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18 мільйонів  
бюджету участі на 
дешевий піар мера с. 10-11

Не словом, а ділом – партія  
«Наш край» Житомирщини  
презентувала потужну команду  
професіоналів і господарників с. 6-7 с. 8

Учнів Житомирської гімназії 
№ 23 переводять на навчання 
до університету «Україна»: 
батьки вимагають підвіз  
дітей до закладу
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Людмила Зубко: Ми завжди на крок попереду 
влади. Тим більше, у боротьбі за безпеку дітей

До 1 вересня залишились лічені 
дні. Але, чим ближче до початку но-
вого навчального року, тим більше 
питань виникає щодо того, як пра-
цюватимуть школи. Статистика за-
хворюваності на коронавірус кожного 
дня набирає обертів. І чи не вийде 
так, що школам знову доведеться 
зачинитися на карантин? Що тоді 
робити батькам, які працюють? Як 
заробляти? Як пояснювати дітям 
шкільні предмети? Зрештою, де взяти 
на всіх учнів комп'ютери, планшети, 
телефони і як забезпечити якісний 
доступ до інтернету?

"У нас є два шляхи: або жити 
і діяти, або отримати покоління 
безробітних батьків та неосвічених 
дітей", – каже підприємиця, засновни-
ця громадської організації "Житомир, 
зроби голосніше" Людмила Зубко.

У липні цього року вона разом 
з командою фахівців ініціювала 
у Житомирі проєкт "Альтернатива 
є – безпечна школа". Зубко переко-
нана: діти мають вчитися у школах, 
а школи стати безпечним простором. 
Як це зробити, вона показує на кон-
кретному прикладі і уже передала 
напрацювання своєї команди до 
Міністерства охорони здоров’я.

"Ми завжди попереду влади. 
Весною цього року МОЗ використав 
протоколи безпечної роботи для 
ресторанного бізнесу та закладів 
громадського харчування, які ми 
розробили спільно з Національною 
експертною групою з інфекційного 
контролю NEGIC. Тепер ми готові 
передати наш досвід для шкіл", – роз-
повідає Людмила Зубко. В результаті 
літні майданчики, ресторани змогли 
відкритись, більше мільйона людей 
знову повернулися до роботи. Ще 
раніше, у березні – на початку каран-
тину для Житомира були розроблені 
і впроваджені Протоколи для безпеч-
ної роботи водоканалу, трамвайно-
тролейбусного управління, аптек та 
торгівельних мереж.

Базовим навчальним закладом 
проєкту стала Житомирська школа 
"Сяйво". На її прикладі відпрацьову-
ється зразковий стандарт інфекцій-

ної безпеки. У липні фахівці з інфек-
ційного контролю провели у школі 
ретельний аудит. Після цього склали 
перелік того, що треба виправити, 
переобладнати, закупити і встано-

вити. Серед іншого це, наприклад, 
термогігрометри, диспенсери для 
дезінфекції рук, ліктьові змішувачі 
(для того, щоб відкривати воду не 
руками, а ліктем), тримачі паперових 
рушників (від багаторазових руш-
ників слід відмовитися), зволожу-
вачі-очищувачі повітря, побутова 
пральна машина із сушкою, візки та 
обладнання для прибирання при-
міщень та дезинфекції поверхонь, 
пакувальник для їжі у їдальню та 
багато іншого обладнання.

Результатом проєкту стало не 
лише переобладнання базової школи, 
а й розробка Протоколів інфекційної 
безпеки для всіх шкіл. Цей документ 
Зубко передала до МОЗ. На відмі-
ну від загальних рекомендацій від 
владних органів, ці Протоколи від-
працьовані "у полях" і є практичною 
інструкцією щодо того, як вберегти 
навчальні заклади від інфекцій.

Уже найближчим часом команда 
Людмили Зубко спільно з експерта-
ми Національної експертної групи 
з інфекційного контролю проведуть 
у Житомирі практичні тренінги для 

вчителів, батьків та дітей на тему 
дотримання інфекційної безпеки 
у школах. Правила найкраще стають 
зрозумілими, коли на практиці їх по-
яснюють фахівці. Тренінги також до-
поможуть втілити основне завдання 
проєкту – контроль один одного за 
дотриманням правил.

До проєкту «Безпечна школа» вже 
долучився ще один навчальний за-
клад – Недільна школа при Свято-Ми-
хайлівському кафедральному соборі 
Житомира, в якій навчається близько 
1 300 вихованців, а також житомир-
ська загальноосвітня школа № 36.

На основі пілотного проєкту 
в школі «Сяйво» розроблений також 
універсальний чеклист для перевірки 
інших шкіл. Завантажити його можна 
із сайту zubko.com.ua. "Роздруковуйте 
чеклист, збирайте батьківські коміте-
ти, говоріть з адміністрацією шкіл, 
робіть аудит своїх навчальних закладів 
та вимагайте у місцевої влади обла-
штування "безпечних шкіл". Показове 
переукладання асфальту напередодні 
місцевих виборів може зачекати, у прі-

оритеті зараз – безпека та освіта для 
дітей", – наголошує Людмила Зубко.

Кошти на це у Житомирі є, під-
креслює вона. На прикладі базової 
школи команда проєкту "Альтер-
натива є – безпечна школа" підра-
хувала середню вартість облашту-
вання. На 335 місць вона становить 
332 тисячі гривень. Або близько 900 
гривень на одну дитину. Чим більша 
школа, тим меншими будуть витра-
ти на одну дитину, тому що інфек-

ційна безпека працює з захистом 
приміщень. У Житомирі 41 школа. 
Отже, для підготовки усіх шкіл міста 
до безпечного запуску в умовах пан-
демії, відповідно до рекомендацій 
і протоколів епідеміологів з Наці-
ональної експертної групи з інфек-
ційного контролю NEGIC – 12 млн 
гривень. Разом з тим, нещодавно 
виконавчий комітет Житомирської 
міськради вирішив виділити на ці 
потреби 4,67 млн грн, тобто на одну 
школу – 113 тис грн. Але різниця 

у переліку необхідного обладнання, 
від якого залежить безпека дітей, 
суттєва. З боку міської влади це 
виглядає як імітація боротьби за 
безпечне навчання, а не як реальна 
боротьба. Чиновники ж постійно 
говорять, що не вистачає коштів. 
Але справа не в коштах, а у прі-
оритетах, куди їх спрямовувати: 
на ремонт асфальту чи на безпеку 
дітей. Насправді, кошти у місцево-
му бюджеті є. "Децентралізація за 

останні 5 років у три рази збільшила 
бюджет нашого міста. Надходжен-
ня до міського бюджету Житомира 
цього року – 2,6 млрд грн. І станом 
на серпень на депозитах міськради 
лежить 101 млн грн. Це кошти не 
чиновників, а платників податків. 
Ми усі платимо податки і маємо 
право вимагати від міської влади 
направити наші кошти на безпеку 
наших дітей, щоб вони здобували 
освіту у належних умовах", – під-
креслила Людмила Зубко.

 Людмила Зубко, приприємиця, засновниця громадської  
     організації "Житомир, зроби голосніше"

 Людмила Зубко у базовій школі проєкту "Альтернатива є – безпечна школа"
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Як у Житомирі 
святкуватимуть День 
Незалежності. План заходів

На позачерговому 
засіданні члени ви-
конавчого комітету 
погодили проведення 
заходів з нагоди від-
значення Дня Держав-
ного Прапора та 29-ї 
річниці Незалежності 
України.

Про це повідомляє пресслужба 
Житомирської міськради. «З ме-
тою гідного вшанування знамен-
ної події у багатовіковій історії 

національного державотворення, 
засвідчення поваги до подвигу 
борців за свободу, незалежність 
та територіальну цілісність дер-
жави», – йдется у рішенні.

23 та 24 серпня у Житомирі 
відбудуться святкові заходи, уро-
чистості та покладання квітів до 
могил загиблих воїнів.

План заходів з нагоди 
відзначення  
Дня Державного Прапора  
та 29-ї річниці  
Незалежності України

�� 23 серпня 2020 року

Майдан ім. С. П. Коро-
льова:

9.00 – Урочисте підняття Дер-
жавного Прапора України;

9.15–9.30 – Перехід до Алеї Ге-
роїв на майдані Соборний.

Майдан Соборний:
9.30 – Мітинг та урочисте по-

кладання квітів до меморіальних 
стендів загиблих та померлих во-
їнів АТО/ООС

�� 24 серпня 2020 року

КП «Парк» Житомир-
ської міської ради:

12.00–20.00 – Рекреаційні ло-
кації на галявинах парку; 12.00–
16.00 – «Гостинна світлиця»: май-
стер-класи від майстрів народної 
творчості, ярмарок-продаж товарів 
декоративно-прикладного та ужит-
кового мистецтва; показові виступи 
з володіння різними видами зброї 
від козацького вишколу «Стрибоже 
правнуки»; розвиваючі дитячі ігри 
на асфальті;

15.00 –18.00  – Розважальна 
програма для сімейного відпо-
чинку «Україна. Народжені не-
залежними!»

Вулиця Михайлівська:
Розміщені тематичні фотозони, 

миттєве фото на згадку «Україна. 
Народжені незалежними!».

17.00–21.00 – Вечір сучасної 
класичної музики шкіл естетич-
ного виховання міста Житомира 
та комунального закладу «Па-
лац культури» Житомирської 
міської ради.

Житомирський 
студент 
отримуватиме 
стипендію імені 
Героїв Небесної Сотні

Галина Маркова

Студенту ІІІ курсу 
Житомирського 
агротехнічного 
коледжу Владиславу 
Кривобочеку з від-
ділення «Агроінже-
нерія» призначено 
іменну академічну 
стипендію імені Ге-
роя Небесної Сотні 
Дмитра Пагора.

Він – відмінник навчання, 
член студентської ради само-
врядування, заступник голови 
старостату, єдиний стипендіат 
серед навчальних закладів Жи-
томирщини.

Стипендія імені Героїв 
Небесної Сотні – це шана тим 
наймолодшим та найсміли-
вішим учасникам Революції 
Гідності, які відстоювали 
майбутнє України, мали до-
сягнення у своєму особисто-
му, духовному, освітньому 
розвитку. Відтак цього року 
43 кращих студенти вишів 
України отримають акаде-
мічні стипендії імені Героїв 
Небесної Сотні у тих галузях, 
в яких працювали чи мріяли 
працювати герої.

Уже другий рік поспіль 
студенти, які мають найкращі 
показники у навчанні та відо-
мі своєю активною громадян-
ською позицією, отримувати-
муть протягом навчального 
року стипендії на честь 10-х 
Героїв Небесної Сотні. Цього-
річ серед стипендіатів більше 
половини дівчат.
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Що житомирянам хотілося б змінити  
та покращити у Житомирі: опитування

Житомир зазнав значних мо-
дернізацій за останні декілька 
років, проте залишилося ще чи-
мало нюансів, над якими потрібно 
попрацювати. Що саме хотілося б 
змінити та покращити у Житоми-
рі – про це запитаємо у місцевих 
жителів.

«Спортивних майданчиків 
для дітей. Я живу на вулиці Героїв 
Десантників, і у нас там зробили 
спортивні майданчики для дітей. 
Там є невелике футбольне поле, 
баскетбольне, там встановлено 
спортивний інвентар. Хотілося б 
більше такого для молоді, для роз-
витку спорту», – ділиться Віктор.

«Вирівняти тротуари, напри-
клад, на вулиці Покровській, 
неподалік Сінного ринку, – там 
жах. Також дуже шкода ті дере-
ва, які зараз активно вирубують. 
Починаючи з тополь, кажуть, 

ніби пух викликає алергію, але 
нічого подібного. Оскільки то-
поля очищує повітря – жодне 
дерево так не може. Житомир 
потрібно озеленювати, а не 
прибирати дерева, маскуючись 
новим сквером, обладнанням. 
Діти ж тут ростуть, їм треба 
дихати свіжим повітрям, а де-
рева треба берегти – то наше 
здоров’я», – коментує Людмила.

«По-перше, так як я займаю-
ся екстремальним видом спорту, 
хотілося б, щоб побудували скейт-
парк, тому що ніколи не було у нас 
побідного у Житомирі, через це 
у нас немає прогресу. А по-друге, 
змінити… напевно, мера, тому що 
для нашого виду спорту він нічого 
не зробив. У нас дуже багато тих, 
хто катається, чоловік 300. Ми 
катаємося по місту, бо просто не-
має де, і люди постійно говорять: 

“Чого ви тут катаєтеся?”. А що нам 
робити, нам немає де», – пояснює 
Володимир.

«Потрібно багато чого рекон-
струювати і вирішити питання зі 
збиранням сміття. Тому що для 
Житомира – це дійсно велика 
проблема, бо майже всі вулиці 
засмічені. Особливо в районах 
ринків. Дуже гарно зроблена 
Михайлівська, хотілося б, щоб 
так само була зроблена Замкова 
гора, центральний парк нашого 
міста…», – розповідає Денис.

«Місту не вистачає нормаль-
них велодоріжок, а не ось цих, 
в пів ноги, які у нас зараз є. Також 
не вистачає зелених насаджень. 
Було б дуже гарно, якби по узбіч-
чях були насаджені квіти, якщо б 
їх не викопували наші співмеш-
канці. Це б прикрашало наше 
місто», – коментує Марія.

У Житомирі 
проходитьМіжнародний 
фестиваль мистецтв 
«Пісенний Спас» 
ім. Володимира Шинкарука

Руслан Мороз

На сцені Житомирсько-
го телецентру зараз прохо-
дить Міжнародний фести-
валь мистецтв «Пісенний 
Спас» ім. Володимира 
Шинкарука-2020.

Наше видання вже повідомляло 
про незвичний формат фестивалю. 
Він частково відбувається в онлайн 
режимі з трансляцією по телебаченню 
та в Інтернеті.

«У зв’язку із всесвітньою пандемі-
єю та карантином, фестиваль перейде 
повністю в телевізійний формат. Ті 
виконавці, які пройдуть у другий тур, 
приїдуть безпосередньо у Житомир. 
Перші два дні триватиме конкурсна 
програма молодих виконавців, час-
тина журі буде перебувати в залі, 
а частина оцінюватиме виступи 
онлайн за допомогою телебачення – 
йтиме пряма трансляція. Третій день 
фестивалю завершиться церемонією 
нагородження та гала-концертом за 
участю переможців і запрошених зі-
рок», – зазначила у своєму коментарі 
голова журі, народна артистка Укра-

їни Ірина Шинкарук.
Цього року це вже шостий фес-

тиваль і п’ята конкурсна програма. 
Обов’язковою умовою участі у конкурсі 
молодих виконавців є виконання пісні 
на слова та/або музику Володимира 
Шинкарука. Усі фестивальні дні тран-
слюватимуться в прямих ефірах.

На своїй сторінці у соціальній ме-
режі Facebook Ірина Шинкарук роз-
містила повідомлення з подробицями 
щодо проведення фестивалю.

У середу, 19 серпня 2020 року, на 
сцені гала-концерту фестивалю «Пісен-
ний Спас» заспівають: Ірина Шинка-
рук, Ніна Матвієнко, Mila Nitich, Ольга 
Сумська та Віталій Борисюк, Анжеліка 
Рудницька, Олег Чигер, Яніна Яремчук 
та Олександр Яремчук, Алла Попова, 
Андрій Князь, Артем Кондратюк.

У концерті також візьмуть участь: 
Володимир Талашко, Олександр Смик, 
Микола Свидюк, Олександр Зайчен-
ко, Олександр Календа, Юрій Градов-
ський, Лєна Дарк, Симор Гласенко, 
гурт «Десь там», Христина Дутчак, 
Дмитро Мельник, Світлана Дерев'янко, 
Тетяна Шиян, Анастасія Подуст, Сер-
гій Сень, Аріна Литвинчук, Дарина 
Динисюк, гурт «Fofan», Олександра 
Стецюк, Катерина Сивун, Ольга Ко-
вальова, Катажина Клосовська, Злата 
Трусова, Макуба Озізі Генок, Марьям 
Пачулія.

Капітальний ремонт 
доріг у Житомирі:  
на якому етапі роботи 
по вулиці Київській

Валерія Наумова

Ще весною розпочали-
ся ремонтні роботи доріг 
у Житомирі.

Спочатку галасу наробили роботи по 
вулиці Великій Бердичівській. З 19 червня 
місто було в заторах декілька тижнів від 
музичної фабрики до пам’ятника Пушкіну, 
що принесло суттєві незручності і постійні 
скарги містян.

А вже 23 липня на Чуднівському мосту 

закінчили вкладати асфальт, проте й там 
були певні дорікання, зокрема мешканці 
будинків неподалік маркету «Океан» були 
незадоволені якістю робіт, мовляв, деінде 
позрізали на тротуарах асфальт, а на виїздах 
він взагалі встановлений «хвилями».

Під кінець літа ремонт доріг по Житоми-
ру продовжився, і зараз тривають роботи на 
невеликому відрізку Київська – Театральна.

Журналісти редакції «20 хвилин» 
зв’язалися із заступником міського голови 
Олександром Шевчуком, аби дізнатися про 
те, як наразі проходять роботи по ремонту 
доріг, а також чи планують капітальний 
ремонт інших ділянок міста.

«Поки скарг на ремонт дороги не було. 
Були фрезерувальні роботи 
з п’ятниці на суботу. У суботу-неді-
лю через технічні причини роботи 
були зупинені, зараз продовжуємо 
ремонтні роботи. Поки вони не ви-
конають цей об’єкт, який закритий 
від майдану Соборного до вулиці 
Театральної, і ми не відслідкуємо 
по якості виконання, до тих пір 
ми не дамо можливості перейти 
на Київську вже від Театральної до 
Небесної Сотні», – прокоментував 
посадовець.

Олександр Шевчук також за-
значив, що зараз область провела 
тендер на капітальне будівництво 
третьої частини дороги по вулиці 
Бердичівській від Довженка до пе-
рехрестя Жуйка і Льва Толстого.
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ВООЗ просить 
країни більше  
не вводити карантин

Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я 
пояснює це тим, що 
економічні наслідки 
карантину важчі, ніж 
виграш у медичному 
плані.

Дотриманн я соціа льної 
дистанції і носіння масок буде 
досить, щоб захиститися від 
COVID-19, – запевняють в ор-
ганізації.

На той же час повідомля-
єтьс я,  що Денис  Шмига ль 
анонсував перевірку лікарень 
перед другою хвилею COVID.

«Кабмін проведе перевірку 
лікарень до осені, коли очіку-
ється друга хвиля коронавиру-
са в Україні», – сказав прем'єр.

Пр ем'є р -м і н іс т р  Ден ис 
Шмигаль анонсував перевірку 
лікарень, щоб підготуватися 
до другої хвилі COVID-19, яку 
очікують восени. Про це він 
заявив на нараді з президен 

том, передає прес-служба ОП 
у понеділок, 17 серпня.

Шмигаль додав, що на за-
ході України серед основних 
причин поширення вірусу – 
весілля та релігійні обряди. 
У зв'язку з цим поліція і ДСНС 
посилюють роботу щодо до-
тримання карантинних заходів 
громадянами.

Зокрема, зараз виявлено 
114 тисяч порушень при ви-
користанні  програми «Дій 
вдома».

У МОЗ повідомили, як працюватимуть 
гуртожитки під час карантину

Усі, хто перебу-
ває в гуртожитку, 
зобов'язані носити 
захисні маски поза 
межами кімнати та 
користуватися спир-
товими антисептика-
ми на вході.

Зі свого боку адміністрація 
гуртожитку повинна вживати всіх 
необхідних заходів для протидії 
поширенню COVID-19 – про це 
повідомляють у МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я 
оприлюднило рекомендації щодо 
роботи гуртожитків під час ка-
рантину:

«Проживання в гуртожитках 
та їх відвідування під час каран-
тину має бути безпечним. Для 
цього впроваджено ряд епідемі-
ологічних правил для мешканців, 
відвідувачів та адміністрації при-
міщень», – йдеться у повідомленні.

Адміністрація гуртожитку по-
винна вживати всіх необхідних 
заходів для протидії поширенню 
COVID-19. Також на вході до гур-
тожитку мають бути розміщені 
інформаційні матеріали про про-

філактику COVID-19 і відведені 
місця для обробки рук спиртов-
місними антисептиками.

Особи, які проживають у гур-
тожитках, мають щодня проходи-
ти безконтактний температурний 
скринінг, регулярно мити руки 
милом або обробляти спиртов-
місними антисептиками кожні 
три години й частіше; утримува-
тися від контакту з особами, які 
мають симптоми респіраторних 
захворювань, а також самоізолю-
ватися при появі таких симптомів.

Гуртожитки повинні забез-
печити:

• наявність п’ятиденного 
запасу засобів індивідуального 
захисту (ЗІЗ) та їх використання 
працівниками гуртожитку;

• постійну наявність рідкого 
мила, антисептиків та паперових 
рушників у санвузлах;

• вологе прибирання, дезін-
фекцію поверхонь кожні 3–4 
години;

• централізований збір ЗІЗ;
• контроль за використанням 

ЗІЗ поза кімнатами.
Крім того, адміністрації гур-

тожитків повинні забезпечити 
медичне спостереження, доставку 
харчових продуктів, медикамен-
тів, засобів гігієни, особистих ре-
чей особам, котрі перебувають 
на самоізоляції у гуртожитку, 
а також обмежити масові збори 
працівників та осіб, які прожи-
вають у гуртожитку, в закритих 
приміщеннях.

Житомирський рибоохоронний патруль 
продовжує здійснювати рейди по річках області

Руслан Мороз

Житомирський ри-
боохоронний патруль 
в суботу, 15 серпня, 
здійснив рейд у Жи-
томирському районі 
по річці Гуйва. До-
лучився до перевірки 
і наш журналіст.

Протягом рейду було переві-
рено рибалок, які здійснювали 
вилов риби майже через кожні 
30–40 метрів по всьому берегу 
річки.

Рейд з самого ранку проводи-
ли провідні державні інспектори 
Костянтин Рибчинський і Вален-
тин Довгань. У заході взяв участь 
представник ГО «З.В.І.Р», який ро-
бив фотозвіт рейду. Він відмітив, 
що його як рибалку радує, що сві-
домих рибалок стає більше, хоч за 
час рейду зустрічалися порушен-
ня правил любительського і спор-
тивного рибальства. Так само всі 
були приємно здивовані, що на 

березі не було помічено упаковок 
від прикормки і приманок, чого не 
можна сказати про пляшки від ал-
коголю, безалкогольних напоїв та 
іншого сміття (не біля самої води, 
а по стежках і деяких галявинках). 
Хоч так само варто відзначити, що 
така ситуація не скрізь. Зустріла-
ся компанія відпочивальників на 
авто, після яких сміття взагалі не 
залишилося. Було дуже сумно 
спостерігати, як по берегах річок 
лежать купи сміття.

Більшість виявлених право-
порушень стосувалися пере-
вищення допустимої кількості 
гачків на одну особу (до 5 штук) 
та максимально допустимої ваги 
виловленої риби (до 3 кг на одного 
рибалку).

За весь час рибоохоронного 
рейду патруль виявив нанесен-
ня державі збитків на загальну 
суму 2635 грн. Так один з риба-
лок-любителів здійснив грубе 
порушення правил рибальства, 
а саме за ч. 4 ст. 85 Кодексу Укра-
їни про адміністративні право-
порушення та за п. 4 ст. 6 Правил 
любительського і спортивного 
рибальства. При контрольному 
зважуванні було зафіксовано пе-
ревищення допустимих норм ви-

лову – в садку перебувало майже 
5 кілограмів риби. З цього при-
воду був виписаний протокол 
про адмінправопорушення, який 
буде направлено до суду.

Також під час рейду будо 
складено чотири протоколи за 
ч. 3 статті 85 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
та зроблені попередження.

Державні інспектори під час 
рейду проводили бесіди з ри-
балками стосовно нагадування 
правил рибальства та роздавали 
пам’ятку «Помічник рибалки», де 
зазначені допустимі добові норми 
вилову риби на одну особу та зо-
браження із забороненими зна-
ряддями лову.

Нагадуємо, що у Житомир-
ській області до 5 вересня з метою 
збереження та охорони популяції 
в Україні діє літньо-осіння забо-
рона на вилов раків.

Основна мета заборони – за-
хистити членистоногих у період 
другої линьки, під час якої вони 
найбільш вразливі. Линька раків 
відбувається один-два рази на 
рік у дорослих особин, а в моло-
дих – щоразу при рості та розви-
тку. Вона триває від кількох го-
дин до однієї доби. Проте період 

формування та зміцнення нового 
панцира може продовжуватися 
до півтора місяця. Саме в цей час 
і діє заборона на вилов цих річко-
вих мешканців.

Лов членистоногих під час за-
борони є грубим порушенням 
природоохоронного законо-
давства відповідно до ч. 4 ст. 85 
КУпАП. За кожен незаконно до-
бутий екземпляр рака порушни-
ку доведеться сплатити збитки 

у розмірі 25,5 грн та штраф – до 
680 грн. Після закінчення забо-
рони одній особі за добу можна 
впіймати 30 раків на водоймах за-
гального користування та 50 – на 
водоймах, де впроваджене платне 
рибальство. Забороняється вилов 
цих річкових мешканців у темну 
пору доби (пізніше години від 
заходу сонця та раніше години 
до його сходу) із застосуванням 
підсвічування.
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Не словом, а ділом – партія «Наш край» 
Житомирщини презентувала потужну  
команду професіоналів і господарників

Неподалік Жито-
мира у п’ятницю, 
14 серпня, відбулася 
презентація команди 
партії «Наш край». 
Місцеві вибори не 
за горами, саме тому 
професіонали та 
фахівці своєї справи 
розпочали роботу 
з визначення цілей та 
напрямів діяльності 
команди.

Ми спостерігаємо в Україні 
тенденцію обрання влади, яка 
гарно говорить, проте мало ро-

бить. Виконання озвучених пла-
нів та обіцянок – найважливіша 
складова професійного політика, 
котрий прагне позитивних змін 
всередині країни, а не гарного 
опису цих змін на публіку. Саме 
тому партія «Наш край» розпо-
чинає свою роботу з конкретних 
задач, завдяки яким можна буде 
реалізувати найкращі умови на-
самперед для населення у різно-
манітних сферах життя.

«Сьогодні по всій Україні люди 
розуміють, що на місцевих ви-
борах потрібно обирати не нові 
обличчя зі старими недоліками, 
а професіоналів і фахівців! Люди 
почали шукати не тих, хто біль-
ше пообіцяє, а тих, кому є що 
продемонструвати зі своїх здо-
бутків», – розпочав свій виступ 
співголова партії «Наш край» 
Олександр Мазурчак.

Він також представив нового 
голову Житомирської обласної 
організації політичної партії 
«Наш край» – Сергія Диняка.

Команда «Нашого краю» на 
Житомирщині візьме участь у за-
планованих на жовтень місцевих 
виборах. Представників партії 
буде висунуто до рад усіх рівнів.

Професіоналізм – головна 
якість, на яку звертає увагу коман-
да партії. «Не словом, а ділом» – 
саме такими словами можна опи-
сати діяльність «Нашого краю».

У залі неодноразово наголо-
шували на тому, що влада по-
винна складатися зі спеціаліс-
тів, але на сьогодні все більше 
тих, хто працює неефективно 
у зв’язку з відсутністю знань, 
фаховості. Саме тому «Наш 
край» сконцентрований на ро-
боті з людьми, котрі розуміються 
у конкретних сферах.

На сьогодні від партії «Наш 
край» у Верховній Раді представ-
лено 6 народних депутатів, майже 
4000 депутатів місцевих рад по 
всій Україні, 78 голів – міських, 
сільських, селищних.

У 2015 році дана партія зайня-
ла 3 місце серед 147 партій, що 

були представлені під час виборів. 
Це говорить про потужну силу 
команди «Наш край» та реальну 
довіру виборців.

«Коли ми приходимо в лікар-
ню, то ми обираємо лікаря по його 
фаховості та досвідченості, а не по 
тому, наскільки цей лікар гарний 
або молодий, амбітний. А коли ми 
довіряємо людині своє життя, своє 
майбутнє і своїх дітей, країну, то 
ми не дивимося, досвідчена ця влада 
чи ні, зможе вона виконати все обі-
цяне чи ні, а це – неправильно», – за-
значив Олександр Мазурчак.

«Наш край» –  
це сила господарників  
та професіоналів

«Мені приємно, що сьогодні на 
політичній арені я не один. Поряд 
зі мною ті, хто поділяє мої погляди 
та активну громадянську позицію, 
усвідомлює власну відповідальність 
перед суспільством і сумлінно пра-
цює на суспільний добробут, належ-
но виконує свої обов’язки, відстоює 

 Ігор Ходак – депутат Житомирської обласної ради,  
      генеральний директор ТОВ «Вівад-09»

 Оксана Олійник – перший проректор  
     Державного університету «Житомирська політехніка»

 Сергій Диняк – голова Житомирської обласної організації  
      політичної партії «Наш край»

 Олександр Мазурчак – співголова партії «Наш край» 
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громадянські права та свободи», – 
наголосив Сергій Диняк під час 
свого виступу.

Команда «Наш край»  
на Житомирщині про плани 
та роботу партії

Ігор Ходак – депутат Жито-
мирської обласної ради, гене-
ральний директор товариства 
«Вівад-09» – представлятиме Жи-
томирський район.

«Ми маємо врахувати минуле, 
врахувати всі свої недоліки і те, що 
ми недопрацювали, і дивитися, на-
бравши в груди повітря, з позити-
вом, з неймовірною силою в майбут-
нє. Ми маємо досягти результату. 
Замало говорити – потрібно працю-
вати і спілкуватися з виборцями. 
“Наш край” – потужна політична 
сила, з якою у Житомирщини буде 
найкраще майбутнє. Я дякую, що 
я з вами», – наголосив Ігор Ходак.

Володимир Москаленко – Ко-
ростенський міський голова, пред-
ставлятиме Коростенський район.

«Дуже надихає, що у нас є ко-
манда однодумців, які хочуть ви-
рішити безліч важливих питань 
простої, пересічної людини. У нас 
є вже досвід, історія. Нам на міс-
ці видніше, що нам робити, куди 
нам іти, як з людьми спілкувати-
ся. Мене радує, що у нашій команді 
так багато господарників, бо що б 
не говорили, якщо ми не залучимо 
інвестиції в нашу економіку, якщо 
не будемо підіймати заводи та фа-
брики, щоб вони працювали, але вже 
в нових умовах, то все інше – то про-
сто слова, вони нічого не змінять», – 
ділиться Володимир Москаленко.

Степан Нусбаум – депутат 
Житомирської обласної ради, ди-
ректор державного підприємства 
«Новоград-Волинське досвідне 
лісомисливське господарство», 
представлятиме Новоград-Во-
линський район.

«Ти кожного дня йдеш на ро-
боту, а після питаєш себе: ”Що 
я зробив хорошого для того, щоб 
люди жили краще?”. Якщо ти ду-
маєш про людей, вони завжди тобі 
скажуть: ”Дякую”. Нас чекає дуже 
важка і довга робота, але ми повинні 
зробити все, що в наших силах», – 
сказав Степан Нусбаум.

Оксана Олійник – перший 
проректор Державного універ-

ситету «Житомирська політех-
ніка», доктор економічних наук, 
професор.

«Настав той момент, коли ти 
розумієш, що потрібно не лише бра-
ти, але і щось віддавати. Віддавати 
людям передусім. Працюючи в уні-
верситеті, я кожного дня перекону-
юся, що ми маємо майбутнє. Що 
Житомирщина – по-справжньому 
щедра на талановитих, розумних, 
освічених людей. У нас є справжня 
креативна молодь, яка хоче працю-
вати і може працювати, яка готова 
розвивати свій рідний край. Добро-
бут нашої країни починається 
з кожного нас», – наголошує Оксана 
Олійник.

Олег Казюк – головний лі-
кар Олевської центральної лі-

карні, депутат Житомирської 
обласної ради.

«Назва партії говорить сама 
за себе. Для того, щоб розвивати 
наш поліський край, я і вступив 
в цю партію. Тут дуже потужна 
команда, завдяки спільній роботі 
ми зможемо покращити наш край 
та умови життя для населення 
області», – розповідає Олег Казюк.

Житомирщині не вистачає ко-
манди справжніх працьовитих 
фахівців, котрі своєю діяльністю 
зможуть вдосконалити та покра-
щити умови нашого краю.

Досить обирати гарні 
вислови – обираймо гід-
них професіоналів, котрі 
демонструють результат!

 Олександр Толстанов  - проректор з науково-педагогічної роботи НМАМО   
      імені П.Л. Шупика , професор кафедри управління охороною здоров'я
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Порядок – Буде! Партія «Сила і Честь»  
йде на вибори з метою оновлення влади на місцях

Житомирська обласна партій-
на організація політичної партії 
«Сила і Честь» візьме участь у ви-
борах до місцевих рад усіх рівнів, 
щоб завершити процес оновлення 
влади на місцях. Про це представ-
ники партії оголосили 12 серпня 
2020 року на прес-конференції 
у Житомирі.

За партію «Сила і Честь» про-
голосувало б щонайменше 6,5% 
громадян, якби вибори відбулися 
найближчої неділі. Про це свід-
чать дані опитування, проведеного 
центром Socis і Центром імені Ра-
зумкова 21–28 липня серед 4000 
повнолітніх респондентів у всіх 
регіонах. І таким чином, партія 
отримала б свою фракцію в укра-
їнському парламенті. У порівнянні 
з попередніми періодами, електо-
ральна підтримка Ігоря Смешка та 
політичної партії «Сила і Честь» 
зростає по висхідній. Більше того, 
згідно з результатами того ж опи-
тування, лідер партії Ігор Смешко 
увійшов у п’ятірку найбільш під-
тримуваних кандидатів у Пре-
зиденти.

«Нова влада в особі Прези-
дента та Верховної Ради Украї-
ни отримала торік величезний 
кредит довіри. На жаль, цей 
кредит вже великою мірою 
вичерпаний. Сьогодні ледь не 
останнім шансом для наведен-
ня порядку у державі стане 
докорінне оновлення влади на 
місцях», – зазначив голова Жи-
томирської обласної партійної 

організації партії «Сила і Честь» 
Іван Кулак.

В умовах децентралізації 
більшість владних функцій пере-
йшли до місцевих рад. Тому від-
повідальність, яка покладається 
на їх керівників і, особливо – на 
депутатський корпус об'єднаних 
територіальних громад, депутатів 
районних та обласних рад, сьогод-
ні зросла і вимагає нової якості 
управлінських рішень. Житомир-
ська обласна організація партії 
«Сила і Честь» запропонує на 
виборах не просто нові обличчя, 
а людей, які вже продемонстру-
вали успіхи на відповідальних 
посадах – зазначили виступаючі 
під час заходу.

Партія «Сила і Честь» у Жи-
томирській області делегуватиме 
у владу виключно фахово підго-

товлених кандидатів із незапля-
мованою репутацією та активною 
життєвою позицією. Економіка, 
соціальна сфера Житомирщини 
потребують не лише новаторських 
підходів, а й виняткового сумлін-
ня, призначення професіоналів 
своєї справи.

«Найголовніше завдання 
оновленої влади в усіх куточках 
і місцях Житомирської області – 
швидке і дієве наведення порядку 
і підготовка низки вкрай необхід-
них заходів для модернізації еко-
номіки області», – вважає керівник 
обласного виборчого штабу Жито-
мирської обласної організації пар-
тії «Сила і Честь» Георгій Буравков.

Партійці від «Сила і Честь» 
переконані, що місцева влада має 
виходити виключно з інтересів 
місцевої громади і на «поправки» 

та побажання «зверху» депутати 
оновлених рад та їх керівники зва-
жати не будуть. Порядок в Україні 
розпочинається «знизу», у кож-
ному селі, місті, області І такий 
порядок в Україні – буде!

Представники партії опри-
люднили свою позицію стосов-
но розвитку місцевих громад. 
Найбільш увагу партія зби-
рається приділяти розвитку 
економіки і зазначає, що саме 
фахово підготовлені люди пови-
нні робити реформи в суспіль-
стві. Метод «нових обличь» не 
завжди спрацьовує ефективно, 
коли потрібні тверді знання, 
а не популізм в діях.

Голова Житомирської облас-
ної партійної організації партії 
«Сила і Честь» Іван Кулак зазначив 
ключові позиції своєї партії: «Я 
вже говорив, що пріоритет ро-
боти партії – це економіка. Дру-
гій напрямок роботи партії – це 
армія. Також в пріоритеті партії 
це культура, наука, освіта, меди-
цина і екологія. Це пріоритети 
загальнопартійні, але звичайно 
в нашої області будуть додаватися 
ще свої. Так, наприклад, в області 
є проблеми в Олевську – знищен-
ня лісу та незаконний видобуток 
бурштину.

Водночас я підтримую думку, 
що поки не запрацює економіка, 
в нас не буде сильної армії. А силь-
на армія – це безпека країни, клю-
човий фактор для інвесторів. Вони 
мають бути впевнені, що їхні інвес-

тиції будуть захищені і вони нічого 
не втратять в Україні. Тут також 
багато залежить він керівників на 
місцевому рівні. Чому Коростень, 
Новоград-Волинський швидко роз-
виваються, а Житомир – ні?»

Керівник обласного виборчо-
го штабу Житомирської обласної 
організації партії «Сила і Честь» 
Георгій Буравков додав:

«Я більше спеціалізуюся на 
комунальному господарстві. 
Економіку розглядаю в контексті 
того, наскільки ефективно ми бу-
демо використовувати податки, 
які раніше йшли в центральний 
бюджет, а зараз залишаються 
на місцях. Наприклад, значно 
збільшився дорожній фонд, але 
й у десятки разів зросла кіль-
кість машин у місті. Відповідно, 
змінюється термін експлуатації 
доріг в місті. Коли я працював 
у міськраді, ми заасфальтували 
практично всі центральні вулиці 
Житомира. І зробили це з самого 
початку каденції, а не під кінець, 
як робить влада зараз.

Крім того, багато що залежить 
від рішень на державному рівні. 
Декларувалося, що держава над-
дасть пільги бізнесу, в тому числі 
малому. Але ми всі бачимо, що 
відбувається навпаки. Натомість 
пожвавлення ділової активності 
допомогло б наповнювати місцеві 
бюджети, які потім би ефектив-
но розподілялися на благо всіх 
мешканців».

Руслан Мороз

Учнів Житомирської гімназії № 23 переводять на навчання до 
університету «Україна»: батьки вимагають підвіз дітей до закладу

Ще 11 серпня влада Житоми-
ра спільно з батьками та керівни-
цтвом гімназії № 23 вирішувала 
питання місця навчання дітей 
3-х та 4-х класів, адже старий 
корпус гімназії є непридатним 
й аварійним.

За словами директора гімназії 
№ 23 Ігоря Баранова, зараз бать-
кам пропонується дві моделі для 
вирішення ситуації з аварійним 
корпусом.

«У нас є дві моделі: 3 і 4 кла-
си переїжджають в університет 

"Україна" на період ремонту. 
Перший поверх буде готовий до 
другого семестру. Переїзд буде 
лише на один семестр. Департа-
мент освіти організує переїзд, але 
якщо є батьки, які можуть в цьому 
допомогти, – то це також вітається.

Різниця моделей в тому, що 
якщо ви переїжджаєте, то на-
вчаєтеся в одну зміну, як і рані-
ше. Якщо ви вчитеся тут, то ми 
пропонуємо змішане навчання, 
тиждень через тиждень», – розпо-
відає директор.

Крім того, Ігор Баранов за-
уважив, що в гімназії 1800 дітей 
і можливості зробити навчан-
ня по змінах – немає: «Ми не 
можемо зробити позмінне на-
вчання. У випадку переведення 
дітей до університету „Україна“ 
харчування буде в 34-й школі. 
Умови по спортивній залі тут 
такі самі, як і в університеті. 
Там є чорний хід і є спортивна 
площадка для занять».

До самого приміщення уні-
верситету «Україна» претензій 

не звучало, проте батьки вимага-
ють підвіз учнів до навчального 
закладу.

«Дитина не зможе дібратися 
до школи на Довженко. Дитина 
живе поруч з гімназією і вона ж 
не буде сама йти з Довженка до-
дому», – обурюються батьки.

Проте дирекція пояснює: ор-
ганізація підвозу дітей не є питан-
ням школи, це мають вирішувати 
на рівні міської ради.

«Якщо нам виділили там при-
міщення, то нехай організують 
підвіз!» – підсумували батьки 
учнів 3-х та 4-х класів.
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Instagram-челендж  
від системи БПД

До Дня Незалежності 
України система безо-
платної правової допомо-
ги з 17 по 24 серпня 2020 
року проводить челендж 
#незалежністьзБПД.

Мета акції – популя-
ризувати серед читачів, 
насамперед молоді, по-
чуття патріотизму, спри-
яти розвитку в суспільстві 
національної свідомості.

Що потрібно зроби-
ти, аби долучитися? Все 
просто!

– мати відкритий ака-
унт в Instagram

– мати підписку на сто-
рінку «Безоплатна право-
ва допомога» @ualegalaid

– завантажити патрі-
отичне фото або відео 
у сторіз із хештегами #не-
залежністьзБПД

– додати текст, що осо-
бисто для вас означає 
«незалежність»

– позначити сторін-
ку «Безоплатна правова 
допомога» в Instagram 
https://bit.ly/3481v82

На цю сторінку ро-
битиметься репост усіх 
фото та відео, автори 
яких виконали умови 
челенджу. Кількість по-
стів необмежена.

По завершенні челен-
джу, за допомогою про-
грами Random, з усіх 
учасників буде обрано 
п’ять випадкових акаун-
тів. Переможці отрима-
ють сувенірні подарун-
ки від Координаційного 
центру з надання право-
вої допомоги.

КОЛОНКА

Виборчий кодекс: новели виборчого 
законодавства щодо місцевих виборів

(Закінчення.  
Початок у №№ 17–18)

Володимир  
     Піньковський,  
     політичний експерт

Якби відсоток за-
лишили на рівні 5 
від виборчої квоти, 
ми б отримали дійсно 
відкриті списки, а так 
виборці своїми голо-
сами впливатимуть 
на порядок розта-
шування кандидатів 
у списку менше, ніж 
партія.

На жаль… і маленька прак-
тична порада для тих, хто буде 
кандидатом від партій: якщо 
ви хочете гарантовано пройти, 
наприклад, до обласної ради, 
то маєте бути у верхній частині 
загальнопартійного обласного 
списку, який може і з великою 
вірогідністю буде складатися 
з 64 осіб. При подоланні 5% 
бар’єру вашої партії до облас-
ного ради зайде тільки 4 осо-
би. Ви маєте бути і у верхній 
частині вищеназваного списку, 
і бажано першим-другим но-
мером у списку на окрузі, хоча 
це не так принципово, але для 
того, аби спробувати подолати 
виборчу квоту, а, як ми розуміє-
мо, перші особи в списку більше 
впадають в око виборцю.

А зараз про головне, про 
гроші, тобто – про застави

Однозначно позитивним 
стало зменшення розміру гро-
шових застав. Якщо до внесення 
змін заставу мали платити лише 
партії, які висувають виборчий 
список кандидатів у депутати 
обласної ради та ради міст 90+ 
тисяч виборців, і кандидати на 

посаду міських голів міст 90+ 
тисяч виборців, то у змінах за-
твердили необхідність сплати 
застави ВСІМА кандидатами 
в депутати та кандидатами на 
голову громад.

Розмір застав нерівно-
мірний та не сприяє 
демократичним про-
цесам. При зменшенні 
рівня застав до облас-
ної, районної ради та 
рад громад із чисель-
ністю виборців більше 
10 тисяч законодавці 
роблять обов’язковою 
сплату застави навіть 
кандидатом у депутати 
у найменшому селі.

Для всіх кандидатів до облас-
ної, районної, міської, районної 
у місті, селищної, сільської ради 
(де громади налічують більше 
10 тис. виборців) розмір гро-
шової застави визначається за 
такою формулою:

4 мінімальні заробітні плати 
х на кожні 90 тисяч виборців, 
тобто 18 892 грн (4 х 4723 грн) на 
кожні 90 тисяч виборців.

Отже, кандидат\самовису-
ванець на посаду голови ОТГ, 
наприклад, Житомира, має 
сплатити 43 тисячі гривень, тоб-
то 209 грн грн на кожну тисячу 
виборців; на голову будь-яких 
ОТГ, де менше 75 тис. вибор-
ців, – 4723 грн (одна мінімальна 
заробітна плата), а самовисува-
нець у сільську ОТГ, де менше 
10 тисяч виборців, лише 944 грн 
60 коп. – 20% від мінімальної за-
робітної плати.

Якщо рахувати відповідно 
до запропонованих змін, то 
в громаду з кількістю виборців 
16 000, у якій вибори будуть 
відбуватися за партійними 
списками, розмір застави ста-
новить 3358,56 грн за список 
з 34 кандидатів. А в громаду 
з кількістю виборців 9 000, у якій 
вибори будуть відбуватися по 
мажоритарці, партія заплатить 
при висуванні списку з 26 кан-

дидатів 24559,60 грн. Чому так? 
Бо за список при пропорційній 
системі платиться за формулою 
4 мінімальні заробітні плати на 
кожні 90 000 виборців, а при 
мажоритарці – 20% мінімальної 
зарплати за кожного кандидата, 
тобто 944,60 грн.

Кому повернуть  
грошову заставу

По-перше, грошову заставу 
повернуть партії чи кандидату, 
якщо відповідна виборча комі-
сія прийме рішення про від-
мову у реєстрації кандидатів. 
У такому випадку у 5-денний 
строк з моменту прийняття 
рішення грошова застава буде 
повернута на рахунок партії 
або рахунок кандидата, вказа-
ний у заяві.

По друге, грошова застава 
повертається тільки перемож-
цям виборів протягом 8-ми днів 
з моменту офіційного оприлюд-
нення результатів місцевих ви-
борів. Це партії, які подолали 
виборчий бар’єр і отримали 
право на депутатські мандати, 
та кандидати, яких обрано де-
путатами. Також це кандидати, 
яких визнано обраними місь-
кими, селищними та міськими 
головами.

Кому не повернуть 
заставу

Особливу увагу варто звер-
нути на новацію про додаткові 
підстави для неповернення гро-
шової застави. Так, якщо канди-
дат чи партія сплатить менший 
розмір грошової застави, ніж це 
потрібно, такі кошти повертати-
ся платнику не будуть. Також не 
будуть повертатися кошти, спла-
чені з порушенням інших вимог, 
та будуть зараховуватися до від-
повідного місцевого бюджету 
після завершення реєстрації 
кандидатів. Остаточний порядок 
внесення, повернення та пере-
рахування грошової застави має 
бути затверджений ЦВК разом 
з Мінфіном не пізніше 26 серпня 
2020 року.

Підсумок
Безумовно,  позитивним 

є значне зменшення розміру 
грошової застави на місцевих 
виборах, однак недоцільним є 
питання поширення грошової 
застави для всіх учасників ви-
борчих перегонів, для самовису-
ванців в ОТГ менше 10 тисяч ви-
борців. Ще більш дискусійною 
є норма про те, що застава не 
повертається в зв’язку з меншою 
сумою або певними технічними 
помилками. Така норма, на мій 
погляд, є доволі абсурдною.

Наостанок дозволю собі 
пожартувати про шерше ля 
фам (шукайте жінку), згідно 
з нормами законодавства про 
гендерні квоти.

Кого включати – чоловіків 
чи жінок – у списки політич-
них партій на місцевих виборах, 
які відбудуться 25 жовтня 2020 
року? Це одне з актуальних пи-
тань сьогодення для місцевих 
осередків політичних партій, 
адже вже зовсім скоро, з 5 ве-
ресня 2020 року, офіційно роз-
почнеться старт виборчого про-
цесу чергових місцевих виборів 
Україні і кожна політична сила, 
яка буде брати участь у місцевих 
виборах, змушена буде забез-
печити гендерну квоту. Зокрема 
у кожній п’ятірці партійного ви-
борчого списку, як єдиного, так 
і територіального, у виборчому 
окрузі, де 10 000 тисяч і більше 
виборців, щонайменше двоє 
кандидатів мають бути кож-
ної статі, а у разі формування 
організацією партії єдиного та 
територіальних виборчих спис-
ків з кількістю кандидатів у де-
путати, яка не є кратною п’яти, 
до останніх у списку кандидатів 
(від 1 до 4) застосовується вимога 
щодо почергового включення 
кандидатів різної статі до списку 
відповідно до ст. 219 Виборчого 
кодексу України (згідно з вне-
сеними змінами відповідно до 
Закону України № 805-IX від 
16.07.2020 р.). Наприклад, якщо 
склад міської ради 42 депутати, 
то не менше 17 з них повинні 
бути однієї статі.

Законодавець цього разу 
врахував дані промахи мину-
лого і ввів обов’язкову норму 
гендерного представництва вже 
безпосередньо у п’ятірках. На 
практиці це означає, що у пер-
шій десятці партійного списку, 
мінімум на 4–5 та 9–10 місцях, 
мають обов’язково бути жінки, 
а отже, при подоланні прохідного 
бар’єру вони обов’язково стануть 
депутатами тих чи інших рад.

Одним реченням 
про пілотні проєкти 
і експерименти

Законодавець прописав, що 
ЦВК своїм окремим рішенням 
може у вигляді експерименту 
проводити, наприклад, електро-
нний підрахунок голосів, голо-
сування з допомогою технічних 
заходів і IT систем, а це означає, 
що на деяких дільницях чи то 
округах або і в радах будуть 
застосуватись нетрадиційні 
системи підрахунку голосів 
аби потім, врахувавши досвід, 
здійснити все це в масштабах 
всієї країни, але, як то кажуть, 
то вже інша історія…
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18 мільйонів бюджету участі 
на дешевий піар мера

Тарас Боросовський,  
      Руслан Мороз

Ідею бюджету учас-
ті цьогоріч остаточно 
перетворили у профа-
націю.

Мер Житомира демонстра-
тивно розтоптав навіть натяки на 
будь-яку участь громади у поданні 
пропозицій. На зміну вільному 
волевиявленню прийшов осо-
бистий диктат: можете обрати 
лише один з трьох проєктів, які 
вбачає доцільними міський голо-
ва. Окрім освоєння бюджетних 
коштів, Сергій Сухомлин зможе 
вчергове похизуватися на реклам-
них плакатах відремонтованими 
за кошти громади спорудами.

Міськрада у березні оголо-
сила, що цьогоріч житомиряни 
зможуть обрати реконструкцію 
водонапірної башти чи Нового 
бульвару або ремонт кінотеатру 
«Жовтень». Бюджет кожного 
з проєктів однаковий – 18 млн грн. 
Коштів вистачить на реалізацію 
лише одного проєкту. У зв’язку 
з пандемією публічне голосування 
перенесли на червень.

Та обмежувальні заходи не 
завадили витрачати кошти місь-
кого бюджету. У квітні управління 
капітального будівництва Жито-
мирської міськради (УКБ) підпи-
сало дві угоди загальною вартістю 
понад 1 млн грн. За 530 тис. грн 
замовили проєкт «Капітальний 
ремонт території благоустрою 
майдану ім. С. П. Корольова у м. 
Житомирі». Ще 507 тис. грн – на 
проєкт «Капітальний ремонт 

території благоустрою бульвару 
Нового у м. Житомирі».

Фактично не дочекавшись ре-
зультатів голосування, міськрада 
свідомо замовила проєкт рекон-
струкції. Та сталося неочікуване 
(це була хвилинка сарказму) – 
у конкурсі бюджету участі з 460 
голосами перемога дісталася 
проєкту реконструкції Нового 
бульвару.

І така низька активність меш-
канців міста посадовців не збен-
тежила: за декілька днів після 
підбиття підсумків голосування, 
18 червня 2020 року, на 68-й сесії 
Житомирської міськради депу-
тати затвердили проєкт-перемо-
жець конкурсу.

– Сьогодні ми визначили прі-
оритет: робимо Новий бульвар. 
Інші два проєкти, «Жовтень» 
і водонапірна вежа, поки що ле-
жатимуть на полиці, допоки ми не 
знайдемо фінансування, – розповів 
депутат міської ради, радник мера 
Олександр Черняхович.

Що цікаво, фінансування під 
реалізацію проєкту заклали одно-
часно з погодженням проєкту – 
у цьому році. Хоча всі попередні 
роки проголосовані проєкти 
бюджету участі впроваджували-
ся у наступному після обрання 
році. Однак у тексті рішення 
зобов’язали УКБ включити про-
єкт, що переміг під час голосуван-
ня, до міської цільової програми 
на 2020 рік.

– На сьогодні ми ще не розу-
міємо остаточної вартості Нового 
бульвару, якою вона буде, бо про-
єкт тільки дороблюється до кінця. 
Він ще має пройти експертизу, 
і лише після цього ми побачимо 
із вами кінцеву суму того проєк-
ту. Я впевнений, що 18 мільйонів 

точно не вистачить, можливо, по-
трібно буде ще додавати кошти, – 
додав радник міського голови.

Без обіцяного обговорення 
проєкту реконструкції Нового 
бульвару оголосили й тендер на 
його реконструкцію. Попри за-
певнення депутатів під час сесії 
18 червня, що хоча б на депутат-
ських комісіях озвучать рекон-
струкцію Нового бульвару, управ-
ління капітального будівництва це 
проігнорувало.

Ручні проєктанти
Переможцем у тендерах на 

виготовлення робочих проєктів 
стала ТОВ «Архітектура плюс 
дизайн». Дану фірму регулярно 
обирають підрядником підпоряд-
ковані Житомирській міськраді 
управління та комунальні під-
приємства. При цьому в судовому 

реєстрі містяться кілька рішень 
судів за 2020 рік стосовно надання 
тимчасового доступу до докумен-
тів фірми-переможця. Причиною 
стало порушене кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 364 КК 
України (зловживання владою або 
службовим становищем). Ухвалою 
суду надано доступ до проєктно-
кошторисної документації на 
реконструкцію території благо-
устрою з влаштування скверу по 
вул. Покровській, 131.

Але повертаємося до остан-
нього тендеру. Перше, що, можна 
сказати, кидається в очі – те, що 
проєкт реконструкції Нового буль-
вару було зроблено з порушенням 
законодавства, без потрібних пере-
вірок і документів для отримання 
умов і обмежень на об'єкт рекон-
струкції. А це може спричинити 
серйозні наслідки!

Міський голова швидко «пере-
конав» департамент архітектури 
видати відразу після сесії міс-
тобудівні умови і обмеження на 
проєкт реконструкції. Водночас 
знехтували обов’язковість отри-
мання виписки із Державного 
земельного кадастру і відсутність 
документів про право власності 
або користування.

На запит департаменту місто-
будування та земельних відносин 
надали тільки копію топографо-
геодезичного плану. Окремої 
уваги заслуговує той факт, що 
реконструюється безпосередній 
історичний центр міста, який, за 
усіма правилами, має спочатку 
бути досліджений науковцями та 
археологами. Натомість дозвільні 
документи видаються навіть без 
аналізу потенційного пошкоджен-
ня підземних комунікацій.

Не дивуйтеся, якщо при ре-
конструкції у сусідніх будинках 
пропаде світло або вода; після ре-
конструкції будуть перекопувати 
бульвар, з'явиться випадкова яма 
на новій плитці і багато іншого, 
що ми вже бачили. Містобудівні 
умови та обмеження повинні ви-
даватися за наявності сформованої 
ділянки зі встановленням її меж. 
Та про які вимоги закону може 
йти мова, коли надійшла команда 
від міського голови …

Особистий інтерес
Якщо у вас може скластися 

враження, що ми упереджено 
ставимось до благих намірів очіль-
ника міста – давайте переглянемо 
попередньо реалізовані проєкти. 
До прикладу, по Бердичівський, 3 
виконувався проєкт з облашту-

 Ескіз проєкту реконструкції Нового бульвару

 Співвласниками товариства були Світлана Сухомлин  
     та Олександр Рабінович

 Тендерний комітет Національного театру ім. Лесі Українки  
     через призупинення атестації працівниці житомирської фірми
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вання археологічної пам’ятки. 
Кошти місто сплатило все тому ж 
ТОВ «Архітектура плюс дизайн». 
Такої ганебної картини із запо-
тівшого скла та пророслого дерева 
на місці входу в підземелля годі 
деінше пошукати…

Отримавши у 2018 році 
300 тис. грн за виконання про-
єктних робіт з реконструкції 
набережної, з ТОВ «Архітектура 
плюс дизайн» у 2019 році укла-
ли знову договір. За коректуван-
ня попередньо підготовленого 
проєкту фірмі ще доплачують 
599 тис. грн. Таким чином, лише 
проєктні роботи набережної обі-
йшлися місту у майже 1 млн грн.

Зі своєї сторони проєктанти 
запевнюють, що не винуваті і ви-
конують те, що їм замовляють, 
тому часто заявлена картинка 
зовсім несумісна з реальністю. 
Або, можливо, причина полягає 
в тому, що сприяння надається 
тільки обраним фірмам – своїм. 
Дружина міського голови Жи-
томира Світлана Сухомлин та 
бізнес-партнер мера Олександр 
Рабінович до кінця 2017 року були 
власниками фірми. Згодом для 
відведення уваги від потенційно-

го конфлікту інтересів очільника 
міста частки переписали на сім’ю 
Чудовських та Ольгу Бронштейн.

– Це все неправда, що гово-
рять негативне про мера. При 
ньому проєктні організації 
отримали, як ніколи, багато за-
мовлень, – переконує директор 
ТОВ «Архітектура плюс Дизайн» 
Ольга Бронштейн.

Обрання пропозиції саме 
очолюваної нею фірми керівниця 
пояснила тим, що подані товари-
ством передпроєктні пропозиції 
УКБ визнало найкращими з усіх. 
Правда, чи знали про можливість 
подати ще у минулому році пе-
редпроєктні пропозиції інші 
проєктні організації – невідомо.

ТОВ «Архітектура плюс Ди-
зайн» намагалося взяти участь 
і в інших торгах. Але тендерні 
комітети у решті міст були куди 
більш прискіпливими. Навіть за-
пропонувавши втроє дешевшу 
ціну за виконання проєкту з ре-
конструкції Національного теа-
тру ім. Лесі України, товариство 
отримало відмову. Виявилося, що 
атестація Тамари Маркушиної, 
яка працює в ТОВ «Архітекту-
ра плюс Дизайн» інженером-

проєктувальником, має статус 
«призупинено». Відповідно, через 
відсутність підтвердженої квалі-
фікації працівників товариства, 
які мають достатні знання та до-
свід, пропозицію житомирської 
фірми відхилили.

Ми вирішили пересвідчитись, 
яка ж на сьогодні ситуація з сер-
тифікацією працівниці. І справді, 
на офіційному сайті атестація 
інженера-проєктувальниці досі 
призупинена, тобто упродовж 
щонайменше останніх 7 місяців 
фірма не відповідала необхідним 
критеріям. Кожні 5 років спеціа-
лісти мають пройти курси підви-
щення кваліфікацій. Допоки це 
не зроблено в реєстрі, фіксується 
призупинення дії атестації за 
ст. 17 ЗУ «Про архітектурну ді-
яльність». Проєктна документа-
ція, підготовлена спеціалістом 
з нечинною або призупиненою 
атестацією, стикається з пробле-
мою проходження експертизи 
документації:

– Ні, вони не можуть пройти 
експертизу проєкту. Найперше 
має бути людина, відповідаль-
на за роботу. Якщо в неї немає 
цих повноважень – рішення 

про експертизу не може бути 
позитивним, – визнала викону-
юча обов’язки керівника філії 
ДП «Укрдержбудекспертиза» 
у Житомирській області Ніна 
Іванівна Білик.

Однак у розмові керівниця 
ТОВ «Архітектура плюс Дизайн» 
Ольга Бронштейн підтвердила, 
що експертизу проєкт пройшов 
і жодних зауважень не було. Як це 
взагалі можливо при призупине-
ній атестації інженера-проєкту-
вальника – залишається загадкою.

• Звідки Ви взяли, що вона 
у нас працює? Вона вже не пра-
цює. І якісь ви дивні запитан-
ня ставите, – відповіла Ольга 
Бронштейн.

Хто ж заміщає начебто вже 
звільнену Тамару Маркушину, 
керівниця не відповіла, швидко 
кинувши слухавку.

Така поведінка підтверджує 
наші припущення щодо системно-
го лобіювання інтересів окремого 
кола виконавців робіт, перевагу 
яким керівництво Житомира на-
дає незалежно від ціни та якості 
наданих послуг. На переконання 
колишнього головного архітектора 
Житомира Валерія Головатенка, 
керівництво міста роками імітує 
бурхливу діяльність.

• Погляньте поруч – автомо-
більна парковка на території шко-
ли № 25. Хоча вона має бути у 25 
метрах віддаленою від школи. Це 
паркується адміністрація. У буд-
ній день поставити машину на 
Новому бульварі, коли працюють 
установи, практично неможливо. 
Дороги на Старому бульварі – це 
територія другорядної стоян-
ки по обох сторонах парку. І ці 
проблеми у місті лише накопи-
чуються, – впевнений Валерій 
Головатенко.

Замість їх вирішення відбува-
ються «косметичні» ремонти. По-
класти плитку на Михайлівській, 

щоб на цьому добре заробити. 
Або підфарбувати фасад шко-
ли – все це жодних радикальних 
заходів не передбачає.

– Більшість проєктних фірм 
роботи у місті не мають. І не тому, 
що там працюють погані спеціа-
лісти. Люди – професіонали своєї 
справи. Просто вони не потрібні, – 
впевнений колишній головний 
архітектор міста. – Створюється 
пул фірм, які ходять по колу, і ви-
ключно з ними укладаються до-
говори. Чужий виграти тендер не 
зможе – незалежно від того, від-
критий тендер чи ні. Профільне 
управління не виконує власних 
функцій, а займається виключно 
виконанням команд «зверху».

• За декілька останніх років 
у Житомирі відбулися певні не-
зворотні процеси, які вже на до-
вгий час негативно впливатимуть 
на архітектурний образ міста. 
Щоб хоч якось зупинити цю 
вакханалію, необхідна активна 
позиція громадян і розуміння 
керівництва міста. Того ж мера, 
який поки не бажає радитися 
з архітекторами. Він не зважає на 
їхню думку, бо вона розходиться 
з його бажаннями будь-що до-
годити забудовникам. Бо всі, хто 
береться порушувати будівельні 
норми, – це ті, хто входить у владу 
або дружній до влади бізнес, – 
констатує Валерій Головатенко

Обіцяний розгляд питання 
щодо реконструкції Нового 
бульвару, попри заяви депута-
тів, перетворився у фарс. Під-
рядник, який три роки ремон-
тував і так не завершив ремонт 
стадіону «Спартак», практично 
обраний виконавцем з ремонту 
бульвару. А це означає, що за-
кладені 22 млн грн перетворять 
центр міста у черговий довго-
буд, який постійно витягуватиме 
мільйони сплачених житомиря-
нами податків.

Спортивні події: велопробіг ветеранів, перемога 
триатлоністів та проєкт «Біжу Житомиром»

Спорт займає важливе міс-
це в житті кожної людини, яка 
прагне бути здоровою, сильною 
та красивою. Саме тому у Жи-
томирі чимало акції, заходів та 
проєктів, пов’язаних зі спортом, 
а також постійні новини про пере-
моги наших містян у конкурсах та 
змаганнях.

Чим жив спортивний Жито-
мир цього тижня, розкажемо далі.

Житомир візьме участь 
у загальноукраїнському 
велопробігу ветеранів війни

16 серпня 2020 року в Ужго-
роді стартувала загальноукраїн-
ська акція – велопробіг ветеранів 
війни «Вшануємо пам’ять захис-
ників України». Про це повідо-
мляє відділ у Житомирський 

області Міністерства у справах 
ветеранів України.

Велопробіг присвячений Дню 
пам’яті захисників України (від-
значається 29 серпня), які заги-
нули у боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну ці-
лісність України. Крайня точка 
маршруту – місто Маріуполь.

Метою велопробігу є під-
тримка ветеранів війни, популя-
ризація спортивної реабілітації 
та здорового способу життя серед 
ветеранської спільноти.

Команда велопробігу склада-
ється виключно з ветеранів – учас-
ників бойових дій в Афганістані 
та АТО/ООС.

Загалом ветерани планують 
подолати близько 1800 км Укра-
їною, проїхавши за маршрутом 
Ужгород – Маріуполь і відвідавши 

такі міста: Стрий, Рогатин, Тер-
нопіль, Хмельницький, Вінниця, 
Житомир, Київ, Лубни, Полтава, 
Дніпро, Запоріжжя та Бердянськ.

Житомирські триатлоністи 
привезли з чемпіонату 
в Балтії «золото» та 
«бронзу»

На міжнародних змаганнях 
з триатлону житомиряни вибо-
роли призові місця, повідомляє 
пресслужба Житомирської місь-
кої ради.

Житомирський триатлет Єгор 
Мартиненко виграв «золото» на 
чемпіонаті Балтії з триатлону, 
який 16 серпня відбувся у Ризі.

На цій же гонці житомирян-
ка Юлія Єлістратова фінішувала 
третьою і здобула «бронзу».

Житомирян запрошують 
долучитися до проєкту 
«Біжу Житомиром»

Відома житомирська триатло-
ністка Анна Абдулова та клуб «Make 
me TRI» запросили житомирян при-
єднатися до нового проєкту «Біжу 
Житомиром» та провели відкрите 
безкоштовне тренування з бігу на 
стадіоні Спартак Арена. Про це по-
відомляють на сайті міської ради.

«Всі професіонали та почат-
ківці мають змогу потренуватись 
з клубом «MakeМeTRI». Ми плану-
ємо розказати більш детально про 
техніку бігу, як уникнути травм 
тощо. Ми хочемо сформувати бі-
гову громаду міста, долучайтесь», – 
зауважила Анна Абдулова.

«Проєкт “Біжу Житомиром” 
також передбачає підготовку 

до”Космічного Напівмарафону”. 
Біг є дуже корисним, але потрібно 
правильно все робити, аби уник-
нути травм. Сподіваємось, що дана 
ініціатива сформує бігову спільноту. 
Розминка, техніка – це ті основи, які 
маємо донести до поціновувачів бігу. 
Сподіваюсь, що з кожним тренуван-
ням нас ставатиме більше і більше, 
а після завершення обмежувальних 
заходів ми всі братимемо участь 
у колективному забігу. Запрошує-
мо всіх житомирян доєднатись», – 
зазначила начальник управління 
у справах сім’ї, молоді та спорту 
міськради Ірина Ковальчук.

Графік занять:
• щосереди о 07.30 ранку на 

стадіоні Спартак-Арена;
• щонеділі о 08.00 ранку на 

Михайлівській.
Всі заняття безкоштовні.

 Станом на серпень 2020 року атестація працівниці архітектурної фірми досі не дійсна
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Розвідник з Бердичева –  
Давид Олександрович Угер

Є. Р. Тіміряєв

Наше видання продо-
вжує публікацію серії 
статей «Реабілітовані істо-
рією». Цього разу ми роз-
повімо про Давида Олек-
сандровича Угера, який 
народився 29 листопада 
1895 р. у м. Бердичеві.

Він був організатором броньових сил 
і авіації Південно-Китайської армії Гомін-
дана у 1924–1926 роках. Резидент Розвід-
увального управління РСЧА. Працював 
у Сполучених Штатах Америки, Франції, 
Данії, Німеччині й ін. Був начальником 
науково-дослідного автобронетанкового 
полігона РСЧА на ст. Кубінка. Репре-
сований у 1937 році. Розстріляний на 
Бутовському полігоні. Реабілітований 
у 1956 році.

Давид Олександрович народився 
в сім'ї лікаря. Середню освіту отримав 
у Бердичівському комерційному учи-
лищі, яке закінчив у 1917 році. До цього 
часу сім'я розпалась. Батько Давида, при-
ватний лікар, переїхав до Києва. Мати 
з двома молодшими братами виїхала 
до Москви. Після закінчення училища 
пішов працювати електротехніком на 
рентгенівських курсах при Київському 

університеті. У грудні 1917 року всту-
пив до червоногвардійського загону, що 
перебував у розпорядженні начальника 
зв'язку. При відступі червоних військ 
з Києва переїхав у Курськ, де служив 
у залізничному загоні по охороні кор-
дону. Там же у лютому 1918 року вступив 
у ряди РКП(б). До початку наступу Чер-
воної Армії на Україну влився у її ряди 
в якості секретаря комісара 9-ї стрілець-
кої дивізії. Захворів висипним тифом, 
був знятий з потяга і відправлений на 
лікування до шпиталю, після одужання 
був призначений його комісаром.

Брав участь у боях на Південному 
фронті, перебуваючи на командно-полі-
тичних посадах; на Бахмутській дільниці 
поранений під ст. Курдюмівською.

Розпорядженням Головнокоманду-
ючого РСЧА був направлений слухачем 
Вищих військово-академічних курсів 
вищого командного складу 1-го скли-
кання у Москві, але спізнився з при-
їздом, бо начальник військово-учбових 
установ Ленінградського військового 
округу не відпускав його до завершен-
ня формування школи і призначення 
відповідного заступника. Після прибут-
тя на Вищі військово-академічні курси 
у другій половині навчального року був 
призначений командиром учбової авто-
бронетанкової бригади, продовжуючи 
навчання за сумісництвом. Під час свого 
навчання майбутній розвідник познайо-
мився з В. К. Путна, В. М. Примаковим, 
Д. А. Шмідтом та іншими командирами. 

Закінчивши успіш-
но ВВАК, Д. О. Угер 
бу в  призначений 
командиром окре-
мої ескадри танків, 
яку і формував. На 
початку 1924 року на-
казом Народного ко-
місара оборони ССРР 
Угер був зарахований 
слухачем Військової 
академії Повітряного 
Флоту ім. Жуковсько-
го (із звільненням від 
командування окре-
мої ескадри танків).

У цей час у Китаї 
відбувалася бороть-
ба різних політич-
них сил. У провінції 
Гуанчжоу (Кантон) 
утвердилася влада 
бу рж уа зно -р ев о -
люційної партії Го-
міндана, очолювана 
революціонером- де-
мократом Сунь Ятсе-
ном. На запрошення 
Сунь Ятсена в Кантон 
виїхала група ра-
дянських військових 
спеціалістів, у якій 
та кож  пер е бу в а в 
слухач 1-го курсу 
Військово-повітряної 
академії Д. О. Угер.

На групу покла-

далося керівництво і організація бро-
ньових сил Південно-Китайської армії. 
Кустарним способом був створений спо-
чатку один загін бронепоїздів з десантом, 
а після огляду його генералісимусом 
Сунь Ятсеном – другий.

Спеціальним наказом доктора Сунь 
Ятсена Д. О. Угер був призначений пер-
шим з числа радянських радників на 
штатну посаду начальника броньових 
сил Південно-Китайської армії. Під без-
посереднім командуванням Угера загони 
бронепоїздів активно й успішно діяли 
у першому Північному поході.

Організаційні здібності і бойовий 
досвід Д. О. Угера у бронечастинах до-
зволили довірити йому створення, а за-
тим і керівництво кантонської авіації 
після того, як чимало попередніх спроб 
налагодити цей рід військ виявились не-
вдалими. Завдяки професійним діям 
Д. О. Угера кантонська авіація була ство-
рена. Спочатку були використані тільки 
наявні засоби китайців.

До моменту від'їзду Сунь Ятсена на пів-
ніч Китаю становище молодого спеціаліста 
кантонської армії настільки зміцнилось, 
що в його підпорядкуванні були зосеред-
жені не лише бронесили і авіація, але й 
особисті війська доктора Суна. І тільки 
завдяки цьому Д. О. Угеру вдається приду-
шити контрреволюційні спроби повстан-
ня «тигрів» у Кантоні, зберегти Кантон 
у руках Гоміндана і, нарешті, озброїти 
революційну частину робітників і селян, 
що у підсумку попередило захоплення 
влади генералом Чан Кайші.

Робота авіації під керівництвом Уге-
ра засвідчила колосальні можливості 
цього роду військ. На основі доповідей 
Д. О. Угера Кантонський уряд, ЦК Гомін-
дана і Політбюро Комінтерна Китаю при-
ймають рішення про його відрядження 
в Радянський Союз за інструкторським 
складом та необхідною матеріальною 
частиною.

Після тримісячного перебування в Со-
юзі і формування авіазагону Д. О. Угер 
повертається в Китай, бере участь у но-
вому Великому Північному поході. Осо-
бистим прикладом, налітавши у повітрі 
достатню кількість часу, започатковує ді-
яльність радянського авіаційного загону.

Подальша участь Угера в роботі Кан-
тонської армії стає неможливою. Захво-
рювання тропічною малярією набуває 
форм, що не піддаються лікуванню на 
місці і, з дозволу Розвідувального управ-
ління РСЧА, до кінця 1926 року він по-
вертається у СРСР.

Після закінчення академії розпоря-
дженням Розвідувального управління 
РСЧА він направляється в тривале від-
рядження в Амторг (торговельне пред-
ставництво СРСР у США). Робота, що ви-
конувалась, була явно не торговельною. Із 
Розвідувального управління періодично 
надходили завдання, виконання яких по-
требували від легального співробітника 
торговельного представництва чималого 
такту, обережності й майстерності. Ось 
деякі з них: провести огляд автомобіль-
ного полігону фірми «Дженерал-моторс» 

і військового відомства, придбати аме-
риканський танк системи «Крісті», по-
сприяти в легалізації і діяльності різних 
осіб, які прибували в США за завданням 
розвідувального управління.

За час свого перебування у Сполуче-
них Штатах Америки в результаті уміло-
го підходу до людей «Ремі» (псевдонім 
резидента Д. О. Угера) отримав чимало 
цінних матеріалів, не витрачаючи валюти 
на їх придбання.

Здобуту Угером інформацію в май-
бутньому було використано авіаційною 
промисловістю СРСР, що дало економію 
в сотні тисяч, а в ряді випадків – і десятків 
мільйонів доларів. За деякими матері-
алами і кресленнями оборонна про-
мисловість СРСР отримала можливість 
розпочати випуск моторів (двигунів) без 
затрат часу і засобів на попередні роз-
робки і досвід.

Придбання висотних турбонагнітачів, 
крім прямої економії валюти, дало мож-
ливість на реальних зразках перевірити 
досягнення американців у висотних по-
льотах. Крім Радянського Союзу, жодній 
країні світу не вдалося придбати у США 
зразків турбодвигунів.

У 1935 році Д. О. Угер за успішну 
роботу за кордоном був представлений 
начальником Розвідувального управління 
РСЧА Я. К. Берзіним до нагороди – ор-
дена Червоного Прапора.

З вересня 1934 року «Ремі» знову пере-
бував за кордоном – на нелегальній роботі 
в якості резидента. У зв'язку з прорахун-
ками керівництва, легалізація у фашист-
ській країні не відбулась. При зустрічі зі 
зв'язковим центру на явочній квартирі 
у Копенгагені, яка вже була провалена, 
він був заарештований. Але завдяки влас-
ній витримці, вмілій грі через деякий 
час йому вдалося домогтися визволення. 
Повернення до Москви було пов'язано зі 

 Пам'ятний знак жертвам політичних репресій у м. Бердичеві  
     на єврейському кладовищі.  Фото  Є. Тіміряєва

 Угер Давид Олександрович
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значними труднощами: обхід-
ними стежинами через Лондон 
і Рим лише у липні 1935 року…

Тоді ж Д. О. Угер домагається 
дозволу повернутися на службу 
в армійське середовище. У груд-
ні 1935 року відбулось його при-
значення начальником Науково-
дослідного автобронетанкового 
полігона при АБТ управління 
РСЧА. За півтора року керівни-
цтва полігоном йому вдалось 
розгорнути і підняти на потріб-
ний рівень науково-дослідну ро-
боту, поряд з цим продовжити 
будівництво об'єктів на полігоні 
і приступити до переформуван-
ня полігона в науково-дослідний 
інститут.

Після лютнево-березневого 
Пленуму ЦК ВКП(б), на яко-
му про роботу з армійськими 
кадрами доповідали Нарком 
оборони СРСР К. Є. Вороши-
лов і його заступник Я. Б. Гамар-
ник, в армії і на флоті почались 
масові політичні репресії. За 
оцінками військового керівни-
цтва, політико-моральний стан 
особового складу армії і флоту 

не викликав небезпеки. Однак 
партійне керівництво країни 
мислило інакше. В. М. Моло-
тов у своєму виступі поставив 
вимогу викорінити шкідливу, 
шпигунську і диверсійну діяль-
ність троцкістів в армії.

У Наркоматі оборони СРСР 
і НКВС СРСР ці вимоги сприйня-
ли як пряму директиву «чистки» 
армії, ліквідації в її рядах «ворогів 
народу». У середині травня 1937 
року були арештовані пред-
ставники вищого командного 
складу, в тому числі начальник 
академії ім. Фрунзе А. І. Корк, 
перший заступник наркома обо-
рони М. М. Тухачевський, керуючі 
військами Київського військового 
округу Й. Е. Якір, Білоруського 
військового округу І. П. Уборевич, 
заступник командуючого війська-
ми Московського військового 
округу Б. М. Фельдман. Перед-
бачаючи свій арешт, 31 травня 
закінчив життя самогубством 
член Військової ради при наркомі 
оборони Я. Б. Гамарник.

Були проведені  арешти 
і в управліннях РСЧА. 13 липня 

1937 року настала черга з'явитись 
перед органами НКВС началь-
нику науково-дослідного полі-
гона, військовому інженеру 1-го 
рангу Д. О. Угеру. Йому було ви-
сунуто безглузде звинувачення 
в тому, що, перебуваючи на не-
легальній роботі у Німеччині, 
він проводив шкідливу роботу 
в системі розвідувального управ-
ління РСЧА, а перебуваючи на 
роботі в системі автобронетан-
кового управління, займався 
шпигунською діяльністю, був 
учасником військово-фашист-
ської змови в РСЧА, брав участь 
у підготовці терористичного 
акту проти Наркома оборони 
країни. За постановою Наркома 
внутрішніх справ СРСР і про-
курора СРСР (протокол № 106 
від 23 грудня 1937 року) – роз-
стріляний 29 грудня 1937 року 
на Бутовському полігоні НКВС 
під Москвою.

Не уникла репресій і його 
дружина Угер-Крагельська Ольга 
Вікторівна, яка постановою Осо-
бової наради при НКВС СРСР 
була засуджена до відправлення 

у виправно-трудові табори тер-
міном на 8 років як «дружина 
зрадника батьківщини».

Мати Д. О. Угера неоднора-
зово зверталась до різних ін-
станцій, щоб отримати хоча б 
якісь відомості про свого сина. 
У листопаді 1954 року Густа 
Абрамівна звертається до Го-
ловного військового прокурора 
СРСР з проханням дізнатися 
про долю сина, про перегляд 
справи і про повну його реабілі-
тацію. Не отримавши відповіді 
і на цей раз, вона у березні 1955 
року звертається до секретаря 
ЦК КПРС М. С. Хрущова: «У 1918 
р[оці] мій син пішов доброволь-
цем на фронт і з того часу до 
арешту весь час перебував у ла-
вах Радянської Армії. Після гро-
мадянської війни він закінчив 
військову академію. За 19 років 
перебування в Радянській Ар-
мії займав ряд відповідальних 
посад. Остання його робота – 
начальник науково-дослідного 
полігона на ст. Кубінка. Після 
арешту сина я неодноразово 
зверталась, щоб дізнатися, де він 

перебуває, і лише у 1939 р[оці] 
отримала довідку, що він живий, 
працює і засуджений на 10 років 
без права листування.

У листопаді 1954 р. я подала 
заяву у Військову прокуратуру, 
звідки мені відповіли, що справу 
сина буде переглянуто, але його 
місцезнаходження їм невідоме. 
На мій запит у військовий спец- 
відділ при Верховному суді 
СРСР я знову ж таки отримала 
відповідь, що ніяких відомостей 
про сина і там немає. Вважаю, 
що не може бути такого, щоб 
людина пропала безслідно. 
А між тим протягом 18 років 
я не можу дізнатися про долю 
свого сина».

Давид Олександрович Угер 
був реабілітований постановою 
Військової колегії Верховного 
суду СРСР від 3 жовтня 1956 
року, справу його було при-
пинено «за відсутністю складу 
злочину». У процесі реабіліта-
ції Д. О. Угера розглядалися 
справи щодо репресій усіх його 
співробітників, починаючи 
з 1923 року.

Скільки людей і де саме 
отруїлися дикорослими 
грибами в Україні?

Згідно з наведеними 
даними, у Житомирській 
області від отруєння по-
страждали двоє дорослих.

Центр громадського здоров'я Украї-
ни повідомляє, що з початку 2020 року 
в Україні отруйними грибами отруїлися 
48 осіб. Від отруєння одна людина помер-
ла. Серед отруєних 39 дорослих і 9 дітей.

Пресслужба нагадує, що вживати 
гриби не рекомендується вагітним, 
жінкам, які годують груддю, і літнім 
людям. Крім того, не варто годувати 
дикорослими грибами або стравами 
з них дітей до 12 років.

Більш всього отруєних у Донецькій 
області – 6 дорослих та двоє дітей. У Лу-
ганській, Запорізькій, Миколаївській, 
Івано-Франківській, Тернопільській, 
Хмельницькій, Київській області та Києві 
випадків не виявилося.

Унікальне чудо – 
«Кровоточивий Спас»

Андрій Козаченко

У 2011 році в один із мо-
настирів на Житомирщині 
прибув Державинський Об-
раз, який називають «Крово-
точивим Спасом».

Молодій обителі серед поліського лісу 
монахиня Ангеліна заповіла цю унікальну 
ікону, яка протягом 10 років побувала у 10 
країнах. Її особисто зустрічали предстоятелі 
православних церков світу.

Господь явив чудо у селі Державіно 
Оренбурзької області в Росії, в будинку 
православної християнки Антоніни Єфі-
мової. У той час, як бомбили Сербію, ікона 
Спасителя почала кровоточити. Кров тече 
з чола Спасителя і заливає лик.

У Москві був зроблений біологічний ана-
ліз крові з ікони. Виявилося, що це IV група 
крові, така як на Туринській плащаниці. 
Сонм архієреїв відслужив службу, і Патрі-
арх особисто благословив возити Антоніні 
Єфімовій цю ікону по всій Росії.

На запрошення предстоятелів церкви 
за 10 років вона відвідала всі куточки Ро-
сії, Білорусь, Україну, Молдову, Румунію, 
Угорщину, Сербію, її приймав глава руської 
зарубіжної церкви єпископ Марк у Берліні. 
Ікона побувала в Болгарії, Туреччині. А тим 
часом Антоніна Єфімова прийняла мона-
шеський постриг з ім'ям Ангеліна.

Митрополит Грецький Філофей, висту-
паючи по телебаченню, показував фото-
графію цього образу, засвідчуючи, що ось 
таке чудо являє Господь для покаяння всіх 
людей, як свідчення того, що ми гірші, ніж 
книжники та фарисеї, що розіп’яли Христа. 

Ми розпинаємо Його, вже знаючи про те, 
що дійсно Христос Воскрес. І протягом двох 
тисяч років ми продовжуємо розпинати

Христа, і ось Його кров пробивається 
через ікону.

З благословення Митрополита Київсько-
го і всієї України Володимира ікона прибула 
і до Києва, де матушка Ангеліна познайо-
милася з сестрами милосердя і дізналася 
про один з монастирів, що відроджується 
на Житомирщині. І монахиня прийняла рі-
шення написати заповіт та залишити ікону 
назавжди саме на Житомирщині.

Образ «Кровоточивий Спас» – чудот-
ворний, по молитвах перед ним Господь 
зцілив тисячі людей. Дівчинка з міста 
Чернівці не могла ходити від народження. 
Тричі приклавшись до ікони з покаянням 
і вірою в Божу

ласку, вона стала на ноги. Чоловік із діа-
гнозом опущення нирок готувався до

операції, після того, як приклався до 
образу, в операції вже не було потреби. 
Люди масово каються в своїх гріхах перед 
цією іконою, відкриваючи двері милосердя 
своєї душі, і розповідають власні дивовижні 
історії.

Протоієрей Володимир (Шарабура): 
«Під час здійснення Літургії мені довелося 
стати свідком нового дива – про подібне 
я раніше тільки читав. Я чітко побачив, як 
вино в Чаші змінило колір і консистенцію – 
його звичайний ліловий відтінок став кри-
ваво-бурим, прозорість змінилася густотою 
і щільністю суспензії – це була, без сумніву, 
Кров – притому, жива, з явним рухом від 
верха до низу… Я не просто здивувався, 
а злякався того, що побачив. Я вважав зухва-
лістю подальше споглядання цього Таїнства 
і завершив службу в надії, що посланий 
Знак отримає своє роз'яснення. І незабаром 
з’ясувалося, що нас відвідає велика святиня – 
Державинська ікона «Спас кровоточивий»!
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У Радомишльському 
районі невідомий 
чоловік заліз 
у помешкання 
пенсіонерки, побив її 
та вкрав гроші

Уночі 17 серпня до 
будинку жительки с. 
Меделівки заліз незна-
йомець та, побивши 
господиню, забрав 
6 тисяч гривень.

Про це повідомляють у відділі 
комунікації поліції Житомирської 
області. До Радомишльського від-
ділення поліції надійшло повідо-
млення від 90-річної жительки с. 
Меделівки про нічний напад на 
неї. Правоохоронці з’ясували, що 
подія сталася після півночі. Не-
відомий зірвав замок з дверей та 
потрапив у будинок пенсіонерки. 
Він побив жінку, вимагаючи від-

дати гроші. Зрештою забрав у неї 
6 тисяч гривень та пішов.

Медики діагностували у пен-
сіонерки забої голови, тулуба та 
кінцівок. Її ушпиталили до міс-
цевої лікарні.

У ході першочергових заходів 
поліцейські зібрали необхідну 
слідову інформацію, опитали 
ймовірних свідків та очевидців. 
У результаті з’ясували, що до 
вчинення правопорушення може 
бути причетний 25-річний місце-
вий житель.

Чоловіка розшукали, він ви-
знав свою провину. У нього ви-
лучили частину викрадених ко-
штів, решту він встиг витратити 
у місцевій крамниці на продукти 
харчування.

У Житомирі – чергова смерть 
під колесами мотоцикла

У Житомирі 
17 серпня близько 
15:10 на майдані Ви-
зволення в обласному 
центрі сталася до-
рожньо-транспортна 
пригода.

Чоловік, який потрапив під 
колеса мотоцикла, за кілька годин 
помер у лікарні, – повідомляють 
на сайті поліції Житомирської 
області.

За попередніми даними, 
водій мотоцикла «LONCIN», 
40-річний житомирянин, руха-
ючись у напрямку центру міста, 
здійснив наїзд на чоловіка, який 
переходив дорогу по пішохід-
ному переходу. Унаслідок ДТП 
пішохід, 66-річний житель 
Житомира, отримав травми та 
був ушпиталений до травма-
тологічного відділення міської 
лікарні. На жаль, за кілька го-
дин чоловік помер.

Нині триває встановлення всіх 
причин та обставин події у рам-
ках досудового розслідування за 
ч. 2 ст. 286 (порушення правил 

безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особа-
ми, які керують транспортними 
засобами) КК України.

На Житомирщині шахрайки 
ошукали пенсіонерку  
на 100 тисяч гривень

81-річна жителька 
району повірила не-
жданим відвідувач-
кам, які повідомили 
про нібито обмін ста-
рих грошей на нові.

У результаті пенсіонерка втра-
тила понад 100 тисяч гривень, по-
відомляють у відділі комунікації 
поліції Житомирської області.

17 серпня до Бердичівського 
відділу поліції надійшла заява 
від 81-річної жительки одного 
з сіл району про шахрайство. 
Пенсіонерка повідомила, що че-
рез обман незнайомок втратила 
всі свої заощадження.

На місці події поліцейські 
з’ясували, що до заявниці наві-
дались дві жінки, які пояснили 
свій візит допомогою пенсіо-
нерам у фінансових питаннях. 
Одна із незнайомок повідомила 
про необхідність термінового 
обміну грошових купюр, що не-
забаром мають бути вилучені 
з обігу. Для того, щоб провести 
обмін, їм нібито потрібно лише 
переписати номери всіх старих 
купюр, мовляв, за декілька днів 
поштарка принесе вже нові 

і зробить заміну.
Повіривши, пенсіонерка 

запросила жінок до будинку, 
дістала та передала їм свої 
збереження. Відвідувачки пе-
реписували номери та скла-
дали купюри до конвертів, які 
переклали до поліетиленового 
пакету. Після того «добродійки» 
швидко попрощалися та пішли.

Тим часом пенсіонерка ви-

рішила розповісти родичам 
про «грошову реформу», однак, 
зазирнувши до пакета, вияви-
ла замість своїх заощаджень 
порізані аркуші паперу. Сума 
завданих збитків склала понад 
100 тисяч гривень.

Прикмети шахрайок: на ви-
гляд 35–40 років, середньої тіло-
будови, були одягнені в квітчасті 
сукні, їздили на сірій ВАЗівці.

На Житомирщині 
жінка вчинила 
крадіжку під час 
богослужіння

До поліції звер-
нулась прихожанка 
місцевої церкви із 
повідомленням про 
крадіжку її сумки 
з речами під час бого-
служіння.

Правоохоронці встановили 
причетну до правопорушення та 
вилучили майно заявниці. Про 
це повідомляють на сайті поліції 
Житомирської області.

16 серпня до Баранівського 

відділення поліції звернулась 
64-річна місцева жителька із по-
відомленням про крадіжку. За 
словами жінки, неприємність 
сталася вранці, коли вона пере-
бувала в церкві. Саме тоді зникла 
її сумка з мобільним телефоном 
та грошима.

Поліцейські розпочали низ-
ку першочергових заходів та 
з’ясували, що до вчинення право-
порушення може бути причетна 
30-річна жителька Романівщини. 
Жінку розшукали, вона визнала 
свою провину та розповіла, що 
чужу річ викрала під час богослу-
жіння, скориставшись неуважніс-

тю власниці. До-
рогою з церкви 
одразу вимкнула 
чужий мобіль-
ний телефон 
та забрала собі, 
також вийняла 
з гаманця 300 
гривень. Зре -
штою сумку та 
гаманець вики-
нула за паркан, 
повз який про-
ходила.
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Як обрати стиглий і смачний кавун: 10 порад
Ризик купити несмачного кавуна можна 

зменшити до мінімуму при використанні 
підказок, – наголошують у виданні «Погляд».

Замало просто подивитися на плід, 
щоб визначити його стиглість, важливо 
врахувати низку підказок, що допоможуть 
обрати смачний кавун:

1. Найкращий час для купівлі – 
кінець літа і осінь. Саме тоді в Україні 
з'являються стиглі кавуни, вирощені в при-
родних умовах. До цього часу продають 
тепличні баштанні, перенасичені нітратами 
і барвниками;

2. Ідеально смакують кавуни се-
редньої величини – кілограмів на 5–7. 
Величезні плоди можуть мати надлишок 
добрив;

3. Кавун має бути контрастним. 
Темні і світлі смуги мають бути максималь-
но чітко позначені. Чим темніші смуги, 
тим ягода має більше поживних речовин;

4. Хвостик має бути сухим, але 
не відірваним. Якщо він занадто сухий, 
значить, кавун відвезли з баштану багато 
тижнів тому. Мокрий зелений хвіст – га-
рантія незрілого плоду;

5. Шкірка повинна бути дуже 
твердою. Якщо кавун стиглий, її важко 
відколоти нігтем. У перерослого плоду вона 
коричнева і волога;

6. Стиглий кавун має видавати 
глухий звук. М'якоть зрілого плоду має 
мікропорожнечі. Якщо покласти кавун на 
долоню лівої руки, а правою рукою стука-
ти його по боку, звук повинен віддаватися 
в лівій руці;

7. Кавунів ділять на «хлопчиків» 
і «дівчаток». «Дівчаток» вважають 
смачнішими – вони солодші і мають мен-
ше кісточок. У «хлопчиків» низ опуклий, 
а кружечок на ньому маленький. У «дівчаток» 
низ більш плаский, а кружечок широкий;

8. На місці контакту кавуна з зем-
лею має бути пляма. Її колір має бути 
насичено-жовтим або, ще краще, темно-
оранжевим, але не білим;

9. Щоб перевірити кавун на сти-
глість, його можна кинути у воду, 
якщо спливе – плід стиглий;

10. М'якоть смачного кавуна має 
бути однорідною. Жовтуваті жилки 
можуть свідчити про сумнівну якість ягоди.

Також визначити стиглість кавуна мож-
на таким способом – при ударі долонею 
зрілий кавун повинен вібрувати, при ударі 
зігнутим пальцем – видавати помірно глу-
хий звук, при стисненні уздовж поздовжньої 
осі – слабкий хрускіт. Також пам’ятайте, 
що розрізані кавуни не можна зберігати 
в холодильнику більше 12 годин.
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Україна на 29-му році НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Цьогоріч Україна 

святкує 29 років своєї 
незалежності. За цей 
час на долю країни 
випало чимало ви-
пробувань, і боротьба 
досі триває.

Сьогодні ми змушені від-
стоювати свою незалежність, 
захищаючи кордони від ворога, 
протистояти світовій пандемії 
коронавірусу і продовжувати роз-
будовувати країну. Якою є Україна 
у свій 29-й день народження, про 
головні зміни і реформи останньо-
го року розповідає Центр громад-
ського моніторингу та контролю.

Медична реформа
Уже понад пів року у світі 

вирує пандемія коронавірусу. 
Як і в більшості країн, медична 
система України не була готова до 
такого виклику і мусила швидко 
адаптуватись. Задля боротьби 
з хворобою у квітні було створено 
спеціальний Фонд боротьби із по-
ширенням коронавірусу, який ви-
тратили на закупівлю медичного 
обладнання і підвищення зарплат 
лікарям. Зокрема, 5,9 мільярда 
гривень пішло на доплати та над-
бавки медикам, 5,3 мільярда гри-
вень – на обладнання для опорних 
лікарень, 2,9 мільярда гривень – на 

оновлення лабораторій МОЗ і за-
купівлю медичних засобів.

Крім того, попри пандемію, 
1 квітня в Україні стартував другий 
етап медичної реформи. Змінив-
ся підхід до фінансування спеці-
алізованих лікарень. Медзаклади 
перейшли на принцип «гроші 
йдуть за пацієнтом». Лікарні стали 
автономними одиницями, які на-
пряму уклали фінансові договори 
з Національною службою здоров’я. 
Було запущено програму медичних 
гарантій, яка складається з 27 па-
кетів послуг. Зокрема, це пологи, 
допомога при інсульті та інфаркті 
тощо. Кожну послугу, яку надає 
медзаклад, оплачує Національна 
служба здоров’я.

Уже з 1 вересня мають зрости 
зарплати українських медиків. 
Міністр охорони здоров’я Максим 
Степанов уточнює деталі підви-
щення: «Лікарям у розмірі 70% від 
посадового окладу, визначеного 
за 14 тарифним розрядом єдиної 
тарифної сітки, фахівцям з базо-
вою вищою та неповною вищою 
медичною освітою усіх спеціаль-
ностей – у розмірі 50% мінімаль-
ної заробітної плати. Молодшим 
медичним сестрам у розмірі 25% 
мінімальної заробітної плати».

Ринок землі
Багато років українські по-

літики сперечались щодо зняття 
мораторію на продаж сільсько-

господарських земель. Поставити 
крапку у цьому питанні вдалося 
тільки цієї весни. 31 березня Вер-
ховна Рада ухвалила закон, що 
дозволяє українцям продавати 
і купувати землю сільськогоспо-
дарського призначення.

Відповідно до нього ринок зем-
лі запрацює 1 липня 2021 року. 
Впродовж перших років в обігу 
будуть лише приватні паї, продаж 
державної землі сільськогоспо-
дарського призначення буде за-
боронений. Крім того, закон пе-
редбачає обмежену концентрацію 
землі в одних руках у 100 гектарів.

Питання продажу землі іно-
земцям мають винести на рефе-
рендум. Проте незалежно від його 
результатів закон забороняє іно-
земцям купувати землю у 50 км 
прикордонній зоні. Не зможуть 
придбати українську землю росі-
яни та компанії, власниками яких є 
росіяни чи власників яких немож-
ливо визначити.

Велике будівництво
Жахливий стан українських 

доріг є проблемою протягом усіх 
років незалежності. Причина тому – 
корупція та відсутність системного 
підходу до будівництва. Надія розі-
рвати це замкнене коло з’явилась 
цього року. У березні стартувала 
програма «Велике будівництво», 
яка передбачає будівництво і ре-
конструкцію 4 тисяч км доріг за 

рік. За словами голови Укравтодору 
Олександра Кубракова, на кінець 
липня в Україні вже оновлено у пів-
тора раза більше доріг, ніж за весь 
2018 рік, а саме 1 450 км. Наразі 
у лідерах Закарпатська, Запорізь-
ка, Луганська та Харківська області. 
У кожній з них влаштовано понад 
100 км доріг.

Водночас «Велике будівни-
цтво» – це не тільки про доро-
ги. Програма також передбачає 
будівництво сотень соціальних 
об’єктів – шкіл, садочків, лікарень 
і стадіонів. Якщо будівництва бу-
дуть успішні, то наступного року 
програму розширять ще на куль-
турні 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 
частина цієї програми – це 100 
культурних об’єктів», – анонсував 
продовження програми Прези-
дент Володимир Зеленський.

Децентралізація
До 2020 року в Україні діяла 

радянська система районування. 
Вона вже давно не відповідала 
потребам сучасності, адже з ми-
нулого століття чимало змінилось: 
кількість жителів, економічна 
зайнятість, співвідношення між 

сільським і міським населенням. 
Наслідок цього – дисбаланс між 
районами і відсутність ефектив-
ного управління територіями. 
Аби змінити ситуацію, Верховна 
Рада втричі скоротила кількість 
районів, утворивши замість 490 
існуючих 136 нових.

За словами експертів, такий 
поділ є кроком до продовження 
децентралізації і створення спро-
можних громад. Адже саме громади 
перебирають на себе повноважен-
ня ліквідованих районних центрів. 
Адміністративні послуги населен-
ня отримуватиме у своїй громаді, 
а основні фінансові ресурси: місцеві 
податки, збори, освітню субвенцію – 
будуть зараховуватись до бюджетів 
місцевого самоврядування.

«У нас є певна радянська 
спадщина – люди звикли їздити 
в районні центри, там є «білий 
дім», адміністрація, пам’ятник Ле-
ніну і взагалі районний центр – це 
центр життя. Ні, вже не так! У нас 
фактично кожен центр громади 
став районним центром у колиш-
ньому розумінні, де має бути куль-
тура, ЦНАП, пам’ятника Леніну, 
бажано, щоб не було», – пояснює 
радник міністра розвитку громад 
та територій Іван Лукеря.

Завдяки реформі місцеве само-
врядування має перейти від декла-
ративного формату до фактично-
го. Місцеві вибори 25 жовтня вже 
проходитимуть у нових районах.

Що потрібно знати та які положення законів та правил 
виконувати мисливцям, які виходять на полювання?

Відповідно до статті 14 Закону 
України «Про мисливське господар-
ство та полювання», кожен мисли-
вець зобов’язаний мати при собі:

• посвідчення мисливця;
• щорічну контрольну картку 

обліку добутої дичини і порушень 
правил полювання з відміткою про 
сплату державного мита;

• дозвіл на добування мислив-
ських тварин (ліцензія, відстрільна 
картка, дозвіл на діагностичний та 
селекційний відстріл тощо);

• відповідний дозвіл на право 
користування вогнепальною мислив-
ською зброєю у разі її використання;

• паспорт на собак мисливських 
порід, інших ловчих звірів і птахів 
у разі їх використання під час по-
лювання.

Також нагадуємо, що за пору-
шення правил полювання (полю-
вання без належного на те дозволу, 
в заборонених місцях, у заборонений 
час, забороненими знаряддями або 
способами, на заборонених для до-
бування тварин, допускання собак 
у мисливські угіддя без нагляду, 
полювання з порушенням установ-
леного для певної території регіону, 

мисливського господарства, обходу 
тощо), порядку здійснення полюван-
ня, яке не мало наслідком добування, 
знищення або поранення тварин, 
а також транспортування або пере-
несення добутих тварин чи їх частин 
без відмітки цього факту в контр-
ольній картці обліку добутої дичини 
і порушень правил полювання та 
в дозволі на їх добування – передба-
чена відповідальність у вигляді 
попередження або накладення 
штрафу на громадян від шести 
до шістдесяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
і попередження або накладення 
штрафу на посадових осіб – від 
тридцяти до дев'яноста неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян згідно зі статтею 85 Ко-
дексу України про адміністра-
тивні правопорушення.

Повторне порушення правил 
полювання (полювання без на-
лежного на те дозволу, в заборо-
нених місцях, у заборонений час, 
забороненими знаряддями або 
способами, на заборонених для до-
бування тварин) чи таке, яке мало 
наслідком добування, знищення або 

поранення тварин, – тягне за собою 
накладення штрафу на громадян 
від шістдесяти до ста двадцяти нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією рушниць 
та інших знарядь і засобів вчинення 
правопорушення, які є приватною 
власністю порушника, та незаконно 
добутих об'єктів тваринного світу 
чи без такої або позбавлення пра-
ва полювання на строк до трьох 
років з конфіскацією рушниць та 

інших знарядь і засобів вчинення 
правопорушення, які є приватною 
власністю порушника, та незаконно 
добутих об'єктів тваринного світу 
чи без такої і на посадових осіб – 
від дев'яноста до ста п'ятдесяти нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією знарядь 
і засобів вчинення правопорушення, 
які є приватною власністю поруш-
ника, та незаконно добутих об'єктів 
тваринного світу чи без такої.

Крім того, відповідно до за-
тверджених наказом Мінприроди 
України та Держкомлісгоспу Укра-
їни від 18.07.2007 № 332/262 такс, 
Держекоінспекцією обчислюється 
розмір відшкодування порушни-
ком збитків, завданих внаслідок 
порушення законодавства в галузі 
мисливського господарства та по-
лювання (крім видів, занесених до 
Червоної книги України).

Слід пам’ятати, що на час про-
ведення полювання створюються 
патрульні мобільні групи, до складу 
яких входять працівники екологічної 
інспекції, поліції та управлінь лісо-
вого та мисливського господарства.

Реалізувати своє право на без-
оплатну правову допомогу можна 
через відділ «Романівське бюро 
правової допомоги» Бердичівсько-
го місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової допо-
моги (смт Романів, вул. С. Лялевича, 
2, четвертий поверх, каб. 425). Якщо 
ви або ваші знайомі зіткнулися з пра-
вовими проблемами, пропонуємо 
звертатися за безоплатною правовою 
допомогою до Романівського бюро 
правової допомоги.
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Перемир’я на Донбасі:  
особливості та подальші кроки

З опівночі 27 лип-
ня на Донбасі почав 
діяти режим повного 
припинення вогню.

Домовленості про перемир'я 
досягли учасники Тристорон-
ньої контактної групи (ТКГ), які 
детально визначили заходи для 
контролю над режимом тиші. За-
боронено не лише стріляти, а й 
проводити розвідувальні дії та 
використовувати дрони. Чим ще 
прикметне нове перемир’я і які по-
дальші кроки до закінчення війни, 
розповідає Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Особливості перемир’я
За шість років війни на Донбасі 

було оголошено понад 20 різних 
перемир’їв: «хлібне», «шкільне», 
«різдвяне» та багато інших. За-
звичай вони тривали не більше 
кількох годин. Чинне перемир’я 
сторони називають особливим. 
Адже воно триває понад три тиж-
ні і має досить чіткі обмеження.

Найперше нові домовленості 
між Україною, Росією та ОБСЄ 
передбачають повну заборону 
наступальних і розвідувально-
диверсійних дій, використання 
дронів, застосування вогню, зо-
крема і снайперського. Крім того, 
чи не вперше передбачено дис-

циплінарні заходи за порушен-
ня «тиші». Віце-прем’єр-міністр 
з питань тимчасово окупованих 
територій Олексій Резніков по-
яснює: «У разі порушення режиму 
сторона, з чийого боку це відбуло-
ся, зобов'язується провести відпо-
відне розслідування і притягнення 
зі свого боку до відповідальності 
особи, яка порушила цей режим».

Водночас Україна залишає за 
собою право на вогонь у відповідь 
у випадках порушення бойовика-
ми перемир'я.

«На сьогодні існує міжна-
родне право, конвенції, які чітко 
дають право українській стороні 
в разі порушення режиму тиші 

на вогонь у відповідь. Деякі мої 
колеги посилаються на статтю 51 
статуту ООН, яка говорить про 
право на самооборону. Я б хотів 
додати також, що існує Гаазька 
конвенція 1907 року про закони 
та звичаї ведення війни, яка до-
сить чітко говорить що в разі, 
якщо одна сторона порушила 
перемир'я, інша сторона має 
право на відновлення військо-
вих дій. Тому наші військові це 
знають», – підкреслює Резніков.

У Раді нацбезпеки та оборони 
України (РНБО) повідомляють: 
дані щодо дотримання перемир’я 
щодня моніторять через про-
грамно-апаратний комплекс 

СОТА. Свої щоденні звіти публі-
кують спостерігачі ОБСЄ. Крім 
того, вперше для спостереження 
за дотриманням режиму при-
пинення вогню залучаються 
українські військовослужбовці 
з досвідом участі у миротворчих 
місіях ООН.

Дотримання режиму тиші
За даними Головного ситуа-

ційного центру при РНБО, режим 
припинення вогню на Донбасі 
в цілому витримується. Головне, 
що з 27 липня немає загиблих 
і поранених від ворожого вогню.

Попри те, що штаб операції 
об’єднаних сил (ООС) звітує про 
поодинокі постріли, вони не вва-
жаються порушенням перемир’я. 
Головнокомандувач ЗСУ Руслан 
Хомчак закликає відрізняти по-
одинокі неприцільні постріли від 
обстрілів позицій.

«У нас на території, де немає 
війни в Україні, щодня буває 
стільки обстрілів і вибухів. А тут 
все-таки лінія зіткнення. І взага-
лі, такі поодинокі постріли були 
раніше й при більш серйозних 
обстрілах. Раніше ми їх не фік-
сували взагалі. Вони неприцільні, 
вони не долітають до наших по-
зицій. Але ми чітко визначилися, 
що не обманюємо нікого. Насам-
перед суспільство, щоб усі розу-
міли, що відбувається. Взагалі їх 

можна було б не враховувати», – 
наголошує Хомчак.

Дотримання режиму тиші на 
Донбасі перевірив і особисто Пре-
зидент Володимир Зеленський. За 
два дні робочої поїздки до Доне-
цької та Луганської областей глава 
держави проїхав понад 100 км лі-
нії розмежування і відвідав низку 
позицій українських військових 
на передовій.

«Ми молимося Богові та вдячні 
нашим військовим. Найголовніше, 
що ми хочемо, – витримати цей 
режим тиші. Кожного дня просто 
не втрачати наших військових. Для 
нас це дуже важливо. Гарантувати 
нічого не можу, але скажу вам – ми 
все робимо, дуже багато всього 
робимо як в Україні, так і на зу-
стрічах у Мінському форматі та 
в режимі відеоконференції Трис-
торонньої контактної групи», – ска-
зав Зеленський.

За словами глави держави, 
наступний крок до завершення 
війни – це зустріч лідерів «Нор-
мандського формату» в Берліні, 
де будуть зафіксовані успіхи 
перемир'я. Наразі точна дата зу-
стрічі невідома, але, імовірно, вона 
відбудеться вже восени.

Ситуація на Донбасі все ще 
дуже крихка. Проте навіть кіль-
ка тижнів тиші на фронті – це 
можливість зберегти життя та 
наблизити кінець війни.

Мінсоцполітики запроваджує 
електронний інформаційний  
обмін з Міносвіти

Міністерство соціальної політи-
ки України реалізує спільно із Мі-
ністерством освіти та науки Укра-
їни заходи щодо запровадження 
інформаційної взаємодії в частині 
електронного обміну інформацією 
та даними, що містяться у відомчих 
електронних реєстрах, для спро-
щення процедури отримання со-
ціальних послуг та виплат, зокрема 
для осіб, які навчаються у вищих 
навчальних закладах.

Про це заявив заступник міністра 
соціальної політики України з пи-
тань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації Валерій 
Бушков під час онлайн-конференції із 
представниками МОН щодо впрова-
дження електронної інформаційної 
взаємодії між відомствами.

Так, питання запровадження елек-
тронної взаємодії між Міністерством 
соціальної політики України та Мі-
ністерством освіти і науки України є 

актуальним для надання наступних 
послуг:

• оформлення і видача довідки 
про взяття на облік внутрішньо пере-
міщеної особи;

• виплата соціальної стипендії 
студентам;

• отримання виплати допомоги 
у зв'язку з вагітністю та пологами;

• призначення допомоги на дітей 
одиноким матерям;

• видачі посвідчень батьків багато-
дітної сім’ї та дитини з багатодітної 
сім'ї;

• призначення надбавки на не-
працездатних членів сім’ї;

• призначення державної соціаль-
ної допомоги особам з інвалідністю 
з дитинства і дітям з інвалідністю;

• призначення надбавки на догляд 
за дитиною з інвалідністю одному 
з батьків, усиновителів, опікуну, пі-
клувальнику, які не працюють, не 
навчаються.

Рятувальники закликають 
населення відпочивати  
біля води безпечно

Лічені дні зали-
шаються до закін-
чення літа, але люди 
активно вирушали 
й вирушають до 
водойм, щоб відпо-
чити. На жаль, літо 
2020 не обійшлося 
без пригод на воді 
у нашій області – 12 
осіб стали жертвами 
водної стихії.

Прикро, але тонуть пере-
важно ті, хто вміє плавати. 
Нещасні випадки найчастіше 
трапляються при порушен-
ні правил безпеки на воді. 
Більшість людей гине через 
купання у не пристосованих 

для цього місцях. Ще один під-
ступний ворог плавців – ал-
коголь. У стані алкогольного 
сп’яніння ризик пригод на воді 
збільшується в рази. Також до-
сить сумно закінчується само-
впевнене поводження на воді 
та хизування.

Зокрема, минулого тижня 
у с. Стрижівка Коростишів-
ського району в ставку втопив-
ся чоловік. Як з’ясувалося, того 
дня біля місцевої водойми від-
почивала компанія товаришів. 
Один із них – 48-річний – пішов 
купатися. Він активно пірнав 
у воду, але через кілька хвилин 
зник із поля зору. Товариші 
вирішили, що чоловік жартує 
і нібито виплив у іншому міс-
ці. У подальшому він так і не 
з’являвся, тому його знайомі за-
били на сполох. Вони обійшли 

водойму, гукали зниклого, але 
все безрезультатно.

Прислухайтесь до по -
рад фахівців: для купання 
обирайте лише спеціально 
обладнані місця; уникайте 
водойм із швидкою течією та 
не плавайте наодинці; у воді 
купайтеся лише у світлу пору 
доби; не заходьте у воду у ста-
ні алкогольного сп'яніння; не 
залишайте без нагляду ба-
гаття, щоб не спровокувати 
пожежу; не дозволяйте ді-
тям самостійно відвідувати 
водойми. Дотримуйтесь со-
ціальної дистанції та правил 
особистої гігієни.

Пам'ятайте, що найбільш  
дієвий превентивний метод –  
це ваша власна обачність!

У ДСНС України
у Житомирській області
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«МОЗОК»: як швидко розпізнати інсульт
Інсульт посідає 

друге місце в перелі-
ку головних причин 
інвалідності та смерті 
у світі та в Україні.

Щороку в Україні стається до 
150 тисяч інсультів. Інсульт – гостре 
порушення мозкового кровообігу, 
внаслідок якого виникає пошко-
дження частини головного мозку.

Перші ознаки 
 інсульту легко  
запам’ятати завдяки 
абревіатурі МОЗОК:

М – раптове порушення МОВ-
ЛЕННЯ;

О – раптова асиметрія ОБ-
ЛИЧЧЯ;

З – раптове ЗАПАМОРОЧЕН-
НЯ;

О – ОЧІ, раптове погіршення 
зору;

К – раптова слабкість чи оні-
міння КІНЦІВОК.

У разі виявлення хоча б од-
ного із цих проявів потрібно 
негайно телефонувати 103. 
Адже людина з інсультом, яка 
отримає кваліфіковану медич-
ну допомогу протягом перших 
4,5 години, має більше шансів 
повернутися до повноцінного 
життя.

Насправді ж це захворювання 
можна попередити.

Близько 90% інсультів 
пов'язані з такими 
факторами ризику як:

• артеріальна гіпертензія;
• дисліпідемія;
• нездорове харчування;
• захворювання серця (напри-

клад, миготлива аритмія);
• цукровий діабет;
• куріння;
• ожиріння;

• зловживання алкоголем;
• несприятливі психосоціальні 

чинники;
• недостатня фізична актив-

ність.
П р о я в и  п р и  п о я в і  і н -

с ульт у за лежать ві д  части-
ни мозку,  яка постраждала. 
Пацієнт має більше шансів 
уникнути важких ускладнень 
від інсульту,  якщо йому як-
найшвидше нададуть фахову 
допомог у.

В Андрушівці буде відкрито пам’ятник  
художнику Миколі Максименку

До Дня Незалежності, 
23 серпня 2020 року, об 
11:00 у місті Андрушівці 
буде урочисто відкрито 
перший на Житомирщині 
пам’ятник художнику.

Це – монумент вихідцю з села Яропо-
вичі Андрушівського району, нашому ви-
датному земляку, народному художнику 
України, лауреату Національної премії 
ім. Т. Г. Шевченка, почесному академіку 
НАМУ Миколі Максименку.

Пам’ятник споруджено за кошти 
місцевого підприємця і мецената Єв-
гена Гринишина та вдови художника, 
відомої радіожурналістки Валентини 
Забродської. Автором ідеї споруджен-
ня пам’ятника М. Максименку на малій 
батьківщині виступила завідувачка сек-
тором культури райдержадміністрації, 
велика сподвижниця культурного роз-
витку краю Галина Білецька. Цю гарну 
пропозицію підтримали і запропонували 
допомогу керманичі області. Вони у січні 
цього року відвідали виставку М. Макси-
менка в обласному краєзнавчому музеї, 
присвячену 95-річчю художника, і були 
вражені його картинами, про що свідчить 
запис у книзі відгуків.

Над проєктом пам’ятника працюва-
ли житомиряни. Це відомий скульптор, 
народний художник України Василь Фе-
щенко та заслужений художник України 
Юрій Дубінін.

У грудні 2019 року вдова художника 
передала Андрушівській школі мистецтв 
(в межах відзначення 95-річчя М. Макси-
менка) близько 20-ти картин. Це в осно-
вному портретний живопис. Люди, які 
зображені на портретах, – вихідці з Ан-
друшівського району. Сюди, у рідне село 
Яроповичі, художник приїздив часто 
і любив малювати не лише краєвиди, 
але і людей. Тут маестро натюрморту 
у свої дев’ять років зробив першу у житті 
виставку. Маленький Миколка кольорови-
ми олівцями намалював портрет Тараса 
Шевченка, покрив його яєчним білком, 
аби не розмив дощ, і вивісив на власній 

хаті зі сторони вулиці, щоб бачили одно-
сельчани. Талант до малювання сільський 
хлопчина успадкував від свого діда, який 
розписував у Яроповичах печі.

А його другий дід був відомим у селі 
майстром з виготовлення різьблених ме-
блів із дерева. Він обслуговував панів зі 
всіх навколишніх сіл. Родина Максимен-
ків до 1917 року була заможною, а діти 
мали гарну освіту.

У березні 2020 року в Андрушівці про-
йшли громадські слухання з приводу 
присвоєння місцевій школі мистецтв 
імені Миколи Максименка. У цьому ди-
тячому закладі працює і гурток малю-
вання, де навчається 35 учнів. На одній 
із останніх сесій районної ради депутати 
затвердили рішення про присвоєння 
школі імені свого видатного земляка. 
І ось напередодні Дня Незалежності 
перед школою постане ще і пам’ятник 
М. Максименку – відомому митцю, який 
у своїх картинах оспівував красу не лише 
рідної Житомирщини, а і України. Саме 
за серію пейзажів «Україно моя» до 1-ї 
річниці незалежності України у 1992 році 
він отримав найвищу державну відзна-
ку у галузі культури – Державну премію 
імені Т. Г. Шевченка.

Пам’ятник виготовлено з нашого міс-
цевого червоного та сірого граніту. На 
червоному текст «Миколі Максименку 
від вдячних земляків» та палітра, на яку 
художник викладає фарби під час малю-
вання. На сірій стелі зверху викарбуване 
погруддя художника, а знизу – пензлі для 
малювання.

Довідково
У барвистому розмаїтті українського 

мистецтва другої половини 20-го сто-
ліття особливе місце займає творчість 
нашого знаменитого земляка Миколи 
Антоновича Максименка. Як у могутню 
поліфонію народного хору вплетено го-
лос соліста, так живопис цього художника 
у палітрі мистецтва України виділяється 
своїми індивідуальними ознаками та ін-
тонаціями. Його пейзажі, натюрморти, 
портрети, графічні твори переконливо 
розкривають перед глядачем поетичний 
світ художника, напоєний життєрадісним 
почуттям любові до людини, до рідної 

природи. Саме поетичність стала однією 
з основних якостей художньо-образного 
мислення митця. Життя і творчість Ми-
коли Максименка зв’язані з Житомир-
щиною – тут він народився і виріс, сюди 
повернувся солдатом, переживши важкі 
випробування і поранення на фронтах 2-ї 
Світової війни, тут зростав і формувався 
його талант живописця. Краса рідного 
Полісся, що запала в душу художника 
ще у дитинстві, переплавилась на непо-
вторні художні образи, сповнені глибокої 
людяності і сердечності. Микола Макси-
менко був художником ліричного складу, 
з оптимістичним світосприйняттям і ве-
личезним інтересом до навколишнього 
життя. Головною рисою його таланту був 
могутній дар відчуття кольору.

Серед українських художників Макси-
менко був неперевершеним колористом. 
Цим талантом його щедро обдарував 
Всевишній. Він дружив зі своїми сучас-
никами – класиками українського живо-
пису: Тетяною Яблонською, Миколою 
Глущенком, Сергієм Шишком. За силою 
і значенням його мистецтво саме їхньому 
мистецтву і рівнозначне. За витонченістю 
та ніжністю письма його живопис стоїть 
в одному ряду з малярством Федора Ко-
новалюка, Євгена Волобуєва, Олександра 
Минки. За колористичною дзвінкістю – 
споріднений з творами кримчан Петра 
Столяренка та Федора Захарова. А за 
світосяйною силою кращі твори Мак-
сименка в Україні і порівняти ні з ким. 
Уже сьогодні в науковому обігу україн-
ського образотворчого мистецтва при-
сутній такий термін як «максимівські» 
натюрморти, а самого автора називали 
«маестро натюрморту». Ніхто з наших 
митців не включав свій натюрморт 
у світло-повітряне середовище і не по-
єднував натюрморт з краєвидом, який 
розгортався на задньому плані картини. 
Проте і в жанрі портрету майстер сказав 
своє вагоме художнє слово. В його твор-
чому доробку є полотна, які належать 
до найвищих досягнень в українському 
портретуванні. І є – оригінальні твори, 
які сміливо можна віднести до кращих 
зразків світового портретного живопису.

Микола Антонович Максименко – 
народний художник України, почес-

ний академік Національної академії 
мистецтв України. За серію пейзажів 
«Україно моя» йому на зорі незалеж-
ності у 1992 році було присвоєно звання 
лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шев-
ченка. Його твори є окрасою понад 40 
музеїв України і світу, колекцій Франції, 
Японії, Монголії, Італії, Болгарії, Ав-
стрії, Китаю, Росії, Чехії, США, Канади 
та інших країн. Але найбільш повно 
його творчість представлена у збірці 
Житомирського краєзнавчого музею, 
якому художник подарував більше 20-ти 
картин. У цьому – прояв високої гро-
мадянської позиції художника та вияв 
поваги і вдячності до людей землі, що 
його породила і дала творче натхнення. 
Наш видатний земляк Микола Макси-
менко був щасливим художником. Ще 
за життя його творчість була визнана 
явищем не лише глибоко національним, 
але й світовим. Картини нашого маестро 
майже завжди представляли Україну та 
український живопис на міжнародних 
художніх виставках.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	до-

помога	без	довідок,	застави	та	по-

ручителів	від	5000	до	500000	грн.	

Виводимо	з	чорних	списків.	Пен-

сіонерам	 та	 непрацевлаштова-

ним.	 eurocredit.nethouse.ua	 Ген.	

Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	

(095)8620855;(097)3670476

ВОДІЇ КАТ Д ПОТРІБНІ ДЛЯ РО-
БОТИ НА МАРШРУТАХ М. КИЄВА. 
ДОХІД ВІД 1200 ГРН/ДЕНЬ. ЖИТ-
ЛО . РЕМОНТ ВИКОНУЄ ПІДПРИ-
ЄМСТВО. 0665215397

МУЛЯРИ (КАМІНЩИКИ) ПОТРІБНІ 
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БАГАТОПО-
ВЕРХОВИХ БУДИНКІВ В М. КИЇВ. 
ВАРТІСТЬ ЗА 1 КУБ. М. КЛАДКИ 
- 750-800 ГРН. ВАРТІСТЬ ЗА 1 
КВ.М. - 150 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА. 0965453888

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	

20/10,	 15/15.	 З/п	 9000	 грн.Стар-

ші	 зміни,	 з/п	 500	 грн/день.	 Хар-

чування,	проживання	за	рахунок	

підприємства.Консультації	з	працев-

лаштування	надаються	цілодобово.	

0734069918,0952858119

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ 
(МОЖЛИВО БЕЗ ДР) В М-Н ТОВА-
РІВ ДЛЯ ДОРОСЛИХ. ВАХТОВИЙ 
МЕТОД. З/П 30 000ГРН (ОПЛАТА 
ЩОДНЯ, З 1-ГО ДНЯ РОБОТИ). 
ГРАМОТНА МОВА, БАЖАННЯ ПРА-
ЦЮВАТИ. КОМФОРТНІ УМОВИ, 
ДРУЖНІЙ КОЛЕКТИВ, ЖИТЛО НА-
ДАЄМО. ДЗВОНИТИ ЦІЛОДОБОВО. 
0662892651

• ПРОРАБ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РО-

БОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧ-

НИЙ ЗАВОД. 0678804116

•	Рибопереробному підприємству	

(Київська	обл)	потрібні	пакувальники	

продукції,	оброблювачі	риби,	майстер	

цеху,	вантажники.	ЗП	від	12000	грн.	

Графік	роботи	20/10.	Безкоштовне	

житло	і	обіди.	Виплата	ЗП	по	завер-

шенню	вахти.	0978101848,0509531032

•	Робота в	Польщі	та	Чехії	без	про-

ходження	карантину.	Заводи,	фабрикі,	

будови.	Польські	та	чеські	робочі	візи	

всіх	типів.	Довіз	до	місця	роботи.	ТЕР-

МІНОВО	ВОДІЇ	БУДІВЕЛЬНИКИ.	Ліц.	

МСПУ	868	вiд	09.08.2016.	06734224

51,0930381497,0966165620

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

•	Робота в	Польщі.	Всі	вакансії	без-
коштовні,	від	прямого	роботодавця.	
Зарплата	26000-48000	грн.	Можна	без	
знання	мови,	навчання	на	місці.	Тел	в	
Польщі	+48536012943	(+	viber).	вКиє
ві:Тел.:+380965568181(+viber)

• РОБОТА ТА ЖИТЛО НА ЕКО-
САДИБІ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ! 
ПОТРІБНА СІМЕЙНА ПАРА З НА-
ВИЧКАМИ ТА ДОСВІДОМ ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ ЗАМІСЬКИХ САДИБ 
(ДІМ, САД, ГОРОД 0,3 ГА). АКТИВНІ, 
ПРАЦЬОВИТІ, З БАЖАННЯМ ЖИТИ 
І ПРАЦЮВАТИ ЗА МІСТОМ. З/П + 
БОНУСИ. 0681242420

• РОБОТА. РІЗНОРОБОЧІ І ПАСТУ-
ХИ НА ФЕРМУ З ПРОЖИВАННЯМ. 
ОПЛАТА ДОЇЗДУ. ГІДНА ВИСОКА 
ОПЛАТА. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 
0680824731,0986274231

• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК НА ПО-
СТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТО-
МИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 
0678804116

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	договірна.	0503051174

•	Полтавська обл.,	смт.	Гоголеве,	
від	Миргорода	15	км.	Будинок	в/з,	
кондиціонер,	інтернет,	супутникова,	
0977841491

• ПРОДАЖА  ЗЕМЛИ  0.5  ГА,  Г. 
ПОЛТАВА. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЛЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОР-
ГОВЛИ И КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ. 
ВОЗМОЖНО СОТРУДНИЧЕСТВО С 
АГЕНТСТВАМИ НЕДВИЖИМОС-
ТИ.19700000 ГРН., 0687991986

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ  ПОДОБОВО  1-К ІМ.
КВ.  ГАРЯЧА  ВОДА,  КАБЕЛЬ-
НЕ  ТБ.   Р-Н  АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО  2-Х   К ІМ .   КВ . 
V IP-КЛАСУ ,   ЄВРОРЕМОНТ , 
В   ЦЕНТРІ   МІСТА,   250ГРН/
ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822
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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.

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-
ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ 
СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТ-
НЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В, 
ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕ-
НУ ЯГОДУ), ЛЕГКА ТА ПРОСТА У ВИ-
КОРИСТАННІ, ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ 
РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, В НАЯВНОСТІ, 
ВІДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, 
АБО  ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER. 
(095)4409323,(067)7038167,ВІ-
ТАЛІЙ

ГІДРОЦИЛІНДРИ, ВИГОТОВЛЕННЯ 
ТА РЕМОНТ БУДЬ-ЯКОЇ ТЕХНІКИ 
ВІД ФІРМИ "ГАРАНТ-ГІДРАВЛІК". 
(096)0765379,(068)5308267

• КОМБАЙНИ  КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ 
РІЗНИХ  МАРОК,  ТРАКТОРИ 
Т-25, МТЗ-82, ПЛУГИ ОБОРОТ-
НІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. 
(097)4742211,(097)4742272

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИ-
РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА 
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. (050)9242
613,(050)5158585,(067)9040066

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М 
ЗИЛ. 0677905739,447067

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

ВИРОБИ З ПРИРОДНОГО КАМЕ-
НЮ ПАМЯТНИКИ, ПЛИТИ, БОР-
ДЮР, БРУЩАТКА. ЦІНИ ВІД ВИ-
РОБНИКА. РОЗДРІБНА ТА ОПТОВА 
ТОРГІВЛЯ. ПРИ ОПТОВІЙ ЗАКУ-
ПІВЛІ ПРИЄМНІ ЗНИЖКИ.НАШ 
САЙТ HTTP://KAMKOR.COM.UA 
0965811541

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНІ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ 
З БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї, ВИДАНІ НА 
ІМ'Я БОДОМЕР МИХАЇЛ БОГДА-
НОВИЧ ТА БОДОМЕР КАРОЛІНА 
БОГДАНІВНА ВВАЖАТИ НЕДІЙ-
СНИМИ

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, 
ВИДАНИЙ НА ІМ'Я ПАЛЬОХА ПАВ-
ЛО СЕРГІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ОФІ-
ЦЕРА СЕРІЯ УК № 091019, ОСО-
БОВИЙ НОМЕР А-064569, ВИ-
ДАНИЙ НА ІМ'Я МЕЛЬНИЧУК 
СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО СЛУЖБОВЕ ПОСВІД-
ЧЕННЯ СЕРІЯ АТ №000010, ВИ-
ДАНЕ 09.01.2020 РОКУ ГУДПС 
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ. НА 
ІМ'Я БРОДОВСЬКИЙ СЕРГІЙ 
ОЛЕКСІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМИ

ВТРАЧЕНО ЗАКОРОННИЙ ПАС-
ПОРТ СЕРІЯ FE № 278936 ВИДА-
НИЙ НА ІМЯ ШАТКІВСЬКИЙ ІГОР 
МИКОЛАЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ 
ДІЙСНИМ.

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ 
СЕРІЯ ВХТ № 880491 ВИДАНИЙ НА 
ІМЯ ШАТКІВСЬКИЙ ІГОР МИКОЛА-
ЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ.

ВТРАЧЕНО КАРТУ ВОДІЯ СЕРІЯ 
ВХТ № 880491 ВИДАНУ НА ІМЯ 
ШАТКІВСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙО-
ВИЧ ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНОЮ.

ВТРАЧЕНО ТЕХ.ПАСПОРТ НА АВТО 
TOYOTA CAMRY СЕРІЯ АМ 459EK 
ВИДАНИЙ НА ІМЯ ШАТКІВСЬКИЙ 
ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕ ДІЙСНИМ.

ВТРАЧЕНО ПАСПОРТ ГРОМАДЯ-
НИНА УКРАЇНИ ВИДАНИЙ НА ІМЯ 
ШАТКІВСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙО-
ВИЧ ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ.

8.24. Інше. Куплю 

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

•	Купую неліквіди.	 Електро-

двигуни	будь-які,	б/в.	Транс-

форматори	силові.	Редуктори	

та	КіПа.	Кабель	силовий.	Тель-

фера	болгарські.	 Телефонні	

станції	АТС,	СРСР.	Автомати	

та	 пускачі.	 Пропонуйте	 все.	

0953761020,0981794580,Олег

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Зем. діл. без КН пл. 0.1508 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський 
р-н, смт Попільня, вул. Володимирська, 13. Дата торгів: 11.09.2020 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №438707.
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• Чоловік проводить близько 43 
хвилин у день, розглядаючи 10 різ-
них жінок. Це становить 259 годин 
(або майже 11 днів) щороку.

• Середній зріст на сьогодні для 
чоловіків становить трохи більше 
175 см, а середня вага близько 86 
кілограмів.

• Вчені стверджують, що мо-
зок у жінки і чоловіка працює по-
різному. У вирішенні завдань чоло-
віки задіюють лише одну сторону 
мозку, жінки ж використовують 
обидві його сторони.

• У всьому світі близько трети-
ни чоловіків пройшли через про-
цедуру обрізання.

• Чоловіки майже утричі часті-
ше, ніж представниці прекрасної 
статі зловживають алкоголем.

• Кількість чоловічих само-
губств перевищує жіночі удвічі.

• Більшість чоловіків мають до 
появи серйозних відносин сексуаль-
ні стосунки з 4–6 жінками.

• Найбільший чоловічий 
страх – стати імпотентом. На дру-
гому щаблі – страх облисіти.

• Щоб підняти предмет, чолові-
ки нахиляються, жінки ж здебіль-
шого для цього присідають.

• Як дізнатися, що ви цікаві 
чоловіку? Зверніть увагу, де він 
тримає руки під час спілкування. 

Якщо чоловік тримається вели-
кими пальцями за ремінь своїх 
штанів – будьте певні, що у такий 
спосіб він хоче привернути вашу 
увагу, демонструючи свою муж-
ність і силу.

• Чоловіки більше цінують 
компліменти від інших чоловіків.

• Чоловіча дружба побудована 
здебільшого на спільних інтересах, 
тоді як жінки обирають подругу за 
емоційною складовою.

• Дивує факт, що у компанії жі-
нок чоловіки здебільшого з̀ їдають 
удвічі більше, ніж зазвичай.

Гороскоп на тиждень 19 -25 серпня

ОВЕН
Тиждень буде наси-

чений дрібними спра-
вами. Остерігайтеся конфліктів 
з керівництвом. Будьте готові до 
службових відряджень.

ТЕЛЕЦЬ
Якщо у вас є діти, 

неодмінно приділіть 
їм час. Уникайте авантюр у цей 
період, бо це може погано для 
вас закінчитися.

БЛИЗНЮКИ
Весь у справах – це 

коротко про вас на цьо-
му тижні. Часу для відпочинку 
не залишиться, однак результат 
не забариться.

РАК
Остерігайтеся по -

ломок техніки, втрати 
документів. Подумайте двісті 
разів, перш ніж приймати якесь 
важливе рішення.

ЛЕВ
У вас з̀ являться нові 

і де ї ,  як  пол і пши т и 
свій матеріальний стан. Рідні 
і близькі можуть допомогти 
підзаробити.

ДІВА
Розмови про особис-

те будуть на першому 
місці. Якщо працюєте 

з інформацією – ваш зоряний 
час настав.

ТЕРЕЗИ
Маєте плани – три-

майте у секреті, і  усе 
неодмінно вдасться. Че-

кайте на нові цікаві пропозиції 
по роботі і у фінансовій сфері.

СКОРПІОН
До вас  прий ду ть 

нові ідеї, завдяки яким 
ви зможете зібрати на-

вколо себе коло однодумців. 
Дружні зв`язки можуть пере-
рости у романтичні.

СТРІЛЕЦЬ
В и к о р и с т а й т е 

і н ф о р м а ц і ю ,  я к у 
отримаєте, у власних цілях. 
Високопоставлені покровите-
лі допоможуть у кар̀ єрному 
зростанні.

КОЗЕРІГ
Вдалий час для учас-

ті у різноманітних кон-
ференціях. Професійна сфера 
цього тижня буде на першому 
місці.

ВОДОЛІЙ
Приділіть час сім`ї: 

помиріться з сестрою 
чи братом, влаштуйте 

сімейну вечерю. Вдалий час для 
подорожей.

РИБИ
Відкладіть роботу 

з документами на по-
тім – зараз не час. Почуєте на-
решті, що про вас і вашу діяль-
ність думають оточуючі.

Цікаві факти про чоловіків

Мішки під очима – одвічна 
проблема, яка була у нас і до 
карантину, і залишається опіс-
ля нього. Експерти естетичної 
медицини кажуть, що зараз очі – 
це «нові губи». Здається, після 
режиму самоізоляції жінки 
замінили своє захоплення фі-
лерами лікуванням очей, пише 
видання «Vogue.ua».

Звісно, мішки під очима, 
набряклість, темні кола і тон-
кі зморшки – це абсолютно 
природно і, крім того, – вони 
неодмінні супутники зайнятої 
людини. Але оскільки багато 
хто зараз цікавиться, як підняти, 
освітлити чи зміцнити ділянки 
навколо очей і повік, то саме час 
вивчити можливі варіанти.

«Темні кола і мішки під очима 
пов'язані не лише з тим, скільки 
ми спимо або не спимо», – каже 
пластичний хірург і офтальмолог 
та засновниця Perfect Eyes док-
тор Сабріна Шах-Десаї. «З віком 
ми втрачаємо об’єм під очима 
в місцях, які називаю слізними 
борознами. Це може призвести 
до появи темних кіл, зморшок, 
потоншання ділянок шкіри. Тим 
часом набряклість і в'ялість шкіри 
навколо очей можуть з'явитися 
через утому, стрес, алергію, зне-
воднення через негативний вплив 
сонячного проміння».

9 способів, які 
допоможуть впоратися 
з проблемами, що 
виникають навколо очей

Поліпшіть харчування
Те, що ви даєте своєму тілу, 

проявляється на його поверх-
ні. Доктор Шах-Десаї каже, що 
темні кола під очима можуть 
бути спричинені дефіцитом за-
ліза, тому переконайтеся, що 
у вашому раціоні є вітамін В12 
і такі продукти, як червоне м'ясо, 
свинина, птиця, морепродук-
ти, квасоля, шпинат, родзинки, 
абрикоси і горох. Доктор Вогт 
також радить пити багато води 
і скоротити споживання соло-
ної їжі і алкоголю, оскільки ці 
продукти можуть сприяти появі 
мішків під очима. Від сигарет 
теж краще відмовитися.

Інвестуйте в крем
Наступний крок: крем для 

шкіри під очима. З огляду на 
те, що шкіра навколо очей від 

природи тонша і крихкіша, про 
неї треба дбати.

«Зазвичай очі – це та части-
на обличчя, на якій насамперед 
проявляються ознаки втоми 
і видимі тонкі зморшки, – гово-
рить Уоррен Доуделл, старший 
фахівець з макіяжу в Bobbi 
Brown. – Шкіра під очима по-
требує додаткового зволоження, 
адже на цій ділянці найменше 
жирових залоз».

Дайте шанс ретиноїдам
Відновити щільність шкіри 

під очима і позбутися темних 
кіл можна спробувати за допо-
могою ретиноїдів.

«При повторному викорис-
танні ретиноїди можуть допо-
могти з відновленням шкірного 
колагену і сприяти підтримці 
здоров'я судин на цій ділянці», – 
каже доктор Шах-Десаї, яка також 
рекомендує приймати вітамін С, 
щоб поступово знизити пігмента-
цію і освітлити темні кола.

Виберіть  
хороший консилер

«Тоді як правильний до-
гляд за шкірою є основою для 
здорової шкіри навколо очей, 
вміле нанесення макіяжу радує 
миттєвим результатом», – гово-
рить Доуделл, який радить ви-
користовувати консилер, щоб 
приховати синюватий відтінок 
кіл під очима.

«Якщо у вас блакитно-пур-
пуровий відтінок, підбирайте 
консилер ніжного бісквітного 
відтінку; якщо у вас зеленувато-
коричневий відтінок, то спро-
буйте персиковий», – радить 
візажист, додаючи, що все, що 
потрібно зробити, так це на-
нести консилер на ділянку під 
очима, що потребує корекції.

Продовження  
у наступному номері

Прибираємо мішки під 
очима: 9 дієвих порад

Поради господині

19
серпня
середа

20
серпня
четвер

21
серпня

п’ятниця

22
серпня
субота

23
серпня
неділя

24
серпня

понеділок

25
серпня

вівторок

+ 18°
+ 31°

+ 17°
+ 27°

+ 16°
+ 26°

+ 15°
+ 24°

+ 16°
+ 29°

+ 17°
+ 28°

+ 17°
+ 25°

735 738 742 744 740 740 743
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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АГЕНТ ЄВА
Жанр: детектив, драма

Єва, пересувається по всьому світу не-
мов тінь і має унікальні навички: необхідно 
"усунути" нарочито і явно, або ж важливо 
виставити все як нещасний випадок, - 
героїня впорається з поставленим за-
вданням на 100%. Адже її тренував один 
з кращих інструкторів в світі - Дюк, якого у 
фільмі зіграв культовий актор Джон Мал-
кович. Але один з босів розвідки - Саймон 
вважає, що поведінка Єви ставить під 
загрозу їх роботу і відкриває полювання 
на одного з кращих агентів світу.  

В ОЧІКУВАННІ ВАРВАРІВ
Жанр: драма
Невеличке місто на околиці могут-

ньої і деспотичної Імперії розбурхане 
повідомленням про можливий напад 
племен із сусідніх пустель, яких імпер-
ці називають варварами. Полковник 
Джолл, який щойно прибув зі столиці, 
готовий на будь-що аби вибити з лю-
дини необхідні покази. Жорстокість 
полковника штовхає міського суддю, 
людину від природи тиху й делікатну, 
на бунт проти Імперії.


