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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Реконструкція скверу  
на Польовій: плюс 

кримінальне провадження, 
мінус – 10 млн з бюджету  с. 12-13

«Моя мета – об’єднати  
професіоналів», – Степан Нусбаум с. 3 с. 2

У понеділок у Києві за участі 
Президента України відбувся 
з’їзд партії «Слуга Народу». 
Було ухвалено рішення про 
участь у місцевих виборах 2020 
року. Також на з’їзді представили 
кандидатів на посади мерів  
обласних центрів.
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«Влада, на яку можна буде впливати 
не раз на п’ять років, а щодня». Про що 
казали на з’їзді партії «Слуга Народу»

Пропрезидентська 
політсила ухвалила 
остаточне рішення 
йти на вибори та 
представила своїх 
кандидатів на посади 
міських голів усіх об-
ласних центрів Украї-
ни. Жоден з кандида-
тів раніше не обіймав 
посаду міського голо-
ви й має гарну репута-
цію у своєму регіоні.

«Ми йдемо, щоб побороти 
корупцію і безглузде розпоря-
дження коштами місцевих гро-
мад!» – відкриваючи з’їзд партії 
«Слуга Народу» 31 серпня, сказав 
її голова Олександр Корнієнко. 
Пріоритетом партії він назвав 
боротьбу з корупцією, запрова-
дження інструментів контролю 
за місцевою владою та прямої 
демократії.

«Запровадити у містах і се-
лах реальне народовладдя через 
місцеві референдуми, контроль 
місцевих бюджетів громадою, 
можливість відкликання депу-
татів місцевих рад за народною 
ініціативою. Це вже все реально 
працює. Місцеві референдуми 
також запрацюють цього року», – 
сказав він.

За словами голови партії, на 
законодавчому рівні створені 
всі умови для того, щоб втілити 
реформи в життя.

«Українці мають отримати 
владу, близьку до людей, яка буде 
турбуватися про комфорт і зруч-
ність їхнього повсякденного жит-
тя. На яку можна буде впливати 
та контролювати не раз на п’ять 
років, а щодня, щохвилини. Вла-
ду, підзвітну й підконтрольну не 
олігархам, не місцевим кланам, 
а територіальній громаді, інтер-
есам усіх її мешканців», – підсу-
мовуючи, сказав Корнієнко.

Кан ди дати пі дтрима ли 
створення єдиної команди на 
всіх рівнях влади. Це допоможе 
уникнути боротьби між голо-
вою облдержадміністрації та 
міським головою, а депутати 
обласної ради та депутати ОТГ 
співпрацюватимуть заради роз-
витку регіону, а не ділитимуть 
ресурси.

Команда у містах
За посади міських голів об-

ласних центрів та деяких великих 
міст поборються такі кандидати.

Вінниця – Сергій Борзов
Дніпро – Сергій Риженко
Житомир – 
Віктор Євдокимов
Запоріжжя – 
Віталій Тишечко
Івано-Франківськ – 
Олександр Богачов
Київ – Ірина Верещук
Кривий Ріг – Дмитро Шевчик
Кропивницький – 
Ольга Ковальова-Алокілі
Львів – Тарас Кльофа
Миколаїв – 
Тетяна Домбровська
Одеса – Олег Філімонов
Полтава – Сергій Іващенко
Рівне – Віталій Коваль
Суми – Тетяна Рябуха
Слов’янськ – Ольга Алтуніна
Тернопіль – Віктор Гевко
Ужгород – Віктор Щадей
Харків – Олексій Кучер
Херсон – Юрій Кирилов
Хмельницький – Інна Ящук
Черкаси – Віталій Ільченко
Чернівці – 
Віталій Другановський
Чернігів – Юрій Тарасовець.

На думку кандидата на по-
саду міського голови Львова Та-
раса Кльофи, реформа децен-
тралізації дозволить підсилити 
унікальність кожного регіону та 
знайти ресурси для процвітання 
й розвитку.

«Україна – це великий пазл. 
Кожен регіон унікальний. Є ту-
ристичні та промислові, аграрні 
та індустріальні. Саме ми маємо 
зробити так, щоб цей пазл був 
красивим і гармонійним. Пар-
тії повинні дбати про добробут 
людей у місті та селі. А дискусії 
повинні розвертатися навколо 
того, яким саме шляхом зро-
бити життя людей кращим. 
І єдина команда на всіх рівнях 
влади забезпечить справжню 
єдність країни»,  –  наголосив 
Тарас Кльофа.

Сергій Риженко, кандидат 
на посаду міського голови Дні-
пра, розповів, що кожного дня 
бере відповідальність за життя 
своїх пацієнтів і готовий взяти 
відповідальність й за розвиток 
свого міста. Він працює головним 
лікарем Дніпровської лікарні 
ім. Мечникова, медики якої за 
роки війни на Донбасі врятува-
ли життя більш ніж 3000 наших 
бійців.

«Я сьогодні тут, бо маю со-
вість і вірю у нашу перемогу. 
Я дуже люблю Дніпро, все жит-
тя намагаюся щось зробити для 
людей. Я не хочу більше стика-
тися з хамством, з безвладдям 
і беззаконням. Я висуваюся на 
посаду міського голови, щоб 
обличчя влади Дніпра стало 
людянішим. Щоб ми змогли 
зробити нормальні дороги, хо-
роший громадський транспорт, 
якого так не вистачає в Дніпрі. 
Мета одна – зробити життя лю-
дей краще», – сказав він.

Кандидатка на посаду місько-
го голови Києва Ірина Верещук 
уже має досвід управління міс-
том Рава-Руська на Львівщині. 
Вона впевнена у команді, яка йде 
на вибори, й у тому, що кропіт-
кою щоденною роботою зможе 

змінити ситуацію на містах.
«До виборів залишилося 55 

днів. Це небагато. Але достатньо 
для тих, хто знає, що робити. 
Я дивлюся в очі моїм колегам 
і бачу силу. Силу для змін. Це 
і є наша з вами робота – зміни, 
на які чекають люди. Люди об-
рали нас рік тому, довіривши го-
лоси, задля змін. Ми прийдемо 
до влади й будемо відповідати 
за все, що відбувається у наших 
містах, візьмемо на себе від-
повідальність. Ми знаємо, що 
зможемо. Ми віримо, в те, що 
ми робимо. Ми кращі, ми інші, 
ми і є та зміна, на яку чекають, 
сподіваються і якій вірять. Ми 
не обіцяємо дива. Ми обіцяємо 
тиху щоденну кропітку працю. 
Ми любимо Україну, віримо в на-
шого Президента й один в одно-
го», – сказала Ірина Верещук.

Визначальні вибори
На з’їзді виступив прем’єр-

міністр Денис Шмигаль. Він 
сказав, що в Україні настав час 

величезних можливостей, які 
будуть реалізовані з користю 
для людей.

«Рік тому відбулася зміна 
політичного ландшафту. І ми 
маємо продовжити ці  змі-
ни. Люди повинні відчувати 
нове обличчя влади – не лише 
в центрі, але й на місцях. Вони 
повинні бачити людей, яким 
можна вірити, які не обманю-
ють і не вкрадуть, а виведуть усі 
громади на новий рівень. Тому 
уряд докладе максимум зусиль, 
щоб українці відчували синер-
гію влади в країні», – пообіцяв 
у своїй промові прем’єр.

А Президент Володимир 
Зеленський зі свого боку назвав 
майбутні місцеві вибори важли-
вими й визначальними.

«Ми точно знаємо, що наша 
країна може бути успішною 
тільки тоді, коли успішним буде 
кожен регіон. У центрі цієї іс-
торії – людина. Саме ти: киянин, 
галичанин, одесит, луганчанин 
або закарпатець – немає різни-

ці. Саме тобі вести свій рідний 
край до процвітання», – сказав 
глава держави. А також додав, 
що Україна – наш спільний дім, 
в якому всі хочуть мати достаток, 
процвітання та мир.

«Україна – це не міністри й 
не депутати, не голови ОДА, не 
мери, не агенти інших держав, 
не грантоїди, не радикали, не 
експерти, які сидять у соціаль-
них мережах і «знають» усе: як 
робиться і як треба. Україна – це 
ти. І давайте про це пам’ятати. 
І не тільки 25 жовтня. Давайте 
про це пам’ятати щодня», – під-
сумував Президент.

А голова Верховної Ради 
Дмитро Разумков закликав 
кандидатів бути чесними у своїх 
обіцянках. «Ті, хто буде сьогодні 
йти до людей, пропонувати себе 
в ролі представників місцевої 
влади, повинні пам’ятати, що 
завтра потрібно буде виходити 
на вулицю та дивитися людям 
в очі», – сказав він.

Олександр Корнієнко закли-
кав кожного українця прийти на 
виборчі дільниці 25 жовтня та 
проголосувати.

«Ми йдемо на вибори і за-
кликаємо кожного українця 
приєднатися до нас на цьому 
шляху і прийти на виборчі діль-
ниці 25 жовтня, щоб перезаван-
тажити місцеву владу, зробити 
її нарешті своєю. Щоб вже на-
ступного після виборів дня ми 
могли сказати кожному україн-
цю: це – твоя влада. Ти обираєш, 
ти впливаєш, ти контролюєш. 
Саме ти вирішуєш, яким бути 
твоєму місту чи селу, саме ти 
визначаєш своє майбутнє і май-
бутнє своєї країни. Адже Украї-
на – це ти», – сказав він.

Підготував Сергій Мішин

 Президент України Володимир Зеленський

 Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко
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«Моя мета – об’єднати  
професіоналів», – Степан Нусбаум

25 жовтня відбу-
дуться чергові вибори 
до місцевих рад.

Кожна громада обиратиме лю-
дей, котрі вершитимуть її долю 
наступні 5 років.

Тому дуже важливо для кож-
ного з нас вислухати кандидатів 
і правильно визначити, де розмова 
є щирою, правдивою, діловою, 
професійною, а де знову процвітає 
популізм.

Політична партія «Наш край» 
уже заявила про рішення висува-
ти своїх кандидатів на посади до 
місцевих рад.

Степан Нусбаум, очільник 
ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ», 
президент ФК «Звягель», діючий 
депутат обласної ради 4, 6 і 7 
скликань, котрий завоював довіру 
людей рідного краю, взявся очо-
лювати районний осередок цієї 
партії у Новограді-Волинському.

Що спонукало до такого рі-
шення? Які плани хоче реалізу-
вати ця авторитетна особистість 
у нашому краї і багато інших 
питань ставимо йому особисто.

�� Тож чому? Для чого? 
З якою метою Ви взяли на 
себе відповідальність за 
створення й очільництво 
партії у нашому районі?

• Питання просте, і відповідь 
буде такою ж. За стільки років де-
путатської діяльності я просто не 
можу стояти осторонь вирішення 
суспільних проблем. Це вже стало 
звичною справою – вислуховува-
ти людські проблеми, думати, як 

краще їх вирішити, слідкувати 
за життям громади і дбати про 
її розвиток. Не робити цього для 
мене рівнозначно, що жити у влас-
ному домі і не дбати про порядок 
у ньому. Саме тому я прийняв рі-
шення знову балотуватися. Я довго 
думав, з ким би міг співпрацюва-
ти. Адже йти у депутати можна, 
тільки представляючи якусь по-
літичну силу. Мені пропонували 
представляти на цих виборах 
різні партії, та я вирішив, що 
найбільш правильно буде зібрати 
власну команду. Стратегія партії 
«Наш край» полягає в тому, щоб 
кожна громада розвивала свою 
маленьку батьківщину. І мені це 
дуже імпонує! Ба більше, як ви-
явилось у процесі збору команди, 
однодумців у мене є багато. Тому 
кращі з кращих разом зі мною на 
ці вибори підуть як кандидати 
у депутати.

�� А кого ми зможемо 
побачити у числі Вашої 
команди: це будуть нові 
обличчя?

• Звісно, для когось дехто 
з моєї команди буде «новим об-
личчям», та для більшості – це 
давно відомі поважні люди. Під-
бираючи людей, я орієнтувався 
насамперед на те, наскільки вони 
успішні. Тому серед моїх однодум-
ців є підприємці, керівники під-
приємств, установ та організацій, 
військовослужбовці, котрі пока-
зали свою хоробрість всій країні. 
Усі вони у процесі становлення 
себе як керівника вже набили 
не один десяток гуль, пережили 
і перебороли багато випробувань 
і вийшли на високий рівень розви-

тку, а отже, мають чудовий досвід 
ведення господарства. А наша гро-
мада – це і є велике господарство, 
яким треба розумно керувати й 
опікуватись, і тільки тоді вона буде 
процвітаючою. На відміну від «но-
вих облич», котрих ледь не за ого-
лошенням набирали (пам’ятаємо 
минулі вибори), ці люди знають, 
що і як правильно робити. «Нові 
обличчя» уже обрали до Верхо-
вної Ради, і результат відсутній, 
тому потрібно братися за роботу 
фахівцям та професіоналам. Зараз 
моя мета – об’єднати професіона-
лів в одній упряжці (вибачте за 
вислів, та депутатство, коли воно 
відповідальне, інакше не назвеш) – 
стала реальністю.

�� Ви особисто на який 
пост плануєте балотува-
тися?

• Я вже маю чудовий досвід 
служіння народу депутатом облас-
ної ради. Я знаю механізм роботи 
цього органу влади, тому вважаю, 
що мої знання, вміння і навички 
найефективніше буде використати 
на посту депутата обласної ради.

�� Які плани і наміри 
Ви б хотіла реалізувати за 
термін наступної каденції?

• Планів багато, та будьмо ре-
алістами – говорити треба тільки 
про те, що є реальним для вико-
нання. Тож сміливо заявляю про 
своє бажання добудувати-таки 
наш хірургічний корпус. Адже 
коштів у нього вклали дуже бага-
то, і те, що ця недобудова просто 
стоятиме, буде першою причиною 
для сорому чиновників. Завдяки 
фінансуванню фонду регіонально-

го розвитку і спів фінансуванню 
місцевими бюджетами завершен-
ня будівництва цілком реальне.

Другий мій реальний до вико-
нання намір – розібратися зі сміт-
тям. Це просто жахливо, що у ХХІ 
столітті ми викидаємо відходи на 
сміттєзвалище. Моя мета – будів-
ництво сміттєпереробного заводу 
для первинної переробки сміття. 
Знову ж таки постає питання фі-
нансування, та маю сказати, що 
інвесторів, бажаючих охопити цю 
галузь, – вдосталь. Треба просто їх 
зацікавити у тому, щоб вони вкла-
дали кошти саме у наш проєкт.

Третє, з чим я йду в депутати, – 

розвиток автодорожньої інфра-
структури. На сьогодні із держав-
ного бюджету виділяються великі 
гроші на утримання і капітальний 
ремонт доріг. Та от моє завдан-
ня – зробити так, щоб ці кошти 
в обласному бюджеті рівномірно 
розподілили між районами.

І, звісно ж, найголовніше – це 
робота з виборцями. Дуже багато 
людей звертаються до мене за до-
помогою. Проблеми – абсолютно 
різні за характером, і з кожною 
я працюю окремо. Моє завдан-
ня – чути людей і допомагати що 
в моїх силах.

Можна ще багато розповіда-
ти про плани, роздумувати про 
високе і духовне, та я вже казав: 
будьмо реалістами. Я просто хочу 
бути чесним і відвертим зі своїми 
виборцями, а висмоктуванням обі-
цянок з пальця хай займаються 
інші.

�� Як вважаєте, чи прине-
суть ці вибори кардиналь-
ні зміни у наше суспільне 
життя?

– Знаєте, минулі (президент-
ські і парламентські) вибори 
показали, що країна готова до 
кардинальних змін. Та от в яку 
сторону? Це вже питання інше. 
Особисто я хочу, щоб цього разу 
люди обрали тих депутатів, котрі 
дійсно хочуть, можуть і знають, як 
зробити життя в Україні щасли-
вим! А це можливо тільки тоді, 
коли кожен з нас по всій державі 
дбатиме про рідний край!

�� Дякуємо за чесність 
і відвертість. І бажаємо 
успіхів у реалізації Ваших 
намірів!

Розмову вела Вікторія ЗИМНА

 Степан Нусбаум, депутат Житомирської облради, очільник   
     Новоград-Волинського осередку політичної партії «Наш край»
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На Житомирщині розслідують теракт  
на залізниці у Коростенському районі

Руслан Мороз

СБУ розслідує 
факт спроби підриву 
на Житомирщині 
потягу із вантажем 
паливно-мастильних 
матеріалів.

До правоохоронних органів 
31 серпня близько 15:20 надійшло 
повідомлення про пошкодження 
колії на перегоні Бехи-Сокорики 
у Коростенському районі Жито-
мирщини. На місце події виїха-
ли поліцейські, вибухотехнічна 
служба ГУНП області, працівники 
регіонального управління СБУ, ря-
тувальники, залізничники. Також 
виїхали слідчо-оперативні групи 
Коростенського відділу поліції та 
ГУ Нацполіції Житомирщини. Як 
з’ясувалося, під час руху потягу, 
який транспортував з Білорусі 64 
вагони із бензином і дизельним 
пальним, стався вибух, внаслідок 
якого деформовано рейки та по-
шкоджено залізничні шпали.

Був проведений ретельний 
огляд місця події та з’ясування 

обставин. Попередньо встанов-
лено, що під час руху вантажного 
потягу сполученням Калинкови-
чі – Коростень стався вибух на 
коліях та їх пошкодження. Вод-
ночас потяг, в якому перевозились 
нафтопродукти, пошкоджень не 
зазнав. Потерпілих немає.

Слідчі управління СБ України 
у Житомирській області розпо-
чали кримінальне провадження 
за фактом підриву залізничної 
колії, якою рухався вантажний 
потяг сполученням «Барбари – Ко-

ростень». На місці події працює 
спільна слідчо-оперативна група 
управлінь СБ України та Націо-
нальної поліції в Житомирській 
області, а також співробітники 
вибухо-технічної служби.

СБУ кваліфікувала вибух як 
теракт, адже обставини вчи-
нення злочину розслідуються 
слідчими органів безпеки за 
ч. 1 ст. 258 (терористичний 
акт) Кримінального кодексу 
України.

СБУ просить усіх можливих 
свідків терористичного акту по-

відомити на умовах конфіденцій-
ності будь-яку важливу для слід-
ства інформацію за телефоном 
гарячої лінії (0412) 47-21-52 та (096) 
563-02-07.

«На щастя, поїзд не пошкодже-
но. Це врятувало прилеглі села 
від катастрофи. Тримаю ситуацію 
на особистому контролі. На місці 
працюють слідчо-оперативні гру-
пи обласного управління СБУ та 
Національної поліції. Обставини 
вчинення злочину розслідуються 
за ч. 1 ст. 258 ККУ – теракт. Наразі 
вночі ремонтні бригади терміново 

ремонтують зруйновані колії. За-
лізничне сполучення буде віднов-
лено протягом декількох годин!» – 
поширив допис на своїй сторінці 
у фейсбуку голова Житомирської 
ОДА Віталій Бунечко.

Також розслідування кри-
мінального провадження за 
фактом скоєння терористич-
ного акту перебуває на контр-
олі прокурора області.

Пресслужба прокуратури Жи-
томирської області повідомляє, 
що за процесуального керівництва 
прокуратури Житомирської об-
ласті управлінням СБУ в області 
розпочато досудове розслідування 
у кримінальному провадженні за 
фактом скоєння терористичного 
акту на залізничній колії у Корос-
тенському районі.

Наразі проводяться першочер-
гові слідчі дії, із місця події вилу-
чені пластикові уламки, проводи, 
частина пошкодженої рельси для 
проведення відповідних експер-
тиз. Встановлюються обставини 
скоєння злочину та причетні до 
нього особи.

Досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні перебу-
ває на контролі прокурора Жито-
мирської області Олега Василіва.

Інформаційні табло, встановлені  
за бюджетом участі два роки тому, 
не витримали вуличних вандалів

Руслан Мороз

Інформаційні табло, 
встановлені за бюджетом 
участі два роки тому, 
не витримали вандалів, 
які регулярно трощать 
вартісну техніку.

Після того як на зупинках громад-
ського транспорту почали встановлю-
вати інформаційні табло, пройшло 
тільки два роки. Але на даний час 
більшість з них вже неодноразово ре-
монтувалися або так і стоять зламані.

Вже одразу після встановлення, 
наприкінці 2018 року, містяни помі-
тили, що табло інформування після 
першого ж снігопаду почали ржавіти, 
USB-порти для підзарядки мобіль-
ників практично миттєво покрились 
іржею. Після цього місцеві вандали по-
чали просто трощити кнопки виклику 
екстрених служб та бити скло. Тоді 
висловлювалася думка, що невідомо 

скільки витримають нові технології 
у боротьбі з природними стихіями 
у Житомирі, бо досвід житомирян 
підказує, що всі нові технології у Жи-
томирі довго не живуть.

Наприклад, на тролейбусній зу-
пинці по вулиці Довженка втретє від-
ремонтували зламане інформаційне 
табло. Незрозуміло. в який саме спосіб 
було його пошкоджено, але на зупинку 
часто заїжджають вантажні автомобілі 
до торгових точок, які розташовані 
саме там. Нікого не бентежить безпека 
пасажирів, що очікують транспорт на 
зупинці. На самому табло встановлена 
камера відеоспостереження, та чи за-
фіксувала вона момент пошкодження, 
нам встановити не вдалося. Тому яка 
з неї користь, невідомо.

На зупинці в районі агроколеджу 
також потрощено скло. На зупинці, 
що біля ринку на Богунії, пошкоджено 
світлодіодне табло. Що саме воно пока-
зує, прочитати фактично неможливо.

Тож, на жаль, песимістичні прогно-
зи, які висловлювалися одразу після 
встановлення табло, збулися повністю.

Скільки завгодно можна дорікати 
владі на погану роботу, але що змушує 

самих жителів міста трощити все, що 
попадеться під руку, – питання рито-
ричне.

Така ж проблема з року в рік іс-
нує зі щойно висадженими квітами на 
клумбах міста. Після висадки частина 
квітів одразу викрадається.

В області зафіксовано 
68 летальних випадків 
від COVID‑19

На Житомирщині зареєстровано 
ще три летальні випадки від корона-
вірусної інфекції.

Про це повідомляє Житомирський облас-
ний лабораторний центр. Так, від ускладнень, 
викликаних коронавірусною хворобою, помер 
70-річний житель Ружинського району, 62-річна 
жителька Баранівського району та 71-річний 
житель Попі льн янського район у.  Пацієнти 
мали супутні патології,  які ускладнили пере-
біг хвороби. Лікарі докладали всіх зусиль, аби 
допомогти пацієнтам, та, на жаль, хвороба ви-
явилася сильнішою.

На Житомирщині всього випадків (з нарос-
таючим підсумком) –  3382.

Одужало всього –  1902 .  Померло всього – 
68.  За добу надійшло повідомлення про під-
озру –  78.  Всього підозр (з наростаючим під-
сумком) –  4922. Всього проведено досліджень за 
добу лабораторією ОЛЦ –  323. Всього проведено 
досліджень (з наростаючим підсумком) лабора-
торією ОЛЦ –  29065.

В Україні станом на 1 вересня –  123 303 ла-
бораторно підтверджені випадки COVID-19, 
з них –  2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 2088 нових випадків. 
Загалом проведено 1 506 655 тестувань методом 
ПЛР. Усього за добу одужали 688 пацієнтів.
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Олександр Данилевич: «Радикальна партія  
не дозволить владі знищити малий і середній бізнес»

Підприємництво є ру-
шієм будь-якої економіки. 
Задля розвитку і процвітан-
ня країни влада повинна 
створювати сприятливі 
умови для ведення малого 
та середнього бізнесу. Адже 
саме він стимулює розви-
ток конкуренції, що змушує 
великі компанії запрова-
джувати нові технології та 
покращувати виробництво. 
Про ефективний план роз-
витку підприємницької 
діяльності та про головні 
виклики, які наразі стоять 
на шляху у малого і серед-
нього бізнесу, розповів пред-
ставник Радикальної партії 
Олега Ляшка – Олександр 
Данилевич.

Саме сьогодні, в період пандемії коро-
навірусу, середній і малий бізнес відчуває 
повний занепад та зволікання влади на 
проблеми в даному секторі. Влада під-
тримує і надає можливості для розвитку 
олігархічних структур великого бізнесу. 
Прикладом цього є робота великих супер-
маркетів, ресторанів та підприємств, які 
належать олігархічним і владним струк-
турам, хоча зростання економіки України 
в основному залежить від розвитку малого 
і середнього бізнесу. Це нові робочі місця 
і скорочення безробіття, активізація інно-
ваційних процесів, розвиток конкуренції, 
швидке насичення ринку товарами та по-
слугами, відкрита податкова політика, яка 
надасть можливість не приховувати свої 
доходи і сплачувати податки, збільшити 
кількість робочих місць і надати можли-

вість молоді працювати у себе в Україні, 
а не побиватися в чужих країнах за раху-
нок мізерного заробітку, втрачаючи сім’ї, 
родини та свою неньку Україну.

Як зазначає радикал, світовий досвід 
і практика господарювання доводять, що 
саме існування і взаємодія великих, серед-
ніх і малих підприємств, їх природньо 
регульоване оптимальне співвідношен-
ня становлять характерну рису ринкової 
економіки. Як особливий сектор ринкової 
економіки мале і середнє підприємництво 
здійснює швидку сукупність витрат, широ-
ку свободу ринкового вибору, забезпечує 
насичення ринку товарами, послугами та 
додатковими робочими місцями, сприяє 
послабленню монополізму в економіці, за-
безпечує стабільність суспільства і гарантії 
незворотності руху до ринку.

Олександр Данилевич переконаний, 
що розвиток малого та середнього бізнесу 
відповідає загальносвітовим тенденціям 
до формування гнучкої змішаної еконо-
міки, поєднанню різних форм власності 
та адекватної їм моделі господарства, 
в якій реалізується складний синтез 
конкурентного ринкового механізму 
і державного регулювання великого, се-
реднього і дрібного виробництва. І якщо 
великий бізнес – це основа, вісь сучасної 
економіки, то все різноманіття дрібного 
і середнього підприємництва – це до-
даткова ключова структура господарської 
діяльності країни.

«Малий і середній бізнес – це системна 
господарська діяльність малих підприємств 
будь-якої форми власності, яка проводиться 
на власний ризик задля отримання при-
бутку, якого і позбавляє державна політи-
ка наших громадян, прикриваючись при 
цьому державними програмами, які не 
діють і не дають ніяких гарантій для на-
ших громадян», – стверджує представник 
Радикальної партії. Проте законодавче не-
виділення малого бізнесу в окремий специ-
фічний сектор національної економіки при-
зводить до невикористання потенційних 
можливостей цього сектору на державному 
рівні. На шляху розвитку малого бізнесу 
постають численні проблеми, обумовлені як 

об’єктивними факторами загального стану 
економіки, так і суб’єктивними соціально-
психологічними факторами.

За словами Олександра Данилевича, 
саме Радикальна партія Олега Ляшка має 
на меті створення відповідної нормативно-
правової бази, а саме: прискорення при-
йняття Закону України «Про державну 
підтримку малого підприємництва», роз-
робка та прийняття Закону України «Про 
приватну власність», мета якого полягає 
у визначенні правових засад приватної 
власності, забезпеченні правового захисту 
та недоторканності приватної власності; 
прийняття Закону України «Про лізинг», 
що значною мірою не тільки визначало б 
правові та економічні засади щодо лізингу, 
а й стимулювало б інвестиційну діяльність 
новими методами фінансової підтримки 
підприємств; розробити та прийняти 
цільові і регіональні програми розвитку 
та підтримки малого підприємництва 
з відповідним фінансовим та організацій-
ним забезпеченням; впровадити єдину 
вертикальну систему органів виконавчої 
влади з питань малого підприємництва 
від Кабінету Міністрів України до облас-
них, районних державних адміністрацій; 
розробити єдину систему реєстрації та 
легалізації суб’єктів підприємництва; удо-
сконалити мережу та підвищити дієвість 
роботи громадських об’єднань малого 
підприємництва, внести зміни та допо-
внення до Закону України «Про систему 
оподаткування» та інші закони, в яких пе-
редбачити: скорочення кількості зборів та 
відрахувань, перехід на єдиний сукупний 
податок, введення системи патентів для 
громадян-підприємців (фізичних осіб), 
звільнення від оподаткування частини 
прибутку (доходу), що спрямовується на 
рефінансування суб’єктів малого підпри-
ємництва; передбачити використання дер-
жавних кредитних ліній для підтримки 
малого підприємництва із зазначенням 
середнього розміру позики, процентної 
ставки та секторів кредитування за умови 
створення нових робочих місць; створити 
спеціалізовану банківську установу або 
установи з кредитування малого підпри-

ємництва; розробити механізм цільового 
використання коштів Фонду сприяння 
зайнятості населення на розвиток мало-
го підприємництва; впровадити порядок 
кредитування малого підприємництва 
комерційними банками під гарантії бю-
джетних коштів; забезпечити надання 
малим підприємствам, що підпадають 
під державні цільові програми підтримки 
малого підприємництва, державних гаран-
тій, у тому числі у вигляді високоліквідних 
державних боргових зобов’язань.

Натомість команда Радикальної партії 
вже зареєструвала закон «Купуй українське, 
плати українцям», зазначає Олександр Ва-
лентинович, в якому прописано, що треба 
робити, щоб український бізнес став з колін. 
Радикальна партія Олега Ляшка має чіткий 
план відродження української економіки, 
розвитку підприємництва, фермерства, 
саме тому ми зможемо досягнути еконо-
мічного зростання країни та забезпечити 
високим рівнем добробуту громадян. Ініці-
ативи радикалів націлені на захист малого 
і середнього бізнесу в Україні, покращують 
становище бюджетників і загалом стосу-
ються кожного українця.

Ніяких багаторазових рушників, м'яких іграшок  
та килимів: у МОЗ роз'яснили, як повинні працювати 
дитсадочки в період карантину

Для безпечного 
перебування дітей 
у дитсадках Міністер-
ство охорони здоров’я 
розробило і затверди-
ло тимчасові рекомен-
дації щодо організації 
роботи дошкільних 
закладів.

Про це повідомив міністр 
охорони здоров’я Максим Сте-
панов на щоденному брифінгу 
31 серпня.

Розроблені МОЗ рекомен-
дації, зокрема, передбачають 
обов’язковий температурний 
скринінг працівників закладу 
перед початком роботи. Вихо-
вателі вранці повинні приймати 
дітей від батьків на території 
закладу, але за межами будів-
лі, і так само передавати дітей 

батькам увечері. За словами мі-
ністра, в дошкільних закладах 
забороняється використання 
багаторазових тканинних руш-
ників, м’яких іграшок, килимів 
з довгим ворсом, проведення 
масових заходів та батьківських 
зборів, також не можна заходи-
ти у приміщення у вуличному 
взутті.  Всі протиепідемічні 
заходи для дітей мають бути 
організовані в ігровій формі, – 
зазначають у МОЗ.

 Представник Радикальної партії  
     Олега Ляшка – Олександр Данилевич
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У Житомирі під час виборчого процесу 
поліція працюватиме посилено,  
проте буде політично нейтральною

Валерія Наумова

Під час місцевих виборів, 
що відбудуться у Житоми-
рі 25 жовтня, поліція облас-
ті вестиме посилену робо-
ту, проте буде політично 
нейтральною стосовно 
представлених партій та 
політичних діячів.

Про це повідомили під час брифінгу, 
що відбувся у четвер, 27 серпня, за участі 
начальника ГУНП в Житомирській області 
Юрія Олійника та координатора Грома-
дянської мережі ОПОРА в Житомирській 
області Тараса Чмута.

Поліція Житомирської області забез-
печуватиме порядок під час виборчого 
процесу та стежитиме за дотриманням 
виборчого законодавства.

«Наше головне завдання як поліції – за-
безпечення порядку проведення виборчо-
го процесу. Ми рівновіддалені від усіх по-
літичних сил. Наш напрям – забезпечення 
чесних, справедливих виборів», – наголосив 
Юрій Олійник.

�� Загалом на території області 
функціонуватиме:

• Житомирська обласна територіальна 
виборча комісія;

• 4 районні ТВК: Бердичівська, Жи-
томирська, Коростенська та Новоград-
Волинська;

• 1437 дільничних виборчих комісій.
«Цього роки Громадянська мережа 

ОПОРА проводить довготермінові та ко-
роткотермінові спостереження за вибор-
чим процесом, який розпочався 15 серпня 
і триватиме до визначення підсумків ре-
зультатів виборів в усіх населених пунктах. 
У нас працює команда довготермінових 
спостерігачів у кожному з новоутворених 
районів, а також у Житомирі.

Ми також будемо розгортати мережу 
короткотермінових спостерігачів, це буде 
близько 100 людей, які працюватимуть 
в межах всеукраїнської вибірки для про-
ведення паралельного підрахунку голосів, 
а також будуть забезпечувати контроль 
діяльності територіальних виборчих ко-
місій протягом декількох діб прийому 
і опрацювання виборчої документації від 
дільничних виборчих комісій», – пояснив 
Тарас Чмут.

Також під час брифінгу нагадали, що 
за порушення виборчого законодавства 
передбачено адміністративну та кримі-
нальну відповідальність.

Змінюється 
схема руху 
автобусного 
маршруту № 3 
«Корбутівка – 
Богунія»

Про це повідомляє управ-
ління транспорту і зв’язку 
Житомирської міської ради.

Зазначається, що з 28 серпня змінюєть-
ся схема руху автобусного маршруту № 3 
«Корбутівка-Богунія», а саме: в напрямку 
з Корбутівки до мікрорайону Богунія за 
маршрутом «Гідропарк – майдан Соборний – 
вул. Перемоги – проспект Миру»; в напрямку 
з Богунії до мікрорайону Корбутівка без 
змін по маршруту «проспект Миру – вулиця 
Перемоги – вул. Домбровського – вул. По-
кровська – вул. Львівська – вул. Небесної  
Сотні – вул. Київська – Гідропарк».

Унікальний скарб знайшли у Городниці на Житомирщині – 
32 срібні монети часів Київської Русі Володимира Великого

Руслан Мороз

У Житомирській області 
біля селища Городниця 
36-річний місцевий житель 
знайшов 32 срібні монети, 
датовані приблизно тисяча 
шістнадцятим роком.

Він пішов у ліс по пісок для ремонту 
і тільки копнув лопатою, як посипався мета-
левий дріб'язок. Фото знахідки чоловік скинув 
знайомим, а ті переслали історику. Виявило-
ся, що знайдені монети – срібники Володи-
мира Святого і Святополка Ярополковича. 
Історики вже назвали знахідку сенсацією.

Вже 28 серпня 2020 року на своїй сторін-
ці у соціальній мережі Facebook про цінну 
знахідку повідомив голова Житомирської 
обласної державної адміністрації Віталій 
Бунечко: «Знахідка, яка увійде у підручни-
ки історії. Вперше за 95 років на території 
Житомирщини знайдено скарб – найперші 
монети, які карбувалися на Русі-Україні 
тисячу років тому!

Саме таку радісну та хвилюючу новину 
отримав від представників Городницької 
громади. На місці мав нагоду познайоми-
тися з відомим істориком, колегою по фаху 
Олександром Алфьоровим, який курує 
напрям вивчення нещодавно знайдених 
монет. На його думку, знайдені 32 монети 
є національним скарбом, який дозволяє 
відкрити нові сторінки української історії та 
дізнатися про побут людей, що проживали 
на цих територіях.

За результатами попереднього вивчення 
27 монет карбувалися за часів князя Во-
лодимира Великого та 5 монет – за князя 

Святополка в межах Києва та Чернігова. 
Помітною ознакою є тризуб, що свідчить 
про існування потужної держави в ті часи.

Також у ході нашого огляду дорого-
цінних монет до нас приєднався житель 
Городниці Сергій, що знайшов цей «горо-
дницький» скарб. Його історія доволі про-
ста – ранкова риболовля, яка завершилась 
всеукраїнським відкриттям!

Попередньо домовлено, що сьогодні 
монети будуть направлені до Житомир-
ського обласного краєзнавчого музею, де 
перебуватимуть під ретельною охороною».

«За останні 100 років це найбільший 
скарб монет, який був знайдений. Надзви-
чайно важлива знахідка», – розповів науко-
вий співробітник Інституту історії України 
НАН Олександр Алфьоров: «Вийшли на 
зв'язок знайомі знайомих і сказали, що за 
абсолютно побутових обставин знайдені 
ці монети». Про це він написав у Facebook.

Також у статті, яку оприлюднив сайт 
«ВВС News Україна», історик описав корот-
ку версію походження цих монет. Знахідку 
вже назвали «Городницьким скарбом». Їй 
може бути більше тисячі років.

Утім, істориків дивує ще й те, що лю-
дина, яка її виявила, вирішила самостійно 
передати монети державі. Тепер на них 

чекає очистка та реставрація у Житомир-
ському краєзнавчому музеї.

У розмові з BBC News Україна Алфьоров 
повідомив більше деталей. Виявилось, що 
монети випадково знайшов рибалка Сергій 
Комар, який хотів накопати піску додому.

На запитання, звідки могли взятися 
монети у Городниці, Олександр Алфьо-
ров відповів: «Скарби бувають двох типів: 
ситуативно заховані у якихось критичних 
ситуаціях чи ті, які поступово і спеціально 
накопичували. Вочевидь, тут мова йде про 
сховані монети у критичній ситуації».

Монети дуже давні, але князівська сим-
воліка на них проглядається. Відомо, що 
на березі річки Случ в районі Городниці 
колись знаходили римські монети. А біля 
сусіднього села Ходурки є залишки курганів 
ятвягів. Це слов'янізоване балтське плем'я, 
що жило тут в часи Русі.

Також за кілька десятків кілометрів 
вверх по течії Случі було давньоруське лі-
тописне місто Звягель (Возвягель). Тепер це 
околиці Новограда-Волинського.

«Верхня часова межа знайдених монет – 
1019 рік», – відзначає Олександр Алфьоров. 
Він додає, що для України це унікальна по-
дія, адже «срібники» не знаходили більше 
ста років.

 Монети дуже давні, але князівська
     символіка на них проглядаєтьс
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«Карантин, отмєна» – як житомирська влада 
організувала масовий фестиваль до Дня міста

Руслан Мороз,  
     Валерія Наумова

По всій Україні 
кількість хворих на 
коронавірус стрімко 
зростає, проте владу 
Житомира це не дуже 
й то хвилює.

Чому не хвилює? Ну як міні-
мум тому, що житомиряни про-
голосували проти проведення 
Дня міста, оскільки це недоціль-
но в умовах карантину, а міський 
голова Сергій Сухомлин та чле-
ни виконавчого комітету одразу 
після питання про продовження 
карантину до 31 жовтня погоди-
ли проведення фестивалю «День 
житомирян».

«У цей день не вітають міс-
то, у цей день вітають містян. 
Житомиряни всіх країн та міст, 
єднайтеся. Ти живеш у цьому 
місті – тоді ми вітаємо тебе», – 
презентувала даний фестиваль 
начальниця управління культури 
Ілона Колодій.

Яка іронія – питання про ка-
рантин, а потім – погодження 
гуляння, на яке ще й запросили 
відому українську співачку Jerry 
Heil.

Геніально! Організовува-
ти концерт за участі відомої 
співачки на території біля кі-
нотеатру «Жовтень», де й так 
небагато місця, а з урахуван-
ням ажіотажу там буде натовп, 
який заблокує ще й вулицю 
Михайлівську і усі вулиці по-
руч із сценою, як ми це спо-
стерігаємо щороку.

На що сподівається влада 
міста? У програмі заходу також 
зазначено, що працюватиме 
фуд-корт під відкритим небом 
на Новому бульварі, де під час 
фестивалю ходитиме купа лю-
дей. Це максимальне недотри-

мання карантинних умов, і це 
все з дозволу влади міста.

«Даний проєкт за основу», – ви-
голосив Сергій Сухомлин під час 
засідання виконавчого комітету 
у понеділок, 31 серпня.

Члени виконкому ініціативу 
проведення «Дня житомирян» 
підтримали. Звичайно, що нам 
коронавірус, що нам здоров’я лю-
дей, коли гуляння важливіші.

«Хворійте на здоров’я», – немов-
би кажуть вам у Житомирській 
міській раді.

В обласній державній адмі-
ністрації наголосили, що прове-
дення масових заходів повинно 
бути обмежене з дотриманням 
протиепідемічних заходів.

«Уже прийняте рішення 
щодо проведення комісійного 
розгляду щодо проведення да-
них заходів. Сьогодні Житомир 
у нас перебуває у “жовтій зоні”, 
тому проведення масових заходів 
повинно бути обмежене з дотри-
манням тих протиепідемічних 
заходів, які рекомендують для 
даної зони», – зазначив началь-
ник управління охорони здоров’я 
Житомирської ОДА Микола 
Суслик.

Журналісти редакції «20 хви-
лин» провели опитування серед 
житомирян і дізналися їхнє став-
лення до проведення масових за-
ходів в умовах карантину.

«Я не радила б. Я регуляр-
но дивлюся виступи міністра 
охорони здоров’я України, і він 
роз’яснює, що спалахи захворю-
вань від коронавірусу відбувають-
ся саме після проведення масових 
заходів. Треба берегтися поки що. 
Кожен день все більше і більше 
хворіє. Можна ще посидіти вдо-
ма. Молодь не хоче сидіти вдома, 
а старші люди сидять і дотриму-
ються карантину», – ділиться Ганна 
Олексіївна.

«Я вважаю, що День міста про-
вести потрібно, оскільки це буває 
один раз у рік, багато тут живе 
тих, хто тут народився, для них 
це – велике свято, яке багато для 

них означає. Ніхто не винен, що 
зараз карантин, святкування по-
трібно проводити. Можна зроби-
ти все з дотриманням карантин-
них вимог. Видавати одноразові 
маски, виставити поліцію для 
контролю, створити дистанцію, 
щоб це все було розумно зробле-
но», – коментує Богдан.

«Звичайно, така ситуація 
у нашій країні зараз. Якщо вони 
проголосували “за”, то тут вже ні-
чого не зробиш. Звісно, хочеться 
розваг, веселощів, як і всій молоді, 
але потрібно бути обережними, 
дотримуватися правил, бо наступ-
ного разу може не бути. Ми зараз 
порозважаємося, а потім почне 

розповсюджуватися хвороба далі, 
а потім що? Не вийде вже пороз-
важатися…», – наголошує Дмитро.

Скільки коштує  
попсовий піар мера?

Як це все погоджується з по-
гіршенням епідеміологічної 
ситуації в Житомирі, початком 
навчального року з 1 вересня та 
після скандалу з недотриманням 
заходів епідеміологічної безпеки 
на авіафесті у Житомирі? Склада-
ється враження, що міська влада 
вирішила зірвати навчальний про-
цес та виборчий процес у місті 
Житомирі та ще на цьому гро-

шенят заробити перед виборами.
Як зазначено у рекламних стат-

тях українських ЗМІ, співачка Jerry 
Heil стала фіналісткою національ-
ного відбору на Євробачення-2020. 
Вона разом з гуртами «KRUTЬ», 
«Gо-A» набрала більше всього 
голосів від журі та глядачів.

4 квітня 2019 року Яна Шема-
єва, більш відома як Jerry Heil, 
випустила трек «Охрана, отмє-
на». За кілька днів виявилося, 
що це справжній вірусний хіт: 
іронічний, з емоцією, яка близька 
і зрозуміла всім, готовими мема-
ми в тексті, сучасним саундом та 
винахідливим приспівом – який 
до того ж легко запам’ятати. За 
два місяці відео набрало 1,8 міль-
йона переглядів.

Національний відбір на Євро-
бачення-2020 подивилась рекорд-
но мала кількість глядачів – майже 
345 тисяч. Якщо порівняти з міль-
йонними переглядами за минулі 
роки, то це просто сльози нашого 
шоу-бізнесу.

Далі переходимо на сайт для 
організаторів концертів Event 
Master та дивимося на середні 
ціни для кавер-гуртів. Середня 
ціна від 15 до 25 тисяч гривень за 
шоу, тобто кавер-гурти не дуже 
можуть сподіватися на високі 
гонорари. Але ж там є за кодом 
послуги № 12416 музичний гурт 
«Jerry Heil».

Зазначена ціна від $2500, що 
відповідає за курсом долара май-
же 68 тисячам гривень + технічний 
та побутовий райдер.

Де логіка таких дій міської 
влади – невідомо. Щодня кількість 
хворих на коронавірус збільшуєть-
ся, і чому у Житомирі так нехту-
ють здоров’ям містян, влаштову-
ючи подібні дійства, – ми можемо 
лише здогадуватися. Можливо, 
хтось хоче заробити, а, можливо, 
хтось хоче піару. У будь-якому ви-
падку залишайтеся вдома в здо-
ровому глузді і подалі від інфекції 
COVID-19. А якщо навіть і закор-
тить подивитися на Jerry Heil 
вживу, то вдягніть хоча б маску.

В Україні підвищать оплату праці бюджетників
Уже 1 вересня в Укра-

їні підвищать посадові 
оклади бюджетників.

Відповідне рішення ухвалив Ка-
бінет Міністрів у зв'язку з підвищен-
ням на законодавчому рівні розміру 
мінімальної заробітної плати з 4 723 
до 5 000 грн. Про це повідомляють на 
сайті «Osvita.UA».

Зазначається, що цим рішен-
ням встановлюється посадовий 
оклад працівника 1-го тарифного 

розряду Єдиної тарифної сітки 
у розмірі 2 225 грн, що у співвід-
ношенні з розміром мінімаль-
ної заробітної плати 5 000 грн 
буде становити 44,5 відсотка 
(2 225 грн/5000 грн), а також – роз-
мірів посадових окладів за всіма 
розрядами ЄТС, розрахованих ви-
ходячи з нового розміру посадово-
го окладу працівника 1 тарифного 
розряду.

За словами міністра розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства Ігоря Петрашка, рішення уря-

ду дозволить не допустити збільшення 
розриву між ставкою 1-го тарифного 
розряду і новим розміром мінімаль-
ної заробітної плати, що з 1 вересня 
становитиме 5 000 грн.

Уряд доручив керівникам установ, 
закладів та організацій окремих га-
лузей бюджетної сфери забезпечити 
диференціацію заробітної плати, 
використовуючи доплати, надбавки, 
премії залежно від складності, відпові-
дальності та умов виконуваної роботи, 
кваліфікації працівника, результатів 
його праці.
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Взяв покататися авто 
і не повернув

Ружинські поліцейські 
затримали жителя сусід-
нього району, який викрав 
автомобіль товариша.

30 серпня у с. Звинячому на Ружинщи-
ні було викрадено автомобіль ВАЗ-2102, 
що належить жителю Вінниччини. По-
ліцейські розшукали транспортний за-
сіб та затримали причетного до його не-
законного заволодіння. Про це йдеться 
у повідомленні відділу комунікації поліції 
в Житомирській області.

Нині триває досудове розслідування. 
За словами 62-річного заявника, він лишив 
свій автомобіль поблизу багатоквартирно-
го будинку у с. Звинячому, не забравши 
ключі із замка запалювання, та ненадовго 

відійшов у справах. У ВАЗівці перебував 
його знайомий. Повернувшись, власник не 
застав на місці свій автомобіль та повідо-
мив до поліції. Правоохоронці розпочали 
першочергові заходи для встановлення 
місця перебування транспортного засобу 
та причетного до незаконного заволодіння 
ним. У результаті виявили ВАЗівку на по-
льовій дорозі неподалік с. Чорнорудки. 
У самому з селі розшукали й 50-річного 
жителя Бердичівського району, який 
зізнався, що сів за кермо автівки свого 
знайомого, аби покататися. Нині триває 
подальше з’ясування всіх обставин. Чин-
ним законодавством таке правопорушення 
карається позбавленням волі на строк від 
5 до 8 років – йдеться у повідомленні від-
ділу комунікації поліції в Житомирській 
області.

Сімейна трагедія на 
Коростенщині: дружина 
вбила чоловіка

Уночі 30 серпня до полі-
ції надійшло повідомлення 
про завдання поранення 
жителю с. Білошиць Корос-
тенського району.

У приватному будинку було виявлено 
загиблого 51-річного господаря з ушко-
дженням грудної клітини.

За підозрою у нанесенні смертельної 
травми поліцейські затримали його дру-
жину. Триває досудове розслідування, 
інформує відділ комунікації поліції Жито-
мирської області. На місці події працювала 
слідчо-оперативна група Коростенського 

відділу поліції. Тіло 51-річного жителя с. 
Білошиць виявили у його будинку. Під час 
огляду поліцейські зафіксували наявність 
поранення у ділянці грудної клітини за-
гиблого. Відтак було призначено судово-
медичну експертизу для встановлення 
причин смерті чоловіка.

Водночас поліцейські опитали місцевих 
жителів, вилучили низку речових доказів 
з місця події. Попередньо встановлено, що 
між загиблим та його 57-річною дружиною 
виник конфлікт у місцевій крамниці, де 
та працювала. Під час сварки жінка за-
вдала чоловікові ножове поранення, а той 
встиг дійти до дому, що розташований 
неподалік, де помер. Жінку поліцейські 
затримали у порядку ст. 208 (затримання 

уповноваженою служ-
бовою особою) КК 
України. Слідчі ого-
лосили їй про підозру 
у вчиненні криміналь-
ного правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 
ст. 121 (умисне тяжке 
тілесне ушкодження) 
КК України. Судом 
жінці обрано запо-
біжний захід у вигляді 
тримання під вартою. 
Нині триває подальше 
досудове розслідуван-
ня. Законодавством 
такі протиправні дії 
караються позбавлен-
ням волі на строк від 7 
до 10 років.

На Житомирщині судитимуть  
міського голову та його спільників

За даними слідства, 
кримінальне право-
порушення скоєне 
у грудні 2018 року. Про 
це повідомляє проку-
ратура Житомирської 
області.

За процесуального керівни-
цтва Коростенської місцевої про-
куратури завершене досудове 
розслідування у кримінальному 
провадженні за фактом заволодін-
ня (розтрати) бюджетних коштів, 
підроблення документів та вико-
ристання завідомо підроблених 
документів міським головою, де-
путатом-підприємцем та директо-
ром приватного підприємства під 
час капітального ремонту дороги.

Обвинувальний акт скеровано 
до суду. Міський голова, достовір-

но знаючи, що підрядник не ви-
конав належний обсяг будівельних 
робіт з капітального ремонту до-
ріг у місті, все ж, за попередньою 
змовою із директором цього під-
приємства, підписав завідомо не-
правдиві офіційні документи про 
закінчення такого ремонту.

«Діючи за аналогічною схе-
мою, аби приховати попередні 
зловживання, міський голова 
провернув оборудку з іншим при-
ватним підприємцем – депутатом 
міської ради, підписавши з ним 
підроблені документи про вико-
нані послуги з технічного нагляду, 
завищивши їх вартість. Унаслідок 
зловживань фігуранти справи за-
володіли коштами міської ради на 
загальну суму понад 645 тис. грн, 
що є особливо великим розміром. 
Обставини скоєння злочину по-
вністю підтверджені належними 
та достатніми доказами в сукуп-
ності, зібраними у ході досудового 

слідства. З метою забезпечення 
відшкодування завданих місцево-
му бюджету збитків та можливої 
конфіскації майна ухвалою суду 
накладено арешт на 5 автомобі-
лів, 2 гаражі, 2 земельні ділянки 

та садовий будинок, на загальну 
суму майже 2 млн грн. Викрито 
і задокументовано порушення 
за процесуального керівництва 
Коростенської місцевої прокурату-
ри місцевим відділенням поліції 

ГУНП в області, за оперативного 
супроводу співробітників УСБУ 
в області. Публічне обвинувачен-
ня підтримуватиме Коростенська 
місцева прокуратура», – йдеться 
у повідомленні.
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Відновне правосуддя 
на Житомирщині:  
робота на результат

На Житомирщині активно 
впроваджується проєкт «Про-
грама відновлення для непо-
внолітніх, які є підозрюваними 
у вчиненні злочину». Вже є пер-
ша заява про участь у програмі.

Хлопець підозрювався у вчи-
ненні крадіжки (ч. 1 ст. 185 Кри-
мінального кодексу України). 
Максимальне покарання за цією 
статтею передбачає позбавлення 
волі на строк до 3 років.

Отримати другий шанс хлоп-
цю та не потрапити за грати чи 
отримати умовний термін до-
помогла участь у проєкті «Про-
грама відновлення для непо-
внолітніх, які є підозрювани-
ми у вчиненні злочину» (далі 
Програма, – прим. автора). 
Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги у Житомирській 
області видав доручення ад-
вокатці Наталії Нагорній, яка 
співпрацює із системою БПД та 
стала посередником у справі. 
За допомогою медіації сторони 
примирились, хлопець виба-
чився перед потерпілою та від-
шкодував матеріальну шкоду.

• Відновне правосуддя – це 
альтернатива каральному пра-
восуддю. Для потерпілих це 
можливість отримати компенса-
цію матеріальних чи моральних 
збитків. Для кривдника, який 
вперше вчинив злочин невели-
кої або середньої тяжкості, – не 
отримати судимість, переосмис-
лити свій вчинок та виправити 
помилки, – наголошує Наталія 
Радушинська, заступниця ди-
ректора Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Житомир-
ській області.

Нагадаємо, що проєкт «Про-
грама відновлення для непо-
внолітніх, які є підозрюваними 
у вчиненні злочину» може бути 
застосований до неповнолітніх, 
котрі вперше вчинили злочин, 
визнали факт вчинення ними 
правопорушення, відшкодували 
заподіяну шкоду і за допомо-
гою медіатора досягли згоди про 
примирення між підозрюваним 
та потерпілою стороною, а також 
якщо обидві сторони погодили-
ся на участь у Програмі.

Довідково: «Програма від-
новлення для неповнолітніх, 
які є підозрюваними у вчиненні 
злочину» впроваджується Мініс-
терством юстиції України, Гене-
ральною прокуратурою України 
на базі системи з надання без-
оплатної правової допомоги 
за підтримки Представництва 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні.

КОЛОНКА

У Житомирі люди не можуть дістатися 
на роботу з Крошні через відсутність 
громадського транспорту

Валерія Наумова

Житомиряни масо-
во скаржаться на про-
блему з громадським 
транспортом у мікро-
районі Крошня.

У зв’язку з карантином тран-
спорт міста може перевозити 
обмежену кількість пасажирів. 
Рухомого складу для забезпечення 
перевезення містян з Крошні не 
вистачає, тому більшість з тих, 
кому потрібно доїхати на роботу 
чи навчання, – стоять у довжелез-
ній черзі, спізнюються та перебу-
вають у зоні ризику, адже велике 
скупчення людей на зупинці – 
явище небезпечне.

Житомирянка Ніна Собкович 
звернулася до міської влади із за-
питанням, коли виправлять цю 
проблему: «На роботу вчасно? 
З Крошні, зупинка Агроколедж, 
нереально! Впродовж пів години, 
з 8:11, шість тролейбусів не взяли 
жодного пасажира, сьомий одного 
з дозволу, одна бабуся, поки інша 
воювала з кондуктором, "досягла 
свого". На табло чергова надія 
все-таки під'їхати, але на зупинці 
знову чоловік 30… І це при тому, 
що окремі маршрутки людей 

брали. Можливо є доцільним 
хоча б в часи пік 12-й маршрут 
запустити?».

Ситуація кричуща і прино-
сить місцевим жителям неабия-
кий дискомфорт.

Журналісти редакції «20 хви-
лин» зв’язалися із заступником 
міського голови Олександром 
Шевчуком, аби отримати комен-
тар щодо цієї ситуації й дізна-
тися, чи запустять додатковий 
транспорт у даному мікрорайоні.

«Під 1 вересня ми збільшуємо 
кількість транспорту. Протягом 
останнього місяця не змінюється 

кількість випуску і випускається 
рухомий склад, як і до цього. Поки 
у нас змін немає. Зараз у нас 73 

одиниці, на 1 вересня ми плану-
ємо збільшити до 86–87 одиниць. 
Більше ми фізично не можемо 

випустити. Постанова Кабміну 
діє щодо обмеження кількості 
пасажирів, і ми зобов’язані її вико-
нувати. Тому, будь ласка, завчасно 
плануйте свої поїздки», – проко-
ментував Олександр Шевчук.

Чи вирішить транспортну 
проблему додавання близько 15 
одиниць техніки – час покаже, 
проте прогнозуються ще більші 
скупчення людей у зв’язку з по-
чатком навчання у школах та 
вишах, повернення людей з від-
пусток тощо.

Отже, єдиний спосіб швидко 
дістатися на роботу – спланувати 
маршрут пішки чи виходити ра-
ніше, аби зайняти місце в черзі 
на транспорт. Абсурд, проте це – 
Житомир…

Які спеціальності були найпопулярнішими 
цьогоріч серед вступників

22 серпня завер-
шився основний етап 
вступної кампанії – 
подання електронних 
заяв на вступ до за-
кладів вищої освіти 
для отримання ступе-
ня бакалавра та магі-
стра на основі повної 
загальної середньої 
освіти.

На офіційному сайті Мініс-
терства освіти і науки України 
з'явився список найпопулярні-
ших професій, на які подавали 
заяви вступники. Майбутні ба-
калаври активно обирали пра-
вові, управлінські, гуманітарні 

та IT-спеціальності. У ТОП-10 
за  к і льк іс тю поданих за яв 
також увійшла вчительська 
спеціальність –  014 «Середня 
освіта».

Отож ТОП-10 спеціальностей 
за кількістю поданих заяв вигля-
дає так:

• 081 Право – 116 тис. 689;
• 073 Менеджмент – 92 тис. 147;
• 035 Філологія – 76 тис. 708;
• 122 Комп’ютерні науки – 

63 тис. 410;
•  014  С ер е д н я  о с в іта  –  

62 тис. 676;
• 051 Економіка – 50 тис. 841;
• 121 Інженерія програмного 

забезпечення – 47 тис. 038;
• 072 Фінанси, банківська спра-

ва та страхування – 46 тис. 844;
• 053 Психологія – 43 тис. 791;
• 075 Маркетинг – 42 тис. 379.



10 Середа, 2 вересня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Політична позиція

Ігор Смешко: «Наша сила – в підтримці людей»
Початок вересня тра-

диційно привертає ува-
гу суспільства до низки 
важливих подій, знакових 
дат і професійних свят. 
Це початок навчального 
року, це старт нової сесії 
українського парламенту, 
це День підприємця, який 
щороку відзначається 
у першу неділю вересня.

Зокрема 6 вересня 2020 року в Укра-
їні вітають підприємців, які відіграють 
важливу роль у формуванні середнього 
класу, розвитку демократії і станов-
ленні громадянського суспільства. 
Програма партії «Сила і Честь», яка 
здобуває все більшу популярність серед 
громадян України, має дуже симво-
лічну назву – «гімн середньому кла-
су». Лідер партії «Сила і Честь» Ігор 
Смешко неодноразово наголошував на 
тому, що в умовах карантину та проти-
дії пандемії «пріоритетним завданням 
української влади має бути захист та 
збереження середнього класу як осно-
ви та гаранта існування державності». 
У нещодавніх виступах І. П. Смешка 
також йшлося про запровадження ан-
тикризової програми підтримки мікро-
підприємництва, яка хоча б частково 

компенсувала малому бізнесу втрати, 
понесені під час вимушеного простою. 
Ігор Смешко кількаразово наголошував, 
що «українській владі слід негай-
но запускати програми підтримки 
малого та середнього бізнесу, запо-
зичивши досвід ряду європейських 
держав». Зокрема йшлося про досвід 
Німеччини, де сьогодні фінансується 
низка програм з підтримки мікропід-
приємств та самозайнятих громадян. 
Наприклад, фірми, де працюють 5–10 
осіб, від березня 2020-го року отри-

мують фіксовану суму допомоги, що 
дозволяє їм оплатити оренду під час 
простою, погасити кредити й розра-
хуватися за лізинг обладнання. Сьо-
годні, коли пандемія коронавірусу не 
зменшує своїх масштабів, зауваження 
Ігора Смешка слід негайно взяти до 
уваги. «Середній клас в Україні може 
стати найпершою жертвою корона-
вірусу, що призведе до надзвичайно 
тяжких наслідків. Крім того, що 
держбюджет недорахується міль-
йонів податків, буде підірвана база 
української державності. Адже у су-
часному світі саме середній клас 
вирівнює соціальні протиріччя й 
не дає спалахнути соціальним бун-
там», – заявив Ігор Смешко.

Одним із магістральних напрямів 
підвищення соціальної ролі середньо-
го класу в Україні Ігор Смешко вважає 
стимулювання процесу створення 
сімейних фермерських господарств. 
Цей процес має стати головним важе-
лем відродження українського села із 
його багатовіковими традиціями. По-
вертаючись до законодавчих ініціатив, 
які були започатковані у ряді європей-
ських країн, Ігор Смешко і сьогодні 
пропонує опрацювати і вдосконалити 
законодавство України щодо організації 
фермерських господарств як однієї зі 
складових відродження національної 
культури України.

Напередодні відкриття чергової се-
сії парламенту України Ігор Смешко 

наполягає на тому, що закон про про-
даж землі, ухвалений весною 2020-го 
року, може призвести до соціального 
вибуху. «Результатом торгівлі землею 
в умовах кризи і пандемії, не доведеної 
до завершення реформи місцевого са-
моврядування, зруйнованої правоохо-
ронної системи, неподоланої корупції 
державного апарату можуть стати 
масштабні ОБОРУДКИ І ЗЕМЕЛЬНІ 
СПЕКУЛЯЦІЇ, остаточна руйнація 
АПК і гостра радикалізація суспіль-
ства. Йдеться про людей, які зрозумі-
ють, що їх ошукали», – заявив в одному 
зі своїх виступів І. П. Смешко.

Окрім того, політик вважає, що 
в умовах загального розвалу еконо-
міки концентрація землі в руках ве-
ликих власників може спровокувати 
нестачу і подальшу дорожнечу про-
довольства, спричинить знищення 
фермерства. «Фермери та сімейні 
господарства не отримають від дер-
жави гроші на купівлю земельних 
ділянок, не матимуть доступу до се-
зонних кредитів, не кажучи вже про 
послуги з банківського гарантуван-
ня їх оплати. Вони будуть прирече-
ні на накопичення заборгованостей 
і втрату прав на земельні володіння. 
Таким чином, ця земельна реформа 
спричинить знищення фермерства й 
дрібного господарювання, – зазначив 
лідер партії «Сила і Честь» – І ми як 
політична партія зробимо все, щоб 
цього не відбулося».

Соцвиплати на дітей у 2020 році
Канал юридичних новин 

«БЛОГ ПРАВА» нагадує про соці-
альні виплати на дітей у 2020 році.

Декретні виплати
Декретні виплати признача-

ються на весь період декрету.
За допомогою необхідно звер-

нутись не пізніше 6 місяців від за-
кінчення декрету.

Триває відпустка у зв'язку 
з вагітністю та пологами 126 днів: 
з них 70 календарних днів до по-
логів та 56 після.

Якщо жінка вагітна не однією 
дитиною, тоді тривалість післяпо-
логової відпустки збільшується до 
70 днів. Таким чином «декретні» 
нараховуватимуть за 140 кален-
дарних днів.

Жінки, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, можуть розраховувати 
на оплату 180 днів декретної від-
пустки.

Призначають допомогу за 
листком непрацездатності. Ви-
плачують гроші за місцем робо-
ти або служби у розмірі 100% від 
середньої зарплати, і надається 
вона за весь період декретної 
відпустки.

Розмір допомоги по вагітності 
та пологах надається в повному 
обсязі незалежно від кількості днів 

відпустки, які були фактично ви-
користані до пологів.

Сума декретних виплат за-
лежить, зокрема, від середньої 
зарплати та кількості календарних 
днів декретної відпустки.

Розмір виплат з тимчасової 
непрацездатності залежить 
від страхового стажу:

50% середньої зарплати – при 
страховому стажі до 3 років;

60% середньої зарплати – при 
страховому стажі 3–5 років;

70% середньої зарплати – при 
страховому стажі 5–8 років;

100% середньої зарплати – 
страховий стаж понад 8 років.

Жінки, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастро-
фи, можуть розраховувати на 100% 
середньої зарплати незалежно від 
страхового стажу.

Безробітні також мають 
право на декретні виплати.

За 126 календарних днів де-
кретної відпустки безробітна 
жінка отримає:

1 січня до 30 червня 2020 року – 
2 207 гривень;

1 липня до 30 листопада 2020 
року – 2 307 гривень;

1 грудня до 31 грудня 2020 
року – 2 383 гривень.

�� За 140 календарних 
днів декретної відпустки 
безробітна жінка отримає:

1 січня до 30 червня 2020 року – 
2 452 гривень;

1 липня до 30 листопада 2020 
року – 2 563 гривень;

1 грудня до 31 грудня 2020 
року – 2 648 гривень.

�� За 180 календарних 
днів декретної відпустки 
безробітна жінка отримає:

1 січня до 30 червня 2020 року – 
3 153 гривень;

1 липня до 30 листопада 2020 
року – 3 295 гривень;

01 грудня до 31 грудня 2020 
року – 3 405 гривень.

Виплати  
при народженні маляти

Розмір допомоги при на-
родженні першої та кожної на-
ступної дитини становить 41 280 
гривень.

Спочатк у вип лач уєтьс я 
10 320 гривень допомоги, а за-
лишок протягом наступних 
36 місяців рівними частинами 
(860 гривень).

Мінімальний розмір допомоги 
по вагітності та пологах незастра-
хованим жінкам у грудні 2020 року 
передбачено у сумі 2 383,5 грн.

Змінився у 2020 році й вміст 
пакунку малюка. Вартість одно-
разової натуральної допомоги 
«пакунок малюка» складає 5 тисяч 
гривень.

Передбачено й відшкодування 
грошей на таку державну послугу 
як муніципальна няня – відшко-
дування витрат з догляду за ди-
тиною до 3 років у розмірі 1 779 
гривень.

Виплати одиноким матерям
Розмір допомоги на дітей оди-

ноким матерям у 2020 році:
для дітей віком до 6 років – 

1 921 гривня;
для дітей віком від 6 років до 

18 років – 2 395 гривень;
для дітей віком до 6 років – 

2 270 гривень.

Допомога на дітей,  
над якими встановлено 
опіку чи піклування

Розмір допомоги у 2020 році:
�� для дітей віком до 6 

років:
з 1 січня – 3 558 гривень;

з 1 липня – 4 647,5 гривні;
з 1 грудня – 4 802,5 гривні;

�� для дітей віком з 6 до 
18 років:

з 1 січня – 4 436 гривень;
з 1 липня – 5 795 гривень;
з 1 грудня – 5 987,5 гривні.
Допомога на дітей-сиріт, ді-

тей, позбавлених батьківського 
піклування, аналогічна тій, яка 
видається на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування 
у 2020 році.

Соціальна допомога  
на дітей з інвалідністю,  
над якими встановлено 
опіку чи піклування

З 1 липня допомога на дітей до 
6 років з інвалідністю, над якими 
встановлено опіку чи піклування, 
складає 6 506,5 гривні, а з 1 груд-
ня – 6 723,5 гривні; від 6 до 18 ро-
ків – 8 113 гривні, з 1 грудня для 
цієї категорії виплати складуть – 
8 256,5 гривні.

 Лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко
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Нафтогаз підвищив ціну на газ  
для населення у вересні на 45%

Руслан Мороз

На ринку електро-
енергії такі ж справи.

В Україні продовжують зрос-
тати тарифи. Газопостачальна 
компанія «Нафтогаз України» вста-
новила ціну на газ для населення 
у вересні на рівні 4,7 грн за куб. м, 
що на 45,2% вище, ніж місяцем ра-
ніше. Як сказано у повідомленні 
пресслужби компанії, ціна вказана 
з ПДВ, але без урахування вартості 
розподілу (доставки) газу в межах 
тарифу «місячний».

Нагадуємо, що тариф на сер-
пень 2020 року для клієнтів скла-
дає 3,24 грн за м/куб.

Саме повідомлення пресслуж-
би газопостачальної компанії «На-
фтогаз України» у соціальній ме-
режі Facebook просто сяє щастям. 
Це варто того, щоб його навести 
майже без змін та скорочень:

«Ми публікуємо ціни на вере-
сень. Так-так, тепер ми робитиме-
мо це не у кінці місяця, а перед 
початком періоду постачання. Ті, 
хто купує газ за тарифом "Місяч-
ний", тепер знатимуть вартість 1 
куб. м блакитного палива до того, 
як почнуть його споживати. У ве-
ресні він складатиме 4,7 грн/куб. 
м з ПДВ (без вартості розподілу).

Щодо тарифу "Річний". Ми 
бачимо, що наші наявні та потен-
ційни клієнти все активніше цікав-
ляться цією пропозицією. Тому ви-
рішили переглянути її у два етапи. 
У перші два тижні вересня річну 
ціну можна зафіксувати на рівні 
4,73 грн/куб. м з ПДВ (без вартості 
розподілу). З 16 по 30 вересня ціна 
тарифу буде 5,24 грн/куб. м.

Нагадуємо, цей тариф перед-
бачає, що клієнт впродовж 12 мі-
сяців сплачуватиме за газ рівними 
частинами. При підключенні цього 
тарифу не потрібно робити ніяких 
передплат, і є можливість точно 
знати, скільки потрібно буде пла-
тити за газ у місяць».

Компанія офіційно повідо-
мляє, що з 1 вересня 2020 року 
прейскуранти на природний газ 
із ресурсів акціонерного товари-
ства «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України», 
постачання якого не підпадає під 
дію спеціальних обов’язків для 
забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонуван-
ня ринку природного газу, покла-
дених на НАК «Нафтогаз України» 
відповідно до статті 11 Закону 
України «Про ринок природного 
газу», не будуть публікуватися на 
сайті компанії.

В Групі Нафтогаз постачання 
природного газу споживачам і про-
даж природного газу комерційним 

підприємствам здійснюється через 
дочірні підприємства – ТОВ «Газо-
постачальна компанія «Нафтогаз 
України» та ТОВ «Газопостачальна 
компанія «Нафтогаз Трейдинг».

Всі ці зміни викликали досить 
бурхливу реакцію у всіх верствах 
населення.

Так під час ток-шоу у прямому 
ефірі телеканалу NewsOne «слуга 
народу» Олена Мошенець пора-
дила не користуватися газом всім 
тим, хто не хоче купувати його за 
завищеною ціною.

Зі свого боку Олена Лукаш, 
юрист, міністр юстиції України 
з 4 липня 2013 по 27 лютого 2014 
року, прокоментувала таку заяву 
досить різко:

«Ось найкращий рецепт вирі-
шення проблем у розумінні "слуг" 
народу: не хочете платити за газ 
на 45% більше – не користуйтеся 
і не платіть! Саме таким чином 
бачить вирішення проблеми на-
родний депутат від провладної 
фракції. Просто потрібно пере-
стати користуватися газом, просто 
потрібно пообіцяти інвесторам, 
що все буде добре, і вони прийдуть. 
Немає грошей на дорогі ліки? Тоді 
не лікуйтеся!»

До речі, те ж саме в Україні 
стосується ринку електроенер-
гії. Єврокомісія підготувала звіт, 
в якому йдеться про те, що у 1-му 
кварталі 2020 року ціна на електро-

енергію в Україні була вищою, ніж 
в Європі. Згідно зі звітом, у 1-му 
кварталі ціна на електроенергію 
в Україні (46,9 євро / МВт-год) була 
на 12,6% вище, ніж у Румунії (41 
євро / МВт-год), на 13,4% вище, ніж 
у Польщі (40,6 євро / МВт-год) і на 
12,8% вище, ніж в Угорщині (40,9 
євро /МВт-год).

Також ціна на електроенергію 
в Україні була в 3,1 раза вище, ніж 
у Норвегії (15,1 євро / МВт-год), 
у 2,8 раза вище, ніж у Швеції (16,7 
євро / МВт-год), на 37,3% вище, 
ніж у Франції (29,4 євро / МВт-
год), на 43,5% вище, ніж у Німеч-
чині (26,5 євро/МВт-год) і на 32,8% 
вище, ніж в Австрії.

Народний депутат України ІХ 
скликання від фракції «Слуга наро-
ду» від 96 виборчого округу Ольга 
Василевська на телеграм-каналі 
коментує: «За даними Єврокомі-

сії з питань енергоринку, ціни на 
електроенергію в Україні за пер-
ший квартал 2020 року найдорожчі 
в Європі. Середня ціна енергетики 
від Бурштинського енергоострова 
52,9 євро за МВт/год. Наразі це най-
вища ціна в ЄС. Від ОЕС ціна де-
шевша на 6 євро, відповідно третя 
по дорожнечі. У той час європейці 
платять за світло наполовину мен-
ше – у середньому 33 євро за МВт/
год. Найменше платять Норвегія та 
Швеція, близько 16 євро за МВт/год.

Попри те, що ми платимо 
більше за всіх, енергетична га-
лузь у глибокому блекауті. Збитки 
«Енергоатому» та «Укргідроенерго» 
близько 10 млрд гривень, «Центре-
нерго» – 2 млрд втрат. У «шоколаді» 
залишається тільки Рінат Ахме-
тов, його «ДТЕК Енерго» стабіль-
но приносить 3–5 млрд гривень 
прибутку».

На річці Роставиця 
у Ружині зафіксовано 
масштабну  
загибель риби

1 липня на гарячу 
лінію Житомирського 
рибоохоронного патруля 
надійшло повідомлення 
про масову загибель риби 
на р. Роставиця, в межах 
смт Ружин.

Рибоохоронні патрульні невідкладно 
виїхали на місце події. Під час обстеження 
водойми зафіксовано 7 567 екз. загиблої 
риби: 7 559 екз. товстолоба та 8 екз. коропа. 
На місці події відчувається неприємний 
запах, вода зеленого кольору.

«Бердичівською місцевою проку-
ратурою за результатом здійснення 
моніторингу місцевих інтернет-сайтів 
виявлено відомості про масову заги-
бель риби в річці Роставиці поблизу  
смт Ружин.

З огляду на виявлене порушення, 

Бердичівською місцевою прокуратурою 
01.09.2020 до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань внесено відомості за озна-
ками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 242 КК України 
(порушення правил охорони вод, що 
спричинили масову загибель об'єктів 
тваринного і рослинного світу).

Наразі проводяться невідкладні слідчі 
дії, до огляду річки залучені спеціалісти 
Державної екологічної інспекції Полісь-
кого округу та Головного управління Дер-
жпродспоживслужби в області, відібрано 
зразки проб води та мертвої риби з метою 
призначення відповідних експертиз.

Також вживаються заходи щодо вста-
новлення розмірів заподіяної довкіллю 
шкоди та винних осіб.

Досудове розслідування проводить 
Ружинське відділення поліції. Берди-
чівська місцева прокуратура здійснює 
процесуальне керівництво», – повідомили 
у пресслужбі прокуратури області.

Понад 65% українців пере- 
бувають за межею бідності

За даними обстеження 
Держстату дві третини україн-
ців вважають себе бідними:

- 65,3% – вважали себе бідними;
- 33,6% – відносили себе не до бідних, але й 

не до представників середнього класу;
- 1,1% – вважають себе середнім класом;
– українців, які вважають себе багатими, 

не виявилося.
З опитаних:
- 11,2% українців: доходів було достатньо, 

і вони робили заощадження;
- 49,3% респондентів: доходів було достатньо, 

але для заощаджень не вистачало;
- 36,7% вистачало тільки на харчування;
- 2,8% не вистачало на їжу.
На той же час офіційні джерела повідо-

мляють, що дохідна частина держбюджету 
України останні чотири місяці переви-
конується.

Останні чотири місяці Україна перевиконує 
план по надходженнях до державного бюдже-
ту. Про це повідомив міністр фінансів Сергій 
Марченко, коментуючи рішення Верховної Ради 
з 1 вересня підняти мінімальну зарплату.

«У нас немає проблем з позиками, у вересні 
будуть великі виплати, і ми їх успішно здійсни-

мо. Після цього у нас не повинно бути проблем 
з дефіцитом бюджету. Ми перевиконуємо до-
ходи бюджету в останні чотири місяці, у нас є 
всі підстави для того, щоб соціальну частину 
збільшувати», – сказав він.

За словами міністра, з огляду на те, що зараз 
є фактично дефляція кілька останніх місяців, 
підвищення мінімальної зарплати дозволить 
оживити економіку.

Нагадуємо також, що Держборг України 
за місяць виріс на 86 мільярдів. У доларо-
вому еквіваленті державний борг України зріс 
лише на 400 мільйонів доларів.

За липень державний і гарантований держа-
вою борг України виріс на 85,88 (3,8%) мільярдів 
і склав 2,355 трильйона гривень, свідчать дані 
на сайті Мінфіну.

При цьому в доларовому еквіваленті борг 
зріс лише на 400 мільйонів доларів (на 0,4%).

На кінець липня зовнішній борг склав 
1 454,79 млрд грн (61,77% від загальної суми 
боргу), або 52,54 млрд доларів, внутріш-
ній борг –  900,28 млрд грн (38,23%), або 
32,51 млрд доларів.

Д е р ж а в н и й  б о р г  с т а н о в и в 
2 072,52 млрд грн (88,00% від загальної суми 
боргу), або 74,84 млрд доларів. Гарантований 
державою борг становив 282,55 млрд грн 
(12,00%), або 10,20 млрд доларів.
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Реконструкція скверу на Польовій: 
плюс кримінальне провадження, 
мінус – 10 млн з бюджету

Тарас Боросовський,  
     Руслан Мороз

Вкотре реконструк-
ція стала профанаці-
єю задля відвертого 
і неприхованого 
розпилу бюджетних 
грошей. Нібито від-
кривають фонтан на 
Польовій, але поряд – 
кущі з бур̀яну та бруд.

Розрекламована міським голо-
вою масштабна реконструкція 
скверу перетворилася у фор-
мальне наведення марафету. 
Хоча й до належного упоряд-
кування території виконавці не 
дотягнули. На місці, де мали б 
бути встановлені сфери у вигляді 
планет, росте бур’ян, а діти про-
довжують бавитись на старому 
ігровому майданчику. У відповідь 
на запитання журналістів щодо 
виконання обіцянок місцевим 
жителям радник мера Житомира 
Олександр Черняхович заявив: 
«На те, на що ми провели тен-
дер, на ті роботи, на які підряд-
на організація виграла тендер, 
то в нас там немає ні дитячого 
майданчика, ні сфер, там тільки 
загальнобудівельні роботи».

За словами радника, оскільки 
проєкт розбитий на дві частини, 
то поки вистачало коштів на пер-
шу частину. Щодо раніше презен-
тованого вигляду скверу – це те, 

що планується у великому проєк-
ті. Не вистачило навіть коштів на 
дитячий майданчик, який все ж 
таки пообіцяли довести до ладу 
своїми силами.

«Що стосується сфер, то зараз 
ми спілкуємось зі спонсорами. 
Вже є один-два спонсори, які по-
годились за власні кошти вста-
новити там ці планети за умови, 
що там буде розміщено логотип 
цієї компанії. Зараз ми ведемо 
з ними переговори. До кінця ми 
ще ні з ким не домовились, але 
цей процес зараз є», – додає Олек-
сандр Черняхович.

Радник міського голови під-
тверджує, що 2 мільйони під 
час карантину дали підряднику 
передоплатою, хоча раніше за-
певнювали, що коштів в бюджеті 
катастрофічно не вистачає. А зага-
лом за реконструкцію виконавцю 
вже сплатили понад 68,5 млн грн.

Замість дерев – пустеля
«Буде багато злакових трав, ба-

гато дерев, різноманітних кленів, 
щоб сквер мав яскравий вигляд. 
Ми будемо садити дерева не зо-
всім маленькими, ми в проєкті це 
все передбачили», – запевнювала 
директор ТОВ «Архітектура Плюс 
Дизайн» Ольга Бронштейн.

С а м е  у  ц і є ї  ф і р м и  з а 
350 тис. грн місто замовило про-
єкт реконструкції скверу. Ця ж 
фірма за останні 5 років стала 
основним виконавцем проєктних 
робіт для Житомирської міської 
ради та підпорядкованих кому-
нальних підприємств. І це зовсім 
не тому, що ТОВ «Архітектура 
Плюс Дизайн» ще донедавна на-
лежала дружині мера Світлані 

Сухомлин і його бізнес-партнеру 
Олександру Рабиновичу. Просто 
іншим дорога до бюджетних 
коштів на проєктні роботи без 
тендерів – закрита.

Звичайно ж, не міг не обійти 
увагою проєкт і міський голова. 
У червні минулого року з’явилася 
публікація про майбутній гро-
мадський простір.

«Так він може виглядати після 
оновлення. Це лише приклад ві-
зуалізації передпроектної про-
позиції. Автори цього концепту 
вважають, що варто продовжу-
вати "космічну" тему. Майдан-
чики відпочинку символізують 
7 планет Сонячної системи. 
У центрі – фонтан "Космонавт", 
який символізує Сонце. У скве-
рі також заплановані дитячі та 
ігрові майданчики, в тому числі 
інклюзивний», – написав на фей-
сбук-сторінці Сергій Сухомлин.

Передбачивши на сесії Жито-
мирської міськради 350 тис. грн 
співфінансування, Кабінет Міні-
стрів України затвердив виділен-
ня на благоустрій території скве-
ру на Польовій ще 10,6 млн грн.

Менш ніж за місяць після 
цього, 25 липня минулого року, 
місцеві жителі помітили, як чо-
ловіки почали зрізати дерева. 
Викликавши поліцейських, які 
підтвердили відсутність дозвіль-
них документів, вирубку призу-
пинили. Однак наступного дня 
роботи поновили, і акти про по-
рушення склали вже працівники 
КП «Інспекція з благоустрою міс-
та Житомир». Жодних дозволів на 
спилювання дерев виконкомом 
міської ради не приймалося. Тим 
паче, що серед 4 зрізаних дерев 

була знищена молода блакитна 
ялина – заборонене до зрізання 
дерево.

«Цей сквер – улюблене місце 
відпочинку мешканців, – розпо-
віли житомиряни. – Діти полю-
бляють гратися на покривалах 
у затінку дерев, молоді мами – 
прогулюватися з візочками навко-
ло фонтана, а пенсіонери – сидіти 
на лавочках. Саме пошкоджену 
ялину святково прикрашали на 
Новий рік. Серце розривається 
від того, що молоді деревця ви-
рубали. Нам відомо, що загалом 
планують зрізати аж 43 дерева!» – 
бідкалися люди.

Згодом відбулася виїзна нара-
да за участю мера, представників 
влади, підрядника, що виконує 
реконструкцію скверу, і міс-
цевих жителів. Причину такої 
варварської вирубки присутній 
представник підрядника пояснив 
потребою в облаштуванні саме на 
місці дерев дитячого майданчика 
з лавками і плиткою.

Під час обговорень мер і про-
єктант також розповіли і проде-
монстрували, як буде виглядати 
оновлений сквер. За їхніми сло-
вами, сквер буде складатися із 10 
зон відпочинку, які будуть розта-
шовані навколо фонтану у вигляді 
Сонячної системи. На території 
передбачені лавки, освітлення, 
спортивна зона із тренажерами 
і дитячий майданчик.

Попри завіряння міського го-
лови, на місці знищених гарних 
здорових дерев нові насадження 
так і не з’явилися. Ба більше, у ви-
кладеному в публічному доступі 
технічному завданні їх і не перед-
бачали. У проєктній документа-

ції з реконструкції приміщення 
Корольовської районної ради 
у «Прозорий офіс» в переліку 
робіт з озеленення зазначено са-
діння виключно… кущів. У десять 
півметрових ям мали посадити 
263 саджанці таволги японської 
і 32 саджанці бузку звичайного.

Хитромудрі закупівлі
«Договір підписаний до кінця 

року, реально, я думаю, до кінця 
жовтня всі роботи будуть закінче-
ні. Сквер закінчать трохи раніше, 
а фонтаном десь місяць-півтора 
будуть займатися. Згідно з про-
єктом, там будуть встановлені 
нові світильники, зони для від-
починку, спортивний, дитячий 
майданчик», – розповідає радник 
міського голови Олександр Чер-
няхович.

Однак реальність рекон-
струкції сильно відрізняється від 
проєкту. Майданчиків у вигляді 
Сонячної системи з планетами 
і іншого з цим – немає! Керівник 
управління капітального будів-
ництва (УКБ) В’ячеслав Глазунов 
заявляв, що планети виготовля-
ються і «системі бути». Але за-
раз, як бачимо, їх немає. Дитячий 
майданчик, так само заявлений 
мером і проєктантом, – відсутній. 
Влітку минулого року підрядник 
переконував, що спеціально під 
нього зрізали дерева. Керівник 
УКБ взимку коментує, що проєк-
том він не передбачений. Радник 
міського голови спочатку говорив, 
що майданчик буде, але пізніше 
заявив зворотне. Зараз виключно 
говорить лише про можливість 
ремонту старого майданчика.

Відсутнє землевідведення 
під територією скверу. Та й міс-
тобудівні умови та обмеження, 
в яких обов’язково зазначається 
інформація про землю, також не 
видавалися або ж видали з гру-
бими порушенями.

Квіти або дерева помічені 
у випадкових точках. Неясно, 
чи то посадили, чи вони і рані-
ше росли. Клумби – в бур'янах. 
Єдине, що зробили за раніше 
оприлюдненим проєктом ре-
конструкції, – то це фонтан, який 
справді відремонтували.

Попри розхвалені та ще-
дро оплачені містом проєкти, 
тендеру з оновлення скверу на 
Польовій в публічній системі 
торгів ви взагалі не знайдете. 
У міськраді вдалися до не-
чуваної маніпуляції: сквер, 
розташований в 500 метрах 
від будівлі Корольовського 
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райвиконкому, віднесли до 
прилеглої території. Таким 
чином спромоглися впихну-
ти реконструкцію скверу до 
вже проведеного тендеру. Ще 
30 листопада 2018 року УКБ під-
писало з ТОВ «Зодчество ЛТД» 
договір на реконструкцію при-
міщень Корольовської районної 
ради під центр надання адмі-
ністративних послуг у форматі 
«Прозорий офіс». Вартість угоди 
склала 35,4 млн грн. Єдиним кон-
курентом під час закупівлі ви-
ступив ТОВ «Тетерів-будпроект», 
запронувавши більш дорожчу 
ціну робіт. Хоч підрядник роз-
почав роботи фактично ще до 
укладення договору і всім було 
зрозуміло, що жодна інша ком-
панія виграти тендер не зможе.

З виділенням влітку 2019 року 
урядом коштів розпочали «озе-
ленення» скверу. Навздогін до 
зміненого початкового проєкту 
реконструкції 30 вересня 2019 
року УКБ Житомирської місь-
кради провело нову закупівлю 
робіт. Але відкритого тендеру 
не проводили через потребу 
у «проведенні додаткових робіт, 
що прямо пов̀ язані з первинним 
договором та міркуванням про 
те, що заміна попереднього ви-
конавця робіт може призвести 
до несумісності та виникнення 
проблем технічного характеру». 
В результаті 22 жовтня 2019 
року з ТОВ «Зодчество ЛТД» 
підписали додатковий договір 
на суму в 34,4 млн грн.

Втім, згідно із Законом 
України «Про публічні заку-
півлі», застосовувати таку про-
цедуру закупівель замовник 
може як виняток у разі, якщо 
вартість таких робіт не пере-
вищує 50% суми первинного 
договору. Дане порушення 
стало приводом для відкриття 
кримінального провадження. 
Згідно з інформацією з судового 
реєстру, правоохоронці 19 листо-
пада 2019 року порушили прова-
дження за ч. 2 ст. 364 КК України 
(зловживання владою або службо-
вим становищем). В разі доведення 
вини фігурантів справи можуть 
позбавити волі на строк від 5 до 
8 років з позбавленням права обі-
ймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 
років. З першими днями грудня, 
коли розпочалися слідчі дії, робо-
ти повністю призупинили.

«Для планет зроблені кола. 
На момент проєктування в про-
єктантів було бажання їх зробити 
з пластика або зі скла, але, як по-
казує практика, використовувати 
скло або пластик в таких районах 
недоцільно, тому що його б'ють, 
ламають. З чого воно зараз вже 
зроблено, або це будуть металеві 
конструкції, розмальовані графі-
кою, також не можу сказати», – 
говорив начальник УКБ В'ячеслав 
Глазунов.

Обіцяного відновлення робіт 
з настанням тепла весною 2020 
року не відбулося. У муніципа-
літеті пояснюють, що всьому 
причиною нестача коштів під 

час епідемії коронавірусу. З на-
ближенням виборів і настанням 
дати, коли доведеться вчергове 
розповідати про нереалізовані 
обіцянки, міськрада таки від-
шукала декілька мільйонів для 
приведення до порядку території 
скверу.

«На нашій нараді ми домови-
лися. що за свої кошти підрядник 
підготує нам на ці вихідні сквер, 
покосити його. щоб дійсно було 
видно, де бур'ян, а де – квіти. 

А далі, якщо всі роботи будуть 
прийняті, а недоліки виправле-
ні, ми його передамо на баланс 
«Зеленбуду», – повідомив радник 
міського голови.

Дійсно, скосити можна все. 
І тоді відразу видно, що проєкт 
від реальності сильно відрізня-
ється. На місці, де мали б бути 
встановлені сфери у вигляді 
планет, росте бур’ян, а діти про-
довжують бавитись на старому 
ігровому майданчику.
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«Велике будівництво» в культурі:  
які пам’ятки відновлять у 2021 році

Через пандемію ко-
ронавірусу більшість 
українців провела 
свою відпустку в меж-
ах країни.

Мандруючи Україною, турис-
ти побачили, в якому занедбаному 
стані перебуває більшість куль-
турних пам’яток і як складно до 
них дістатися. Щоб це змінити, 
наступного року уряд планує 
реставрувати понад 100 культур-

них об’єктів по всій Україні. Які 
пам’ятки вже потрапили до цього 
переліку і скільки грошей на це 
потрібно, дізнавались експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Старт культурного 
будівництва

Цьогоріч в Україні стартувала 
програма «Велике будівництво», 
яка передбачає будівництво і ре-
конструкцію 4 тисяч км доріг та 
сотень соціальних об’єктів – шкіл, 
садочків, лікарень і стадіонів. За 

пів року роботи збудовано вже 
близько половини запланованих 
об’єктів. Тож, зважаючи на успіхи, 
наступного року програму вирі-
шили розширити на культурні 
об’єкти.

«Цього року ми почали про-
граму «Велике будівництво» й, 
окрім доріг, у нас 100 садочків, 100 
стадіонів, 100 шкіл. Це не значить, 
що наступного року ми не будемо 
будувати ці об’єкти, це – початок. 
Наступного року в нас є друга час-
тина цієї програми – це 100 куль-
турних об’єктів», – зазначив Пре-
зидент Володимир Зеленський.

Найперше йдеться про 
реставрацію музеїв, 
замків і театрів, що, 
на переконання глави 
держави, сприятиме 
збільшенню кількості 
туристів. За інфор-
мацією Міністерства 
культури, зі 130 тисяч 
нерухомих культурних 
об'єктів України – 80% 
потребують негайної 
реставрації.

«Наочно ми бачимо, що 
руйнуються об’єкти культурної 
спадщини по всій Україні: від 
дерев’яних карпатських церков 
до київських будинків, пов’язаних 
з іменами видатних людей, того ж 
Сікорського. А ще забудова в охо-
ронній зоні Софії Київської, Киє-
во-Печерської лаври, перебудова 
до невпізнання Нижньої лаври», – 
каже голова Всеукраїнської асоці-
ації музеїв Сергій Кролевець.

Наразі до попереднього пе-
реліку об’єктів реконструкції на 
наступний рік потрапили: Наці-
ональний художній музей Украї-
ни, Національний історико-куль-
турний заповідник «Качанівка», 
Бережанський замок, оборонні 
мури Жовкви, палац Потоцьких 
в Одесі, Підгорецький замок, На-
ціональний заповідник «Хорти-
ця», Миколаївська астрономічна 
обсерваторія, Національний за-
повідник «Софія Київська», Націо-
нальний архітектурно-історичний 

заповідник «Чернігів стародавній», 
Державний історико-архітектур-
ний заповідник «Стара Умань», 
замок Любарта в Луцьку та багато 
інших.

Це не остаточний перелік, 
і список досі формується. Участь 
у програмі залежить від активнос-
ті влади на місцях. Нині триває 
процес подачі заявок щодо об'єктів 
від представників об'єднаних те-
риторіальних громад та обласних 
державних адміністрацій. Напри-
клад, свої пропозиції до Міністер-
ства культури подала Полтавська 
ОДА. На Полтавщині до програми 
«Велике будівництво» на 2021 рік 
пропонують включити садибу 
Закревських, а також будинок, 
в якому свого часу перебував Тарас 
Шевченко, для подальшого при-
стосування як хабу та артпростору. 
Також на державну підтримку роз-
раховує Вінницька облдержадмі-
ністрація, яка залишила заявку на 
реконструкцію палацу Потоцьких 
у Тульчині.

Остаточний список об’єктів 
формуватиме спеціальна комі-
сія Мінкульту. Відбір проводи-
тиметься за трьома основними 
критеріями: по-перше, статус 
об’єкта, де перевагу віддаватимуть 
фігурантам списку ЮНЕСКО або 
кандидатам до нього, по-друге, 
стан об’єкта (він може бути ава-
рійним або незадовільним), по-
третє, потенційна привабливість 
для туристів.

Міністр культури та інфор-
маційної політики Олександр 
Ткаченко зауважує: «Заявок вже 
багато. Залежно від того, яким 
чином ми їх опрацюємо най-
ближчим часом, будемо подавати 
бюджетний план наступного року 
із конкретними пропозиціями».

Гроші на галузь і нові сенси
За розрахунками Міністерства 

культури, на відновлення перших 
100 культурних об’єктів наступно-
го року може піти 10–15 млрд грн. 
Загалом же на реалізацію програ-
ми на найближчі чотири роки по-
трібно щонайменше 55 млрд грн. 
Як довго реставруватимуть ту чи 
іншу пам’ятку, наразі сказати 

складно. Терміни залежать від 
готовності проєктної документації 
і можуть займати від 1 до 3 років.

Ідеологи програми кажуть, 
що «Велике будівництво» – це не 
лише про відновлення будівель, 
а й про створення нових форма-
тів культурного дозвілля. Разом 
з пам’ятками планують відбудову-
вати бібліотеки, старі клуби, мис-
тецькі школи, народні промисли, 
туристичну інфраструктуру, щоб 
мандрівникам було де поїсти та 
відпочити біля пам’яток.

«Наша ідея стосовно рекон-
струкції та реставрації – це не про-
сто зберегти, а наситити її новим 
змістом. Наприклад, у якомусь 
відреставрованому замку чи групі 
замків з'являється новий аудіогід, 
який дозволяє провести нову екс-
курсію з новими експонатами і та-
ким чином дати нові можливості 
залучення нових людей, власне, 
туристів і відвідувачів музеїв, те-
атрів, які могли би приходити до 
цих закладів культури», – розпо-
відає Олександр Ткаченко.

Заступниця голови фракції 
«Слуга народу» Євгенія Кравчук 
каже про переваги комплексного 
підходу до відновлення культур-
них об’єктів: «Відновлювати треба 
не замки, а культурний код нації. 
Саме тому запропоновано комп-
лексний підхід. Це і державна 
цільова програма розвитку народ-
них художніх промислів України. 
І нові моделі закладів культури, 
зокрема як багатофункціональ-
них центрів культурних послуг 
та креативних хабів. І, звичайно 
ж, комунікація – історії туристич-
ного успіху потрібно розповідати 
і в Україні, і за кордоном».

Експерти погоджуються, 
що початок культурного будів-
ництва – подія важлива. Адже 
вперше майже за 30 років неза-
лежності йдеться про комплексне 
відновлення історичних пам’яток, 
їхню туристичну привабливість та 
наповнення сучасними сенсами. 
Якщо програма буде успішною, 
то це буде перемогою не тільки 
культурної або туристичної галузі, 
а й кожного міста і села, які пиша-
тимуться своєю історією.

Закон про збільшення стипендії дітям‑сиротам діятиме з 1 січня
8 серпня 2020 року набув чин-

ності Закон України «Про внесення 
змін до статті 8 Закону України 
«Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» щодо 
посилення соціального захисту 
учнів, студентів (курсантів) з чис-
ла дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та дея-
ких інших осіб» та вводиться в дію 

з 1 січня 2021 року.
Відповідно до цього закону 

з 1 січня 2021 року право на со-
ціальну стипендію матимуть 
студенти (курсанти), які під час 
навчання та у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків 
(батьки яких померли/оголошені 
померлими, загинули або пропа-
ли безвісти); підвищиться розмір 
соціальної стипендії для студентів 
(курсантів) з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 
піклування, який становитиме 
не менше 150 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму для дітей 
відповідного віку, а після досяг-
нення такими дітьми 18 років – 150 
відсотків розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб.

Окрім того, вищезазначеним 
особам, які навчаються, до завер-
шення навчання виплачується 
щорічна допомога для придбання 

навчальної літератури в розмірі не 
менше трьох місячних соціальних 
стипендій, посадових окладів, які 
їм призначені. Виплата зазначеної 
допомоги здійснюється протягом 
30 днів після початку навчально-
го року за рахунок коштів, що 
передбачаються для навчальних 
закладів у відповідних бюджетах.

На сьогодні такі студенти 
отримують соціальну стипендію 
у розмірі 2 360 грн, після набрання 

чинності закону розмір соціальної 
стипендії збільшиться в середньо-
му на 1 150 гривень.

Якщо ви або ваші знайомі 
зіткнулися з правовими про-
блемами, просимо звертати-
ся за безоплатною правовою 
допомогою до Романівсько-
го бюро правової допомо-
ги за адресою: смт Романів, 
вул. С. Лялевича, 2 (4-й поверх, 
каб. 425).
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Зростання мінімальної зарплати: етапи і наслідки
Коронавірус боляче 

вдарив по українській 
економіці.

Через карантинні обмеження 
чимало родин на кілька місяців 
втратили свій звичний дохід і були 
змушені жити на заощадження. За 
даними НБУ, у першому півріччі 
2020 року заощадження українців 
скоротилися майже на 6%. Щоб 
вирівняти ситуацію, Президент 
Володимир Зеленський ініціював 
підвищення мінімальної заробіт-
ної плати вже у вересні. Завдяки 
чому планують підвищення і коли 
чекати наступного, дізнавались 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Плюс до зарплати 
з вересня

Верховна Рада 25 серпня ухва-
лила закон, який передбачає під-
вищення мінімальної заробітної 
плати до 5 000 гривень з 1 вересня 
2020 року. За розрахунками уряду, 
збільшення зарплати дасть змо-
гу привести її у відповідність до 
реального прожиткового мініму-
му, який зараз фактично сягнув 
4 900 грн. Найперше мають зрости 
доходи працівників бюджетної 
сфери: вчителів, медиків, со-
ціальних працівників, оскільки 
їхні посадові оклади розрахову-
ються за єдиною тарифною сіт-
кою, прив’язаною до мінімальної 
зарплати.

«Це певні кроки у напрямку 
дійсно цивілізованого рівня життя 
в Україні. Карантин продовжуєть-

ся, але після серйозної паузи, коли 
понад два місяці не працювали 
ні підприємці, ні ФОПи, багато 
державних підприємств, зараз 
дуже важливо трішки підтримати 
людей», – наголошує Володимир 
Зеленський.

Експерти кажуть, що, 
навіть попри невелику 
суму підвищення у 277 
гривень, у кризові часи 
воно буде відчутним.
Голова Ради Національного 

банку Богдан Данилишин заува-

жує: «Підвищення мінімальної 
заробітної плати так чи інакше 
підвищить доходи громадян 
і, відповідно, збільшить мож-
ливість заощаджень. Тому під-
вищення мінімальної заробітної 
плати навіть до озвученої вели-
чини є необхідним і доцільним 
у цей момент».

За планом уряду, збільшен-
ня заробітної плати восени – це 
тільки перший етап. Впродовж 
2021 року виплати зростатимуть 
ще двічі: з 1 січня – до 6 000 гри-
вень, з 1 липня – до 6 500 грн. 
Наступні підвищення мають пе-

редбачити у проєкті державного 
бюджету на наступний рік, який 
уряд має подати до Верховної 
Ради до 15 вересня.

Наслідки підвищення
Підвищення мінімальної зарп-

лати планують здійснити завдяки 
надходженням від податків. У по-
яснювальній записці до закону 
йдеться про збільшення плано-
вих податкових надходжень на 
541,3 млн грн, зокрема з податку 
на доходи фізичних осіб і податку 
на додану вартість з вироблених 
в Україні товарів. Крім того, до-
даткові видатки на оплату праці 
забезпечать завдяки економії на 
обслуговуванні державного боргу. 
Через курсову різницю потреба 
у виплатах зменшилася майже 
на 3,5 млрд грн.

У Мінфіні прогнозують, що 
завдяки збільшенню зарплати 
у 2020 році близько 1,7 млрд грн 
додатково отримає Пенсійний 
фонд і ще 1,2 млрд грн – місцеві 
бюджети і держбюджет.

«Загалом запропоновані змі-
ни стимулюватимуть зростання 
споживчого попиту, забезпечать 
детінізацію «сірих» зарплат. Це до-
зволить підвищити надходження 
до бюджету Пенсійного фонду, 
зміцнити стабільність бюджетної 
та пенсійної системи, а також по-
ліпшить захист трудових і соціаль-
них прав громадян», – запевняє 
міністр фінансів Сергій Марченко.

Загалом економісти мають 
різні погляди на ініціативу Пре-
зидента. Частина експертів засте-
рігає щодо ризиків для інфляції 
і зростання бюджетних витрат, 

які складно буде покрити. Так, ди-
ректор економічних і соціальних 
програм Центру Разумкова Василь 
Юрчишин зауважує: «Виглядає це 
так, що видатки з бюджету будуть 
розширюватися. Треба буде шу-
кати, яким коштом їх покривати. 
Добре, якщо завдяки внутрішнім 
ресурсам».

Натомість радник Президента 
з економічних питань Олег Устен-
ко заперечує такі закиди і запев-
няє, що зростання мінімальної 
заробітної плати не призведе до 
приросту інфляції.

«Підвищення мінімальної за-
робітної плати суттєвого впливу 
на інфляцію не матиме. Прогно-
зований приріст інфляції буде на 
рівні 2%, що на порядок менше, 
ніж закладено у макроекономіч-
ному прогнозі уряду. Так, підви-
щення заробітної плати може 
впливати на курс гривні, однак 
при такій низькій інфляції та 
понад 28 млрд золотовалютних 
резервів це не вдарить по кур-
сових параметрах. Враховуючи 
обсяги золотовалютних резервів, 
на фоні того, що у нас продовжу-
ється співробітництво з міжна-
родними інституціями, на фоні 
того, що Україна робила успішне 
розміщення своїх європейських 
бондів, говорити, що мінімальна 
заробітна плата підірве курс, як 
мінімум неправильно», – пояс-
нює Устенко.

Наступного року мінімальна 
зарплата має зрости ще на півтори 
тисячі гривень. Наскільки ця сума 
покращить добробут українців, 
буде залежати від загальної еко-
номічної ситуації.

5 вересня вшановують 
чудотворну ікону  
Божої Матері «Подільська»

Андрій Козаченко

5 вересня Церква 
молитовно шанує 
чудотворний образ 
Божої Матері, що 
перебуває у Жито-
мирському Свято-
Успенському архіє-
рейському соборі та 
іменується «Поділь-
ська».

Згідно з легендою, чудотвор-
ний образ Божої Матері «Поділь-
ська» був у пошані навіть раніше 

заснування самого храму, який 
був побудований у 1700 році. По-
дільська ікона Божої Матері почи-
талась через благодатну допомогу, 
котра посилалася усім, хто до неї 
звертався у хворобах та печалі.

У 1872 році у Житомирі за-
гострилася епідемія холери. Жи-
томиряни, віруючи в особливу 
допомогу та заступництво Божої 
Матері Подільської, по благосло-
вінню архієпископа Волинського 
і Житомирського Агафангела (Со-
ловйова) урочисто, при численній 
кількості народу обнесли святиню 
по всіх вулицях міста, після чого 
епідемія згасла.

У 1935 році влада закрила 
храм, але православним жито-
мирянам вдалось заховати ікону.

Коли ж у 1941 році церкву від-
крили, образ повернули у храм. 

У 1967 році Свято-Успенську церк-
ву вчергове закрили, а ікону пере-
несли у Спасо-Преображенський 
собор. У 1992 році Успенський 
храм повернули єпархії, чудотвор-
ний образ повернувся під своди 
рідного храму. Зараз ікона у ново-
му кіоті та прикрашена ризою.

До революції 1917 року в день 
Успіння Божої Матері (це хра-
мове свято) для поклоніння ве-
ликій святині збирались тисячі 
богомольців (від 10 до 12 тисяч) 
із усіх околиць Житомира та 
Волинської губернії. І сьогодні 
чудотворний образ глибоко по-
читається в народі. Багато вірян 
притікають до нього у хворобах 
та тяжких обставинах, і по усерд-
них молитвах отримують благо-
датну допомогу, зцілюючись від 
тяжких недугів.
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2 вересня 1945 року  
закінчилася Друга світова війна

Руслан Мороз

Закінчилася най-
страшніша та кро-
вопролитна війна 
в історії людства. 
У ній брали участь 62 
держави з 73 існуючих 
на той момент. Це 80% 
населення земної кулі 
на той час.

Бойові дії велися на території 
Європи, Азії та Африки і у водах 
усіх океанів. Це єдиний конфлікт, 
в якому було застосовано ядерну 
зброю.

Коли все тільки починалося, 
то ніхто навіть не міг уявити, в яке 
пекло все перетвориться. За спо-
гадами одного з американців – 
учасників Другої світової війни, 
увечері 7 грудня 1941 року в гавань 
Перл-Харбора увійшов авіаносець 
«Ентерпрайз», який повертався 
з маневрів у відкритому морі. На 
містку корабля стояв адмірал Ві-
льям Хелсі. Авіаносець проходив 
повз потоплених, перевернутих, 
знівечених вогнем лінійних ко-
раблів, на які вранці раптово 
обрушилися японські бомбарду-
вальники. На аеродромах остро-
ва Оаху ще палали злітні смуги 
і ангари, де були знищені сотні 
американських літаків. Берег був 
встелений убитими і поранени-
ми, яких несли звідусіль, і Хелсі 
розумів, що його авіаносець, як 
і інший – «Лексінгтон», врятувало 
тільки диво. Дивлячись на карти-
ни жахливих руйнувань, завданих 
японською авіацією, адмірал ви-
мовив тільки одну фразу, ні до 
кого не звертаючись: «Коли війна 
закінчиться, японською мовою 
будуть говорити тільки в пеклі!». 
Тоді ця фраза здавалася порож-
ньою загрозою, але набула зовсім 
іншого змісту у серпні 1945 року, 
коли у пекельному вогні атомних 
бомб згоріли сотні тисяч жителів 
Хіросіми і Нагасакі.

Але більше всього постражда-
ла наша держава.

У 2015 році керівник Центру 
історичної політології Інституту 
політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. Кураса НАНУ 
Юрій Шаповал озвучив у комен-
тарі BBC-Україна такі цифри:

– Загальні людські втрати 
України у війні, включаючи уби-
тих, померлих, загиблих у концта-
борах, евакуйованих, тих, хто пі-
шов разом з німцями, складають 
до 14 мільйонів чоловік. З 1 січня 

1941 року до 1 січня 1945 населен-
ня України зменшилося з 40,9 до 
27 мільйонів чоловік.

Можливо, у зв'язку із розсекре-
ченням нових документів у Росії, 
втрати України переглянуть у бік 
збільшення. Доведеним фактом 
є те, що серед військовослужбов-
ців, призваних у радянську армію 
у 1941 році, вижили тільки 3%.

Як змінювалися цaифри
Стверджувати, що 41 мільйон 

жертв – це остаточна цифра, не бе-
реться жоден історик. За 72 роки 
з кінця війни вона змінювалася 
мінімум тричі. Пов'язано це пере-
дусім з політикою і тільки потім 
зі складністю підрахунків.

Йосип Сталін у березні 1946 
року заявив, що СРСР втратив 
7 мільйонів чоловік, включаючи 
військових і цивільних – трохи 
більше, ніж Німеччина. Зробив 
він це зумисне, впевнені вчені, щоб 
приховати масштаб біди.

Микита Хрущов після пере-
пису населення у 1959 році заявив, 
що за час війни загинули 20 міль-
йонів радянських громадян.

Леонід Брежнєв у 1965 році 
з нагоди 20-річчя Перемоги за-
явив, що жертв – більше 20 міль-
йонів.

Перший і останній президент 
СРСР Михайло Горбачов в рік 
45-річчя Перемоги (1990) заявив, 
що війна забрала майже 27 міль-
йонів життів радянських людей.

Через 27 років з'ясувалася ще 
більш жахлива правда. Одним 
з головних підсумків війни стала 
нова геополітична ситуація. В її 
результаті різко впало міжнародне 
значення країн Європи, і провід-
ними світовими державами стали 
СРСР і США. Ця нова ситуація 
характеризувалася наростаючим 
протистоянням провідних держав 
капіталістичного світу (серед яких 
першість утвердилося за США) 
і Радянським Союзом, що поши-
рило вплив на ряд країн Європи та 
Азії. Війна, в якій були використа-
ні найсучасніші види зброї, вклю-
чаючи атомне, викликала підйом 
пацифістських настроїв і боротьби 
за мир. Перемога у війні зірвала 
небезпеку поширення фашизму, 
але викликала нове протистояння 
між недавніми союзниками, яке 
поставило незабаром світ на грань 
нової війни, тепер уже ядерної. 
Головний урок Другої світової 
війни не був засвоєний главами 
провідних світових держав.

Фашистська і нацистська ідео-
логії були визнані злочинними на 
Нюрнберзькому процесі і заборо-
нені. У багатьох західних країнах 
зросла підтримка комуністичних 
партій завдяки їх активній участі 

в антифашистській боротьбі в ході 
війни.

Європа виявилася розділеною 
на два табори: західний капіталіс-
тичний і східний соціалістичний. 
Відносини між двома блоками різ-
ко погіршилися. Вже через пару 
років після закінчення війни по-
чалася холодна війна.

Зараз історики та дослідники 
намагаються створити електронні 
версії документів, які допомогли б 
зрозуміти масштаби трагедії. Так 
з’явилася «Книга Пам'яті Украї-
ни» – наукове історико-меморіаль-
не видання, присвячене з'ясуванню 
масштабів демографічних втрат 
України у Другій світовій війні 
та увічненню пам'яті воїнів Чер-
воної армії, вихідців з України, 
що були призвані до лав Черво-
ної армії на території України 
та загинули на фронтах Другої 
світової війни зі зброєю в руках 
у складі підрозділів Червоної ар-
мії; пропали безвісти на фронтах 
Другої світової війни; померли від 
ран, отриманих у бою; померли 
в концентраційних таборах для 
військовополонених; були необ-
ґрунтовано репресовані та роз-
стріляні органами СМЕРШ або 
загинули в радянських ВТТ і реа-
білітовані; загинули в радянських 
фільтраційних таборах. У «Книзі 
Пам'яті України» також увічнені 
імена партизанів, підпільників, 
що загинули в роки Другої світо-
вої війни.

На жаль, тільки у Жито-
мирській області, єдиній 
в Україні, через амбіції дея-
ких депутатів обласної ради 
та бездіяльність чиновників 
департаменту культури, мо-
лоді та спорту Житомирської 
обласної адміністрації робота 
над цією книгою припинена, 
а картотеку, яку створювала 
протягом багатьох років на-
укова редакція, знищено. 
Пам’ять про минуле та історія 
сьогодні нікому не потрібні.

Історію спотворюють, адже 
Адольф Гітлер – людина, яка 
стала найзнаменитішим лиході-
єм у світовій історії ХХ століття, 
у 1938 році був відзначений пре-
мією «Людина року» за версією 
журналу Time. Цьому переду-
вав союз з Муссоліні, зростання 
військової потужності Третього 
Рейху, аншлюс Австрії, захо-
плення під приводом захисту 
Богемії і Моравії. Ряд цих дій 
настільки вразив громадськість, 
що всі в один голос заявили про 
владу і вплив Гітлера в Європі. 
А у 1939 році, за три місяці до 
початку Другої світової війни, ця 
людина була номінована на Но-
белівську премію миру.

 Нагасакі до і після атомного вибуху
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З висівок та кукурудзи: як виготовляють  
екологічний посуд для багаторазового використання

Пікнік чи відпочинок на 
природі супроводжується 
шикарним столом і найчас-
тіше уставленим пластико-
вим одноразовим посудом.

Ось такий дисонанс, коли на пласти-
кових тарілках викладені овочі чи фрукти, 
шкірка та залишки яких – розкладуться, 
а ось пластик – ні.

Альтернативу давно винайшли. Сьо-
годні пропонують різноманітні види 
одноразового посуду, його ще вважають 
багаторазовим, у зв’язку з легкістю миття 
та використання, з органічних продуктів.

Про переваги використання, час роз-
кладання такого посуду та основу, з якої 
він виготовляється, – читайте далі.

Посуд із пшеничних висівок
«PickNick Organic» – це екопосуд, виго-

товлений з натуральних матеріалів, а саме 
із пшеничних висівок, що містять клітко-
вину, мікроелементи і вітаміни. Екологічно 
чистий процес виробництва одноразового 
посуду з такої сировини проходить з вико-
ристанням всього лише невеликої кількості 
води. Тобто в її складі немає шкідливих для 
організму речовин.

Але, що найважливіше, така продукція 
не забруднює навколишнє середовище, при-
роду, безпечна для тварин і навіть дітей. 
Період розпаду такого посуду близько 30 

днів. У природних умовах він розклада-
ється всього за пару місяців, не виділяючи 
шкідливих токсичних речовин, повідомляє 
видання «Журналіст».

«Сировина надходить на завод з еколо-
гічних областей Польщі. Там все виготов-
ляється на заводі, експортується в Україну, 
а ми тут цей посуд продаємо, розповідаємо 
про нього, показуємо, проводимо лекції 
про те, як його можна використовувати. 
Ми вважаємо, що це майбутнє. Така про-
дукція допоможе зробити нашу планету 
чистішою. Цей екопосуд при дбайливому 
використанні, його просто промити чи-
стою водою, без мийних засобів, можна 
використовувати кілька разів. Іноді термін 
експлуатації може бути близько року. Також 
такий продукт можна поламати, розкриши-
ти і нагодувати ним тварин», – пояснюють 
спеціалісти компанії.

Крім того, в таких мисках і тарілках 
можна розігрівати їжу в мікрохвильовій 
печі, запікати щось смачне і корисне в духо-
вці. Продукція дуже легка і має естетичний 
вигляд, тому доповнить сервірування свят-
кового столу, а також підійде для походу 
або пікніка на природі.

Багаторазовий посуд  
із відходів кукурудзи

Житель Ужгороду розробив виготов-
лення одноразового екологічного посуду 
з відходів кукурудзи, – повідомляють на 
сайті «Життя в стилі ЕCО».

На думку науковців, такий винахід може 
з легкістю замінити пластиковий посуд 
не тільки тому, що він розкладається за 
півтора місяця, а й тому, що його можна 
легко згодувати свійським тваринам.

«До основного компоненту крохмалю 
додаю воду, оцет, олію та гліцерин – всі ін-
гредієнти змішую у тарі до однорідної маси 
на електроплитці, далі суміш на 30 секунд 
поміщаю у мікрохвильову піч – і плівка го-
това, – розповідає Петро Бобонич. – Далі під 
пресом та спеціальними формами з гіпсу 
матеріал має висихати до твердого стану».

На розробку надихнула телевізійна 
передача про збір кукурудзи, – продовжує 
винахідник. «Качани забирали, а стебла 
та листя залишали на полі, тоді як цю 
сировину можна переробити у гранули 
або порошок для виготовлення посуду та 
пакування, – пояснює Петро Бобонич. – Та-

ким чином можна витіснити з прилавків 
пластик».

Органічний посуд з висівок
Польська компанія «Biotrem», яка ви-

готовляє органічний посуд із висівок, від-
крила представництво в Україні, – йдеться 
на ресурсі «Хмарочос».

Фірма запатентувала технологію, яка 
дозволяє робити одноразовий посуд з пше-
ничних і кукурудзяних висівок, продуктів 
переробки маніоку, водоростей, а також 
полімерів на рослинній основі. Сировину 
стискають під пресом за допомогою гаря-
чого повітря.

Одну тонну пшеничних висівок можна 
перетворити на 10 тисяч тарілок чи мисок.

Набір посуду включає тарілки, чашки, 
виделки та ножі. Такий посуд достатньо 
твердий й тривкий, аби розігрівати у ньому 
їжу. Після використання тарілками можна 
годувати тварин і птахів. Водночас виделки 
та ножі зроблено з додаванням полімерів 
на рослинній основі, що суттєво збільшує 
час розкладання.

Отож, купуючи такий посуд, ви не лише 
вкладаєтеся в розвиток корисної справи 
з виготовлення посуду з органічних відходів, 
а і отримуєте стильний та якісний посуд 
для відпочинку. Крім того, його вартість 
виправдана, а після використання такого 
посуду його можна спокійно викинути, бо 
він розкладеться протягом місяця, або ж 
скормити тваринам, наприклад, адже осно-
ва такого посуду – висівки, кукурудза тощо.

Яких вітамінів нам не вистачає восени?
Є поширена думка, 

що за літо організм 
набирає вітамінів на 
цілий рік.

Насправді ж як тільки люди-
на припиняє вживати в їжу свіжі 
овочі та фрукти, частина вітамінів 
миттєво з організму зникає і на-
стає авітаміноз.

Якраз цим пояснюються що-
річні осінні епідемії, масові ві-
русні захворювання дошкільнят, 
школярів і студентів. Пов̀ язано це 
з тим, що деякі вітаміни легко ви-
водяться з організму, тому що вони 
розчиняються у воді, а ми щодня 
переробляємо і виводимо до трьох 
літрів різноманітних рідин.

Помічаєте, що восени шкіра 
стала сухою, на роботі відчуваєте 
постійну втому? А прийшовши 
додому, не можете заснути, та й 
сон весь час тривожний. Загальна 
слабкість і перелічені симптоми 
вказують на зниження імунітету, 
відповідно, підняти його допомо-
жуть вітаміни. За це відповідають 
вітаміни всіх груп, але особливо 
В6, В12, С і D. Вони дають бадьо-
рість, енергію, імунітет і настрій.

Краще всього підсилити свій 
імунітет природними вітамінами. 
Чого саме не вистачає організмові 
восени, він підкаже сам. Нестача 
вітамінів досить швидко про-
являється клінічно, існують 
характерні ознаки, які свід-
чать про авітаміноз, до яких 
належать:

• Зміна стану волосся, нігтів, 
слизової, шкіри;

• Тривала емоційна лабіль-
ність;

• Часті і тривалі простудні за-
хворювання;

• Розлади роботи шлунково-
кишкового тракту;

• Погіршення загального ста-
ну;

• Зниження працездатності, 
погіршення пам’яті, низька кон-
центрація уваги.

При виникненні будь-якої із 
цих ознак важливо звернутися 
за консультацією до лікаря. Він 
допоможе визначити, яких ві-
тамінів не вистачає восени. Ми 
зібрали для вас топ головних ві-
тамінів, яких потребує організм 
восени. В осінній період організму 
складно адаптуватися до мінли-
вої погоди, перепадів температур, 
тому важливо забезпечувати себе 

такими мікроелементами:
• Вітамін A. Нормалізує мета-

болічні процеси, має антиокси-
дантну дію, покращує зовнішній 
вигляд шкіри.

• Вітамін Е. Надає потужну 
стимулюючу дію на імунну систе-
му, покращує стан судин.

• Вітамін С. Якісно виводить 
токсини, активує клітини імунної 
системи, бере участь у процесах 
кровотворення.

• Вітамін B6. Покращує робо-
ту нервової системи, нормалізує 
емоційний фон, підвищує пра-
цездатність.

• Вітамін B12. Використо-
вується для підтримки функції 
шлунково-кишкового тракту, по-
кращує кровотворення.

• Віта м і н D. Покращує 
здоров’я волосся і нігтів, приско-
рює роботу імунної системи.

Розглянемо більш конкретні-
ше: якщо вас переслідує відчуття 
загальмованості, сонливості, то, 
імовірно, організму бракує вітамі-
ну В6, а заодно і магнію. Їх можна 
отримати з рису, бобів, які треба 
вживати у відвареному вигляді.

Коли ж вас переслідує засту-
да, чутливість до холодної темпе-
ратури чи неспокійний сон, то, 

найімовірніше, організм потребує 
вітаміну С. Найбільш актуаль-
ний вітамін, тому що в організмі 
людини не синтезується взагалі. 
А поповнити його запас легко – 
цей вітамін міститься у великій 
кількості у цитрусових, квашеній 
капусті, ріпчастій цибулі. Також 
достатню кількість аскорбінової 
кислоти можна отримати з чаю, 
різних видів плодів горобини, 
калини, смородини і шипшини.

Часто про дефіцит рутину (ві-
тамін Р) вказує і сама шкіра. Вона 
відчутно стає сухішою, а в куточ-
ках рота спалахують заїди. Допо-
могти з відновленням запасу рути-
ну допоможе та сама журавлина, 
буряк або ж чорнослив.

Для тих, хто вранці не може 
«включитися» або ж швидко втом-
люється, варто побільше вживати 
скумбрії, палтуса, рослинні масла, 
курячі жовтки. Адже такі симп-
томи сигналізують про нестачу 
вітаміну D3.

Якщо ж до перелічених симп-
томів додалась слабкість в ногах, 
оніміння кінцівок чи калатання 
серця, потрібен вітамін В1, тобто 
тіамін. Його вдосталь у пивних 
дріжджах або ж у моркві, куку-
рудзі чи житньому хлібові.

Вітамін D називають «вітамі-
ном сонця», оскільки організм 
отримує його з прямого соняч-
ного світла. Він міститься у дуже 
небагатьох харчових продуктів. 
З жовтня по березень практично 
неможливо одержати рекомен-
довані 10 мікрограмів на день від 
сонця, тож британська Націо-
нальна служба охорони здоров'я 
рекомендує всім людям віком від 
п'яти років у цю пору року що-
денно приймати 10 мкг вітаміну 
D у формі біодобавок.

Вітаміни групи Е можна отри-
мати, вживаючи в їжу різні масла 
рослинного походження, яйця, 
моркву. Також даний вітамін міс-
титься в зелених овочах, кукурудзі, 
пророщеній пшениці.

Вітамін А для зміцнення імуні-
тету восени дістати найпростіше. 
У великій кількості він міститься 
у моркві: як у коренеплоді, так 
і в бадиллі. Також цей мікроеле-
мент можна отримати, вживаючи 
в їжу яйця, сир, яблука, томати.

Найголовніше правило – це 
збалансоване харчування. Якщо 
організм щодня отримуватиме 
різноманітні вітаміни, то ви в гар-
монії і в доброму здоров'ї пере-
живете і осінь, і зиму.
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Ознаки для визначення 
регіону зі значним 
поширенням COVID‑19

Відповідно до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2» залежно 
від епідемічної ситуації в регіоні або райо-
ні чи місті обласного значення може бути 
встановлений рівень епідемічної небезпеки 
поширення COVID-19.

«Жовтий», «помаранчевий» або «чер-
воний» рівень епідемічної небезпеки вста-
новлюється на території регіону, в якому 
наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням 
COVID‑19 вважається регіон, 
в якому наявна хоча б одна 
 з таких ознак:

• завантаженість ліжок у закладах 
охорони здоров’я, визначених для гос-
піталізації пацієнтів з підтвердженим 

випадком COVID-19, 
становить більш як 50 
відсотків протягом п’яти 
днів підряд;

• середня кількість 
тестувань методом по-
лімеразної ланцюгової 
реакції та імунофер-
ментного аналізу ста-
новить менш як 24 тес-
тування на 100 тис. 
населення протягом 
останніх семи днів;

• показник захворюваності  на 
COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення 
перевищує базовий рівень захворюваності.

Міністерство охорони здоров’я України 
щодня оновлює ознаки для визначення ре-
гіону із значним поширенням COVID-19 та 
публікує їх на цій сторінці сайту.

Нагадуємо, що на підставі цих ознак, 
Державна комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій раз на сім днів приймає рі-
шення про встановлення на території 
регіону або окремих адміністративно-
територіальних одиниць регіону рівня 
епідемічної небезпеки «жовтий», «по-
маранчевий» або «червоний». З діючими 
рівнями епідемічної небезпеки можна 
ознайомитись /за посиланням/.

Рішення про послаблення «червоно-
го», «помаранчевого» та «жовтого» рівня 
епідемічної небезпеки не може бути пе-
реглянуто раніше ніж через 14 днів з дня 
встановлення такого рівня епідемічної 
небезпеки.

Батьки можуть самі 
обирати форми навчання 
для дітей, – Шмигаль

Про це Прем’єр-міністр 
розповів в ефірі програми 
«Сніданок з 1+1» у вівторок 
1 вересня.

Денис Шмигаль зауважив, що згідно 
з рішенням Уряду 1 вересня цього року 
проходить у класичній формі загалом 
в Україні. Однак у «червоних зонах» на-
вчання відбуватиметься дистанційно.

«Сьогодні в Україні є можливість навча-
тися як у традиційній формі, так і дистан-

ційній, екстернатній або домашній. Батьки 
можуть обирати будь-яку з цих форм на-
вчання», – зазначив Прем’єр-міністр.

Очільник Уряду додав, що продовжу-
ватимуть транслюватися телевізійні уро-
ки, щоб діти у сільській місцевості могли 
здобувати знання і пройти навчання дис-
танційно.

Окремо Прем’єр-міністр підкреслив, 
що відповідальність за закупівлю засо-
бів індивідуального захисту, антисептиків 
тощо для викладацького складу несуть 
місцеві органи влади.

«Власниками закладів є місцеві орга-
ни самоврядування 
і вони мали забез-
печити їх усім необ-
хідним. Ми це контр-
олюємо. Відповідні 
комісії виїжджали 
в школи протягом 
двох попередні х 
тижнів і контролю-
ватимуть ситуацію 
надалі», – сказав Де-
нис Шмигаль.

За словами Глави 
Уряду, вищі навчаль-
ні заклади працюва-
тимуть так само, як 
середні та дошкільні. 
Однак якщо ВНЗ пе-
ребуватимуть у «по-
маранчевій зоні», 
буде заборонено 
навчання в групах 
понад 20 осіб.

У Житомирі відбувся брифінг  
з питань децентралізації

Руслан Мороз

В обласній ОДА 
обговорили основні 
завдання і подальші 
кроки децентралізації 
та проблеми наступ-
них виборів.

У Житомирі 26 серпня 2020 
року відбулася відкрита дис-
кусія «Вектори децентраліза-
ції: про завдання та подальші 
кроки», яку провели заступник 
міністра розвитку громад та те-
риторій України В’ячеслав Не-
года, експерт Офісу підтримки 
реформ при Мінрегіоні Ольга 
Лебединська, експерт Офісу 
підтримки реформ при Мін-
регіоні Віктор Венцель.

Участь у заході також взяли 

голова Житомирської ОДА Ві-
талій Бунечко, голова обласної 
ради Володимир Ширма, за-
ступник голови ОДА Віктор 
Градівський, перший заступник 
голови обласної ради Сергій 
Крамаренко, а також представ-
ники структурних підрозділів 
ОДА, депутати обласної ради, 
голови районних державних 
адміністрацій, об’єднаних те-
риторіальних громад, міст об-
ласного значення, асоціацій ор-
ганів місцевого самоврядування 
та експерти.

Під час заходу учасники об-
говорили законопроєкти про 
місцеве самоврядування та про 
місцеві державні адміністра-
ції, а також проєкти змін до 
Бюджетного кодексу України 
щодо фінансового забезпечення 
повноважень органів місцево-
го самоврядування та змін до 
Податкового законодавства, 
які розширять можливості 

нарощування надходжень до 
місцевих бюджетів.

Після проведення відкри-
тої дискусії відбувся спільний 
брифінг заступника міністра 
розвитку громад та територій 
України В’ячеслава Негоди та го-
лови Житомирської ОДА Віталія 
Бунечка для регіональних ЗМІ, 
під час якого журналісти отри-
мали відповіді на першочергові 
запитання стосовно наступних 
виборів в області.

Так В’ячеслав Негода та Ві-
талій Бунечко наголосили, що 
вибори відбудуться за новим 
територіальним устроєм, але 
повноваження попередніх рад 
будуть припинені тільки у пер-
ший день роботи новообраних 
органів влади.

Також В’ячеслав Негода за-
значив, що для остаточного про-
ведення децентралізації ще по-
трібно прийняти низку законів, 
які повністю дозволять змінити 

структури вертикалі влади та 
оптимізувати дії влади на міс-
цях. Для цього потрібен час, але 
В’ячеслав Негода запевнив, що 
до кінця цього року всі необхід-
ні закони будуть прийняті і вже 
у новий рік ми вступимо з нови-
ми правилами політичної гри.

Довідково
Захід організовано Міністер-

ством розвитку громад та тери-
торій України за партнерської 
підтримки швейцарсько-укра-
їнського проєкту «Підтримка 
децентралізаці ї  в  Україні» 
DESPRO.
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На Житомирщині презентували  
Національний проєкт зі збереження бортництва

Ярослав Купала

У Житомирі в меж-
ах регіональної на-
уково-просвітницької 
експедиції відбулася 
пресконферен-
ція – презентація На-
ціонального проєкту 
«Бортництво Полісся: 
архаїчна традиція 
в сучасному вимірі».

Проєкт реалізується за під-
тримки Українського культурного 
фонду.

У краю бортництва, на Жито-
мирщині, завершилася науково-
дослідницька експедиція в межах 
Національного проєкту «Бортни-
цтво Полісся: архаїчна традиція 
у сучасному вимірі». Проєкт охо-
плює три області.

Команда проєкту на чолі 
з куратором, директором Виш-
городського історико-культурного 
заповідника Владою Литовченко, 
проводить наукові експедиції по 
осередках бортництва Київської, 
Рівненської та Житомирської 
областей з метою знаходження 
нових осередків стародавнього 
ремесла, збирання інформації 
від носіїв, формування фото- і ві-
деоархівів.

До житомирської експедиції 
долучився Президент України 
2005–2010 рр. Віктор Ющенко. 
«Це частина української культу-
ри і традицій, які роблять націю 
цільною. Тому варто донести до 
світу, що в Україні збереглися осе-
редки цього прадавнього промис-
лу. Дивитися на це як на хобі – це 
помилка і недооцінювання нашої 
історичної основи», – впевнений 
Віктор Ющенко.

Як зазначає Влада Литовчен-
ко, через пандемію усі активності 
проєкту були переведені в онлайн. 
Головним центральним елемен-
том програми стане віртуальний 
музей бортництва, який склада-
тиметься із «віртуальних філій» 
музеїв – партнерів проєкту, в яких 
є експозиції бортей. Це Націо-
нальний музей народної архітек-
тури та побуту України (Пирогів), 
Національний історико-етногра-
фічний заповідник «Переяслав», 
Вишгородський історико-культур-
ний заповідник, Житомирський 
обласний краєзнавчий музей, 
Рівненський обласний краєзнав-
чий музей, Сарненський історико-
етнографічний музей, Олевський 
краєзнавчий музей і етнографіч-
ний музей «Українське село» (Ки-
єво-Святошинський район).

«На новоствореній веб -
платформі можна буде потрапити 
до віртуального світу архаїчного 
бджолярства. Простір платфор-
ми буде наповнено віртуальними 
експозиціями та інтерактивною 

інформацією у вигляді оцифрова-
них експонатів, сферичних пано-
рам, 3D моделей бортей, а також 
інтерактивного іміджевого аль-
бому, інтерактивного календаря, 
набору інтерактивних листівок, 
Qr-карток із доданою інформаці-
єю тощо. Весь матеріал, напрацьо-
ваний цим проєктом, можна буде 
використовувати для створення 
номінаційного досьє щодо пре-
зентації бортництва у репрезен-
тативних списках нематеріальної 
культурної спадщини ЮНЕС-
КО», – розповіла Литовченко.

Як нагадав голова Жито-
мирської ОДА Віталій Бунечко, 
Житомирщину представлено 
в Національному переліку не-
матеріальної спадщини таким 

елементом як «бортництво».
«Всі наші сакральні та пам’ятні 

надбання спадку заслуговують на ці-
кавість, дослідження та поширення 
серед широкого загалу. Для популя-
ризації промислу нами розроблено 
туристичні маршрути Олевщиною, 
один з яких «Дикий мед або борт-
ництво», – зазначив Бунечко.

Перший заступник голови 
ОДА Володимир Федоренко на-
голосив, що завдання влади – за-
хистити і зберегти спадщину як 
базу національної та регіональної 
культури.

«На жаль, бортництво пе-
реживає важкі часи, кількість 
бортників поступово зменшу-
ється. Важко знайти матеріал для 
борті, відповідну деревину. Тому 

важливо зберегти, перейняти, 
зафіксувати стародавні традиції 
поколінь», – зазначив Федоренко.

Команда проєкту разом з Ві-
ктором Ющенком відвідала сім’ї 
бортників у Олевському районі, 
зокрема господарство Миколи 
Ренкаса з с. Рудня-Перганська. 
Ренкас займається древнім про-
мислом вже кілька десятиліть 
і має 30 бортей. Деякі з них роз-
ташовані на деревах. Гості мали 
змогу особисто піднятися до них 
за допомогою женні з лосиної 
шкіри і роздивитися бортні соти.

Другий бортник, у якого по-
бували дослідники, – Анатолій 
Скумін із села Хочино Олевсько-
го району. Анатолій власноруч 
виробляє борті, їх у нього понад 
50, розташованих на площі при-
близно 50 га. Анатолій – спадковий 
бортник, ремеслом займається та-
кож і його 23-річний син Андрій.

Житомирські бортники зане-
покоєні тим, що бортне ремесло 
зникає, бо займатись ним склад-
но, а лісовий мед важко продати 
дорожче, ніж вуликовий. Віктор 
Ющенко пообіцяв на найближ-
чій зустрічі з прем’єр-міністром 
Денисом Шмигалем обговорити 
питання збереження та популя-
ризації бортництва в Україні.

« Я  м а т и м у  з у с т р і ч 
з прем’єром, підготую йому 
окрему доповідь по бортництву 
і чекатиму від нього конкретних 
кроків у цьому напрямку», – по-
обіцяв Віктор Ющенко.

Хто з іноземців зможе в’їжджати в Україну 
в період обмежень: повний перелік

У Кабміні зазнача-
ють, що обмеження 
на в’їзд іноземних 
громадян на терито-
рію України діяти-
муть з 00:00 годин 
28 серпня до 00:00 
годин 28 вересня.

Кабінет Міністрів України на 
позачерговому засіданні 27 серп-
ня вніс зміни до постанови від 
22 липня № 641 «Про встановлен-
ня карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних за-
ходів на території із значним по-
ширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2».

Також було ухвалено рішення 
скасувати як нереалізовану поста-
нову про внесення змін до поста-
нови № 641, прийняту 26 серпня.

З метою запобігання 
поширенню на терито-
рії України другої хвилі 
гострої респіраторної 
хвороби СОVID‑19 за-
проваджуються тимча-
сові обмеження на в'їзд 
в Україну іноземцям.

Водночас право в’їзду на тери-
торію України у період дії тимча-
сових обмежень матимуть окремі 
категорії іноземних громадян. 
Також відповідно до українсько-
го законодавства, голова Держав-
ної прикордонної служби може 
ухвалювати додаткові рішення 
про контрольований пропуск іно-
земців через державний кордон.

Відповідно до урядового 
рішення в’їзд в Україну дозво-
ляється іноземцям, які:

• є родичами першої лінії 
громадян України;

• мають офіційний діючий 

дозвіл на роботу в Україні;
• є технічними спеціалістами, 

які прибувають в Україну на за-
прошення представників укра-
їнських підприємств;

• прямують територією Укра-
їни транзитом та мають докумен-
ти, що підтверджують виїзд за 
кордон протягом двох діб;

• прибувають в країну з метою 
навчання;

• проходять військову службу 
у Збройних силах;

• постійно або тимчасово 
проживають в Україні, мають по-
свідку на постійне або тимчасове 
проживання в Україні;

• є главами та членами офіцій-
них делегацій іноземних держав, 
співробітниками міжнародних 
організацій, а також особами, які 
їх супроводжують, та в’їжджають 
в Україну на запрошення Прези-
дента України, Верховної Ради, 
Кабінету Міністрів, Офісу Пре-

зидента, Міністерства закордон-
них справ.

• є водіями та/або членами 
екіпажу вантажних транспортних 
засобів, автобусів, що здійснюють 
регулярні перевезення, членами 
екіпажів повітряних, морських 
і річкових суден, членами поїзних 
і локомотивних бригад;

• є діячами культури, які при-
бувають на запрошення закладу 
культури разом з однією особою, 
що супроводжує кожного з них;

• прибувають для участі в офі-
ційних спортивних змаганнях, що 
проходять на території України, 
та супроводжуючих осіб;

• є особами, які здійснюють пе-
ревезення гемопоетичних стовбу-
рових клітин для трансплантації;

• прибувають на лікування до 
закладів охорони здоров'я України.

Зазначені категорії іноземних 
громадян повинні мати страховий 
поліс для покриття можливих 

витрат, пов'язаних з лікуванням 
СОVID-19 та обсервацією (вида-
ний страховою компанією, яка має 
представництво в Україні).

Також зможуть в’їхати на те-
риторію України іноземці, які:

• визнані біженцями або осо-
бами, які потребують додаткового 
захисту;

• є дипломатами, праців-
никами консульських установ, 
представництв офіційних між-
народних місій, організацій, акре-
дитованих в Україні, та члени їх 
сімей або є особами, які прибува-
ють на запрошення Міністерства 
закордонних справ України;

• є інструкторами збройних 
сил держав – членів НАТО та дер-
жав – учасниць програми НАТО 
«Партнерство заради миру», які 
беруть участь у заходах з підго-
товки підрозділів Збройних сил 
України або прибувають на запро-
шення Міністерства оборони.
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Василь Трохимович Михалевич (1886-1937)
Народився в с. Облапи Несухоїжської вол. Ковель-
ського пов. Волинської губ. Директор середньої шко-
ли в с. Білокоровичі Олевського району. Заарешто-
ваний 9 жовтня 1937 р. Обвинувачувався як шпигун 
польської розвідки, завербований нібито колишнім 
головою земської управи Косачем Миколою Петрови-
чем. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР 
від 5 листопада 1937 р. розстріляний 20 листопада 
1937 р. у м. Житомирі. Реабілітований у 1962 р.

РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ:  
Завербований Миколою Петровичем Косачем

Є. Р. Тіміряєв

Наше видання про-
довжує публікацію 
серії статей «Реабі-
літовані історією». 
Цього разу ми розпо-
вімо про трагічні долі 
Миколи Косача і Васи-
ля Михалевича.

Восени 1937 року почастішали 
випадки загадкового зникнення 
людей. Жителі великих і малих 
населених пунктів стали боятися 
ночі. Із настанням темряви раптом 
стукали в двері, до помешкання 
ввалювалася група людей: один 
з них був у формі працівника 
держбезпеки, другий – представ-
ник сільради або міськдомоуправ-
ління; сусідів, як правило, запро-
шували понятими. Робили обшук, 
вилучали документи, листування, 
цінні речі.

Подібне відбулося в ніч на 
9 жовтня у с. Білокоровичі Олев-
ського району, що на Житомир-
щині, в оселі вчителя середньої 
школи Василя Трохимовича 
Михалевича. Обшук та арешт 
проводив молодший лейтенант 
держбезпеки Снімщиков. У ході 
обшуку було вилучено паспорт, 
військовий і профспілковий квит-
ки, особисту послужну справу 
командира запасу. Вдень аре-
штованого допитали, заповнили 
анкету, оформили постанову про 
обрання запобіжного заходу та 
відкриття слідства. Санкцію ж 
на арешт і утримання під вартою 
прокурор району видав уже після 
факту, що відбувся.

Згідно з анкетою, Василь 
Трохимович Михалевич 1886 
р. н., уродженець с. Облапи Не-
сухоїжської волості Ковельського 
повіту Волинської губернії, освіта 
середня, директор Білокоровиць-
кої середньої школи. Одружений. 
Дружина Катерина, 48 років, діти: 
Олена 8 років та Євгенія 23 років.

Протокол допиту був оформ-
лений 11 жовтня. Допит проводив 
оперуповноважений НКВС Цвік. 
Було поставлено всього три запи-
тання. Перше: «Де живуть і чим 
займаються ваші родичі?». На це 
Михалевич відповів, що брат і дві 
сестри живуть у Польщі. Друге 
зауваження звучало так: «Слід-
ство має у своєму розпорядженні 
дані, що ваша дружина у 1926 році 
з Польщі нелегально перейшла 
у СРСР». На це Михалевич відпо-
вів: дійсно, у 1926 році дружина 
приїхала з Польщі. Третє запитан-
ня стосувалося племінників Ми-
халевича. Він дав пояснення, що 
у Польщі живе племінник, а тут, 
у с. Білокоровичі, племінниця.

Невдовзі Михалевича було 
піддано більш детальному до-
питу, в ході якого він «зізнається» 
у своїй шпигунській діяльності. 
Допит проводив уповноважений 
опергрупи Кукін, який одразу ж 
скористався тактикою напору й 
натиску: «Слідство має у своєму 
розпорядженні відомості, що ви є 
шпигуном однієї з іноземних дер-
жав. Чи підтверджуєте ви це?». Тре-

ба думати, що допит проводився із 
застосуванням засобів фізичного 
і психологічного впливу, адже від-
повідь Михалевича була ствердною: 
«Так, я є польським шпигуном…». 
Далі слідчий став уточнювати: 
«Ким і за яких обставин ви були за-
вербовані агентом польських розві-
дорганів?». Михалевич відповів: «Я 
був завербований у травні 1920 року 
у м. Ковелі (Польща) колишнім 
головою земської управи Косачем 
Миколою Петровичем. У земську 
управу я зайшов з метою знайти 
роботу, тоді голова земської упра-
ви Косач запропонував мені стати 
агентом польської розвідки з метою 
добувати відомості шпигунського 
характеру на території СРСР, на що 
я дав свою згоду. Після моєї згоди 
я тут же від Косачева (так у доку-
менті – авт.) отримав кличку «Ан-
тоша» та його пораду: для кращої 
роботи із збиранням шпигунських 
відомостей вступити добровільно 
до лав Червоної Армії».

Справді, Михалевич у роки 
Першої світової війни брав участь 

у бойових діях, мав чин поручика. 
А у 1920 році служив у Червоній 
Армії. Був командиром взводу, 
згодом – командиром роти у 25-й 
стрілецькій дивізії, був на курсах 
старшого начальницького складу 
у Харкові, але у серпні 1923 року 
звільнений у запас. Усі ці відомості 
були відомі оперуповноваженому 
з послужного списку командира 
запасу Михалевича.

Оперуповноважений спотво-
рив інформацію, яку отримав 
у ході допиту. Друзі та знайомі 
Михалевича перетворилися на 
спільників шпигуна. Біографічні 
дані вчителя школи, проходження 
по службі обернулися проти нього 
ж. Допомога, яку надав Косач ще 
у 1920 році, була сприйнята як ви-
нагорода за шпигунську роботу. 
Оперуповноважений НКВС ви-
користовував показання свідків 
с. Білокоровичі, які повторювали 
загальновідомі факти: Михалевич 
родом з Ковельського повіту, його 
дружина ще у 1926 році разом із 
дочкою прибула з Польщі; до ньо-
го часто приїжджає його земляк 
І. Ю. Горбач, учитель з Овруцького 
р-ну, – як обвинувачення у шпи-
гунській діяльності.

Михалевичу було пред'явлено 
обвинувачення в тому, що «він є 
польським шпигуном і передає 
відомості польським розвідор-
ганам». Михалевич визнав себе 
винним.

У звинувачувальному висновку, 
який складено 21 жовтня 1937 р., 
помічником оперуповноваженого 
молодшим лейтенантом держбез-
пеки Снімщиковим, затверджено 
начальником Олевського РВ НКВС 
і погоджено з прокурором Олев-
ського району, вказано: «Слідчу 
справу за № 3176 з обвинувачення 
Михалевича Василя Трохимовича 
надіслати ув Житомирське облу-

правління НКВС з клопотанням про 
включення Михалевича в список, 
який надсилається до НКВС СРСР».

Через два тижні, 5 листопада 
1937 р., у Москві було підписано 
постанову Наркома внутрішніх 
справ СРСР і Прокурора СРСР, 
згідно з якою Михалевич В. Т. під-
лягав вищій мірі покарання – роз-
стрілу. 20 листопада 1937 р. вирок 
виконано у м. Житомирі.

Минули роки. У листопаді 
1961 року до Головної військової 
прокуратури надійшла заява 
з проханням про реабілітацію 
батьків: «Прізвище моє Михале-
вич Олена Василівна. У 1937 році, 
9 жовтня, мій батько Михалевич 
Василь Трохимович, 1885 р. н., був 
заарештований як «ворог народу». 
Працював директором середньої 
школи с. Білокоровичі Олевського 
р-ну Житомирської обл. 25 жовтня 
арештовують і нас (матір і мене, се-
мирічну), відправляють у в'язницю 
смт Олевська. За постановою ОН 
при НКВС СРСР від 28 червня 1938 
р. моя мати Михалевич Катерина 
Гаврилівна була вислана на 5 років 
до Казахстану. Всі ці 24 роки на 
нашій сім'ї лежить пляма. Я про-
шу зняти з нас цю пляму і повідо-
мити про батьків».

13 грудня 1961 р. Військова про-
куратура ПрикВО виносить поста-
нову про проведення додаткового 
розслідування, в ході якого було 
встановлено, що показання свідків 
поверхові, малопереконливі й не 
знайшли свого підтвердження.

Перевіркою також встановлено, 
що Косач Микола Петрович, який 
проходить за матеріалами справи 
і який нібито завербував Миха-
левича В. Т. як агента польських 
розвідорганів, є братом україн-
ської письменниці Лесі Українки 
і у 1907 році був членом Україн-
ської соціал-демократичної партії 

«Спілка». Даних про причетність 
Косача до польських розвідорганів 
у держархівах не виявлено.

Горбач І. Ю., з яким Михале-
вич В. Т. нібито був пов'язаний 
у своїй шпигунській діяльності, 
за постановою НКВС СРСР і Про-
курора СРСР від 19 листопада 1937 
р. розстріляний 24 листопада 1937 
р. у м. Житомирі. Справа на Гор-
бача І. Ю. переглянута в порядку 
нагляду, попереднє рішення ска-
соване за відсутністю в його діях 
складу злочину.

Військовий прокурор ПрикВО 
у лютому 1962 року, розглянувши 
справу Михалевича В. Т., встано-
вив, що він репресований необ-
ґрунтовано і надіслав матеріали 
слідства по справі на припинення.

Військовим трибуналом При-
кВО б березня 1962 р. постанову 
НКВС СРСР і Прокурора СРСР 
від 5 листопада 1937 р. стосовно 
Михалевича Василя Трохимовича 
було скасовано і справу припине-
но за відсутністю складу злочину. 
У цей же день реабілітовано і його 
дружину – Михалевич Катерину 
Гаврилівну.

Що ж до Миколи Петрови-
ча Косача, то його підозрювали 
у шпигунстві на користь Польщі, 
хоча кримінальну справу на ньо-
го не було заведено. Матеріалами 
слідства встановлено, що всі підозри 
стосовно М. П. Косача були хворою 
уявою співробітників НКВС, які 
у 1939 році звільнені з органів НКВС 
і понесли заслужене покарання.

За повідомленнями відповід-
них органів Центрального дер-
жавного особливого архіву СРСР, 
центральних історичних архівів 
УРСР і БРСР, низки обласних 
архівів – шпигунська діяльність 
Миколи Петровича Косача і Ва-
силя Трохимовича Михалевича 
не встановлена.

 Косач Микола Петрович
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	допо-

мога	без	довідок,	застави	та	поручите-

лів	від	5000	до	500000	грн.	Виводимо	з	

чорних	списків.	Пенсіонерам	та	непра-

цевлаштованим.	eurocredit.nethouse.ua	

Ген.	Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	

(095)8620855;(097)3670476

•	Водії категорії	 "Е"	для	роботи	на	

зерновозах.	Авто:	MAN,	Volvo,	DAF.	

З/п- 	 20	 000грн, 	 добові- 	 200	 грн.	

0687982189,Сергій

• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ 

РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 

ЗАВОД. 0678804116

• ДВІРНИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ 

НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 

0678804116

ЗАЛИВКА ПІДЛОГИ НА ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК (ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, 
С.РОМАНКІВ). ЗАРАБІТНА ПЛАТА 120ГРН/
КВ.М 0672322787,0443622787

ЗАПРОШУЄМО НА СЕЗОННУ РОБОТУ В 
ПОЛЬЩІ (В ЖІНОЧОМУ КОЛЕКТИВІ). ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ КАНАПЕ-ЗАКУСОК (ФОРМУ-
ВАННЯ, УПАКОВКА). ЛІЦ. МСПУ №847 ВІД 
08.06.2018. 0673543798,0673543799.

• КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК НА СКЛАД НА ПО-
СТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 0678804116

• МАСТЕРА И ПОМОЩНИКИ (ШТУКАТУРЫ, 

ПЛИТОЧНИКИ)   ДЛЯ   ВНУТРЕННИХ 

ОТДЕЛОЧНЫХ  РАБОТ.  РАБОТА  В  Г . 

КОРОСТЫШЕВ. КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА 

ДО РАБОТЫ И ОБРАТНО ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

С Г. ЖИТОМИР И ОБЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕ-

ДЕЛЬНО. 0685091332,0959169474

Повідомляємо про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1.Планована діяльність
Планована діяльність полягає у розробці (продовженні 

розробки) Салівського родовища з метою видобування 
незмінених лабрадоритів, придатних для видобування 
блоків та виробництва облицювальних виробів з них, 
потужністю 25,0 тис. м3.

Планована діяльність здійснюватиметься на земель-
ній ділянці площею 7,3га, що знаходиться у користу-
ванні ТОВ «ПЛАНЕТА-2005» згідно договору оренди від 
17.11.2016р. (кадастровий номер 1825687000:03:000:0043).

ТОВ «ПЛАНЕТА-2005» проводить розробку згідно 
спеціального дозволу на користування надрами № 6099 від 
18.02.2016 р. Ліцензійна площа ділянки родовища – 3,39 га.

Запаси корисної копалини Салівського родовища 
згідно спеціального дозволу на користування надрами 
№ 6099 від 18.02.2016 року становлять за категоріями 
А+В+С1= 332 тис.м3 (А – 55, В – 70, С1–207).

Згідно з прийнятою технологією гірничих робіт при-
ймається двохстадійна схема добування блоків, при якій 
попередньо відокремлений від масиву моноліт в межах 
робочого майданчика кар’єру розділяється на блоки.

Річна потужність кар’єру з видобутку незміненого 
лабрадориту 25,0 тис. м3. Вихід блоків становить 21,8%, 
річний проектний об’єм виробництва товарних блоків 
становить 5450 м3.

Термін розробки кар’єру – 13 років.
2.Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПЛАНЕТА – 2005", 12310, Житомирська обл., Черняхів-
ський район, село Сали, площа Центральна, будинок 3, 
тел.: + 380413495742, директор – Кирилюк І. Г.

3.Уповноважений орган, який забезпечує про-
ведення громадського обговорення

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

e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, відділ оцінки впливу 
на довкілля.

4. Процедура прийняття рішення про прова-
дження планованої діяльності та орган, який роз-
глядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про проваджен-
ня даної планованої діяльності буде отримання дозвільних 
документів, які видаються органами державної влади та 
місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) 
з моменту офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господа-
рювання, що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження 
та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під час гро-
мадських слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
Дату, час, місце та адресу проведення громадських 

слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадське обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання письмових зауважень і про-
позицій (у тому числі в електронному вигляді).

Зауваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) на 
адресу Управління екології та природних ресурсів Жи-
томирської обласної державної адміністрації: 10014 м. 
Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22-08-24, 
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua.

6.Уповноважений центральний орган або упо-
вноважений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Жито-
мирської обласної державної адміністрації, 10014 м. 
Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22-08-24, 
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, відділ оцінки впливу 
на довкілля.

7.Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Жито-
мирської обласної державної адміністрації, 10014 м. 
Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22-08-24, 
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, відділ оцінки впливу 
на довкілля.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8.Наявна екологічна інформація щодо планова-
ної діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
з додатками.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації:

– Салівська сільська рада: Житомирська обл., Чер-
няхівський р-н, с. Сали, вул. Московська, 3, з 04.09.2020р.;

– ТОВ "ПЛАНЕТА – 2005": Житомирська обл., Чер-
няхівський район, село Сали, площа Центральна, 3, 
з 04.09.2020р.;

– сайт Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України, https://menr.gov.ua.

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського  
обговорення звіту з оцінки 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.

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.

МУЛЯРИ (КАМІНЩИКИ) ПОТРІБНІ ДЛЯ БУ-
ДІВНИЦТВА БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ 
В М. КИЇВ. ВАРТІСТЬ ЗА 1 КУБ. М. КЛАДКИ 
- 750-800 ГРН. ВАРТІСТЬ ЗА 1 КВ.М. - 150 
ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА. 0965453888

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ (МОЖЛИВО 
БЕЗ ДР) В М-Н ТОВАРІВ ДЛЯ ДОРОСЛИХ. 
ВАХТОВИЙ МЕТОД. З/П 30 000ГРН (ОПЛАТА 
ЩОДНЯ, З 1-ГО ДНЯ РОБОТИ). ГРАМОТНА 
МОВА, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ. КОМФОРТ-
НІ УМОВИ, ДРУЖНІЙ КОЛЕКТИВ, ЖИТЛО 
НАДАЄМО. ДЗВОНИТИ ЦІЛОДОБОВО. 
0662892651

РІЗНОРОБ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА 450 ГРН/
ДЕНЬ (ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, С.РОМАНКІВ).   
0672322787,0443622787

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, М.ГЛІВІЦИ. ОФІЦІЙНА 
ТА ГІДНА РОБОТА НА БУДОВІ, БЕЗКОШТОВНІ 
ВАКАНСІЇ, НАДАЄМО ЖИТЛО. ЛІЦ.№981 ВІД 
10.07.2018 ВИД.МСПУ. 0930165413(ВАЙ-
БЕР),0671744429

•	Робота в	Польщі.	Всі	вакансії	безко-
штовні,	від	прямого	роботодавця.	Зарп-
лата	26000-48000	грн.	Можна	без	знання	
мови,	навчання	на	місці.	Тел	в	Польщі	
+48536012943	(+	viber).	вКиєві:Тел.:+380
965568181(+viber)

• РОБОТА ТА ЖИТЛО НА ЕКО-САДИБІ В КИ-
ЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ! ПОТРІБНА СІМЕЙНА ПАРА 
З НАВИЧКАМИ ТА ДОСВІДОМ ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ ЗАМІСЬКИХ САДИБ (ДІМ, САД, ГОРОД 
0,3 ГА). АКТИВНІ, ПРАЦЬОВИТІ, З БАЖАННЯМ 
ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ ЗА МІСТОМ. З/П + БО-
НУСИ. 0681242420

• РОБОТА. РІЗНОРОБОЧІ І ПАСТУХИ НА ФЕР-
МУ З ПРОЖИВАННЯМ. ОПЛАТА ДОЇЗДУ. ГІДНА 
ВИСОКА ОПЛАТА. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 
0680824731,0986274231

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.10. Продам Дачі 

•	Будинок, Полтавська	обл.	Газ,	з/д	80	с.,	
чорнозем,	л.кухня,	погріб,	цегляні	сараї,	
європаркан,	поруч	луг,	річка.	Ціна	дого-
вірна.	0503051174

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ 
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРО-
КИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, 
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 
0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

Г І Д Р О Ц И Л І Н Д Р И ,  В И Г О Т О В Л Е Н -
НЯ ТА РЕМОНТ БУДЬ-ЯКОЇ ТЕХНІ-
КИ ВІД ФІРМИ "ГАРАНТ-ГІДРАВЛІК". 
(096)0765379,(068)5308267

• КОМБАЙНИ  КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ 
"АННА",  ПРЕС-ПІДБИРАЧІ  РІЗНИХ  МА-
РОК,  ТРАКТОРИ  Т-25,  МТЗ-82,  ПЛУГИ 
ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. 
(097)4742211,(097)4742272

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗ-
БИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, 
ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. (050)9242613
,(050)5158585,(067)9040066

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. 
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМП-
ЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. 
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ 0975107907, 0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

ВИРОБИ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ПАМЯТ-
НИКИ, ПЛИТИ, БОРДЮР, БРУЩАТКА. ЦІНИ 
ВІД ВИРОБНИКА. РОЗДРІБНА ТА ОПТОВА 
ТОРГІВЛЯ. ПРИ ОПТОВІЙ ЗАКУПІВЛІ ПРИ-
ЄМНІ ЗНИЖКИ.НАШ САЙТ HTTP://KAMKOR.
COM.UA 0965811541

• ГАЗОЕЛЕКТРО-ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ; ЗА-
МІНА ТРУБ. ВСТАНОВЛЕННЯ БОЙЛЕРІВ ТА 
ОПАЛЕННЯ. 0673482721

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО АТЕСТАТ ТА ДОДАТОК ДО АТЕС-
ТАТУ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО 
МІСЬКОГО КОЛЕГІУМА, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я 
ЯРОШЕНКО БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ 
НК №5880192, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я ГАР-
ГАЧ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ №0080502, ВИДАНИЙ 
НА ІМ'Я НАУМЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙО-
ВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ОФІЦЕРА, СЕРІЯ 
УК №202789, ВИДАНЕ НА ІМ'Я БОРОВИК 
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПО-
СВІДЧЕННЯ СЕРІЯ ТП №656553, ВИДАНЕ 
НА ІМ'Я ВЕНЧЕСЛАВСЬКИЙ МАКСИМ ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

КУПУЄМО КОРІВ, КОНЕЙ, БИЧКІВ, ДОРІЗИ 
НА М`ЯСО. 0965897650

•	Купую неліквіди.	Електродвигуни	будь-

які,	б/в.	Трансформатори	силові.	Редук-

тори	та	КіПа.	Кабель	силовий.	Тельфера	

болгарські.	Телефонні	станції	АТС,	СРСР.	

Автомати	та	пускачі.	Пропонуйте	все.	

0953761020,0981794580,Олег
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• Фінляндія – школа, що роз-
слаблює. Учня не можна викликати 
до дошки, якщо він цього не хоче. 
Тут діти не здають іспити, у них 
немає щоденників. Батьки можуть 
дізнатися оцінки дитини з електро-
нного класного журналу.

• Китай – зарядка і масаж облич-
чя. Перед уроками учні обов’язково 
роблять руханку і двічі на день – ма-
саж обличчя. Літні канікули трива-
ють близько місяця, а максимально 
завантажений день триває з 8 до 16, 
потім додаткові заняття.

• Норвегія – відсутність оцінок. 

Тут до 8-го класу взагалі не ставлять 
оцінок, щоб учні не порівнювали одне 
одного і не відчували себе ніяково.

• Японія – більшість виклада-
чів – чоловіки. У країні переважна 
більшість викладачів – чоловіки. 
А ще там немає їдалень, і діти їдять 
прямо за партами.

• Бангладеш – школи на воді. 
Тут більше 100 плавучих шкіл – вони 
розташовані на човнах. Це пов’язано 
з частими повенями у країні. Проте 
у кожної такої школи є бібліотека 
і доступ до інтернету, а сама школа 
працює на сонячних батареях.

• Бельгія – пиво в школі. До 70-х 
років у шкільних їдальнях вільно 
продавали пиво. Зараз, правда, 
бельгійські школярі можуть пити 
тільки газовану воду. Але є чимало 
прихильників повернення пива, 
адже воно, на їхню думку, набагато 
корисніше за колу.

• Канада – ніякої дисципліни, 
оцінок і домашки. У школі ALPHA 
завжди панує свято непослуху. Тут 
немає дисципліни, оцінок, домаш-
ніх завдань. Учні самі вибирають 
заняття, а класи розподіляються 
не за віком, а за інтересами.

Гороскоп на тиждень 2 - 8 вересня

ОВЕН
Тиждень складний. 

Уникайте травм і не-
сподіваних приступів агресії, 
бійок. Займіться спортом – це 
відволіче вас.

ТЕЛЕЦЬ
Вдалий період для 

сімейних стосунків. За-
лучіться підтримкою впливових 
осіб, вони допоможуть і матері-
ально, і фізично.

БЛИЗНЮКИ
Не бійтеся озвучу-

вати свої пропозиції 
і ідеї – отримаєте вина-

городу. Не реагуйте на будь-які 
провокації.

РАК
Приділіть час другій 

половинці. Використай-
те свою привабливість 

у стосунках з протилежною 
статтю.

ЛЕВ
Ви повні сил і енер-

г ії,  зростає продук-
тивність праці. Можете роз-
раховувати на підтримку колег 
і рідних – вони допоможуть.

ДІВА
Ваша активність – на 

висоті. Хороший пері-
од для підписання докумен-
тів. Будьте наполегливими, але 
в міру.

ТЕРЕЗИ
Можете сподіватися 

на підтримку впливових 
людей. Можливий службовий 
роман. Приділіть час партнеру 
і стосункам.

СКОРПІОН
Займіться плану-

ванням нових проєктів. 
Довіряйте інтуїції під час при-
йняття важливих рішень – вона 
не підведе.

СТРІЛЕЦЬ
Сміливо призначай-

те візит до представни-
ків влади – рішення буде на вашу 
користь. Чекайте на похвалу від 
начальства.

КОЗЕРІГ
Підходьте до вирі-

шення будь-яких питань 
з холодною головою. Заплануйте 
відвідати якусь конференцію чи 
тренінг.

ВОДОЛІЙ
Тиж день повний 

сюрпризів, тому не вар-
то на щось ображатися. 

Вдалий період для проведення 
з сім`єю і дітьми.

РИБИ
Відкладіть прийнят-

тя важливих рішень на 
потім. Якщо призна-

чені якісь розваги – краще їх 
відкласти.

Цікаві факти про школи
в різних країнах світу

Пропонуємо вам ознайо-
митися з головними модними 
тенденціями осені 2020 року. Так 
ви зможете зробити продумані 
покупки вже зараз, підготу-
ватися до модної осені і бути 
у всеозброєнні.

Клітинка
Клітинка завжди присутня 

в списку модних тенденцій осені 
і зими. Основною тенденцією 
використання класичної клі-
тинки в осінніх колекціях було 
змішування різних за розміром 
і відтінками графічних блоків. 
У вбранні з клітинкою ви будете 
виглядати завжди у виграшному 
світлі.

Довга бахрома
Бахрома не залишає модного 

олімпу ось уже кілька сезонів 
поспіль. Але цього разу невелич-
кими китицями вже не обійдеш-
ся: дизайнери рекомендують 
керуватися принципом «чим 
довше – тим краще». Така при-
краса зробить ваш образ живим 
і небанальним.

Жіночі краватки
Суворий чоловічий галстук 

здатен чудово підкреслити ніж-
ність і тендітність жінки і водно-
час зробити образ елегантним. 
В осінньому сезоні вибирайте 
мінімалістичні моделі без бан-
тів і рюшів, які максимально 
нагадують чоловічі. Або про-
сто вирушайте на шопінг до 
чоловічого магазину. Носити 
такий аксесуар можна з офісним 
костюмом, сорочками та навіть 
сукнями.

Розкішний оксамит
Розкішний на вигляд і такий 

приємний на дотик оксамит ста-

не одним із головних матеріалів 
осені 2020. На піку моди будуть 
костюми та сукні. Таке вбрання 
здатне не лише тебе прикраси-
ти, але й зігріти прохолодним 
осіннім вечором.

Color blocking  
(незвичне поєднання 
яскравих кольорів)

Ви можете не підбирати 
по кольору сумку під туфлі 
або блузу під піджак. Будьте 
сміливіше, пограйтесь із ко-
льором! Адже у моді – сolor 
blocking. Секрет у тому, щоб 
в одному образі поєднати одяг 
різних, яскравих та контрастних 
кольорів. Їх може бути 2, 3 і на-
віть більше. Зелений+червоний, 
б л а к и т н и й + ж о в т и й , 
зелений+білий+фіолетовий – 
варіантів безліч!

При цьому треба візуально 
створювати так звані кольорові 
блоки. Не бійтесь експерименту-
вати – це допоможе мати оригі-
нальний та свіжий вигляд!

Кольорова палітра
Актуальним цього сезону 

буде зелений колір, що пере-
кочував з минулого модного 
сезону, нині найближчий до 
природи, який набуває нових 
значень. Дизайнери пропонують 
велику палітру відтінків – напри-
клад, незвичний пляшковий.

Не здають позиції цієї осені 
яскравий колір фуксія та сірий, 
який можна носити вдень та 
ввечері і поєднувати з іншими 
відтінками або віддавати пе-
ревагу стриманому total look. 
Також у моду плавно входять 
всі відтінки коричневого – від 
шоколадного до кавового й ка-
рамельного.

Модні тренди  
осені 2020

Поради господині

2
вересня
середа

3
вересня
четвер

4
вересня
п’ятниця

5
вересня
субота

6
вересня
неділя

7
вересня

понеділок

8
вересня
вівторок

+ 18°
+ 30°

+ 18°
+ 24°

+ 16°
+ 21°

+ 14°
+ 24°

+ 12°
+ 25°

+ 16°
+ 26°

+ 16°
+ 22°
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КІЛЕР-ПСИХ
Жанр: бойовик, комедія

Реду, колишньому копу та за сумісництвом 
зломщику сейфів, після дворічного тюремного 
ув'язнення знадобилося менше одного дня, 
щоб знайти собі нового ворога – за ним почав 
полювання елітний кіллер, який говорить, що 
хоче помститися за свою собаку. А Ред же 
тільки-тільки возз'єднався зі своєю красунею 
дружиною та милою донькою. Кіллер може 
гратися зі своєю жертвою стільки, скільки йому 
захочеться. Він розумний, вміє вбивати всіма 
можливими способами, а ось його знищити 
майже неможливо – як мінімум, ні у кого поки 
не вийшло. Найдивовижніше, що кіллер не 
поспішає вбивати Реда. А може, зовсім не 
чоловік є його метою?

ТЕНЕТ
Жанр: фантастика, екшн
Озброєний єдиним словом –  

Тенет – головний герой бореться за 
виживання усього світу. Він подо-
рожує оповитим сутінками світом 
міжнародного шпигунства з єдиною 
місією, яка розгорнеться за меж-
ами реального часу. Це не подорож 
крізь час. Це інверсія. Відомо, що 
герої перебуватимуть у реальності, 
де час тече у зворотному напрямку, 
проте як і чому це відбувається – 
пояснень поки що немає.

ТОЛОКА
Жанр: драма, історія

Ох, і цікава ж українська історія! Тільки за 
останні 400 років відбулося стільки всього, 
що й не перерахуєш. Але можна спробува-
ти пройти маленький екскурс у минулі події. 
Наприклад, що тільки не зробить жінка, щоб 
визволити свого брата з турецького полону… 
Катерина пообіцяла свою прихильність тому, 
хто зможе його звільнити. Правда, це не її 
брат, а коханий, таку брехню можна було би 
й покарати… І якби це була балада Тараса 
Шевченка, то відрубали би Катерині голову, 
а тут історія продовжується й охоплює все 
нові й нові події. Козаччина, Голодомор, Чор-
нобиль, війни, революції – це те, що зробило 
наш народ таким, яким він є.

ЗАВИСНУТИ 
У ПАЛМ-СПРІНГЗ
Жанр: комедія, романтика
Зустрівшись на весіллі у Палм-

Спрінгз, Найлз та Сара раптом 
опиняються у петлі часу. Кожен 
новий день вони змушені слухати 
ті ж самі весільні тости та пісні... 
Проте є й переваги: "День Бабака" 
дає можливість прожити безкінечну 
кількість життів а, отже, реалізу-
вати найбільш шалені ідеї і мрії. 
Приготуйтесь, буде гаряче! 

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ


