингу та контролю.

26 пакетів послуг – 
безкоштовно

Програма медичних гаран-
тій – це перелік та обсяг медич-
них послуг та ліків, які держава 
гарантує та оплачує населенню 
на основі єдиних національних 
тарифів. У бюджеті на 2020 рік 
на цю програму закладено 
72 млрд грн, що складає 64% від 
бюджету на всю медичну галузь. 
Зокрема, програма буде покри-
вати первинну (19,1 млрд грн), 
екстрену (4,6 млрд грн), амбула-
торно-поліклінічну та стаціонар-
ну (44,4 млрд грн), паліативну 
(0,3 млрд грн) медичні допомоги, 
реабілітацію (0,5 млрд грн) і про-
єкт «Доступні ліки» (2,1 млрд грн).

Загалом на цей рік 
Національна служба 
здоров’я України (НСЗУ) 
передбачила 26 пакетів 

послуг, надання яких 
держава фінансуватиме 
медзакладам.

Як наголошують в уряді, всі 
послуги з гарантованого медич-
ного пакету будуть повністю без-
оплатними для всіх українців без 
винятків. Адже ця медична допо-
мога уже оплачена з їхніх податків.

«Трансформація системи від-
бувається в інтересах пацієнта. 
Саме пацієнт з його потребами та 
інтересами стає в центрі системи 
охорони здоров’я. Щоб безоплатно 
скористатися переліком медичних 
послуг Програми медичних га-
рантій, пацієнт повинен зробити 
кілька простих кроків – укласти 
декларацію з лікарем первинки, 
отримувати направлення на на-
ступні рівні допомоги», – розпо-
віла директорка Департаменту 
комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко.

Щодо екстреної допомоги, пи-
тання якої хвилює багатьох людей, 
то її надання не залежатиме від 
прописки чи укладеної декларації.

«Екстрена допомога буде нада-
на всім, навіть якщо людина не має 
декларації із сімейним лікарем, 
терапевтом або педіатром», – на-
голосила Тетяна Бойко.

Автономні лікарні
Запровадження Програми ме-

дичних гарантій передбачає, що 
спеціалізовані медичні заклади 
укладатимуть контракти напряму 
з НСЗУ. Тобто, як і в «первинці», тут 
буде реалізований принцип «гроші 
йдуть за пацієнтом». Державної 
субвенції на фінансування «ліжко-

місць» закладів спеціалізованої ме-
дичної допомоги з 1 квітня не буде.

За словами експертів, такий 
механізм дозволить підняти стан-
дарти надання медичної допомоги. 
Щоб укласти контракт із НСЗУ, лі-
карні повинні будуть відповідати 
низці вимог. Зокрема, медзаклад 
має бути оснащений необхідним 
обладнанням для діагностики та лі-
кування певного виду захворювань, 
а також забезпечений лікарськими 
засобами. Крім того, там повинні 
працювати лікарі із відповідною 
кваліфікацією та рівнем практики.

Втім, основна умова для 
контракту з НСЗУ – автономіза-
ція лікарні, тобто перетворення 
її на комунальне некомерційне 
підприємство (КНП). Такий за-
клад обов’язково повинен мати 
комп'ютери та встановлену інфор-
маційну медичну систему для під-
ключення до національної системи 
електронного здоров'я eHealth. За 
словами урядовців, автономізована 
лікарня зможе самостійно розпо-
ряджатись отриманими від Нац-
служби здоров’я фінансами, як-от: 
встановлювати розмір зарплатні 
для працівників. Наразі в Україні 
автономізовано вже 96,2% закладів 
спеціалізованої медицини.

«Тепер у керівника закладу 
більше свободи, влади і більше 
відповідальності. Це не лише відпо-
відальність особисто керівника, а й 
місцевої влади перед населенням – 
чи зможуть вони забезпечити допо-
могу», – зауважила міністр охорони 
здоров’я Зоряна Скалецька.

У новій системі є місце для всіх 
медичних працівників та закладів, 

які спроможні надавати якісну до-
помогу. В уряді наголошують, що 
лікарню не закриватимуть, якщо 
вона не відповідатиме критеріям 
НСЗУ. У такому разі її може фінан-
сувати місцева влада.

Пріоритети на 2020 рік
Цього року серед пріоритетів 

у сфері охорони здоров’я – побудо-
ва нових приймальних відділень 
у регіонах. Планується, що на це 
підуть кошти, отримані «Нафтога-
зом» від «Газпрому» за рішенням 
Стокгольмського арбітражу.

«Один з планів – побудувати 
понад 200 приймальних відділень 
медичної допомоги по всій Укра-
їні», – заявив президент України 
Володимир Зеленський на почат-
ку лютого.

Також цього року Національна 
служба здоров’я визначила п’ять 
послуг, які фінансуватимуться за 
підвищеним тарифом. Це – лікуван-
ня гострого мозкового інсульту та 
гострого інфаркту міокарда, допо-
мога під час пологів та неонатальна 
допомога, а також ендоскопічні об-
стеження для ранньої діагностики 
онкологічних захворювань.

«Проблема поширення раку 
в Україні є надактуальною. Онкохво-
роби займають друге місце у структу-
рі смертності серед наших громадян. 
Тому у програмі медичних гарантій 
передбачено медичні послуги щодо 
раннього виявлення найпоширені-
ших типів онкологічних хвороб. На 
це у програмі медичних гарантій на 
2020 рік виділено 1 млрд грн», – за-
значила директорка Департаменту 
стратегії універсального охоплення 
НСЗУ Альона Горошко.

Як пояснили у службі, на-
правлення на обстеження, хімі-
отерапевтичне, радіологічне та 
хірургічне лікування можна буде 
отримати у свого сімейного лікаря 
або лікаря-спеціаліста. Усі ці по-
слуги будуть безкоштовні, а пере-
лік закладів, які їх надають, можна 
буде знайти на сайті НСЗУ.

Так само безплатною буде 
допомога людині з інсультом чи 
інфарктом. Зокрема, не треба буде 
платити за комп'ютерну томогра-
фію, МРТ, ангіографію, екстрені 
лабораторні дослідження. Також 
держава гарантує проведення 
тромболітичної терапії (у разі ін-
сульту), стентування (у разі інфарк-
ту), цілодобовий нагляд за пацієн-
том у реанімації та реабілітаційну 
допомогу під час загострень.

Крім того, за інформацією 
МОЗ, повністю безкоштовною 
буде допомога під час пологів, зо-
крема кесарський розтин. Держава 
оплачуватиме лабораторні та ін-
струментальні дослідження, інтен-
сивну терапію у разі ускладнень, 
реанімацію та стабілізацію стану 
новонароджених, а також підтрим-
ку передчасно народжених.

За словами експертів, у разі 
успішної реалізації Програма медич-
них гарантій дозволить українцям 
отримувати справді безкоштовні та 
професійні послуги, самостійно ви-
бираючи заклад для лікування. Нова 
система дасть можливість лікарям та 
медичним працівникам заробляти 
офіційно, а не вимагати хабарі. Та-
ким чином найкращі лікарі будуть 
отримувати більше, а отже, будуть 
намагатись забезпечити найкращий 
сервіс для пацієнтів.

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ:  
       що варто знати?
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Все, що треба знати ПРО СПАДЩИНУ: 
важливі юридичні поради

Ірина Хоцька

На жаль, ніхто не вічний. Без-
смертна лише пам`ять про по-
мерлого. Але часто-густо, окрім 
спогадів, нам залишаються і ма-
теріальні цінності, які небіжчик 
нажив ще за життя. Як приймати 
спадщину правильно за всіма 
вимогами чинного законодавства 
України – далі.

Людини немає серед 
живих. Що робити 
насамперед?

Для початку що необхідно 
зробити потенційним спадко-
ємцям, це, звичайно, зверну-
тися до нотаріуса, який буде 
вести справу про спадщину. 
Зазвичай перед смертю люди 
розповідають своїм близьким 
про те, у якого саме нотаріуса 
лежить заповіт. У такому випад-
ку жодних проблем з пошуком 
паперів не виникне, але раптом 
небіжчик не розповів про міс-
цезнаходження заповіту або ж 
не встиг скласти заповіт – варто 
просто звернутися до будь-якого 
нотаріуса, який візьметься вести 
вашу справу.

Радимо піти до відповідаль-
ної особи якомога швидше че-
рез те, що спадщину потрібно 
прийняти вчасно, у певний 
термін. Зазначимо, що часу 

обмаль – надається лише 6 
місяців на те, щоб прийти до 
нотаріуса. А от усі спадкоємці, 
які звернулися до нотаріаль-
ної контори, повинні будуть 
подати нотаріусу заяву про 
прийняття спадщини. Якщо 
серед спадкоємців є частково 
недієздатні або неповноліт-
ні діти, заяву за них повинні 
написати поручителі (батьки 
або ж опікуни – авт.).

Як фактично прийняти 
спадщину, якщо є заповіт?

Стосовно цієї теми ми по-
спілкувалися з місцевою юрист-
кою Тетяною Плаксій, яка де-
тально розповіла про декілька 
способів прийняття спадщини 
відповідно до Цивільного кодек-
су України.

«Тут маємо декілька спо-
собів. Перший – за заявою. 
Підходить тим людям, які 
проживали під одним дахом 
разом з померлим. Спадко-
давець приходить до нотарі-
альної контори та повідомляє 
про факт смерті своєї близької 
людини і одразу тим самим 
заявляє про фактичний вступ 
у володіння та формальне 
прийняття спадщини шляхом 
оформлення відповідної заяви. 
Другий спосіб – фактичний. Це 
саме той випадок, коли один 
із спадкоємців відмовиться 
від прийняття спадщини на 

користь іншого спадкоємця. 
Приміром, на вашу користь. 
Така дія буде вважається при-
йняттям спадщини», – розпо-
відає пані Тетяна.

Людина померла і не 
залишила після себе 
заповіт. Як успадкувати 
майно за законом?

Згідно зі ст. 1258 Цивільного 
кодексу України, спадкування 
за законом здійснюється у ви-
падку, коли людина не склала 
заповіту перед смертю. Тоді 
спадкування буде проводитися 
згідно зі встановленою законом 
чергою, де перша черга – діти, 
чоловік/дружина, батьки; дру-
га черга: рідні брати та сестри, 

баба та дід як з боку матері, 
так і з боку батька; третя черга: 
рідний дядько/тітка; четверта 
черга: особи, які проживали із 
померлим не менше ніж п’ять 
останніх років разом.

Але не все так просто. Про 
нюанси чергового спадкуван-
ня детально розповіла Тетяна 
Плаксій.

«Нюанс перший. Кожна 
наступна черга спадкоємців 
за законом одержує право на 
спадкування лише у разі від-
сутності спадкоємців попере-
дньої черги. Простішими сло-
вами: більша за порядковим 
номером черга отримує право 
на майно тільки тоді, коли ніко-
го із меншої нема», – зауважує 
юристка.

Чи можна відмовитися  
від успадкування?

Так. Спадкоємці мають право 
на відмову від прийняття спад-
щини, причому як у випадку 
спадкування за законом, так 
і за заповітом. Для цього лише 
потрібно написати у нотаріуса 
заяву про відмову від прийнят-
тя спадщини, що подається до 
нотаріальної контори за місцем 
відкриття спадщини.

Чи можна прийняти лише 
частину спадщини?

Ні. Прийняття і відмова від при-
йняття спадщини може стосувати-
ся лише всього спадкового майна. 
В юридичній термінології не існує 
такого поняття, як «частина».

Запам`ятайте, що 
спадкоємець не вправі 
прийняти одну частину 
спадщини, а від іншої 
частини відмовитись. 
Людина, яка прийняла 
частину спадщини, вва-
жається такою, що при-
йняла усю спадщину.

Сподіваємося, що наші юри-
дичні поради стануть вам у на-
годі. Нехай у майбутньому у вас 
ніколи не виникає складнощів 
при оформленні спадщини!

Пропонуємо вашій увазі 
нашу улюблену рубрику – ци-
клічні фейки. Щонайменше 
шість років поширюють 
брехню, яку ми сьогодні 
спростуємо.

З року в рік, попри численні роз’яснення, 
у ЗМІ з’являється та жваво розноситься не-
правдива інформація про все пропало, бо 
з 1 листопада або 1 березня поточного року 
не можна оформити спадщину чи договір 
дарування.

Ось і цього разу з наближенням «сакраль-
ної» дати сайти-сміттярки почали розповсю-
джувати заяложений фейк, нібито єдиний 
вихід – купівля (насправді – ні). Те ж саме із 
неможливістю вступу в законну спадщину 
(теж брехня). І взагалі, майно відійде в державі 
(спокійно, ви зможете дарувати і продавати 
майно, як і коли забажаєте).

Оці сайти-сміттярки посилаються на по-

станову Кабміну № 231, яка нібито забороняє 
визначати оціночну вартість рухомого і не-
рухомого майна.

Для того щоб продати, подарувати або пе-
редати у спадок майно, потрібно скористатися 
послугами нотаріуса і/або «оцінювальника» 
майна. Згадана постанова, яка була чинна 
у 2013–14, вимагала від нотаріусів отримати 
сертифікат нового зразка. Простіше кажучи – 
пройти «переатестацію». До того оформлю-
вати договори дарування та вступу у спадок 
вони не могли.

Горезвісна постанова втратила чинність ще 
у серпні 2014 року. Ба більше – у липні 2015 
року Вищий адміністративний суд визнав її 
незаконною.

Кому потрібен цей фейк?
Щоразу, коли ці фейки починають знову 

активно поширювати, чимало людей впада-
ють у паніку. Самостійно розібратися, що до 
чого, їм несила – от і біжать до нотаріусів за 
консультацією та оформленням правочинів 
дарування. А це коштує грошей.

Джерело – інформаційна кампанія  
«По той бік новин»

Інформація про те, що з 1 березня українці  
більше не зможуть вступати у спадок – фейкова
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Євгеній Тіміряєв,  
      Руслан Мороз

Восени 2007 року 
у Житомирі відбу-
лися події, пов'язані 
з життям і діяльніс-
тю великого пись-
менника Михайла 
Опанасовича Булга-
кова.

У Житомирі 8 вересня 2007 
року, на День міста, по вулиці 
Київській, під розлогою акаці-
єю, був відкритий бронзовий 
пам'ятник одному з улюблених 
літературних героїв роману 
«Біла гвардія» і п'єси «Дні Тур-
біних» Михайла Булгакова – Ла-
ріосику, «кузену з Житомира». 
Автор пам'ятника – скульптор 
Юліан Осташев.

Через сорок днів, 19 жовтня 

2007 року, в Києві, на Андрі-
ївському узвозі, біля будинку 
№ 13, де жив Михайло Булга-
ков і де з 15 травня 1991 року 
працює літературно-меморі-
альний музей, був відкритий 
пам'ятник великому киянину 
і письменнику Михайлу Бул-
гакову. Автор скульптури – 
Микола Рапай, архітектор – 
В'ячеслав Дормідонтов.

За логікою і змістом роману 
пам'ятник Ларіосику повинен 
був стояти у Києві саме на Ан-
дріївському узвозі поруч зі своїм 
автором. Адже саме сюди, до 
Києва, на Андріївський узвіз, 13, 
у переддень Різдва у 1918 році 
у квартиру інтелігентної дво-
рянської сім'ї Турбіних, «волею 
непорушної історичної долі, 
кинутої в роки громадянської 
війни в табір білої гвардії», увій-
шов молодий чоловік в пальто, 
без шапки, з валізою і пташи-
ною кліткою.

А ле  д в ом  па м'я т н и к а м 
біля музею бути не належить. 
Тому було прийнято рішення 

пам'ятник Михайлу Булгакову 
встановити на Андріївському 
узвозі, а Ларіосика відправити 
назад до Житомира, тим біль-
ше місцеві краєзнавці про це 
замовили слово. Таким чином 
і з'явився на Київській вулиці 
бронзовий Ларіосик – «кузен 
з Житомира».

Історія справжнього Ларіоси-
ка в житті дуже цікава. Сестра 
Михайла Булгакова Варвара була 
одружена з Леонідом Сергійови-
чем Карумом, який виведений 
в романі «Біла гвардія» під іме-
нем підполковника Тальберга. 
А прообразом Ларіосика став 
Коля Судзиловський – дво -
юрідний брат Леоніда Карума. 
Письменник в своєму персонажі 
досить точно відобразив риси 
характеру реальної людини, яка 
жила у Житомирі, хоча деталі 
біографії трошки відрізняються.

Житомирський краєзнавець 
Євген Романович Тіміряєв у сво-
їх дослідженнях описує історію 
Ларіосика: «Виходячи з архівних 
матеріалів, зокрема зі «Справи 
про усиновлення Миколою Ми-
хайловичем Судзиловським Ми-
коли Капацина», започаткованої 
29 вересня 1908, встановлені ім'я 
та точна дата народження про-
тотипу літературного героя. Про 
дату народження свідчать копії 
метричної виписки з книг Вар-
варинської парафіяльної церк-
ви у місті Нижній Новгород: 
«5 лютого 1896 року народився, 
а 6 лютого хрестився син ділово-
да управління Бєльського повіту 
військового начальника капітана 
Володимира Олексійовича Ка-
пацина і його дружини Олек-
сандри Семенівни, наречений 
ім'ям Миколай».

Отже, прототип Ларіосика 
народився 5 (18-го за новим 
стилем) лютого 1896 року. Сам 
Михайло Опанасович Булгаков 

був у Житомирі один раз. Він 
відпочивав разом з дружиною 
Оленою Сергіївною Булгаковою 
на хуторі біля села Врангелів-
ка (Богунія) у родичів артиста 
МХАТу Володимира Августови-
ча Степуна, дружині якого Юлії 
Львівні Тарасевич належала 
частина хутора. На хутір їхали 
до Житомира через Київ, а по-
тім п'ять верст на конях, після 
1929-го року артисти могли бра-
ти таксі. Після війни у 1945-му 
році тітка Юлія не могла більше 
утримувати хутір, тим більше, 
що вимагали заплатити податки 
за всю війну, і хутір продали.

Із щоденника Олени Сер-
гіївни Булгакової за 1937 рік: 
«Життя на Богунії спочатку 
було чарівним. Місця там дуже 
гарні, купалися. Спочатку го-
дували. Але потім, оскільки 
приїхала маса родичів безплат-
них, а платних було дуже мало 
людей, перейшли на голодний 
пайок. Михайло Опанасович не 
витерпів, і їжа при цьому пріс-
на, а він звик до гострої, і ми по-
чали з ним через день ходити 
пішки у Житомир за закусками, 
приносили сир, ковбаси, ікру, 
шинку, ну, звичайно, масло, 
хліб, горілку теж. Але потім 
набридло нам, і ми через три 
тижні поїхали».

20 жовтня 1955-го року Олена 
Сергіївна Булгакова записала на 
листку календаря: «На вулиці зу-
стріла Володимира Степуна. Був 
на засланні 16 років. На допитах 
били і примушували підписати 
чортзна-що. Зокрема, що у 37-
му році Михайло Опанасович 
жив у нього на дачі та займався 
контрреволюційною діяльністю, 
пропагандою. Донос написали 
дві жінки, які жили там також».

За свідченням житомирських 
краєзнавців, будинок Тарасевича 
по вулиці Зеленій не зберігся, 

але є його старі фотографії. Ві-
домі житомирські краєзнавці 
Георгій Мокрицький і Руслан 
Кондратюк за участю Євгена 
Тіміряева підготували книгу 
«Булгаков і Житомир», в якій 
розповідається про долю всіх 
людей, так чи інакше пов'язаних 
з Михайлом Булгаковим: Леоні-
да Сергійовича Карума, Миколу 
Миколайовича Судзиловського 
та інших.

На Житомирщині розпочато ще одне кримінальне 
провадження за фактом забруднення річки Хомора 
Понінківською паперовою фабрикою

Новоград-Волинською місце-
вою прокуратурою здійснюється 
процесуальне керівництво у кри-
мінальному провадженні за фак-
том порушення ТОВ «Понінків-
ська картонно-паперова фабрика 
Україна» правил охорони вод, що 
призвело до забруднення поверх-
невих вод річок Хомора і Случ.

Як повідомляє пресслужба 
прокуратури Житомирської об-

ласті, упродовж 2016–2019 років 
фабрика, розташована на території 
смт Понінка Полонського району 
Хмельницької області, у порушення 
правил охорони вод систематично 
скидає неочищені рідкі відходи ви-
робництва у річку Хомора, яка про-
тікає у Хмельницькій та Житомир-
ській областях і впадає у річку Случ 
на території Баранівського району.

Упродовж зазначеного періоду 

Баранівським ВП було зареєстро-
вано 6 кримінальних проваджень 
за фактами забруднення поверх-
невих вод річок Хомора та Случ та 
масової загибелі риби, у 5 з яких 
після проведення першочергових 
слідчих дій прокурором визначено 
територіальну підслідність за орга-
нами поліції Хмельницької області.

Протиправною господарською 
діяльністю лише протягом 2019 року 

товариство завдало навколишньому 
природньому середовищу збитків на 
понад 23 млн грн. Однак 14.02.2020, 
близько 23.00, ТОВ «Понінківська 
картонно-паперова фабрика Украї-
на» вкотре скинуло неочищені води 
у річку Хомора, що зафіксовано слід-
чо-оперативною групою Баранів-
ського ВП спільно з екологом, яким 
відібрано відповідні проби води для 
лабораторних досліджень.

Усі матеріали перевірки долу-
чено до вищезазначеного кримі-
нального провадження. Досудове 
розслідування під процесуальним 
керівництвом Новоград-Волинської 
місцевої прокуратури триває. Піс-
ля проведення необхідних слідчих 
та процесуальних дій буде виріше-
но питання щодо направлення його 
за підслідністю до органів поліції 
Хмельницької області.

18 лютого – день народження 
Ларіосика, «кузена з Житомира»
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Минулого тижня 
майже всі містяни 
чули про гучний 
скандал з нібито за-
криттям лікарні № 2 
ім. В. П. Павлусенка. 
Але чутки вияви-
лися хибними. І все 
через те, що самі 
чиновники від ме-
дицини та депутати 
не в змозі зрозуміти 
одне одного та саму 
суть медичної ре-
форми.

Так, дійсно, дуже супер-
ечлива медична реформа по-
чалася ще кілька років тому. 
Але замість того, щоб вчасно 
корегувати та пропонувати змі-
ни, депутати та чиновники ви-
рішили почекати, що буде далі. 
А не дочекавшись пропозицій, 
чиновники почали волати та 
звинувачувати всіх у розвалі 
системи охорони здоров’я. Хоча 
варто звернути увагу на те, що 
робити це треба було значно 
раніше.

Так, після оприлюднен-
ня схеми опорних лікарень 
виявилося, що лікарня № 2 
ім. В. П. Павлусенка у Жито-
мирі в цьому списку відсутня. 
Одразу пішли чутки, що лі-
карню закривають. Хоча ніхто 
про це не говорив та ніяких 
документів не бачив. Але «са-
рафанне радіо» зробило свою 
роботу, і місто почало тіпати 
від обурення. Навіть депутати 
та чиновники знову-таки, не 
розібравшись як слід, почали 
робити гучні заяви, які ще біль-
ше підбурювали людей.

Міський голова Сергій Су-
хомлин у соціальній мережі 
«Facebook» виставив пост на-
ступного змісту: «Інформую по 
ситуації навколо лікарні № 2 
ім. В. П. Павлусенка. Так, вона 
не потрапила до переліку опо-
рних закладів охорони здоров’я 
у Житомирському госпітально-
му окрузі, але про закриття все 
одно не йдеться. Не ведіться на 
маніпуляції і чутки. За ці дні 
отримали низку звернень від 
навколишніх ОТГ і сільських 
рад, в яких люди просять нас, 
як власника медзакладу, ініці-
ювати перегляд рішення. Ке-

рівництво і депутати Хорошів-
ської, Тетерівської, Оліївської та 
Іванівської ОТГ, а також Васи-
лівської, Березівської, Садків-
ської і Заможненської сільських 
рад чудово усвідомлюють, до 
чого це може призвести. Тепер 
своє слово мають сказати де-
путати Житомирської міської 
ради. Тож незабаром склика-
тиму позачергову сесію. Ми 
вже підготували лист голові 
Житомирської ОДА Віталію 
Бунечку та спільне звернення 
на Кабінет Міністрів України 
і Міністерство охорони здоров'я 
України. Також сподіваємося на 
підтримку нардепів».

Це стало свідченням того, 
що навіть міська влада не до 
кінця розуміє, що коється, 
і намагається робити вигляд, 
що «все під контролем».

Але на той же час достатньо 
було уважно подивитися мате-
ріали, які були оприлюднені, 
щоб зрозуміти, що все не так, 
як виглядає на перший погляд.

Щоб знайти порозуміння, 
довелося скликати 14 лютого 
нараду голови обласної ради 
Володимира Ширми з керівни-
ками районних рад та розпові-
дати про госпітальні округи та 
які лікарні стануть опорними, 
тобто проговорювати вголос 
етапи впровадження чергового 
етапу медичної реформи.

Саме про функціонування 
єдиного госпітального округу 
на Житомирщині та визначен-
ня опорних лікарень розповів 
місцевим самоврядцям дирек-
тор комунального некомерцій-
ного підприємства «Обласний 
центр громадського здоров’я» 
Олександр Зарицький: «У Жи-
томирській області було 
створено 4 госпітальні окру-
ги, але наприкінці минулого 
року уряд ухвалив рішення 
про створення у кожній об-
ласті одного госпітального 
округу – для оптимізації 
мережі медичних закладів. 
Наразі в області визначено 
7 опорних лікарень, але за 
методикою формування ме-
режі опорних лікарень їхня 
кількість може змінитися, 
оскільки не всі, можливо, 
відповідатимуть встанов-
леним вимогам. До того ж 
лікарні мають отримати лі-
цензії на ведення медичної 
практики та до 28 лютого 
укласти контракти з Наці-
ональною службою здоров’я 
України, і ті, хто цього не 
зроблять, можуть не бути 
опорними».

Після обговорення вказа-
ного питання голова обласної 

ради зазначив, що порівняно 
з іншими областями Житомир-
щина має недостатню кількість 
опорних лікарень.

«Загальна кількість бага-
топрофільних лікарень ін-
тенсивного лікування у госпі-
тальному окрузі визначається 
з розрахунку загальної кіль-
кості населення, яке проживає 
у госпітальному окрузі. Облас-
на влада розуміє, що для Жи-
томирської області 7 опорних 
лікарень – це замало. Тому бу-
демо звертатися до Кабінету 
Міністрів України з пропози-
цією додати кількість опорних 
лікарень, врахувавши коефіці-
єнт густоти населення та від-
стань для обслуговування на-
селення», – сказав Володимир 
Ширма і, підсумовуючи нара-
ду, зазначив, що люди будуть 
іти в ті лікарні, де найкращий 
рівень обслуговування, і тому 
медичним закладам доведеть-
ся боротися за пацієнтів.

Очільник депутатського кор-
пусу зазначив, що створення 
єдиного госпітального округу 
в області має передусім гаран-
тувати пацієнтам своєчасний 
доступ до спеціалізованої 
медичної допомоги: «Голо-
вне завдання госпітально-
го окру гу – забезпеч ит и 
надання жителям області 
якісної медичної допомоги. 
Водночас це має сприяти ра-
ціональному та ощадливому 
використанню бюджетних 
коштів, зокрема щоби в ра-
йонах не було лікарень зі 
схожими функціями і вони 
не простоювали порожніми. 
Як місцева влада, ви маєте 
проводити роз’яснювальну 
роботу серед населен н я 
щодо реформи, пояснювати, 
доводити до людей, що вони 
не залишаться без медичної 
допомоги».

Представникам районних 
рад було роз’яснено, що до 
опорних закладів охорони 
здоров’я належать комунальні 
та державні заклади охорони 
здоров’я, функціональні по-
тужності та об’єм медичної 
допомоги яких відповідають 
або можуть бути підвищені 
для визначення їх багатопро-
фільною лікарнею інтенсивного 
лікування першого або другого 
рівня; інші заклади охорони 
здоров’я, які надають вторинну 
(спеціалізовану) та третинну 
(високоспеціалізовану) медичну 
допомогу і визначаються з ура-
хуванням пріоритетів розвитку 
сфер охорони здоров’я, затвер-
джених МОЗ.

Опорна лікарня має від-
повідати наступним вимо-
гам: доступність закладів 
для пацієнтів, зокрема шлях 
до лікарні у межах не більше 
60 хвилин проїзду автомо-
більним транспортом; без-
печність медичної допомоги 
на основі доказової меди-
цини; своєчасність досту-
пу до медичної допомоги; 
економічна ефективність, 
яка полягає у забезпечен-
ні максимально можливої 
якості медичної допомоги 
за умови раціонального та 
ощадливого використання 
ресурсів; обов’язкова наяв-
ність відділень екстреної 
(невідкладної) медичної 
допомоги; належне робоче 
навантаження; відповідний 
об’єм надання вторинної 
(спеціалізованої) медичної 
допомоги тощо.

Нагадаємо, на Житомир-
щині до переліку опорних 
закладів увійшли 7 лікарень. 
У Житомирській області 
опорними закладами стали: 
Бердичівська міська лікар-
ня, Коростенська централь-

на міська лікарня, Новоград-
Волинське міськрайонне 
тери торіа л ьне мед и ч не 
об’єднання, Овруцька місь-
ка лікарня, Житомирська 
центральна районна лікар-
ня, Центральна районна 
лікарня ім. Д. І. Потєхіна 
(Коростишів), лікарня № 1 
(Житомир).

У своєму коментарі кана-
лу «Суспільне Житомир» про 
ситуацію розповів директор 
лікарні Ігор Кухарук.

«Опорні лікарні – це медич-
ні установи, що відповідають 
вимогам багатопрофільних лі-
карень інтенсивного лікування. 
Їх на підставі подання обласної 
державної адміністрації затвер-
джує уряд. У Житомирі – це 
лікарня № 1, у Житомирському 
районі – районна лікарня в Ста-
нишівці. Лікарня № 2 до цього 
переліку не потрапила. Тут від-
буваються всі види операцій: 
хірургічні, гінекологічні, трав-
матологічні. Досить потужні й 
інші відділення, а також дуже 
потужне приймальне відділен-
ня, оснащене необхідною апа-
ратурою для надання ургентної 
допомоги. На території лікар-
ні є перинатальний центр, де 
періодично залучаються наші 
лікарі. А коли не буде опорної 
лікарні, з роботи вимкнеться 
ургенція – невідкладна медич-
на допомога. Планова і інша 
допомога буде надаватися», – 
розповів Ігор Кухарук.

Власні аргументи висловив 
каналу «Суспільне Житомир» 
і завідувач хірургічним від-
діленням лікарні Олександр 
Куліш: «Лікарня № 2 надає хі-
рургічну допомогу, невідкладну 
і планову жителям Богунсько-
го району та навколишніх на-
селених пунктів. А це понад 
120 тисяч жителів. З огляду на 
місце розташування лікарні 
біля дороги з Києва, моя дум-
ка така: якщо трапиться якась 
невідкладна ситуація, напри-
клад, травма, то людину до-
ведеться везти через все місто. 
А за цей час ми можемо надати 
висококваліфіковану медичну 
допомогу і зберегти їй життя 
і здоров'я».

За словами заступника Жи-
томирського міського голови 
Марії Місюрової, щоб зняти 
напругу в суспільстві, депу-
тати Житомирської міської 
ради звернуться до Кабінету 
Міністрів та Прем’єр-міністра 
Олексія Гончарука з пропози-
цією щодо включення міської 
лікарні № 2 до переліку опо-
рних лікарень Житомирської 
області.

Чи розуміються чиновники від медицини  
на самій медичній реформі?
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На сайті Єдиного державного 
реєстру судових рішень України 
оприлюднена результативна час-
тина рішення Житомирського 
окружного адміністративного 
суду від 13 лютого 2020 року 
у справі № 240/11107/19 щодо 
скасування містобудівніх умов 
та обмежень, виданих депар-
таментом містобудування та 
земельних відносин Житомир-
ської міської ради ТОВ ЮПІДЖІ 
наказом № 52/17 від 08.08.2017.

Власне ці містобудівні умови 
та обмеження, видані ДАБІ, вже 
скасовано, тому рішення суду 
тільки фіксує це в юридичній 
площині. Надаючи правову 
оцінку спірним правовідноси-
нам, суд виходить з наступного.

У відповідності до ч. 2 ст. 37 
Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» 
(у редакції станом на липень 
2019 року), дозвіл на виконан-
ня будівельних робіт видається 
органами державного архітек-
турно-будівельного контролю 
на безоплатній основі протягом 
десяти робочих днів з дня реє-
страції заяви.

Частиною 3 цієї ж статті 
передбачено, що для отри-
мання дозволу подається заява, 
до якої додаються і результа-
ти оцінки впливу на довкілля 
у випадках, визначених За-
коном України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

Вра хову юч и наведене 
у сукупності, суд зазначає, 
що об`єкт будівництва «Бу-
дівництво АЗК з пунктом 
сервісного обслуговування 
населення, адміністратив-
ними приміщеннями, АГЗП 
та автомийки за адресою: м. 
Житомир, проспект Неза-
лежності, 29» належить до 
другої категорії видів плано-
ваної діяльності та об`єктів, 
а тому потребував висновку 
з оцінки впливу на довкілля, 
як це передбачено п. 7 ч. 3 
ст. 37 Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності», станом на мо-
мент звернення ТОВ «Юпі-
джі» із заявою про отриман-
ня дозволу на будівництво на 
липень 2019 року.

Водночас матеріалами спра-
ви підтверджено, що ТОВ «Юпі-

джі» не отримувало результатів 
оцінки впливу на довкілля, що 
суперечить приписам п. 7 ч. 3 
ст. 37 Закону України «Про 
регулювання містобудівної ді-
яльності».

П у н к т о м  1 . 9  Д Б Н 
А.2.2-1-2003 визначено, що вра-
хування громадських інтересів 
здійснюється відповідно до За-
кону України «Про планування 
і забудову територій» та законо-
давчих документів, наведених 
у додатку. У відповідності до 
статті 13 Закону України «Про 
екологічну експертизу», здій-
снення державної екологічної 
експертизи є обов̀ язковим для 
видів діяльності та об`єктів, що 
становлять підвищену екологіч-
ну небезпеку.

Підсумовуючи наведені 
норми, суд зазначає, що про-
єктна документація товари-

ства до введення в дію Закону 
України «Про оцінку впливу на 
довкілля» мала містити: роз-
діл ОВНС (оцінка впливу на 
стан навколишнього природ-
ного середовища) з підрозді-
лами, що відповідають ДБН 
А.2.2-1-2003. В подальшому така 
проєктна документація (розділ 
ОВНС) підлягала поданню на 
обов̀ язкову державну екологічну 
експертизу. Матеріали справи 
не містять висновку держав-
ної екологічної експертизи, 
який би виконував роль ви-
сновку з оцінки впливу на 
довкілля за змістом Закону 
України «Про оцінку впливу 
на довкілля».

Результативна частина по-
вністю викладена майже на 17 
сторінках і доступна для вільно-
го перегляду в Інтернеті.

З урахуванням вказаного, 
виходячи з системного аналізу 
положень законодавства України 
та доказів, наявних у матеріалах 
справи, суд дійшов висновку про 
задоволення позовних вимог та 
визнав протиправними дії Дер-
жавної архітектурно-будівельної 
інспекції України щодо надання 
Товариству з обмеженою відпо-
відальністю «ЮПІДЖІ» дозволу 
на виконання будівельних робіт 
№ IУ 113192001524 від 19.07.2019 
на об`єкт «Будівництво АЗК 
з пунктом сервісного обслуго-
вування населення, адміністра-
тивними приміщеннями, АГЗП 
та автомийки за адресою: Жито-
мирська область, м. Житомир, 
проспект Незалежності, 29».

Рішення суду може бути 
оскаржене до Сьомого апеля-
ційного адміністративного суду 
через Житомирський окружний 
адміністративний суд протягом 
тридцяти днів з дня складення 
повного судового рішення. У разі 
подання апеляційної скарги рі-
шення, якщо його не скасовано, 
набирає законної сили після по-
вернення апеляційної скарги, 
відмови у відкритті чи закритті 
апеляційного провадження або 
прийняття постанови судом апе-
ляційної інстанції за наслідками 
апеляційного перегляду.

Ми отримали коментар 
від представника мешканців 
прилеглих будинків за адре-
сою: проспект Незалежності, 
29, юриста Максима Мелешка: 
«В принципі, все зрозуміло. 
Суддя дослідила всі надані 
нами докази та дійшла висно-
вку, що дозвіл ДАБІ був нада-
ний незаконно та підлягає ска-
суванню. А всю відповідальність 
за ці дії повинен брати на себе 
міський голова, який нещодавно 
надавав відповіді мешканцям 
мікрорайону, що відповід-
но до чинного законодавства, 
ТОВ «ЮПІДЖІ» при такому 
будівництві не повинно нікуди 
звертатися та взагалі ці дозволи 
не передбачені законом. Але суд 
довів, що це – брехня, тому що 
в законі і в державно-будівель-
них нормах вказується проце-
дура, яка є обов’язковою та за 
реалізацію якої відповідає ор-
ган місцевого самоврядування, 
який і затверджує цю заяву».

Споживання продуктів для 
боротьби з раком не може га-
рантувати запобігання раку, 
правильний вибір продуктів 
може допомогти знизити ризик. 
Пропонуємо вам рекомендації 
щодо дієти, яка допоможе зни-
зити ризики розвитку раку.

Їжте багато  
фруктів і овочів

Фрукти і овочі містять віта-
міни і поживні речовин, які, як 
вважається, знижують ризик дея-
ких видів раку. Вживання великої 
кількості рослинної їжі також 
залишає мало місця для про-
дуктів з високим вмістом цукру. 
Замість того, щоб «заправлятися» 
обробленими або солодкими про-
дуктами, їжте фрукти та овочі на 
закуску.

Прекрасним прикладом «про-
тиракового раціону» є середзем-
номорська дієта, що пропонує 

продукти, які можуть профілак-
тувати рак, орієнтуючись в осно-
вному на рослинні продукти, такі 
як фрукти і овочі, цільне зерно, 
бобові і горіхи. Середземномор-
ська дієта передбачає використан-
ня більш «здорових» продуктів: 
оливкова олія замість тваринних 
жирів і риба замість червоного 
м'яса.

Пийте зелений чай
Зелений чай є потужним 

антиоксидантом і може бути 
важливою частиною протира-
кової дієти. Зелений чай може 
знизити ризики раку печінки, 
молочної залози, підшлункової 
залози, легень, стравоходу і шкі-
ри. Дослідники повідомляють, 
що нетоксичний інгредієнт, 
який міститься в зеленому чаї, 
епігаллокатехін-3-галлат, діє про-
ти урокінази (ферменту, необхід-
ного для росту ракової пухлини). 
Одна чашка зеленого чаю містить 

від 100 до 200 мг цього протипух-
линного інгредієнта.

Їжте більше помідорів
Дослідження підтверджують, 

що антиоксидант лікопін, який 
міститься в томатах, може бути 
більш потужним, ніж бета-каро-
тин, альфа-каротин і вітамін Е. Лі-
копін пов’язують із захистом від 
деяких видів раку, таких як рак 
простати і рак легень. Обов'язково 
термічно обробляйте помідори, 
оскільки цей метод вивільняє лі-
копін і робить його доступним 
для вашого організму.

Використовуйте  
оливкову олію

Оливкова олія, що містить 
багато поліненасичених жирних 
кислот, широко використовуєть-
ся як для приготування їжі, так 
і для приготування салатів, соусів 
тощо. Дослідження показують, 

що рівень захворюваності на 
рак молочної залози в країнах 
Середземномор'я (з високим спо-
живанням оливкової олії) на 50 
відсотків нижче, ніж у Сполуче-
них Штатах.

На закуску – виноград
У червоного винограду є на-

сіння, наповнене суперантиоксі-
дантним активином. Цей «борець 
з раком» також міститься у черво-
ному вині і соку червоного вино-
граду. Він може забезпечити зна-
чний захист від деяких видів раку, 
хвороб серця та інших хронічних 
дегенеративних захворювань.

Рясно використовуйте 
часник і цибулю

Дослідження показали, що 
часник і цибуля можуть блоку-
вати утворення нітрозамінів, по-
тужних канцерогенів, які націлені 
на кілька ділянок тіла, зазвичай 

на товсту кишку, печінку і гру-
ди. Дійсно, чим гостріше страва 
і чим більше в ній часника або 
цибулі, тим більше в ній хімічно 
активних сполук сірки, які запо-
бігають раку.

Їжте жирну рибу
Жирна риба – така як скумб-

рія, лосось, тунець і оселе-
дець – містить омега-3 жирні кис-
лоти, тип жирних кислот, який 
пов'язаний зі зниженим ризиком 
раку простати. Якщо ви в даний 
час не їсте рибу, ви можете по-
думати про додавання її у свій 
раціон заради запобігання раку. 
Ще один спосіб додати омега-3 
у свій раціон – лляне насіння.

Будьте активні і виділіть у своє-
му раціоні більше місця для корис-
них продуктів, що можуть знизити 
ризик захворювання на рак.

Наталя Усенко
Центр громадського 

здоров’я МОЗ України

У справі щодо незаконного будівництва АЗС UPG 
оприлюднено результативну частину рішення суду

ДІЄТА ПРОТИ РАКУ: не дай шансів ворогу!
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Темним, дощовим листопа-
довим вечором тисяча дев'ятсот 
тридцять другого року на вули-
цях Житомира не горіло жод-
ного ліхтаря. Рідкісні перехожі 
обережно ступали по тротуа-
рах, намагаючись у темряві не 
спіткнутися і не потрапити 
в бруд. Це було непросто, але не 
тільки через відсутність освіт-
лення – люди в буквальному 
сенсі втрачали рівновагу через 
те, що багато днів нічого не їли. 
У країні панував голод.

Літня жінка, закутана в пу-
хову х устку,  йшла,  однією 
рукою спираючись об стіни 
будинк ів,  а  іншою –  міцно 
притискаючи до себе великий 
паперовий згорток. На одному 
з перехресть її гукнув постовий 
міліціонер:

– Мати, ти чого тут темря-
вою блукаєш? Додому йди, а то 
до дільниці відведу!

Жінка сумно посміхнула-
ся. До дільниці! Налякав… Та 
вона не так давно з табору по-
вернулася! Але ж колись була 
придворною імператорською 
фрейліною, знатною дамою…

– Прізвище скажи! – не вга-
мовувався міліціонер.

Дама підвела на нього свої 
світлі, зовсім не постарілі очі.

– Оржевська, – тихо промо-
вила вона.

Колишня генерал-губерна-
торка, княгиня Наталія Іванівна 
Оржевська поверталася того ве-
чора з торгсину. Так називалися 
в тридцяті роки минулого сто-
ліття магазини, які вели тор-
гівлю з іноземцями за валюту. 
Радянським громадянам було 
дозволено приносити в торг-
сини свої коштовності і золото, 
замість яких їм видавалися про-
дукти. Наталія Іванівна тільки 
що віддала туди своє золоте 
колечко, за яке змогла отрима-
ти трохи крупи, пляшку олії, 
бухінець здобного хліба і кілька 
плиток шоколаду. Це багатство 
вона несла тепер у Микольську 
церкву, щоб роздати бідним 
і голодним…

Наша редакція продовжує 
розповідати про трагічні сто-
рінки нашої історії, про лю-
дей, яки жили та працювали 
на Житомирщині, створюючи 
її славу та благополуччя. Але 
так вийшло, що дуже часто 
люди, віддавши себе для слу-
жіння іншим, потерпали від 
беззаконня. Цього разу наша 
розповідь про Наталію Іванівну 
Оржевську, уроджену княгиню 
Шаховську, яка прославилася 
своїм благодійництвом під час 

лихоліття. До того ж минулого 
року виповнилося 160 років від 
дня народження благодійниці.

Про історію Наталії Оржев-
ської більш докладніше роз-
повідається у третій книзі 
видання «Реабілітовані істо-
рією. Житомирська область». 
Відповідальним секретарем 
наукової редакції  обласної 
книги «Реабілітовані історією. 
Житомирська область» був і є 
дослідник нашого краю і автор 
цього матеріалу Євгеній Рома-
нович Тіміряєв.

Наталія Іванівна Оржевська 
народилася у 1859 році у Цар-
ському Селі Петербурзької гу-
бернії. Але з 1897 року після 
смерті чоловіка – генерал-гу-
бернатора Гродненського – ї ї 
життя і діяльність пов'язані 
з Житомиром. Добродійниця, 
громадський діяч, одна із за-
сновниць Свято-Миколаївсько-
го братства у Житомирі. На-
давала допомогу потерпілим 
і репресованим. У 1919 році 
була заручницею в числі інших 
іменитих громадян Житомира, 
у 1934 році піддана арешту ор-
ганами ДПУ УСРР.

Хоча Наталія Іванівна наро-
дилася у Царському Селі під 
Санкт-Петербургом у сім'ї з ба-
гатими традиціями, ї ї юність 
пройшла у Варшаві, де з 1866 
року служив її батько, коман-
дир лейб-гвардії уланського 
полку. У березні 1871 року по-
мерла мати, Катерина Святос-
лавівна Шаховська, вроджена 
графиня Бержинська. Зали-
шившись без матері, Наталія 
у дванадцять років стала на 
чолі домашнього господарства 
і частково узяла на себе турботу 
про виховання чотирьох молод-
ших братів.

У шістнадцять років була 
зарахована фрейліною імпе-
раторського двору при імпе-
ратриці Марії Олександрівні, 
а після її смерті у 1880 році – 
при Марії Федорівні. 15 травня 
1883 року відбулася коронація 
Марії Федорівни, після якої На-
талію Іванівну видали заміж за 
товариша міністра внутрішніх 
справ, сенатора Петра Васильо-
вича Оржевського. 31 березня 
1897 року він раптово помер.

Вл іт к у  1897  р ок у  в дова 
Оржевська назавжди залишає 
Санкт-Петербург, виїжджає 
у Нову Чорторию – садибу, при-
дбану ще у 1870 році. Тут вона 
спочатку займається приведен-
ням господарства і садиби в по-
рядок, запрошує архітектора 
Андріана Прахова і художника 
Михайла Нестерова для спо-
рудження церкви.

Михайло Васильович Несте-
ров у своїх спогадах пише, що 

брав участь в оздобленні церкви 
у Новій Чорториї, побудованій 
на могилі колишнього Віден-
ського генерал-губернатора 
Оржевського. У Новій Чорториї 
вдова Оржевська присвячує себе 
справам милосердя і добродій-
ності. Одним з перших свідоцтв 
про її діяльність на цій ниві є 
повідомлення в газеті «Волинь»: 
«…затверджена недавно в званні 
почесної опікунки представила 
засоби на перетворення Ново-
чорторийського і Новоград-
Волинського училищ із одно-
класних у двокласні, причому 
училище у Новій Чорториї буде 
розширено настільки, що дасть 
можливість учитися всім дітям 
шкільного віку без обмежень».

Михайло Нестеров пише, 
що Оржевська щодня вран-
ці виконує обов'язки сестри 
милосерд я,  робить обходи 
в амбулаторії. Очоливши Но-
воград-Волинський повітовий 
Червоний Хрест, вона на свої 
кошти придбала у м. Новгора-
ді-Волинському будинок, в яко-
му влаштувала амбулаторію. 
Завдяки цьому багато хворих 
отримували безкоштовну до-
помогу, але життя показало, що 
бідне населення, окрім амбула-
торного, потребує і лікарняного 
лікування.

Архівні документи свідчать, 
що Н. І. Оржевська ретельно 
займалася питаннями добору 
вчительських кадрів для місько-
го училища, їх житловими умо-
вами, допомагала у придбанні 
підручників та методичних 
посібників, відвідувала уроки, 
бувала на екзаменах.

Архієпископ Євлогій (Геор-
гіївський) у своїй книзі «Шлях 
мого життя» згадує про Оржев-
ську як про святу жінку, відмі-
чаючи її уміння так поставити 
свій лазарет в общині Червоно-
го Хреста, що всякий, хто в ньо-

го потрапляв, відчував себе, не-
мов у Царстві Небесному.

У роки громадянської війни 
разом зі своїми однодумцями 
Оржевська створює Свято-Ми-
колаївське добродійне братство, 
метою якого було надання до-
помоги всім, хто в ній мав по-
требу. Популярність Оржевської 
у ці роки була надзвичайно 
високою. І ось під час відступу 
частин Червоної Армії з Жито-
мира у серпні 1919 року вона 
зі своєю племінницею й ін-
шими двадцятьма іменитими 
громадянами міста була узя-
та в заручники і відправлена 
в концтабір. Завдяки зусиллям 
родичів, зокрема брата Дмитра 
Івановича, була здобута довідка 
зі свідоцтвом того, що Наталія 
Іванівна Оржевська – внучка 
декабриста Федора Петровича 
Шаховського. Цей документ 
тривалий час служив для На-
талії Іванівни охоронною гра-
мотою. У лютому 1920 року, 
після звільнення з концтабору, 
вона одержує відрядження від 
колегії Червоного Хреста до 
Житомира – для організації ї ї 
діяльності на Волині.

Повернення на Волинь було 
пов'язано з труднощами. На за-
лізничній станції Єльси Пів-
денно-Західної залізниці вона 
разом з племінницею потра-
пляє в полон до поляків. Під 
виглядом біженців виїжджає 
в Рівне, де знаходить приту-
лок у знайомих. Тільки через 
три місяці їй вдалося прибути 
в Нову Чорторию.

Влітку 1920 року маєток був 
націоналізований, хоча старо-
жили села стверджують, що 
Наталія Іванівна сама все пе-
редала. До осені в садибі був 
організований сільськогоспо-
дарський технікум, в якому 
вона була викладачкою німець-
кої мови.

Весною 1921 року, за ухва-
лою Волинського губернського 
виконкому, як колишня помі-
щиця вона була виселена зі 
свого маєтку і звільнена від 
роботи у технікумі. Більше 
чотирьох місяців разом з пле-
мінницею Наталія Іванівна 
служила сестрою милосер-
дя у Славутському санаторії 
для туберкульозних хворих. 
Восени керівництво техніку-
му знов запрошує Оржевську 
для ведення занять з німецької 
мові. Але через два роки вона 
вимушена назавжди виїхати 
з Нової Чорториї.

З 1923 до 1925 року прожи-
вала у Києві у своєї родички 
Марії Іванівни Мусіної-Пуш-
кіної. У квітні 1925 року після 
шестирічної перерви поверта-
ється до Житомира, де члени 
Свято-Миколаївського братства 
обирають її своїм головою за-
мість арештованого і висланого 
на Соловки єпископа Аркадія 
Остальського. У голодні 1932–
1933 роки, завдяки її допомозі, 
були врятовані сотні житоми-
рян. Одержуючи грошові пе-
рекази, вона через магазини 
торгсина купувала потрібні 
продукти. У день отримання 
переказів і відвідин торгсина 
всі ті, кому вона надавала допо-
могу, вже чекали її на шляху від 
магазина до її квартири. А до-
дому вона поверталася лише 
з маленьким пакуночком крупи.

У грудні 1934 року Оржев-
ську разом з ї ї племінницею 
заарештовують. Оржевську 
рятує довідка, що вона – онучка 
декабриста Шаховського, а ось 
її племінницю, правнучку де-
кабриста, запроторили у конц-
табір на 5 років. З Житомира 
в адміністративному порядку 
Наталія Іванівна була вислана. 
Місцеві жителі стверджують, 
що вона померла у 1939 році 
у Казахстані, у місцях, куди 
вислали її племінницю.

Дотепер у Житомирі зга-
дують вдову Оржевську як 
прекрасну людину, що всю 
себе віддавала людям. Цим 
вона увійшла в історію на-
шого краю, подаючи приклад 
моральної чистоти, доброти 
і мужності у прагненні допо-
магати людям, зокрема зне-
доленим. Вдячні житомиряни 
встановили пам'ятну дошку 
на будівлі лікарні у Новогра-
ді-Волинському і прийняли 
рішення щодо встановлення 
меморіальної дошки на будівлі 
садиби в Новій Чорториї, де 
нині розміщується технікум, 
в якому вона два роки викла-
дала німецьку мову.

За матеріалами  
Євгенія Тіміряєва

РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ:  
Наталія Оржевська – сестра милосердя 
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Нежиле приміщ., що скл. 7/20 част. нежитл. будівлі, приміщ. РММ заг.пл. 
534.9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109. 
Дата торгів: 11.03.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №407090 
(уцінено лот № 401895);

2. Зем.ділянка К/Н1822087200:02:001:0193, площа: 0.08 га за адресою: Жито-
мирський р-н, с. Тетерівка, вул. Шевченка, 33. Дата торгів: 11.03.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №407089;

3. 3-кімн. квартира заг.пл. 63,0 кв.м.. житл.пл. 46,0 кв.м. за адресою: Жито-
мирська обл., м. Овруч, вул. Київська 70 А, кв.48. Дата торгів: 13.03.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №407559 (уцінено лот № 402747);

4. Житл. будинок заг.пл. 96,9 кв.м., житл.пл. 63,1 кв.м. місцезнаходження: 
Житомирська обл., смт. Ружин, вул. О. Бурди, 98. Дата торгів: 13.03.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №407546.      

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

ДОГЛЯД ЗА ПАРКАМИ: ПІДМІТАН-
НЯ, ОЧИЩЕННЯ ВІД ЛИСТЯ, СМІТ-
ТЯ, САДІННЯ ДЕРЕВ, КВІТНИКІВ, 
СТРИЖКА КУЩІВ, КОСЬБА ГАЗО-
НІВ МОТОТЕХНІКОЮ. ПН-ПТ 7-15, СБ 
7-11, АБО ПН-ПТ 7-16. СБ-НД ВИХ. 
ЗП 9-11000ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛ-
ННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. ЖИТЛО. М.ОДЕСА. 
0661409912

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕ-
ЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РО-
БОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО 
ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 
0974870271

НАЧАЛЬНИКИ ЗМІНИ ТА РОБІТНИ-
КИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 
З ГУМИ. З/П ВІД 10 000 ГРН. МОЖ-
ЛИВО БЕЗ Д/Р (НАВЧАЄМО). Г/Р 
ПОЗМІННИЙ (МОЖЛИВО ВАХТА). 
НАДАЄМО ХАРЧУВАННЯ ТА ЖИТЛО 
(ПРИ НЕОБХІДНОСТІ). РОБОТА В С. 
ЛЮБАРЦІ БОРИСПІЛЬСЬКОГО Р-Н. 
0674011396

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУ-
ВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА 
НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБО-
ТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	
20/10,	15/15.	З/п	9000	грн.	Харчу-
вання,	проживання	за	рахунок	під-
приємства.Консультації	з	працев-
лаштування	надаються	цілодобово.	
0734069918,0952858119

ПРОДАВЕЦЬ НА ПРОДОВОЛЬЧУ 
ГРУПУ ТОВАРІВ. МАГАЗИН ЗНАХО-
ДИТЬСЯ В С. ЗАРІЧАНИ, ЖИТОМИР-
СЬКОГО Р-НУ. ГР: ПОЗМІННИЙ. ВСІ 
ДЕТАЛІ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0672762198

•	Робота в	Польщі.	Всі	вакансії	без-

коштовні,	від	прямого	роботодавця.	

Зарплата	18000-43000	грн.	Можна	

без	знання	мови,	навчання	на	місці.	

Лiц.	МСПУ	978	вiд	09.07.2018/	Тел	

в	Польщі:	+48536012943	(+	viber).	

вКиєві:+380965568181(+viber)

РОБОТА У ПОЛЬЩІ ТА ЄВРОПІ: РО-
БІТНИКИ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬ-
НОСТЕЙ, ЗВАРНИКИ, СЛЮСАРІ, СТО-
ЛЯРИ, ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАДИ, 
ФАБРИКИ, ВИСОКА З/П, ПЕРЕВІРЕНІ 
РОБОТОДАВЦІ, ВІЗОВА ПІДТРИМ-
КА, ДОВІЗ ДО МІСЦЯ РОБОТИ. ЛІЦ. 
МСПУ АВ №585198 ВІД 23.07.2012Р. 
0969563796,0667995322

•	Спеціаліст з	фарбування	автомобілів,	
рихтувальник,	автослюсар	на	СТО	в	
м.	Житомир.	Деталі	обговорюються.	
0674048782

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗА-
ЛУ. 0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ,  В  ЦЕНТРІ  МІСТА, 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕН-
ТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ 
МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ 
ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. 
ДОРОГО. 0976484669,0635852350
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Приватне підприємство «Білоцерківприват-
буд», код згідно з ЄДРПОУ: 30615621, інформує 
про намір провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання

Приватне підприємство «Білоцерківприват-
буд», 09100, Київська область, місто Біла Церква, 
вул. Січневого прориву, буд. 88, тел.: +380935784608, 
директор – Сич М. О.

(місцезнаходження юридичної особи або міс-
це провадження діяльності фізичної особи – під-
приємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у встановленні 

асфальтозмішувальної установки ДС-168 з сис-
темою сухої пилеочистки в смт Ружин Ружин-
ського р-ну Житомирської області та її подальша 
експлуатація. Дана установка призначена для 
приготування асфальтобетонних сумішей, що 
використовуються у дорожньому та інших видах 
будівництва.

Номінальна потужність ДС-168 складає 
80000 тон/рік асфальтобетонної суміші.

Технічна альтернатива 1.
Передбачається встановлення асфальтозмі-

шувальної установки ДС-168 із з системою сухої 
пилеочистки, де утворений пил повторно ви-
користовується у виробництві.

Технічна альтернатива 2.
Встановлення асфальтозмішувальної уста-

новки ДС-168 із мокрою пилеочисткою. Так як 
для даної очистки додатково необхідне будів-
ництво резервуару з водою та використання 
водних ресурсів, а також економічні затрати на 
поводження зі шламом, технічна альтернатива 
2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяль-
ності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності.
Планована діяльність здійснюватиметься 

на промисловому майданчику колишнього це-
гельного заводу за адресою: Житомирська обл., 
Ружинський р-н, смт Ружин, вул. Київська 70.

ПП «Білоцерківприватбуд» здійснює корис-
тування земельними ділянками згідно договору 
оренди від 22 травня 2006р. Загальна площа зе-
мельних ділянок складає 5,5393 га.

Кадастрові номери земельних ділянок: 
1825255100:04:002:0720, 1825255100:04:002:0794, 
1825255100:04:002:0795.

Категорія земель: землі промисловості, тран-
спорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення.

Цільове призначення земель – 11.03 Для роз-
міщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств.

Територіальна альтернатива 1:
Планована діяльність здійснюватиметься 

в промисловій зоні, на території колишнього 
цегельного заводу з наявним комплексом додат-
кових будівель та споруд.

Територіальна альтернатива 2:
Територіальна альтернатива 2 не розгляда-

ється, оскільки планована діяльність здійсню-
ватиметься в промисловій зоні, на території 
колишнього цегельного заводу.

4. Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

Провадження планової діяльності забез-
печить будівництво нових та якісний ремонт 
існуючих автомобільних доріг, що позитивно 
впливатиме на транспортну інфраструктуру 
регіону, сприятиме створюванню додаткових 
робочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Асфальтозмішувальна установка ДС-168 із 
з системою сухої пилеочистки є установкою 
мобільного типу, тобто при розміщенні та екс-
плуатації не передбачає будівельних робіт.

Асфальтозмішувальна установка ДС-168 
складається з наступних агрегатів: агрегату 
живлення; решітки негабариту; похилого кон-
веєру; сушильного агрегату; паливного баку; 
змішувального агрегату; агрегату мінерального 
порошку; агрегату пилу; агрегату готової суміші; 
бітумного обладнання; системи обприскування; 
пневмосистеми; агрегату целюлозної добавки; 
блоку управління. Також на земельній ділянці 
розміщуватимуться склади інертних матеріалів.

Номінальна потужність ДС-168 складає 
80000 т/рік асфальтобетонної суміші.

Режим роботи установки квітень-листопад, 
з урахуванням погодних умов.

Загальна площа земельних ділянок, що пере-
бувають у користуванні ПП «Білоцерківприват-
буд», складає 5,5393 га.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження планованої діяльності 

встановлюються згідно діючого законодавства 
України та інших нормативних документів у сфері 
охорони навколишнього природного середовища:

– дотримання нормативів ГДВ, санітарно-
гігієнічних вимог ГДК та ОБРВ;

– дотримання нормативної СЗЗ згідно вимог 
ДСП 173–96;

– дотримання нормативних рівнів шуму на 
межі СЗЗ та житлової забудови згідно вимог ДБН 
В.1.1–31:2013 «Захист територій, будинків і споруд 
від шуму»;

– дотримання вимог у сфері поводження 
з відходами згідно до закону України «Про від-
ходи»;

– дотримання вимог Водного кодексу України 
щодо охорони вод;

– дотримання вимог Земельного кодексу.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються
Щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядаються
7. Необхідна еколого-інженерна підго-

товка і захист території за альтернативами
Щодо технічної альтернативи 1.
Інженерна підготовка території включає роз-

чистку території від чагарникової рослинності, 
знесення дерев’яних конструкцій та за необхід-
ності бетонної конструкції. Промисловий май-
данчик для здійснення планованої діяльності 
забезпечений під’їзною дорогою, необхідними 
комунікаціями, спорудами та інженерними 
мережами. Додаткового еколого-інженерного 
захисту непотрібно.

Щодо технічної альтернативи 2
Не передбачається.
Щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи 1
Щодо територіальної альтернативи 2
Не передбачається
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля
Щодо технічної альтернативи 1.
При встановленні асфальтозмішувальної 

установки ДС-168 з системою сухої пилеочистки 
в смт Ружин Ружинського р-ну Житомирської 
області можливі впливи на довкілля включають:

Грунт – можливий незначний вплив на грун-
торвий покрив в процесі монтажу установки;

Вплив на водні ресурси.
Водозабір на питні та санітарно-гігієнічні 

потреби здійснюватиметься зі свердловини, що 
розташована на території проммайданчика. 
Комунально-побутові стоки відводитимуться 
у вигріб з подальшим вивезенням комунальним 
підприємством.

Скиди стоків у водний об’єкт виключаються. 
Негативний вплив на водні ресурси не перед-
бачається.

Вплив на атмосферне повітря
Основна частка викидів в атмосферне по-

вітря при встановленні асфальтозмішувальної 
установки ДС-168 передбачається від працюючої 
спецтехніки, переміщення сипучих матеріалів, 
зварювальних та малярних робіт.

Також відбуватиметься шумове наванта-
ження.

Вплив на мікроклімат
Негативний вплив на мікроклімат не перед-

бачається.
Вплив на флору та фауну.
Можливий незначний вплив на флору в ре-

зультаті розчищення чагарникової рослинності.
Негативний вплив на фауну не передбача-

ється.
Вплив на території та об'єкти природно-за-

повідного фонду України (ПЗФ).
Територія, на якій планується проводити 

плановану діяльність, не розміщується у меж-
ах територій та охоронних зон об’єктів ПЗФ. 
Об’єкт, не розміщується на території перспек-
тивній для заповідання (офіційно зарезервова-
ній для цієї мети).

Навколишнє соціальне середовище (насе-
лення). Провадження планової діяльності за-
безпечить будівництво нових та якісний ремонт 
існуючих автомобільних доріг, що позитивно 
впливатиме на транспортну інфраструктуру 
регіону, сприятиме створюванню додаткових 
робочих місць.

Вплив на техногенне середовище.
Негативний вплив на техногенне середовище 

не передбачається.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи 1
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до 

першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і час-
тину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Згідно п. 11, ч. 3, ст. 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року планована діяльність від-
носяться до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкілля 
(в тому числі наявність значного негативно-
го транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля який може зазна-
ти значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля визначається 
згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості

Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості вста-
новлюється відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» та зокрема включає:

– Складання та оприлюднення повідомлення 
про планову діяльність суб’єкта господарювання, 
яка підлягає оцінці впливу на довкілля;

– Підготовку суб’єктом господарювання звіту 
з Оцінки впливу на довкілля;

– Проведення громадських обговорень пла-
нованої діяльності. Усі пропозиції та зауваження 
громадськості, які надаються протягом щонай-
менше 25 робочих днів, підлягають обов’язковому 
розгляду з підготовкою звіту про громадське 
обговорення. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення;

– Розгляд уповноваженим органом звіту 
з Оцінки впливу на довкілля разом із звітом про 

громадське обговорення будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськос-
ті під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

– Отримання суб’єктом господарювання 
висновку з Оцінки впливу на довкілля, який 
видає уповноважений орган, та який визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Процедура оцінки впливу на довкілля перед-
бачає право і можливості громадськості для участі 
у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Процедура громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля встановлюється відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» та зо-
крема включає:

1. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб- 
сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначено-
му у пункті 15 цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
необхідно вказати унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду зауважень та про-
позицій. У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 
персональних даних.

2. Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

14. Рішення про провадження планова-
ної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
отримання дозвільних документі, які видаються 
органами державної влади та місцевого само-
врядування відповідно до вимог чинного зако-
нодавства України.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміністрації. 
Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014, 
тел./ факс (0412) 22-08-24;

e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна 
особа: Семенюк Микола Миколайович.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,  
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

Стоунлайт, Aeroc. Доставка з 
заводу та зі складу. Низькі 
ціни.

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

автовишки, автокрану та екскаваторів, 
бульдозерів,самоскидів. Копання 
ставків. Перевезення негабаритів. 
Продаж піску, щебню, ґрунту.

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

червона рядова, силікатна 
лицьова. Доставка з заводу 
та складу. Низькі ціни.

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 

Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВ-

ТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ 

ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ 

ТА Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІД-

ПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. 

(097)1521331,(093)2613742,(097)7

266640

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИ-
РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ 
ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, 
ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.  
(050)9242613,(050)5158585, 
(067)9040066

•	Прес-підбирачі, комбайни,	плуги,	

сівалки,	дискові	борони,	обприску-

вачі	та	інша	с/г	техніка	нова	та	б/в.	

(097)8428102

• ПРОДАМ КАМАЗ- 5320, 1988Р, 

БОРТОВИЙ,  ПРИЧІП,  СЗАП-8352 

1991Р.В., БОРТ.-Е, ХОРОШИЙ СТАН., 

ТРИ КОМПЛЕКТИ, ЦІНА ДОГОВІРНА 

0673515258,0505413238

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 

• ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ОТСЕВ,  РА-

СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 

0677905739,447067

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	до-
помога	без	довідок,	застави	та	по-
ручителів	від	5000	до	500000	грн.	
Виводимо	з	чорних	списків.	Пен-
сіонерам	 та	 непрацевлаштова-
ним.	 eurocredit.nethouse.ua	 Ген.	
Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	
(095)8620855;(097)3670476

ВИДАМ ПОЗИКУ БЕЗ ЗАСТАВИ ТА 
ПОРУЧИТЕЛІВ. ТІЛЬКИ ПАСПОРТ І 
КОД. 0984686295,0505087392

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІ-
НА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. 
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ 
0975107907, 0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

• ВИКОНУЄМО ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 
ПРОВОДКИ ПО КВАРТИРАХ. ЗАМІНА 
/ УСТАНОВКА АВТОМАТІВ, РОЗЕТОК, 
ВИМИКАЧІВ І ТД. ТЕЛЕФОНУЙТЕ, ДО-
МОВИМОСЬ. 0679280792

• ДРОВА ДЕШЕВО! (БЕРЕЗОВІ, ВІЛЬ-
ХОВІ) Є РУБАНІ АБО МЕТРОВКИ. ДО-
СТАВКА. (068)7157252;(063)4558315.

•	Куплю трансформатори	масляні	
силові	ТМ,	ТМЗ,	ТМТ.	Трансформа-
торні	підстанції	КТП.	Кабелі	силові	
броньовані	контрольні.	Ел/двигуни	
(общепром,	кранові,	пост.току).	Під-
шипники.	Масло	трансформ.	Насоси	
водні	гідравліч.	Метизи	(болти,гайки).	
0676277712

МІЖНАРОДНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ РІВНЕ-(УСТИЛУГ-
УГРИНІВ) -ВАРШАВА.  З  АС : 
М.РІВНЕ-05.30, М.ЛУЦЬК-07.00, 
М.ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ-08.15, 
М . Н О В О В О Л И Н С Ь К - 0 8 . 4 5 ; 
З  А С  М . В А Р Ш А В А - 0 8 . 2 0 , 
М.ЛЮБЛІН-11.30, М.ЗАМОСЦЬ-13.05, 
М . Г Р У Б Е Ш У В - 1 4 . 0 0 . 
(099)2861600,(067)9112004

•	Ополіскувач для	білизни	по	всій	

Україні	від	5	літрів	за	ціною	65	гривень	

за	1	штуку.	Мило	рідке	5	літрів	по	35	

гривень	за	5	літрів.	0956875193Ірина.

•	Перевезення!!! Вантажники!!!	Пере-

везення	будь-яких	вантажів,	велико-

габаритних,	важких	речей	по	місту,	

області,	Україні.	Вантажно-розванта-

жувальні	роботи,	упакування,	складан-

ня-розбирання	меблів.	Консультація	

бескоштовна.	0683106076

ТОКАРНІ, ФРЕЗЕРНІ, КООРДИ-
НАТНО-РОСТОЧНІ РОБОТИ. ВИГО-
ТОВЛЕННЯ І РЕСТАВРАЦІЯ ВАЛІВ, 
ПРЕС-ФОРМ, МАТРИЦ ДЛЯ ГРА-
НУЛЯТОРІВ, ЗІРОЧОК, ШЕСТЕРЕН 
І Т.Д. ВИГОТОВЛЯЄМО ОБЛАДНАН-
НЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДРЕВНОГО 
БОРОШНА І ГОМОГУМОНІЗАТОРІВ. 
0994559703

•	Тороидальні трансформатори	10-40	

кВт.	під	замовлення.	Доставка.	tor-

trans.com.ua.	(057)7595006,0999029

485,0980251919

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПО-
ЛІЄТИЛЕНОВОЇ ,   ПЛАСТМАСИ 
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕН І  ЧОРНОБИЛЬСЬК І 
ПОСВ ІДЧЕННЯ ,  ВИДАН І  НА 
БІЛОЦЬКУ(РАДКЕВИЧ) ЛЮДМИЛУ 
ВАСИЛІВНУ ТА БІЛОЦЬКИЙ ВЛА-
ДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ, ВИДАНИЙ ЖИ-
ТОМИРСЬКИМ УЧИЛИЩЕМ РАДІОЕ-
ЛЕКТРОНІКИ ППО ІМ. КОРОЛЬОВА, 
ТА СВІДОЦТВО ОФІЦЕРА ЗАПАСУ, 
ВИДАНЕ В 1996 Р., НА ІМ'Я БУРА 
АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВЕ ПОСВІД-
ЧЕННЯ N092924 НА ІМ'Я МЕЛЬНИКА 
ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА 
БОЙОВИХ ДІЙ СЕРІЯ АБ № 534203 
ВИДАНЕ НА ІМЯ ЧЕРНЕЙКО СЕРГІЙ 
ВІКТОРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Електричні соломорізки,	млини,	бу-
рякорізки.	+38(097)1448722

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю дорого	електродвигуни	в	
будь-якому	стані.	Трансформатори	
ТМ,	ТМЗ.	Масло	трансформаторне.	
Сталь	трансформаторна.	Редук-
тори.	Моторредуктори.	Тельфе-
ра.	Кабель.	Холодильні	установки	
ФУП,	МКТ.	Насоси.	По	всій	Україні.	
0677802009
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• Чим далі ви мандруєте, тим 
щасливішим буде відпочинок. 
Проаналізувавши більш ніж 37 
мільйонів твітів про місце пере-
бування, дослідники з Універси-
тету Вермонту відзначили: чим 
далі користувачі перебувають 
від домівки, тим щасливішими 
є їх повідомлення. Серед найпо-
зитивніших твітів найчастіше зу-
стрічалися слова «пляж», «новий» 
і «ресторан», що свідчить, на думку 
дослідників, про зв’язок між новим 
досвідом у житті і посиленим від-
чуттям задоволення.

• Дехто вірить, що 33 роки – 
це найкращий вік. Семеро із 10 

дорослих стверджують, що най-
щасливішим періодом у їх жит-
ті було 33-річчя. Це результати 
дослідження, проведені бри-
танською соціальною мережею 
Friends Reunited. Психологи 
кажуть, що тридцятилітні став-
ляться до життя позитивніше за-
вдяки оптимістичному погляду 
в майбутнє, професійній реалі-
зації та відчуттю достатку, якого 
їм бракувало раніше.

• Щастя дійсно заразне. До-
слідники Гарвардського універси-
тету та Університету Каліфорнії 
у Сан-Дієго виявили, що щастя 
поширюється через соціальні кола, 

наче вірус, від однієї людини до її 
сусідів, колег, друзів і навіть дру-
зів її друзів, яких вона ніколи не 
зустрічала. Це означає, що якщо 
ваш сусід отримає підвищення на 
роботі, для прикладу, не лише ви 
відчуєте ефект дотичної хвилі ра-
дості, а й ваші друзі і друзі друзів, 
ймовірно, також.

• Здорові люди на 20% щасли-
віші за хворих.

• На 50% щастя залежить від 
генів, на 10% – від умов життя і на 
40% – від конкретної ситуації.

• Одружені люди щасливіші 
за неодружених.

Гороскоп на тиждень 19 - 25 лютого

ОВЕН
Нові ідеї та технології 

дозволять досягти важ-
ливих результатів у ро-

боті та успіхів у кар'єрі. Уникайте 
конфліктів з домашніми.

ТЕЛЕЦЬ
Квапливість і дратів-

ливість зараз ні до чого. 
Незначущі, але реальні 

питання будуть вдало вирішені, 
а от глобальні – поки ні. 

БЛИЗНЮКИ
Сконцентруйте свої 

зусилля на досягненні 
поставлених цілей. Не 

бійтеся труднощів і перешкод. 
В особистому житті – приємні 
моменти.

РАК
Постарайтеся бути 

уважнішими, не допус-
кати помилок у роботі. Ділова 
хватка дозволить успішно проти-
стояти опонентам.

ЛЕВ
Майте трохи терпін-

ня, щоб здійснити ваш 
задум. Підготуйтеся до важливої 
наради або іспиту. У взаєминах – 
несподіваний поворот.

ДІВА
Сприятливий період 

для того, щоб щось змі-
нити й навчитися нового. На вас 
очікує удача у справах, з'являться 
нові партнери в бізнесі.

ТЕРЕЗИ
Настає час для плід-

ної, хоч і дещо нудної 
роботи, але саме в ній ви змо-
жете проявити себе як сильна 
особистість. 

СКОРПІОН
Можуть загострити-

ся питання кар'єри та 
влади, але зрештою вам діста-
нуться і прибуток, і підвищення. 
Ситуація покращиться.

СТРІЛЕЦЬ
Присвятіть достат-

ньо часу спілкуванню, 
новим знайомствам. Було б непо-
гано переглянути свою систему 
цінностей. 

КОЗЕРІГ
Від роботи нікуди 

не подітись, доведеться 
поринути в неї з головою, ще й 
вести складні перемовини. Не 
дратуйте колег. 

ВОДОЛІЙ
Перш ніж починати 

нові справи, проаналі-
зуйте ситуацію в осо-

бистому житті. Налаштовуйте 
себе на прийняття кардиналь-
них рішень. 

РИБИ
Відчуєте, що по-

трібні як на роботі, так 
і вдома. Постарайтеся реально 
оцінювати свої сили та мож-
ливості. 

Цікаві факти про щастя

Ірина Хоцька

Зима вже потрохи доходить 
завершення, а це означає, що 
дуже скоро на наших жіночих 
ніжках буде красуватися більш 
відкрите весняне взуття. Тож 
пропонуємо до вашої уваги се-
крети догляду за стопами ніг, що 
не лише в майбутньому принесе 
вам естетичне задовлення від 
гладкої шкіри, а й позитивно 
вплине на здоров̀я ваших ніжок!

День перший: Приймаємо 
гліцеринові ванночки  
та мастимо тріщини 
жирним кремом

Бажано взяти собі за звичку 
проводити цю маніпуляцію на 
постійній основі. Отож візьміть 
тазик з теплою водою, додай-
те туди морську сіль, трохи 
гліцеріну та кілька крапель 
будь-якого ефірного масла. 
Тримайте ноги у воді близько 
20 хвилин. Після цього потріть 
ороговілий шар шкіри пемзою 
або іншими відлущуючими за-
собами. Далі промокніть ноги 
рушником та нанесіть на трі-
щини товстий шар живильного 
крему. Як побачите, що крем 
трохи увібрався у шкіру – одяг-
ніть шкарпетки з натурального 
матеріалу та насолоджуйтеся 
приємним відчуттям догляну-
тості шкіри.

День другий: Забуваємо 
про крем та беремо вазелін

На цьому етапі буде достат-
ньо змастити п`яти вазеліном. 
Чому саме ним, а не кремом? 
По-перше, тому що більшість 
швидкозаживляючих препара-
тів все ж таки виготовляються 
на основі вазеліну, а по–друге, 
цей косметичний засіб від-
мінно пом'якшує и зволожує 
шкіру будь-якої ділянки на-
шого тіла.

День третій: Спимо 
з яблуками на ногах

Купуємо свіжі яблука будь-
якого сорту. Чистимо та дрібно 

натираємо їх на тертці до стану 
рідкого яблучного пюре. Бере-
мо щільну тканину, накладає-
мо на неї виготовлену суміш 
та накладаємо на п'яти. Зверху 
обов'язково кладемо харчову 
плівку або поліетилен та за-
фіксовуємо все це широким 
пластирем. Побачите, що на 
ранок шкіра буде неймовірно 
ніжною!

День четвертий: 
Приймаємо ванночки 
з картопляними очистками

Якщо порада з яблочним 
пюре вам припала до душі, 
то картопляні ванночки так 
само не залишать байдужи-
ми. Для процедури вам зна-
добиться кастрюля з водою, 
куди треба буде покласти 
очистки з цього овоча. До-
дати туди насіння льону та 
варити на середньому вогні 
протягом 20 хвилин. Потім 
перелийте суміш у тазик, по-
чекайте, поки вона не охолоне 
до кімнатної температури. 
Лише тоді занурюйте кінців-
ки в тазик із приготовленою 
сумішшю. Також гарною іде-
єю буде додати якісь аромат-
ні трави, що мають проти-
запальний ефект. Приміром, 
шавлію, ромашку, календулу 
та звіробій.

День п̀ ятий: Найкращим 
помічником на завершаль-
ному етапі стане мед!

На ніч нанесіть на тріщини 
(можна повністю на п'яти) мед 
та надіньте на ноги поліети-
леновий пакет. Щоб уночі він 
випадково не злетів з ноги та 
не попсував постільну білизну, 
зафіксуйте його, одягнувши на 
ноги шкарпетки. Змивати су-
міш бажано аж зранку.

Звісно, ці поради піді-
йдуть лише в тому випадку, 
якщо маємо суто косметич-
ну та естетичну проблему. 
Якщо ж у вас виникають хоч 
якісь сумніви, що причина, 
яка викликала проблему трі-
щин на шкірі п`ят, пов̀ язана зі 
здоров̀ ям – негайно зверніться 
за консультацією до лікаря!

Актуальні поради 
жінкам: позбуваємся 
тріщин на п`ятах за 5 
днів у домашніх умовах

Поради господині
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Острів фантазій
Жанр: жахи, фантастика

Кажуть, що існує острів, на якому можуть 
втілити в життя будь-яку Вашу найбільш боже-
вільну фантазію. Кожна людина мріє потрапити 
до цього місця, і кільком хлопцям і дівчатам 
усе-таки пощастило там опинитися. Володіє 
цим, як він сам називає, "Островом фантазій" 
загадковий містер Рорк. Він може зробити все, 
що Ви забажаєте, тільки скажіть це. Цей острів 
знаходиться далеко від зовнішнього світу, на 
нього потрапляють тільки на літаку, так що ніх-
то не дізнається про Ваші найбільш приховані 
бажання. Ну і якщо щось піде не так, Вам також 
нікуди бігти. Що якщо господар острова разом 
зі своїми підопічними перетворюють мрії своїх 
постояльців у справжній кошмар?

Сенсації
Жанр: біографія, драма
Перед нашими очима історія найвпливові-

шої медіакорпорації всіх часів – Fox News. Цей 
світ ми побачимо очима трьох жінок: Кайли, 
Меджін і Гретхен. Їм довелося багато пройти 
для досягнень на своїй роботі, і найжахливіше 
з цього пов'язане з ім'ям однієї людини – Ро-
джера Ейлса. Ніхто ніколи не зменшував його 
заслуг у тому, що він заснував корпорацію, яка 
незабаром стала однією з наймасштабніших і 
найбільш успішних у світі. Але часом саме такі 
люди й користуються своєю владою... Ці троє 
жінок стали жертвами сексуальних домагань 
із боку Роджера, і вони про це не промовчали. 
Кайла, Меджін і Гретхен запустили ланцюг 
невідворотних подій, які вплинули на весь світ.

Гола правда
Жанр: комедія

Андрій – досить успішний хлопець. Тільки 
такі, як він, міг відкрити в Одесі новий роз-
важальний клуб із дуже цікавими та іннова-
ційними технологіями. На честь відкриття 
Андрій запрошує в гості вісім своїх друзів, 
щоб ті на власні очі побачили його дітище, 
протестували деякі "атракціони". А ж роз-
важитися є де – безліч кімнат, у яких можна і 
в "Мафію" зіграти, й у "Крокодила", і в багато 
що ще. Але найцікавіше місце в усьому за-
кладі називається "Детекторрум", у якому 
Вам буде дуже складно збрехати. Точніше 
неможливо. Тут Вам будуть ставити найпо-
таємніші запитання інтимного характеру, а 
детектор брехні скаже, чи правдиві ви. 

Особливі
Жанр: драма, комедія
Кожен день ми зустрічаємо десят-

ки, сотні, а то й тисячі людей, навіть не 
знаючи, хто вони такі, що в них є осо-
бливого. Й існує певний відсоток людей, 
які по-справжньому унікальні. Ми не 
завжди їх помічаємо, а часом і просто 
не хочемо помічати – це люди з аутиз-
мом. Вони зовсім не схожі на звичайних 
перехожих, і, повірте, у них непросте 
життя. Кожному з них шалено потрібна 
допомога, навіть проста увага. І є люди, 
які готові їм це давати, не вимагаючи 
нічого натомість. Це історія чоловіків, 
які роблять все можливе, щоб навчати 
дітей із аутизмом

Піца «Челентано» Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 23:00 (0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(0412) 57-36-25
(067) 357-36-25

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

вул. Шевченка, 126
г/р з 10:00 до 23:00

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера» вул. Старовільська, 29
г/р з 10:30 до 22:00 (0412) 42-60-86

Кафе «Таймир» просп. Незалежності, 11
г/р з 11:00 до 23:00 (063) 077-39-47

Піца «Челентано» вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00 (0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 10:00 до 22:00

(0412) 51-23-74
(050) 463-00-08

«Пивна ресторація
BeerЁza»

вул. Перемоги, 55
г/р з 11:00 до 24:00

(0412) 42-49-94
(063) 189-28-58

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

(0412) 42-22-69
(068) 786-28-88

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ


