
СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА

грн500

№ 23 (786)    09.09.2020 Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

У Житомирі лікарі 
наживаються  
на онкохворих,  
або Як ракова  
пухлина пожирає  
людські душі с. 12-13

Турбота про людей – в пріоритеті с. 2 с. 3

Делегація від Житомирської 
обласної організації  
політичної партії «Наш край» 
взяла участь у з’їзді,  
який відбувся у Києві
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Турбота про людей – в пріоритеті

Верховна Рада IX 
скликання розпо-
чала свою IV сесію, 
пріоритетним на-
прямком якої на-
звала підвищення 
соціальних стандар-
тів в Україні. Перші 
кроки вже зроблені

Електронні трудові книжки
Законопроєкт № 3623 про 

електронні трудові книжки під-
тримали в залі Верховної Ради 
в першому читанні. Планується 
не лише оцифрування існуючих 
паперових трудових та внесен-
ня даних до Держреєстру через 
вебпортал електронних послуг 
Пенсійного фонду України, 
а й повний перехід на ведення 
трудового обліку в електронній 
формі з 2025 року.

Протягом п’яти років існу-
ватимуть обидві форми трудо-
вих, а по завершенні періоду 
поступової відмови від паперо-
вого варіанту в минуле підуть 
і виписки з трудових книжок, 
журнали обліку їхнього руху та 
інші бюрократичні процедури.

Чинні нормативні підходи, 
що були сформовані у цій сфері 
ще у 60-х – 70-х роках за СРСР, 
вже давно перестали відповідати 
сучасному стану законодавства 
та реаліям соціально-трудових 
відносин. Облік трудової діяль-
ності працівника в електронній 
формі – це ще один щабель на 
шляху до створення єдиної 
системи, синхронізації роботи 
кадрових та пенсійної служб.

�� Що отримають робо-
тодавці?

• Зменшення витрат на ве-
дення паперового документо-
обігу;

• спрощення доступу до ін-
формації;

• автоматизація призначення 
пенсій та соціальних виплат;

• врахування даних стосовно 
освіти та кваліфікації.

�� Що отримають пра-
цівники?

• Облік трудової діяльності 
працівника в електронній формі 
дозволить використовувати ці 
відомості для підтвердження 
наявного стажу роботи;

• удосконалення порядку 
звернення за призначенням 
пенсії;

• спрощення укладення тру-
дових договорів:

• автоматичне призначення 
пенсій та виплат;

• ведення обліку листків не-
працездатності.

Оздоровлення і відпочинок 
дітей, які потребують 
особливої уваги  
та підтримки

Додаткові 80 млн грн держава 
витратить на оздоровлення дітей 
з сімей, які знаходяться у важкому 
становищі. Загалом після ухвален-
ня парламентом відповідного за-
кону таку можливість отримають 
близько 20 000 дітей. Підтримка 
стосуватиметься дітей-сиріт, ді-
тей учасників бойових дій, дітей 
з інвалідністю, малозабезпечених 
та багатодітних сімей.

За даними Державної служби 
статистики України, при щоріч-
ному зменшенні кількості дітей 
віком до 17 років показник їхньої 
захворюваності підвищується. 
Національна академія медич-
них наук України констатує, що 
80% випускників шкіл мають 
хронічні захворювання. На сьо-
годні ситуація ускладнюється 
ще й тим, що Україна перебу-
ває у складних епідеміологічних 
умовах, пов’язаних із поширен-
ням гострої респіраторної хво-
роби COVID-19.

Тож держава профінансує 
оздоровлення і відпочинок ді-
тей, які потребують особливої 
уваги та підтримки. Планується 
надати місця в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку ви-
щої категорії, які розташовані 
в гірських районах Закарпатської, 

Івано-Франківської та Львівської 
областей, на узбережжі Чорного 
і Азовського морів.

Цим законопроєктом законо-
давці вирішують одразу декілька 
питань: підтримують сім’ї, які 
опинилися в скруті; дбають про 
дітей; надають роботу працівни-
кам закладів відпочинку, які цьо-
го року залишилися без туристів.

Підвищення мінімальної 
заробітної плати та пенсії

Верховна Рада ухвалила за-
конопроєкт зі змінами до Держ-
бюджету на 2020 рік, який перед-
бачає збільшення мінімальної 
зарплатні в Україні на 277 грн, 
до 5000 грн, вже з 1 вересня. Так, 
з 1 вересня українські пенсіонери 
теж отримали ініційоване Пре-
зидентом 6 серпня підвищення 
пенсій у зв’язку з підвищенням 
мінімальної зарплати –  Пен-
сійний фонд додатково отри-
має близько 1,7 млрд грн, ще 
1,2 млрд грн податку на доходи 
фізичних осіб розподіляться між 
місцевими бюджетами і держ-
бюджетом.

«Це не популізм –  просто 
підняти і все, не зрозуміло, за 
рахунок яких джерел. У нас є 
3,5 млрд гривень, заощаджених 
за рахунок курсової різниці. 
У нас є зовнішній борг, він у до-
ларах, а долар у бюджеті було 
закладено по одній сумі, півроку 
був по іншій сумі, і тепер є до-
даткові гривні в бюджеті. Також 
є певні додаткові внутрішні мож-
ливості, і це якраз дає чотири 
з хвостиком мільярди гривень, 
які забезпечать підвищення», – 
пояснив голова партії «Слуга 
Народу» Олександр Корнієнко.

За даними Кабінету Міністрів 
України, підвищення мінімаль-
ної зарплати дозволить стимулю-
вати економіку через збільшення 

споживання населення, приведе 
мінімальну зарплату у відповід-
ність до реального прожитко-
вого мінімуму та сприятиме 
виведенню з тіні зарплат. Крім 
того, Пенсійний фонд додатково 
отримає 1,7 млрд грн від єдиного 
соціального внеску.

Діти-сироти з інвалідністю 
зможуть жити у прийомних 
родинах до 23 років

В ерховна  Ра д а  Ук ра ї н и 
розглянула окремі зміни до 
Сімейного кодексу. Тепер діти 
з інвалідністю можуть залиша-
тись у прийомних родинах до 
23 років.

За існуючим законом, ви-
хованці мають право перебу-
вати у прийомних сім’ях та 
дитячих будинках сімейного 
типу до 18 років, а в разі про-
довження навчання у закладі 
професійної (професійно-тех-
нічної), вищої освіти – до 23 
років або до закінчення від-
повідного закладу освіти.

Законопроєктом пропонуєть-
ся збільшення до 23-річного віку 
проживання та виховання у при-
йомних сім’ях, дитячих будинках 
сімейного типу незалежно від 
того, чи навчаються вони у за-
кладах професійної (професій-
но-технічної) чи вищої освіти.

Крім перерахунку пенсій, 
доплат інвалідам з дитинства, 
виділення коштів на оздо-
ровлення дітей, парламент 
розглядає законопроєкти 
депутатів від «Слуги Наро-
ду» про щорічну індексацію 
аліментів, про створення 
сприятливих умов для роз-
витку готельної інфраструк-
тури та сфери туризму через 
розширення кола суб’єктів 
надання готельних послуг, 
про утворення військово-ци-
вільних адміністрацій, про 
адміністративні процедури, 
про економічну безпеку Укра-
їни. Турборежим в парламен-
ті знову увімкнено на повну 
потужність, аби підтримати 
тих українців, які цього най-
більше потребують.

Підготувала Ольга Щутяк

«Цифрові технології полегшують і модернізують 
наше життя. Електронний варіант трудового доку-
мента дозволить тепер не тягати з собою архаїчні 
«книжечки» з печатками та виписками з попередніх 
місць роботи. Більше того: будь-якої миті можна буде 
скористатися відкритими даними, перевірити всі 
місця офіційного працевлаштування кандидатів і не 
витрачати час на недобросовісних претендентів. 
У Житомирській політехніці ми навчаємо розробляти 
робототехніку. Ми добре знаємо, як працювати з ді-
джиталізацією. І ми це, природно, підтримуємо», – 
зазначив майбутній кандидат на посаду міського 
голови Житомира Віктор Євдокимов.

 Верховна Рада України

 Віктор Євдокимов — майбутній кандидат на посаду міського голови
     Житомира, ректор Державного університету «Житомирська політехніка»

 Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко
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Делегація від Житомирської обласної 
організації політичної партії «Наш край» 
взяла участь у з’їзді, який відбувся у Києві

У Києві 3 вересня 
2020 року, напередод-
ні виборів до місцевих 
органів влади, від-
бувся з’їзд політичної 
партії «Наш край».

На заході була презентова-
на програма, з якою політична 
сила піде на місцеві вибори. 
Вона має назву «12 кроків для 
розвитку рідного краю». Партія 
пропонує 12 важливих кроків 
розвитку, завдяки яким будуть 
досягнуті розвиток та благопо-
луччя кожного рідного краю.

«"Наш край" йде на вибори, 
щоб захистити та розвинути 
наші громади, забезпечити ви-
сокі стандарти життя простих 
людей. Ми живемо та працюємо 
поруч з людьми. Ми знаємо, які 
проблеми хвилюють кожного 
громадянина. Ми знаємо, як ці 
проблеми вирішувати, і ми вмі-
ємо їх вирішувати», – зазначив 
співголова партії «Наш край» 
Олександр Мазурчак.

Сергій Диняк, голова Жито-
мирської обласної організації по-
літичної партії «Наш край», про-
коментував участь житомирської 
делегації в роботі з’їзду: «Сьогод-
ні для нашої обласної організації 
знаковий день. Велика делегація 
членів нашої партії бере участь 
в роботі з’їзду політичної партії 
"Наш край", і мені дуже приєм-
но тут бачити людей, які будуть 
представляти нашу область на 
місцевих виборах. А це і вибори 
до Житомирської обласної ради, 

до рад місцевих територіальних 
громад. Всі вони – професіонали, 
господарники, які вже не один 
рік своїм вмінням, своєю працею, 
старанням довели свою доціль-
ність перебування в політиці.

Основна теза, з якою ми 
йдемо на вибори: ми – команда 
професіоналів. Команда, яку не 
потрібно навчати. Команда, яка 
довела, що знає, як працювати, 
і вміє працювати!».

Серед кандидатів, що беруть 
участь у виборах на місцевому 
рівні по всій Україні, є люди, 
які користуються величезною 
повагою людей, які довели, що 
знають як і можуть перетворити 
життя на краще.

Нагадаємо, за підсумками 
місцевих виборів 2015 року 
«Наш край» посів третє місце 
по країні за кількістю обраних 
депутатів місцевих рад.

Відомий кардіохірург, ди-
ректор Інституту серця МОЗ 
України Борис Тодуров також 
підтримав партію «Наш край». 
У своїй промові Тодуров за-
значив, що у «Нашому краї» 
зібрались люди, які близькі до 
нього за своїм світосприйнят-
тям, моральними якостями та 
соціальною місією.

«За моїм спостереженням, 
немає у цьому залі людей, яких 
на вершину влади вивів соціаль-
ний ліфт. Є люди, які пройшли 
соціальні сходи, приблизно такі, 
як і я пройшов, – від простого 
медбрата до керівника найбіль-
шого кардіохірургічного центру 
на сьогодні. Мені це дуже імпо-
нує. Я розумію, що ми з цими 
людьми – однодумці, ми гово-

римо як професіонали, однією 
мовою. Я розумію, що ці люди, 
коли вони прийдуть і стануть 
депутатами, мерами, головами 
адміністрацій, будуть працю-
вати для людей. Тому що вони 
вийшли ось звідти, пройшли 
всі сходи та знають, що потріб-
но сьогодні людям», – зазначив 
Борис Тодуров.

На думку відомого кардіо-
хірурга, суттєвою проблемою 
України є саме те, що люди по-
трапляють у владу «соціальним 
ліфтом» замість «соціальних 
сходів».

«Я вважаю, що це велике 
лихо в останні роки – соціаль-
ний ліфт, коли хлопчики 22–23 
років з рюкзачками, без "зелено-
го" поняття про професіоналізм, 
раптом стають великими чинов-
никами, приймають державні 
рішення, керують галузями», – 
наголосив Тодуров.

Від Житомирської партійної 
організації на з’їзді в Києві були 
присутні сімнадцять членів по-
літичної партії «Наш край».

Серед них – відомі на Жи-
томирщині особистості. Деякі 
надали короткі коментарі щодо 
власних вражень від з’їзду партії 
в Києві.

Степан Нусбаум, директор 
Державного підприємства «Но-
воград-Волинське дослідне лісо-
мисливське господарство», за-
уважив: «Ми очікуємо від з’їзду 
зустріти друзів, однодумців. І, 
звісно, після з’їзду починається 
конкретна робота. Я все життя 
займаюся конкретними спра-
вами, тому гасло "Партія гос-
подарників і фахівців" – саме 
про мене».

Оксана Олійник, перший 
проректор вишу «Житомир-
ська політехніка», заслужений 
працівник освіти України, за-
значила: «Для мене, як і для 
кожної людини, напевно, настає 
той час, коли ти розумієш, що 
маєш професійну самореаліза-
цію. Але потрібно щось відда-
вати людям. Коли постав вибір, 
то я розуміла, що за членами 

партії "Наш край" – не тільки 
їх родини, а й великі колективи 
людей, які не просто цінують 
працю, а й довіряють своїм 
керівникам. Тому партія про-
фесіоналів – це саме та партія, 
яка мені до вподоби».

Олександр Ситайло, дирек-
тор КП «Екоресурс», діючий 
депутат Малинської міської 
ради, також наголосив: «Я на 
майбутніх виборах представляю 
Малин. В нас потужна команда 
політичної партії «Наш Край», 
які не один рік себе зарекомен-
дували як справжні професіо-
нали кожен в своїй галузі. Ми 
працюємо тільки на результат».

Анатолій Леончук, діючий 
селищний голова смт Народичі, 
прокоментував рішення з’їзду:

«По-перше, я вітаю наші 
численні сили політичної пар-
тії «Наш край». Я впевнений, 
що ми зараз маємо можливість 
об’єднати ентузіазм молодих 
професійних політиків. Ми має-
мо дати сьогодні людям зробити 
правильний вибір, тому що ми 
знаємо, як зробити, яким чином 
довести до кінця ті реформи, які 
є в державі, щоб країна отрима-
ла саме позитивний результат 
від цих реформ».

Володимир Гришковець, ди-
ректор КП «Обласна база спеці-
ального медичного постачання», 
також наголосив:

«Я за освітою лікар, тому без-
посередньо за сприяння розви-
тку в галузі медицини в області, 
в нашому регіоні. Але ми не за-
лишимо поза увагою ні освітян, 
ні всіх працівників бюджетної 
сфери, ні підприємців малого та 
середнього бізнесу, які на сьогод-
нішній день представляють наш 
регіон. Вже було зазначено, що 
Житомирщина забезпечує краї-
ну деревиною, гранітом. Тому всі 
надбання, які зараз є, ми будемо 
розивати і примножувати».
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У Житомирі презентували унікальний скарб –  
32 срібні монети часів України-Русі

Валерія Наумова

Нещодавно вся 
Україна обговорювала 
унікальну знахідку – 
монети часів України-
Русі, які випадково 
знайшов житель села 
Городниці, що на 
Житомирщині.

32 срібні монети, що датовані 
1000–1019 роками, презентували 
вперше в Житомирському облас-
ному краєзнавчому музеї у четвер, 
3 вересня.

Городницький скарб – саме 
так тепер називають знахідку на-
ціонального значення, яку передав 
державі пан Сергій, котрий і знай-
шов унікальні монети.

За словами голови Житомир-

ської ОДА Віталія Бунечка, завдяки 
свідомому ставленню до знахідки, 
тепер усі зможуть побачити на 
власні очі колекцію монет, яким 
більше 1000 років: «Мені було 
надзвичайно приємно, що саме 
на території Житомирщини було 
знайдено те, чому більше 1000 ро-
ків, той скарб. Надзвичайно при-
ємно, що людина, яка знайшла, 
віднеслася до цього свідомо. Ця 
колекція буде у нас, і кожен з на-
ших громадян, гостей, зможе по-
бачити те, чому більше 1000 років».

Про знахідку Сергій повідо-
мив своєму знайомому, і так ін-
формація про скарб надійшла до 
наукового співробітника Інституту 
історії України Олександра Алфьо-
рова. Він наголосив, що одразу було 
зрозуміло – це скарб національної 
ваги: «Теорія трьох рукостискань 
спрацювала. Мені надіслав фото-
графії мій друг з Житомира. Йому 
відправив його товариш, а його то-
варишу – Сергій, який і знайшов 

монети. Одразу було зрозуміло, 
що це скарб національної ваги. 
Я зідзвонився з Сергієм, думав, 
що його треба буде переконувати, 
щоб він передав ці монети державі, 
але він повністю був “за” віддати ці 
монети і навіть на секунду не думав 
про власні матеріальні блага».

Фахівцями було зафіксовано 
32 срібники. Це срібники Воло-
димира Великого та Святополка 
Окаянного. Чеканка цих монет 
відбувалася в період 1010–1019 року.

«Серед монет князя Володими-
ра Великого, знайдених в селі Горо-
дниця, присутні раніше не відомі 
унікальні штемпеля, тобто такі, 
яких не знала до цього часу наука. 
Це попередні висновки. Поповню-
ється не лише наш культурний та 
історичний скарб, а поповнюєть-
ся і наукова складова», – зазначив 
Олександр Алфьоров.

Окрім 32 представлених попе-
редньо монет, знайшли ще 6 еле-
ментів того ж скарбу. За словами 

археолога Андрія Петрауска-
са, важливо, щоб за подібні 
знахідки держава передба-
чала певні відшкодування.

«Також ми зафіксували 
ще 6 монет цього ж скарбу. 
У нас в країні, на жаль, си-
туація з охороною пам’яток 
погана. Безліч цінних речей, 
що знаходиться, йде на метал, пе-
репродається. Тут людина, усві-
домлюючи, що це таке, – навпаки, 
йде назустріч і віддає це державі. 
Я до сих пір в це не вірю, це – чудо. 
Ця людина має отримати відшко-
дування за цю знахідку», – розповів 
археолог.

В монетах використаний сплав 
срібла, присутня також мідь. Деякі 
монети повністю вкриті міддю.

«Те, що ми мінімально подяку-
ємо від обласної адміністрації, – це 
безумовно. Ми мали розмову з мі-
ністром культури про те, де саме 
буде знаходитися колекція. Ми 
будемо звертатися до Кабінету Мі-

ністрів з ініціативою саме розробки 
механізму згідно нашого Цивільно-
го кодексу, брати аналоги світові, 
аби удосконалити законодавство 
щодо вдячності свідомим людям, 
які передають такі знахідки музеям 
і щоб спонукати до цього інших», – 
наголосив Віталій Бунечко.

Під час заходу також зазна-
чили, що згідно з чинним законо-
давством, єдина музейна установа 
на території Житомирщини, яка 
має право зберігати експонати, 
включені до державної частини 
музейного фонду України, є саме 
Житомирський обласний краєз-
навчий музей.

Знесення школи 
в Житомирі ледь  
не закінчилось трагедією

Марія Кравчук

У Житомирі на вулиці 
Івана Кочерги проводять 
демонтаж будівлі колишньої 
вечірньої школи. Під час про-
ведення робіт ледь не стався 
нещасний випадок.

Під час робіт від будівлі відкололась ціла 
стіна і звалилась на землю, дивом не вбивши 
жінку, що проходила повз. В цей час поруч 
проходили люди та проїжджали автомобілі. 
На щастя, постражда-
лих немає. У поліції 
зазначають, що підряд-
нику виписали штраф, 
крім того, вручили при-
пис, щоб він посилив 
заходи безпеки.

Тендер на демонтаж 
будівлі виграв ФОП 
Козлюк Руслан Вікторо-
вич. Згідно з договором, 
оприлюдненим на ре-
сурсі ProZorro, вартість 
послуг даної компанії 
буде становити 689 тис. 
999 грн без ПДВ.

За умовами контр-
акту, роботи мали роз-
початися одразу ж піс-

ля підписання договору (інформація вказана 
у графіку виконання робіт). До 23 серпня на-
вколо аварійної будівлі встановили тимчасову 
захисну огорожу, яка не змогла виконати своє 
пряме призначення. Далі упродовж трьох 
тижнів будуть проводити розбирання над-
земної частини будівлі, після чого ще тиж-
день розбиратимуть фундамент. Завершити 
демонтаж будівлі вечірньої школи повинні 
до 27 вересня.

За даним фактом поліцією був складений 
протокол на підрядну організацію за недо-
тримання техніки безпеки під час демонтажу 
та виписаний штраф. Хочемо зазначити, що 
через кілька годин після інциденту будівель-
ний паркан відновили, а роботи з демонтажу 
продовжили.

Після ремонту дороги 
в Житомирі знову 
руйнують, щоб 
відремонтувати?

Руслан Мороз

У Житомирі не встигли 
закінчити ремонт дороги 
по вулиці Великій Берди-
чівській на ділянці між 
вулицями Шевченка – До-
вженка, як дорожнє по-
лотно знову розривають 
для того, щоб встановити 
бордюри.

Пасажири громадського транспор-
ту змушені при цьому стрибати, ніби 
акробати на олімпіаді. Адже розміри 
траншеї просто вражають.

Ці роботи, як вдалося дізнатися, ви-
конує вже інша фірма. Тільки недавно 
укладений асфальт зрізається фрезою, 
після чого викопується траншея для 
встановлення кам'яних бордюрів. Після 
цього знову укладається вже втретє на 
одне і те ж місце новий асфальт.

Виникає цілком логічне запитання: 
чому не можна було такі роботи про-
вести до основного ремонту дорожнього 
полотна або одночасно з ним, як це вже 
робилося раніше? А головне питання: 
яка якість тричі зрізаного асфальту – не-

відомо. Для цього потрібні спеціальні 
прилади та фахівці, які змогли б оці-
нити таке «ноу-хау» від Житомирської 
мерії. Тричі заплатити гроші за одну 
роботу і до того ж вельми сумнівно, що 
тричі розритий асфальт буде мати всі 
властивості щойно покладеного моно-
літного полотна.

Нагадаємо, що ще минулого року 
було прийнято рішення продовжити 
ремонт Великої Бердичівської та оголо-
шено тендер на 27 млн грн на капре-
монт ділянки від Старого бульвару до 
вулиці Довженка. В серпні минулого 
року тендерна комісія визначилась з пе-
реможцем – ним знову стало ПП «Ав-
томагістраль», яке запропонувало від-
ремонтувати цю ділянку за 23 млн грн.

Знову гроші на вітер, чи скоро  
вибори?
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У Житомирській області територіальні  
виборчі комісії сформували виборчі округи

Руслан Мороз

На Житомирщині 
пройшли засідання 
територіальних ви-
борчих комісій, на 
яких були прийняті 
Постанови про утво-
рення територіаль-
них виборчих округів 
на виборах, які відбу-
дуться 25 жовтня 2020 
року.

Всі Постанови повинні бути 
оприлюднені на сайті Цен-
тральної виборчої комісії.

На сайті ЦВК зазначено, що 
в Житомирській області сфор-
мовані одна обласна, чотири 
районні, дві районні у містах, 
дванадцять міських, двадцять 
дві селищні, тридцять дві сіль-
ських територіальних виборчих 
комісії, що разом складає 73 
комісії.

Нагадуємо, що це відбу-
лося згідно з планом щодо 
початку виборчого процесу 
чергових та перших місцевих 
виборів – 5 вересня 2020 року, 

тобто за п’ятдесят днів до дня 
голосування.

Далі, також згідно цього 
плану, нас чекає ще опубліку-
вання розцінок вартості оди-
ниці друкованої площі: загаль-
нодержавні друковані засоби 
масової інформації – у газетах 
«Голос України» та «Урядовий 
кур’єр», регіональні та місцеві 
друковані засоби масової ін-
формації – у відповідних дру-
кованих засобах масової інфор-
мації (абзац перший частини 
четвертої статті 56 Кодексу) – не 
пізніше як на третій день після 
початку виборчого процесу, до 
8 вересня 2020 року включно.

Оприлюднення на офіцій-
ному вебсайті Центральної ви-
борчої комісії переліку партій, 
якими прийнято рішення про 
участь їх місцевих організацій 
у місцевих виборах (абзац чет-
вертий частини першої статті 
217 Кодексу. Не пізніш як за 
сорок п’ять днів до дня голосу-
вання – до 9 вересня 2020 року 
включно.

Визначення на підставі ві-
домостей Державного реєстру 
виборців станом на день почат-
ку виборчого процесу розміру 
грошової застави для кожного 
єдиного сільського, селищного, 
районного в місті, міського, ра-
йонного, обласного виборчого 

округу (абзац п’ятий частини 
другої статті 225 Кодексу) – до 
10 вересня 2020 року включно.

Оприлюднення на офіцій-
ному вебсайті Центральної 
виборчої комісії розміру гро-
шової застави для кожного 
єдиного сільського, селищного, 
районного в місті, міського, ра-
йонного, обласного виборчого 
округу та інформування про 
розмір грошової застави від-
повідних територіальних ви-
борчих комісій (абзац п’ятий 
час т и н и дру г ої  с тат т і  2 2 5 
Кодексу) –  невідкладно після 
визначення розміру грошової 
застави.

Згідно з Виборчим кодексом 
та Конституцією України, чер-
гові місцеві вибори проводять-
ся в останню неділю жовтня 
п’ятого року повноважень рад, 
голів, старост села, селища, об-
раних на попередніх чергових 
місцевих виборах. Єдиними 
умовами перенесення чергових 
місцевих виборів можуть бути: 
введення воєнного/надзвичай-
ного стану або внесення змін 
у Конституцію щодо визначен-
ня іншого терміну повноважень 
зазначених вище суб’єктів.

Місцеві вибори відбувати-
муться за новим Виборчим 
кодексом, який вступив у силу 
1 січня 2020 р. Кодекс частково 

усуває проблеми попередньо-
го закону про місцеві вибори, 
але потребує доопрацювання. 
Він частково вирішує питан-
ня округів без депутатів та 
партизації місцевих рад че-
рез запровадження відкритих 
виборчих партійних списків, 
однак потребує доопрацю -
вання в певних моментах, зо-
крема у вирішенні питання 
обрахунку округів і виборців, 
адже децентралізаційні про-
цеси ще тривають. Ініціатором 
оновлення Виборчого кодексу 
став парламентський Комітет 
з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядуван-
ня, регіонального розвитку та 

містобудування.
Отже, вибори до місцевих 

органів влади в Україні мають 
відбутися, як і планувалося, 
25 жовтня. Водночас на шля-
ху до їх проведення існує ряд 
нерозв’язаних проблем, на яких 
акцентують увагу Центральна 
виборча комісія, народні депу-
тати, громадські організації та 
експерти. Крім епідеміологіч-
ної ситуації, що, безперечно, 
домінує нині над усіма іншими 
питаннями, серйозні виклики 
створюють урізане фінансу-
вання місцевих виборів, не-
визначеність із застосуванням 
нового Виборчого кодексу та 
внесенням до нього змін.

Фахівці клубу «Експерти Житомирщини» обговорили 
створення політичної реклами під час виборів

Валерія Наумова

Традиційно не-
подалік бібліотеки 
імені Ольжича, 
у четвер, 3 вересня, 
на свіжому повітрі 
відбулося чергове 
засідання клубу 
«Експерти Жито-
мирщини».

Виборчий процес у роз-
па лі ,  саме тому питан н я 
політичного спрямування 
мають таку актуальність та 
важливість.

Спі ворган ізатор к лу бу 
«Експерти Житомирщини» 
В олод и м и р  П і н ьков с к и й 
розпочав захід з формування 
основних питань засідання.

«Ми заслухаємо експертів 
з різних галузей, котрі висту-
патимуть щодо тих чи інших 
політичних питань. Також 

обговоримо графік виборчо-
го процесу на Житомирщині, 
складнощі, які наразі вини-
кають. А також поговоримо 

про формування округів, бо 
наразі округи визначаються 
за новою системою. Доцільно 
обговорити також і політичну 
рекламу», – наголосив експерт.

Головне завдання експерт-
ного клубу – спостереження 
за виборчим процесом, а та-
кож підготовка кандидатів на 
місця голів ОТГ, селищних, 
міських та обласної рад.

Уже зараз ми можемо спо-
стерігати політичну рекламу. 
Майже кожен другий банер – 
це реклама тієї чи іншої по-
літичної сили або окремого 
кандидата.

Про сприйняття політич-
ної реклами та про інструмен-
ти, котрі формують впізнава-
ність окремих політичних сил, 
розповів експерт клубу, доктор 
філософських наук, ісламоз-
навець, викладач Житомир-
ського університету ім. Івана 
Франка Вадим Слюсар: «Коли 
ми бачимо білборд – то тут 

важлива роль кольорів, які ви-
користовуються під час тієї 
чи іншої політичної реклами. 
Колір впливає на свідомість 
і сприйняття. Якщо людині 
не подобається та чи інша 
політична сила, яка умовно 
використовує в своїй рекламі 
фіолетові кольори, то якщо 
інший політичний діяч чи 
парт і я  викорис тає фіоле -
товий – людина підсвідомо 
сприйматиме таку рекламу 
як рекламу політичної сили, 
яка не подобається».

За словами експерта, важ-
ливу роль також грає марку-
вання, лозунги, ключові слова, 
котрі коротко описують цілі 
та мету діяльності партії.

По завершенню засідання 
експерти визначили ключові 
питання для наступних зу-
стрічей, до яких запрошують 
доєднатися бажаючих з актив-
ною громадською та політич-
ною позицією.
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У Новоград-Волинському 
районі 17-річний хлопець 
задушив жінку: її тіло знайшли 
на проїжджій частині дороги

Валерія Наумова

Нещодавно Житомир-
щину сколихнула новина 
про дивну смерть жінки, 
жительки села Ярунь Ново-
град-Волинського району.

Тіло жінки знайшли на проїжджій 
частині дороги, проте, як констатува-
ли експерти, смерть настала внаслідок 
удушення.

Про фатальний випадок під час бри-
фінгу у п’ятницю, 4 вересня, розповів 
начальник головного управління Націо-
нальної поліції в Житомирській області 
Юрій Олійник.

За його словами, смерть жінки на-
стала внаслідок удушення, яке вчинив 
17-річний хлопець. Наразі готується кло-
потання до суду щодо обрання хлопцеві 
міри запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою.

«Повідомлення до поліції надійшло 
близько 4:50 від жителя села. За словами 
заявника, він виявив тіло жінки в одному 
з провулків. Жінка лежала на проїжджій 

частині дороги. Тіло загиблої направили 
на судово-медичну експертизу для вста-
новлення причини смерті.

За висновками фахівців, смерть наста-
ла внаслідок удушення. У ході досудового 
розслідування зібрано докази причетності 
до названого діяння 17-річного місцевого 
жителя. Йому оголошено про підозру 
у вчиненні кримінального діяння», – роз-
повів Юрій Олійник.

У суботу, 5 вересня, ювенальними 
прокурорами відділу прокуратури 
області, у межах процесуального ке-
рівництва, забезпечено розгляд кло-
потання щодо обрання підозрюваному 
запобіжного заходу у виді тримання 
під вартою. Ухвалою Корольовського 
районного суду міста Житомира особі 
обрано запобіжний захід у виді ціло-
добового домашнього арешту.

З огляду на тяжкість скоєного злочи-
ну, ювенальні прокурори наполягатимуть 
на застосуванні підозрюваному запобіж-
ного заходу у виді тримання під вартою. 
Наразі готується апеляційна скарга на 
ухвалу суду щодо цілодобового домаш-
нього арешту.

Законодавством умисне протиправне 
заподіяння смерті іншій людині кара-
ється позбавленням волі на строк від 7 
до 15 років.

Під час будівництва 
амбулаторії розкрали 
1 млн грн бюджетних коштів

На Житомирщині Служ-
ба безпеки України задо-
кументувала розкрадання 
коштів місцевого бюджету, 
виділених на будівництво 
сільської амбулаторії пер-
винної медико-санітарної 
допомоги.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 
Заначається, що у 2018 році Департамент 
регіонального розвитку Житомирської ОДА 
оголосив низку тендерів на будівництво 22 
сільських амбулаторій з житлом для ліка-
рів у різних районах регіону. Переможцем 
у торгах на будівництво 9 з них стало при-
ватне будівельне підприємство з Житомира.

Співробітники СБ України здійснили 
перевірку одного із незавершених об’єктів 
у селі Радомишльського району. На його бу-
дівництво з бюджету виділити 6,7 мільйона 
гривень, майже 4,6 з них уже перераховано 
підряднику. Правоохоронці зафіксували 
невідповідність обсягів виконаних підряд-
них робіт, відображених в актах, із реально 
виконаними. До переліку підрядник вніс 
«виконані» роботи, які взагалі не викону-
валися. Також було виявлено свідоме зави-
щення кількості використаних будівельних 
матеріалів.

Крім того, оперативники спецслужби 
задокументували технологічні порушення 
під час здійснення будівельних робіт, які 
можуть вплинути на тривалість та безпеч-
ність експлуатації об’єкта.

Призначена в межах досудового розслі-
дування будівельно-технічна експертиза 
підтвердила, що при будівництві тільки 
цієї амбулаторії дії підрядника призвели 
до розтрати майже 1 мільйона бюджетних 
коштів.

Керівнику будівельного приватного під-
приємства повідомлено про підозру у вчи-
ненні злочину. Тривають будівельно-технічні 
експертизи на всіх об’єктах будівництва, 
перевіряється причетність до протиправної 
діяльності посадових осіб, до чиїх обов’язків 
належить контроль за якістю та обсягами 
виконаних підрядних робіт.

За що боролися, на те й напоролися: Офіс омбудсмена 
виявив порушення прав поліцейських у Житомирі

Руслан Мороз

На офіційному сайті 
Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав люди-
ни оприлюднили дані про 
порушення прав людини 
в Житомирській області, 
а саме порушення прав по-
ліцейських Житомирського 
відділу поліції Головного 
управління Національної 
поліції в Житомирській об-
ласті.

Але більшість перелічених порушень 
викликають подив. Здається враження, що 
такий перелік «порушень» був сформова-
ний Секретаріатом Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини тільки 
для того, щоб показати свою значимість або 
необхідність. Жодне резонансне порушен-
ня, про які навіть розповідали всеукраїнські 
та місцеві житомирські ЗМІ, в перелік не 

потрапило. Так, повністю проігноровано 
звернення звільнених працівників патруль-
ної поліції щодо нерозслідування справ по-
ліцією, та інші, які також були оприлюднені 
на сторінках нашого видання.

Взагалі на сайті Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини надаєть-
ся тільки загальна інформація. Але після 
багатьох років замовчування і це можна 
вважати проривом в інформаційному плані.

Так, у межах здійснення парламент-
ського контролю за додержанням прав 
поліцейських, працівники Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини здійснили моніторинговий 
візит до Житомирського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції 
в Житомирській області (далі – Житомир-
ський ВП ГУНП в Житомирській області), 
де виявили порушення прав поліцейських.

Зокрема встановлено, що керівництвом 
Житомирського ВП ГУНП в Житомирській 
області не забезпечено право поліцейських 
на компенсацію, передбачену статтею 91 За-
кону України «Про Національну поліцію», 
у вигляді часу відпочинку після залучення 
до несення служби у святкові та вихідні дні.

Крім того, поліцейські Житомирського 
ВП ГУНП в Житомирській області не забез-
печені одностроями відповідно до норми 

№ 11 належності однострою поліцейських, 
затвердженої наказом Міністерства вну-
трішніх справ України від 04.06.2020 № 434 
у повному обсязі, як того вимагає Закон 
України «Про Національну поліцію», що 
в окремих випадках змушує поліцейських 
купувати формений одяг за власні кошти. 
Водночас наявна ситуація, за якої поліцей-
ські, будучи не забезпеченими одностроєм 
у повному обсязі (купують взуття, куртки та 
інші предмети однострою за власні кошти), 
караються керівництвом Головного управ-
ління Національної поліції в Житомирській 
області відсотковим зменшенням грошово-
го забезпечення за відсутність предметів 
однострою, якими поліцейських не було 
забезпечено.

Також наявні поодинокі випадки за-
лучення слідчих до виконання функцій, не 
пов’язаних з розслідуванням кримінальних 
правопорушень всупереч вимогам «Ін-
струкції з організації діяльності органів 
досудового розслідування Національної 
поліції України», затвердженої наказом 
Міністерства внутрішніх справ України 
№ 570 від 6 липня 2017 року.

Поліцейським Житомирського ВП 
ГУНП в Житомирській області, попри 
наявність затвердженого графіку надан-
ня відпусток, не забезпечується фактичне 

надання цих відпусток, у відділку поліції 
наявні поліцейські, які не відбули основні 
щорічні відпустки за 2018–2019 роки.

Порушені права поліцейських, виявлені 
під час моніторингового візиту, взято на 
контроль. За результатами візиту готуються 
акти реагування, які будуть направлені до 
Житомирського ВП ГУНП в Житомирській 
області, Головного управління Національної 
поліції в Житомирській області та Мініс-
терства внутрішніх справ України.
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У міськраді обіцяють замінити  
зламані електронні табло на зупинках

Марія Кравчук

Журналісти 
«20 хвилин» вже ра-
ніше розповідали 
про проблему з ін-
формаційними табло 
прогнозування руху, 
розташованими на зу-
пинках Житомира.

Мета створення даного про-
єкту – «підвищення комфорту 
та безпеки житомирян та гостей 
міста при пересуванні обласним 
центром», – саме так вказано в опи-
сі даного проєкту.

«Крім прогнозування, табло 
також міститимуть цифровий 
годинник, USB-підзарядки для 
мобільних пристроїв, "тривожну" 
кнопку із двостороннім голосовим 
зв'язком, камеру відеоспостере-
ження та роздаватиме безкоштов-
ний Wi-Fi», – читаємо там же. Ідея 
дійсно хороша, але на практиці це 
набагато сумніше виглядає.

Іржа, що покриває корпус, 
пошкоджені кнопки, розбите 
скло, а ще –просто непрацююча 
система: саме у такому стані зна-
ходяться інформаційні табло у на-
шому місті. А про безкоштовний 
Wi-Fi житомиряни можуть лише 
мріяти. Можна неодноразово на-
рікати на хуліганів та вандалів, що 
псують техніку, проте саме наша 
влада має слідкувати, щоб усе 
було в належному працюючому 

стані, камери ж присутні на кож-
ному табло. А вже інше питання: 
чи вони працюють?

Заступник міського голови 
Олександр Шевчук повідомив, 
що непрацюючі табло будуть за-
мінені: «Бюджетом міста закла-
дені кошти на обслуговування 
табло, точну суму, на жаль, зараз 
повідомити не зможу. З приво-
ду заміни, хотів би повідомити, 
що нещодавно було прийняте 
рішення, що оператор, який об-
слуговує дані табло, самостійно, 
за власний кошт замінить непра-
цюючу техніку».

Сподіваємось, що це буде дій-
сно так, і вже невдовзі на зупинках 
нашого міста з’являться замінені 
табло, до моменту, поки містяни 
знову не почнуть їх псувати, як 
завжди…

Під час виборів 
школярів, ймовірно, 
відправлять на 
додаткові канікули

Уряд розробляє механізм для безпечного 
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 
року.

Більшість виборчкомів розміщені в школах, тому учнів можуть 
відправити на невеликі канікули.

«Ми вже зараз розуміємо, що необхідно робити додаткові невеликі 
канікули, щоб у той час, коли будуть засідання комісій і підрахунок 
голосів, діти не навчалися», – сказав Максим Степанов.

Восени школярів, ймовірно, чекають додаткові канікули.
На питання журналістів про те, як будуть проходити місцеві 

вибори під час пандемії, Степанов відповів, що з метою безпеки 
необхідні невеликі канікули для школярів на період підрахунку 
голосів. Також глава МОЗ заявив, що зараз МОЗ разом з ЦВК від-
працьовує різні варіанти організації безпечних виборів.

Як житомиряни  
оцінюють роботу  
влади міста: ОПИТУВАННЯ

Валерія Наумова

До місцевих виборів обіцянок 
на білбордах все більше, проте як 
реально працює влада Житомира, 
можна побачити на власні очі.

Реконструйована вулиця Михайлівська, відре-
монтовані дороги та покладена плитка – проте, чи 
достатньо цього? Як житомиряни оцінюють роботу 
влади міста – дізнаємося далі…

«На даний момент видно, що влада Житомира 
працює. Зробили дуже хорошу вулицю Михайлівську, 
там дуже багато діток, люди відпочивають. Такого 
раніше не було, зараз – краще. Зробили дороги, люки, 
переходи, розмітки. Я поставила би їм 5 з 10», – ді-
литься Євгенія.

«Я особисто оцінюю позитивно. Чому? Зроблена 
плитка, виконуються роботи по ремонту доріг. По-
ступово, бідним пенсіонерам додають під час цієї кризи 
пенсії. Звісно, хотілося б жити краще, але де держава 
візьме ці кошти? Будемо сподіватися на краще. 7 з 10 – 
моя оцінка», – розповідає Валерій.

«Я переїхала в Житомир 5 років тому, 
і він дуже відрізнявся від того, як він ви-
глядає зараз. Тому я задоволена. Можна 
навіть подивитися на вулицю Михайлів-
ську, як вона змінилася. Мене дуже радує 
те, що вже нарешті ремонтують доро-
ги. Оцінюю позитивно. 8 з 10 – є ще над 
чим працювати, і можна було ці роботи 
швидше виконати, але і те, що є, добре», – 
коментує Олеся.

«Парасольки на Михайлівській мені не 
потрібні. Написи ”Я люблю Житомир”, 
я і так знаю, що люблю своє місто. Дороги 
можна було робити поступово, а не все і од-
ночасно, що не можна проїхати нормально 
і все в заторах. Оцінюю на 3 з 10 роботу 
влади міста», – пояснює Олександр.

«У місті видно, що щось роблять. Ті 
самі дороги почали робити, люди працю-
ють. Скоро вибори, тим паче, може, зараз 
це все в місті відбувається, бо хочуть ство-
рити враження певне, що влада працює. 
Оцінюю на 5 з 10», – розповідає Алекс.
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На Житомирщині  
покарано 67 посадовців 
виправних установ  
за виявлені порушення 
щодо недодержання 
режимних вимог

У серпні цього року про-
курорами проведено цільо-
ві перевірки додержання 
режимних вимог, дотри-
мання прав узятих під 
варту та засуджених осіб.

Органами прокуратури Житомирської 
області систематично здійснюється нагляд 
за додержанням вимог законів в установах 
виконання покарань та слідчому ізоляторі, 
перевірками охоплюються усі сфери ді-
яльності адміністрацій установ виконання 
покарань області.

Установлено, що внаслідок незабезпе-
чення адміністрацією установ належного 
нагляду, засуджені порушують режимні вимоги. 
Йдеться про такі факти, як вживання алкогольних 
напоїв, зберігання заборонених предметів, пере-
бування окремих з них на території установ без 
належних дозволів тощо.

Водночас, прокурорами виявлено й випадки 
необґрунтованого накладення дисциплінарних 
стягнень на засуджених, неналежний розгляд 
матеріалів про дисциплінарні порушення.

З метою усунення встановлених порушень 
законодавства за результатами серпневої пере-

вірки керівництву установ виконання покарань 
та слідчого ізолятора внесено 8 документів про-
курорського реагування, які на даний час пере-
бувають на розгляді.

«У цілому з початку року за порушення ви-
мог чинного законодавства із зазначених питань 
в установах виконання покарань прокурорами 
внесено 48 вказівок, які розглянуто і задоволено, 
67 службових осіб притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності», – повідомляє пресслужба про-
куратури Житомирської області.

На Житомирщині 
двоє парубків 
обікрали 
продуктовий магазин

7 вересня правоохо-
ронці Хорошівського 
відділення ГУНП 
Житомирщини вста-
новили причетність 
двох жителів району 
до вчинення крадіжки 
з магазина у смт Нова 
Борова.

Про це повідомляють на сайті 
поліції Житомирської області.

27 серпня до поліції надійшло 

повідомлення від власника крамни-
ці про те, що невідомі особи, пошко-
дивши гіпсокартон у вікні, потра-
пили до приміщення магазину та 
викрали продукти харчування. Сума 
завданого збитку встановлюється.

Провівши необхідні заходи, опе-
ративники встановили осіб, при-
четних до крадіжки. Під обґрун-
тованою підозрою правоохоронців 
опинилися двоє жителів Хорошів-
ського району віком 15 та 16-років.

Парубки у вчиненні правопо-
рушення зізналися. Відповідно до 
чинного законодавства, винуватцям 
може загрожувати до 6 років позбав-
лення волі.

У Бердичеві на чоловіка напали троє 
незнайомців, побили і викрали автівку

Увечері 6 вересня 
до поліції надійшло 
повідомлення про 
незаконне заволо-
діння іномаркою, 
що належить берди-
чівлянину.

Поліцейські  встановили 
та затримали причетних до 
правопорушення та розшу-
кали автомобіль. Нині триває 
досудове розслідування, – по-
відомляє відділ комунікації 
поліції Житомирської облас-
ті. 6 вересня близько 22:00 до 
Бердичівського відділу поліції 
зателефонував 27-річний жи-
тель райцентру та повідомив 
про викрадення його автомо-
біля «Honda Accord». За по-

передньою інформацією, на 
вулиці райцентру до чоловіка 
підійшли троє невідомих, за-
вдали кілька ударів, після чого 

один з них відібрав ключі від 
автомобіля, сів за кермо та по-
їхав геть. Ще двоє втекли на 
іншому авто.

Поліцейські негайно роз-
почали низку першочергових 
заходів, спрямованих на вста-
новлення місця перебування 
учасників події та транспорт-
ного засобу. У результаті ін-
спектори групи реагування 
Бердичівського відділу поліції 
зупинили автомобіль з ймо-
вірними правопорушниками 
на автошляху Житомир – Мо-
гилів-Подільський, неподалік 
с. Рея Бердичівського району. 
Згодом розшукали й викрадену 
«Honda Accord» у сусідньому 
селі. Трьох чоловіків, жителів 
м. Житомира та Житомир -
ського району віком 22, 23 та 
28 років, доставили до Берди-
чівського відділу поліції для 
з’ясування обставин.

«Попередньо встановлено, 
що деякий час тому заявник 
залишав знайомому свій тран-

спортний засіб для ремонту. 
Утім, проблему не було усуну-
то, тож власник забрав авто-
мобіль. Але учора несподівано 
у нього почали вимагати гроші 
за ремонт. Нині ми з’ясовуємо 
всі обставини,» – повідомив на-
чальник Бердичівського відділу 
поліції Олег Мельничук.

Молодшого з чоловіків, який 
перебував за кермом чужої ав-
тівки, поліцейські затримали 
у порядку ст. 208 (Затримання 
уповноваженою службовою 
особою) КПК України. Щодо 
інших двох – триває з’ясування 
ролі та участі кожного з них 
у події. Попередня правова 
кваліфікація – ч. 2 ст. 289 (Не-
законне заволодіння транспорт-
ним засобом) КК України. За-
конодавством такі дії караються 
позбавленням волі на термін від 
5 до 8 років.
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Доходи, з яких можуть 
бути стягнуті аліменти 
на утримання дитини  
з особи, що працює

До Ємільчинського бюро 
правової допомоги зверну-
лась Галина Марченко (ім’я 
та прізвище змінені з етичних 
міркувань – прим. автора). 
Жінка цікавилась, з яких саме 
видів доходів її колишнього 
чоловіка можуть бути стяг-
нуті аліменти на утримання 
дитини. Консультацію нада-
ла фахівчиня Ємільчинсько-
го бюро правової допомоги 
Алла Садурська.

Перелік видів доходів, які 
враховуються при визначенні 
розміру аліментів на одного 
з подружжя, дітей, батьків, ін-
ших осі, б визначається Поста-
новою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 26 лютого 1993 р. N146.

Утримання аліментів 
з працівників провадиться 
з усіх видів заробітку і до-
даткової винагороди як за 
основною роботою, так і за 
роботою за сумісництвом, 
в тому числі з:

– основної заробітної плати 
за посадовим окладом, тариф-
ною ставкою, відрядними роз-
цінками тощо;

– усіх видів доплат і надба-
вок до заробітної плати;

– грошових і натуральних 
премій;

– оплати за надурочну робо-
ту, за роботу в святкові, неробочі 
та вихідні дні;

– заробітної плати, що 
зберігається під час відпуст-
ки, а також з одержуваної при 
звільненні компенсації за не-
використану протягом кількох 
років відпустку;

– заробітної плати, що 
зберігається під час виконан-
ня державних і громадських 
обов'язків, та в інших випадках 
збереження середньої заробіт-
ної плати;

– винагороди за загальні річ-
ні підсумки роботи підприємств 
та організацій;

– винагороди, що випла-
чується штатним літературним 
працівникам газет, журналів, 
агентств друку, радіо, телеба-
чення із фонду літературного 
гонорару, а також нештатним 
літературним працівникам, що 
підлягають державному соці-
альному страхуванню;

– одноразової винагороди 
(відсоткових надбавок) за ви-
слугу років;

– допомоги по державному 
соціальному страхуванню, а та-
кож з допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, що встанов-
лені в колективних сільськогос-
подарських підприємствах.

Продовження  
у наступному номері.

КОЛОНКА

З 1 жовтня в Україні вилучать з обігу 
25 копійок і застарілі банкноти

У Нацбанку дали 
роз̀ яснення щодо 
того, як відбувати-
меться процес ви-
лучення, та детально 
пояснили, де можна 
обміняти монети та 
банкноти.

Про вилучення з обігу  
25 копійок

• Монети 25 копійок переста-
нуть бути платіжним засобом 
в Україні та будуть вилучені з обігу 
з 1 жовтня 2020 року. Тобто ними 
не можна буде розраховуватися 
за товари чи послуги.

• Чому? Тому що зараз 25 копі-
йок не розмінюються через вилу-
чення з обігу монет номіналами 1, 
2 та 5 копійок, що відбулося торік. 
Завдяки їх вилученню з обігу ця 
проблема вирішиться.

• Але це не привід для хвилю-
вання. Громадяни зможуть без об-
межень та безкоштовно обміняти 
ці монети на монети та банкно-
ти інших номіналів, кратних 10 
копійкам, упродовж наступних 
трьох років:

– упродовж першого року 
з дати вилучення їх з обігу – до 
30 вересня 2021 року включ-
но – в усіх відділеннях українських 
банків;

– упродовж трьох років з дати 
вилучення їх з обігу – до 30 верес-
ня 2023 року включно – у Націо-
нальному банку та уповноважених 
банках (Ощадбанк, ПриватБанк, 
Райффайзенбанк Аваль, ПУМБ).

Про вилучення з обігу 
застарілих банкнот

• Банкноти гривні старих зраз-
ків, уведені в обіг до 2003 року, 
перестануть бути платіжним за-
собом в Україні та будуть вилучені 
з обігу з 1 жовтня 2020 року. Тобто 
ними не можна буде розраховува-
тися за товари чи послуги.

• Чому? Надто велика різно-
манітність банкнот і монет при-
зводить до плутанини в гаманцях 
та зайвого часу під час здійснення 
розрахунків.

• Але це не привід для хвилю-
вання, якщо ви маєте такі банкно-
ти. Громадяни зможуть без об-
межень та безкоштовно обміняти 
їх на монети та банкноти інших 
номіналів та зразків упродовж 
наступних трьох років:

– упродовж першого року 
з дати вилучення їх з обігу – до 
30 вересня 2021 року включ-
но – в усіх відділеннях українських 
банків;

– упродовж трьох років з дати 
вилучення їх з обігу – до 30 верес-

ня 2023 року включно – у Націо-
нальному банку та уповноважених 
банках (Ощадбанк, ПриватБанк, 
Райффайзенбанк Аваль, ПУМБ).

Про активніше виведення 
з обігу паперових 1, 2 
гривневих банкнот

• 1 жовтня 2020 року Націо-
нальний банк активніше вилуча-
тиме з обігу паперові банкноти 
номіналом 1 і 2 гривні та монети 
1 гривня 1996 року золотистого 
кольору.

• На відміну від 25 копійок та 
старих банкнот, уведених у обіг 
до 2003 року, вони поки що зали-
шаться у готівковому обігу. Їх не 
потрібно спеціально обмінювати, 
ними можна продовжувати розра-
ховуватися. Але ті банкноти і мо-
нети, що потраплятимуть у банки, 
не повертатимуться назад у обіг.

• Поступово їх ставатиме все 
менше, натомість вони замінюва-
тимуться відповідними номіна-
лами обігових монет зразка 2018 
року сріблястого кольору.

Що буде  
з вилученими грошима

• Вилучені з обігу монети та 
банкноти будуть утилізовані На-
ціональним банком.

• Утилізація монет відбувати-

меться шляхом знищення на них 
мотивів зображень на спеціаль-
ному обладнанні, а метал піде на 
переплавку.

• Банкноти будуть утилізова-
ні у повністю автоматичному ре-
жимі за допомогою спеціального 
сучасного обладнання з онлайн 
модулями для знищення. Бан-
кноти поріжуться на дрібні час-
тини (шредінг), відновити які не-
можливо, після чого ця здрібнена 
маса утилізується на полігонах 
твердих побутових відходів.

• Для полегшення готівкових 
розрахунків в Україні можуть 
застосовуватися правила заокру-
глення загальних (у чеку) сум 
розрахунків готівкою за товари 
(роботи, послуги) до сум, кратних 
10 копійкам, що діють у Україні із 
2018 року.

Для чого НБУ це робить?
• Таке рішення Національного 

банку є наступним кроком у меж-
ах політики оптимізації готівко-
вого обігу України.

• У перспективі банкнотно-мо-
нетний ряд гривні скоротиться із 
17 до 12 номіналів. Так він набли-
зиться до найпоширенішої світо-
вої практики: усього залишиться 
6 номіналів монет та 6 номіналів 
банкнот.

• Це зробить готівкові роз-
рахунки зручними, простими та 
комфортними.

• Ключові причини та пере-
ваги вилучення з обігу монет 
дрібних номіналів:

1. Спрощення та зруч-
ність розрахунків готівкою.

• Банкноти старого зразку, вве-
дені в обіг до 2003 року, вже майже 
не виконують свою функцію пла-
тіжного засобу. Зараз у обігу їх за-
лишається менше 2% від загальної 
кількості банкнот. Упродовж трьох 
останніх років їх обсяг у обігу 
майже не змінився, тобто грома-
дяни ними не розраховуються, 
ці банкноти не інкасуються і до 
банків не надходять. Їх вилучення 
з обігу не завдасть незручностей 
громадянам, водночас бізнесу та 
державі принесе користь.

2. Позитивний економіч-
ний ефект.

• Витрати держави та учасни-
ків готівкового обігу на виготов-
лення, оброблення, транспорту-
вання, зберігання банкнот і монет 
тепер знизяться.

3. Підвищення якості 
готівки у обігу.

• Для Національного банку 
важливо, щоб національна ва-
люта, яка перебуває в обігу, була 
надійною та якісною.

• Українці мають бути впев-
нені, що готівка, отримана у тор-
говельній мережі, касі банку або 
в його банкоматах, є абсолютно 
платіжною та придатною до обігу.

• Вилучення з обігу застарі-
лих банкнот попередніх поколінь 
та заміна зношених паперових 
банкнот номіналом 1 та 2 гривні 
на металеві монети підвищать 
захист і якість грошей та зро-
блять розрахунки комфортними 
і зручними.
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Партія «Сила і Честь»: пам’ятаємо – завжди!
Щороку у вересні 

відзначаємо День 
пам’яті жертв фа-
шизму.

Так, дату називають тради-
ційною, до неї звикли, і мабуть, 
саме тому дехто із наших сучас-
ників не завжди усвідомлює зна-
чимість і актуальність пам’яті 
про тих, хто загинув чи зазнав 
тортур, поневірянь внаслідок 
злочинів, вчинених фашист-
ськими режимами. В Україні, 
яка втратила у ході Другої світо-
вої війни більше 14 мільйонів 
своїх громадян, День пам’яті 
жертв фашизму є особливо 
символічним.

Звісно, це було колись, але 
це було тут, у нас. Адже саме 
у Житомирі, на околиці міста, 
де й досі неподалік тролейбусної 
зупинки височіє башта-водокач-
ка із червоної цегли, у 1941–1943 
роках існував концтабір для вій-
ськовополонених Stalag-358, де 
загинуло більше 60-ти тисяч лю-
дей, що потрапили у полон. Тро-
хи далі, вже за межами Житоми-
ра, але поблизу приміського села 
Іванівка, про жертв нацистсько-
го режиму нагадують поховані 
у семи великих могилах близько 
десяти тисяч євреїв-житомирян. 
До речі, вшанування жертв Голо-

косту на Житомирщині в останні 
роки набуло цілеспрямованого 
процесу встановлення пам’ятних 
знаків на місцях страт громадян 
єврейської національності під час 
Другої світової війни. У минуло-
му році відповідні пам’ятні знаки 
встановлені поблизу села Хажин 
Бердичівського району та побли-
зу села Симонів, яке входить нині 
до складу Барашівської ОТГ, що 
на Ємільчинщині.

Житомирські журналісти 
вже піднімали тему вшануван-
ня майже сотні громадян єврей-
ської національності, які були 
розстріляні нацистами у жовтні 

1941 року поблизу чи на околиці 
селища Миропіль Романівсько-
го району. Місце страти євреїв 
у Мирополі відоме, але наскільки 
воно впорядковане чи меморіалі-
зоване, сказати поки що важко. 
У червні 2019-го року у селищі 
Іванопіль, що на Чуднівщині, від-
крито пам’ятний знак на місці 
розстрілу у травні 1942 року 800 
євреїв і 60 ромів. Втім, якщо ми 
згадуємо про Голокост як сві-
домо цілеспрямовану політику 
знищення євреїв, то і в самому 
Житомирі, поблизу якого за-
фіксовано страту у часи нацист-
ської окупації 1941–1943 років 

найбільшої кількості євреїв на 
Житомирщині, також немає від-
повідних знаків чи табличок про 
місце розміщення у 1941 році єв-
рейського гетто. Відомо лише, що 
це територія чималого кварталу 
житлової забудови, яка розпо-
чинається у нинішньому скве-
рику за Будинком правосуддя, 
охоплює будинки по вулиці 
Рильського і територію, яка об-
межується вулицею Леха Качин-
ського аж до обриву над річкою 
Кам’янкою. Але зауважимо, 
жодних позначок чи пам’ятних 
знаків на місцевості у Житомирі 
стосовно місця розташування 
єврейського гетто у 1941-му році 
так досі і не встановлено.

Члени та симпатики 
партії «Сила і честь» пе-
реконані у тому, що полі-
тика вшанування пам’яті жертв 
фашизму (нацизму) має стати 
одним із наріжних пунктів за-
гальнонаціональної програми 
збереження історичної пам’яті. 
Така програма поки що пере-
буває в Україні лише на етапі 
свого становлення, проте вона 
має бути створена у найкоротші 
терміни. Адже історична пам'ять 
є ідеологічним фундаментом для 
багатьох сторінок нашого май-
бутнього життя. І якраз із таких 
міркувань, питання про вшану-
вання пам’яті жертв фашизму 
в Україні ще довго не втратить 

своєї значимості. Немає питань 
щодо того, чому цей день відзна-
чають у вересні. Адже у вересні 
1939 року у Європі розпочалася 
найбільша у світовій історії ві-
йна, яка аж через шість років, 
і також у вересні, вже 1945 року, 
нарешті завершилася перемогою 
сил антигітлерівської коаліції, 
які здолали збройну потугу дер-
жав, що взяли на озброєння най-
дикішу і найжорстокішу у світі 
ідеологію. Ця ідеологія була най-
страшнішою формою геноциду 
людей, оскільки робила цілі 
нації, великі етноси заздалегідь 
неповноцінними і винуватими 
вже від їх народження. Причому 
лише тому і тільки за те, що у їх 
жилах тече начебто «інша» кров. 
Сьогодні від тих часів розгулу 
нацистської сваволі і масштаб-
них кампаній зі знищення людей 
минуло майже вісім десятиліть. 
Також – масштабний відрізок 
часу, що вмістив кілька епох. 
Однак це аж ніяк не означає, 
що подібного в історії людства 
більше не може повторитися. На 
жаль, історія має таку здатність 
до повторення погано засвоєних 
або ж недостатньо вивчених 
уроків. І сьогодні, вже у розпал 
ходи ХХI століття, про це варто 
пам’ятати. У вересні, у жовтні… 
та й власне – завжди!

Віктор Першко

«Голосуй там, де живеш!» – у Житомирі 
пройшла пресконференція, присвячена 
питанню зміни місця голосування

Марія Кравчук

4 вересня у Жи-
томирі пройшла 
пресконференція, 
присвячена питанню 
зміни місця голосу-
вання.

Уже 5 вересня стартував ви-
борчий процес місцевих виборів, 
а до 10 вересня громадяни, які 
не мають реєстрації в своїх гро-
мадах, мають можливість стати 
повноцінними виборцями там, 
де вони постійно мешкають, 
та обирати органи місцевого 
самоврядування. Це стосується 
близько 5,5 млн громадян Укра-
їни – внутрішньо переміщених 
осіб, трудових мігрантів, вибор-

ців без зареєстрованого місця 
проживання.

Ірина Гладка, голова ГО «Союз 
переселенців «Мир на Долоні», 
зазначила, що, за їх підрахунками, 
у місті Житомир проживають по-
над 2 тис. внутрішньо переміще-
них осіб, право голосу з них мають 
1 700 осіб.

На заході було наголошено, 
що на даний час змінити місце 
голосування зовсім не важко, 
до того ж, зараз для зміни ви-
борчої адреси не потрібно до-
кументально підтверджувати 
факт проживання з договором 
оренди чи надавати довідку ВПО. 
Також є можливість зробити це 
онлайн на сайті Державного реє-
стру виборців всього за 5 хвилин, 
але це доступно лише за умови, 
якщо ви маєте електронний під-
пис. Витратити 5 хвилин свого 
часу, щоб подати заяву, – це та 
інвестиція в життя громади, яка 

працюватиме на інтереси вибор-
ця протягом наступних 5 років.

«Це вагомий внесок для нас, 
що ми, переселенці, зараз має-
мо офіційне право голосу, бо до 
того ми мали право голосу лише 
на президентських та виборах до 
парламенту. На сьогоднішній час 
мати таку можливість громади 
впливати на захист своїх інтересів 
є дуже важливим. Тому я закли-
каю усіх переселенців піднятися 
та сьогодні ж змінити місце голо-
сування, щоб мати змогу віддати 
свій голос за гідного кандидата», – 
наголошує Ірина Гладка.

На даний час у місті Жито-
мир всього 14% переселенців ско-
ристались правом зміни місця 
голосування. Такий малий від-
соток зумовлений недостатньою 
проінформованістю людей про 
свої права та можливості, так як 
зміни до Виборчого кодексу були 
внесені запізно.

 Територія єврейського гетто у Житомирі
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«Житомиргаз» перед підвищенням 
тарифів починає ігри з показниками?

Руслан Мороз,  
     Валерія Наумова

На сайті 104.ua, де 
можна оперативно за 
допомогою Інтернету 
передати показни-
ки лічильників газу, 
раптово зникла час-
тина інформації та 
частина показників 
зменшилася.

В теорії та на практиці це 
означає, якщо з 1 вересня збіль-
шилися тарифи на газ, то в на-
ступному місяці користувачі по-
слуг мають сплачувати різницю 
вже за новою, більшою ціною.

На самому сайті зазначено, що 
показання лічильників станом на 
1 число газова компанія прийма-
тиме до 5 числа. Не отримавши 
фактичні показання вчасно, обсяг 

спожитого газу оператор ГРМ ви-
значить розрахунковим методом.

Споживачі повинні щомісяця 
платити за послуги з газопоста-
чання. Для цього кожен місяць 
(за період з 1 числа минулого мі-
сяця до 1 числа поточного місяця) 
розраховується обсяг спожитого 
природного газу та визначається 
розмір плати за нього.

Для точного розрахунку об-
сягу спожитого природного газу 
споживачу необхідно: зафіксува-
ти показання лічильника на 1-е 
число місяця, передати їх газовій 
компанії впродовж 5 днів.

Більшість користувачів вико-
нують ці вимоги. Але це не допо-
могло зберегти показники в тому 
вигляді, в якому вони буди надані 
компаніям.

У зверненні до редакції гру-
пи житомирян йдеться про те, 
що «зараз багато споживачів 
скаржаться на збої в роботі сай-
ту 104.ua, на якому можна було 
передати показники та отри-
мати квитанцію або рахунок 
на оплату. Працівники техніч-
ної служби визнали проблему, 

яка полягає в тому, що на сайті 
змінюються вже передані по-
казники газових лічильників на 
менші, зникають вже передані 
показники і нарахування відбу-
вається автоматично, або дані 
приймаються на сайті, а самі по-
казники не змінюються. В зв’язку 
з підвищенням вартості газу 
з 1 вересня 2020 року, зменшення 
показників, призведе потім до 
завищених платежів наступного 
місяця, коли показники будуть 
передаватися вже вірно».

З чим це пов’язано, як компа-
нія вирішує цю проблему та куди 
звертатися споживачам газу, які 
не мають доступу до інтернету? 
З цим питанням ми звернулися 
до ПАТ «Житомиргаз».

«Іноді система занадто заван-
тажена. З 1–5 вересня всі в осо-
бистому кабінеті передають по-
казання лічильників, тому, якщо 
не виходить це зробити, радимо 
передавати їх наступними спосо-
бами: телефонувати до контакт-
центру, там можна передати 
дзвінком, йти в центр обслуго-
вування клієнтів або скористатися 
ботами у Вайбері, Телеграмі, там 
це дуже зручно зробити.

У випадку, якщо система 
щось недорахувала під час про-
блем роботи сайту і платіжка 
на наступний місяць прийшла 
з більшою вартістю оплати – 
радимо звертатися до центру 
обслуговування клієнтів, і там 
вони можливо допоможуть про-
вести перерахунок.

Надалі, якщо потрібно пере-
дати показники, користуйтеся 
іншими сервісами, якщо якийсь 
один не працює, і не буде вини-
кати таких ситуацій», – пояснює 
спеціаліст по зв’язках з громад-
ськістю ПАТ «Житомиргаз» Анас-
тасія Кліщенко.

За весь період коронавірусної хвороби 
на Житомирщині – 75 смертей

За даними Житомирського 
обласного лабораторного центру, 
станом на 8 вересня зареєстрова-
но 66 нових лабораторно підтвер-
джених випадків COVID-19.

На Житомирщині всього випадків (з нароста-
ючим підсумком) – 3812. Одужали – 2089. Померло 
всього 75 осіб. За добу надійшло повідомлення 
про підозру – 66. Всього підозр (з наростаючим 
підсумком) – 5352. Всього проведено досліджень 
за добу лабораторією ОЛЦ – 254. Всього проведено 
досліджень (з наростаючим підсумком) лаборато-
рією ОЛЦ – 31659.

За день в Україні зафіксовано 2 411 нових ви-
падків коронавірусної хвороби COVID-19. 140 479 

лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 
з них 2 934 летальні, 63 546 пацієнтів одужали. За 
добу зафіксовано 2 411 нових випадків. Загалом 
проведено 1 731 877 тестувань методом ПЛР. Усього 
за добу одужали 940 пацієнтів.

Скейт-парку 
в Житомирі – бути

Марія Кравчук

Скейт-парк 
з̀ явиться на Новому 
бульварі.

Дане рішення було прийня-
те під час розгляду на позачер-
говій сесії міськради проєкту 
«Про внесення змін до міської 
цільової Програми «Будівництво 
(реконструкція, капітальний 
ремонт) об’єктів комунальної 
власності Житомирської місь-

кої територіальної громади на 
2018–2020 роки». Скейт-парк 
планують облаштувати на Но-
вому бульварі.

«Благоустрій ми можемо 
зробити в рамках реалізації 
проєкту, обладнання буде за 
спонсорські кошти», – повідо-
мив міський голова. З його слів, 
наразі підтверджено 1 млн грн 
спонсорських коштів.

Під час обговорення мер 
уточнив, що 50 тис. грн –  це 
вартість проєктно-кошторис-
ної документації, а 1,6 млн грн 
коштуватиме облаштування 
скейт-парку. 25 депутатів про-
голосували «за» дане рішення.

На сесії 
Житомирської 
міськради було 
перерозподілено 
22,7 млн грн 
з бюджету

Марія Кравчук

Депутати проголо-
сували за зміни до 
міського бюджету, 
перерозподіливши 
22 млн 705 тис. 212 грн.

Даний проєкт рішення про 
внесення змін до бюджету роз-
глядали на позачерговій сесії 
Житомирської міської ради 
2 вересня.

Витрати на продукти харчу-
вання по дошкільних та загаль-
ноосвітніх навчальних закладах 
зменшили на 4 млн 671 тис. 
712 грн, а ці кошти направили 
на придбання товарів для закла-
дів освіти з метою забезпечення 
початку навчального року в умо-
вах адаптивного карантину.

Також на 1 млн грн змен-
шили фінансову підтримку 
зак лад ів  охорони здоров’я 
(забезпеченн я с табі льного 
функціонування), направив-
ши цю с у м у на  л ік у ван н я 
захворювань на цукровий та 
нецукровий діабет.
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У Житомирі лікарі наживаються  
на онкохворих, або Як ракова 
пухлина пожирає людські душі

Руслан Мороз

Роками лікарі Жи-
томирського онколо-
гічного диспансеру 
замість справжніх 
ліків змушували хво-
рих купувати якусь 
невідому речовину.

До нашої редакції звернулася 
група житомирян, які хворіють 
на онкологічні захворювання. 
Питання було тільки одне: лікарі 
постійно пропонують, а краще 
сказати – примушують хворих на 
онкологію купувати в них нібито 
сертифіковані ліки зі знижками. 
Але потім хворим ставало гірше, 
хоча повинно було спостерігати-
ся покращення стану. Причому 
у хворих не спостерігалось харак-
терних ознак після проведення 
терапії даними препаратами. Це 
було зафіксовано одразу кількома 
незалежними фахівцями.

То чому лікарі пропону-
ють або примушують хворих 
купувати ліки саме в них, а не 
в аптечній мережі? Чи були 
звернення до правоохоронних 
органів в зв’язку з переліченими 
фактами? Наша редакція спро-
бувала в цьому розібратися.

Наше видання вже неоднора-
зово друкувало матеріали з роз-
слідуваннями щодо зловживань 
в сфері медичних послуг. Але, на 
жаль, більшість наших публі-
кацій залишилося поза увагою 
правоохоронних органів. Хоч ін-
формацію і було до них доведено.

Взагалі скандали з підроб-
ними або неякісними ліками 
в Житомирі виникають регу-
лярно, а також з їх незаконним 
збутом онкохворим. Наприклад, 
ще в далекому липні 2011 року 
лікарі у Житомирі продавали 
онкохворим ліки, які повинні 
видаватися безкоштовно. Таким 
чином вони заробили на хворих 
на рак близько 110 тисяч гривень. 
Лікарську аферу тоді викрила 
СБУ у Житомирській області. 
У спецслужбі розповіли, що на 
людській біді наживалися ме-
дики обласної клінічної лікарні.

Як повідомляли в СБУ, хваць-
кі лікарі впродовж 2010-го року 
продавали хворим на рак мед-
препарати, необхідні для про-
ведення хіміотерапії. При цьому 
медики не забували вказувати 

в картці пацієнтів, що ліки вони 
отримали безкоштовно, як того 
вимагала держпрограма з забез-
печення ліками онкохворих.

«Було встановлено, що на 
вудку шахраїв попалися 250 
людей», – розповіли в пресгрупі 
УСБУ в Житомирській області. 
Під підозрою було п'ять лікарів. 
Винним загрожувало від 5 до 8 
років в'язниці, але чи був вирок 
суду, встановити за давністю ро-
ків нам не вдалося.

Аналогічний скандал ви-
ник вже минулого року в Києві. 
Тоді у серпні 2019 року у столиці 
викрили групу лікарів, які ви-
магали з онкохворих хабарі за 
безкоштовні ліки. Суми хабарів 
за призначення та видачу без-
коштовних медичних препа-
ратів онкохворим громадянам 
коливалися від трьох до 70 ти-
сяч гривень. Про це йшлося на 

офіційному сайті Національної 
поліції.

Окрім того, за даними пра-
воохоронців, медики вимагали 
винагороду з підприємців за 
перемогу на тендерах під час за-
купівлі ліків. Так звані «відкати» 
становили від 15 до 20% від за-
гальної вартості укладених угод.

Під час обшуків у службових 
приміщеннях Інституту раку та 
за місцем мешкання фігурантів 
правоохоронці вилучили до-
кументацію, що підтверджує 
їхню причетність до проти-
правної діяльності. Крім того, 
у службовому кабінеті одного 
з медиків оперативники вилу-
чили 20 тисяч гривень.

Як розповіли столичні лікарі, 
в хіміотерапію входить 15 пре-
паратів, і всі вони видаються 
державою безкоштовно. Але 
періодично в країні виникають 

скандали з тим, що ці препарати 
продаються за гроші. Щоправда, 
останнім часом ця ситуація тра-
пляється нечасто – люди вже кра-
ще розбираються у своїх правах.

У січні 2020 року українські 
ЗМІ повідомили, що лікарі Ін-
ституту раку, які наживалися на 
онкохворих, постануть перед су-
дом. Правоохоронці завершили 
розслідування у кримінальному 
провадженні відносно службових 
осіб Національного інституту 
раку МОЗ, які організували зло-
чинну схему власного збагачення 
за рахунок онкохворих пацієнтів. 
Про це повідомляла пресслужба 
прокуратури Київщини.

Досудовим розслідуванням 
встановлено, що завідувач по-
ліклінічного відділення Націо-
нального інституту раку разом 
з лікарем-онкологом створили 
умови, за яких пацієнти не могли 
скористатись своїм правом на 
безоплатне лікування.

Потерпілими визнано 5 гро-
мадян, які лікувалися в Інституті 

раку. Їм завдали шкоди на 40 ти-
сяч гривень.

За результатами досудового 
слідства двом службовим осо-
бам повідомлено про підозру 
у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених Кримі-
нальним кодексом України.

Як відомо, підозрюваних 
взяли під варту з можливістю 
застави у 160 560 гривень.

Перед тим, як продовжити, 
дуже кортить згадати історичну 
притчу про чуму в Женеві. Може, 
вона комусь щось нагадає?

Коли в 1530 році в Женеву на-
грянула бубонна чума, там вже 
все було готово. Відкрили навіть 
цілий шпиталь для зачумлених. 
З лікарями, фельдшерами і до-
глядальницями. Купці скинули-
ся, магістрат субсидії щомісяця 
видавав. Пацієнти постійно гро-
шенята підкидали, а якщо хто 
з них одиноких помирав, то все 
майно лікарні переходило.

Але потім сталася біда. Чума 
пішла на спад. А субсидії з пла-
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тою за утримання залежали від 
кількості пацієнтів. Для співро-
бітників женевського госпіталю 
зразка 1530 року не стояло пи-
тання добра і зла. Якщо чума дає 
гроші, значить чума – це добро. 
І тоді почали лікарі це саме до-
бро завдавати.

Спершу вони просто труї-
ли пацієнтів, щоб підвищити 
статистику по смертності, але 
швидко зрозуміли, що статис-
тика повинна бути не просто за 
смертністю, а за смертністю від 
чуми. Тоді вони стали вирізати 
нариви з тіл небіжчиків, сушити, 
товкти в ступі і подавати іншим 
пацієнтам як ліки. Потім вони 
стали цей порошок сипати на 
речі, носові хустки і підв'язки. 
Але чума якось все одно продо-
вжувала вщухати. Мабуть, по-
гано працювали сушені бубони. 
Лікарі вийшли за межі госпіталю 
і стали ночами обробляти бу-
бонним порошком ручки две-
рей, вибираючи ті будинки, де 
можна було потім поживитися. 
Як писав очевидець цих подій, 
«це залишалося прихованим де-
який час, але він більше дбає про 
збільшення числа гріхів, ніж про 
приховування їх». Коротше, один 
з ескулапів знахабнів і зледащів 
до такої міри, що вирішив не 

бродити ночами по всьому місту, 
а просто кинути згорток з по-
рошком в натовп вдень. Сморід 
піднявся до небес, і одна з жінок, 
що завдяки щасливому випадку 
вийшла недавно з цього госпіта-
лю, дізналася, чим пахне.

Співробітника пов'язали 
і віддали в добрі руки відповід-
них майстрів. А вже ті постара-
лися добути з нього побільше 
інформації.

Загалом, страта тривала кіль-
ка днів. Винахідливих Гіпократів 
прив'язали до стовпів на возах 
і возили по всьому місту. На кож-
ному перехресті кати розпече-
ними щипцями виривали у них 
шматки м'яса. Потім привезли на 
площу, відрубали голови і чет-
вертували, а частини рознесли 
по всіх районах Женеви для 
науки. Виняток зробили лише 
для сина наглядача шпиталю, 
який не брав участі в процесі, але 
бовкнув, що знає, як складати 
мікстури і як готувати порошок, 
не побоюючись зараження. Йому 
просто відрубали голову, «щоб 
перешкодити поширенню зла».

Повернемося до наших днів. 
Як нам вдалося встановити, схе-
ма доволі проста. За свідченням 
голови правління громадської 
організації «Поліський Щит» 

Сергія Ткачука, який вже досить 
довго особисто займався роз-
слідуванням зловживань в Жи-
томирському онкодиспансері, 
почалося це багато років тому.

Нагадаємо, що Зіновій Пара-
монов, який очолював 15 років 
обласне управління охорони 
здоров’я Житомирської ОДА, 
підтримує дуже тісні стосунки 
з Олександром Толстановим, ко-
лишнім заступником міністра 
охорони здоров’я України. У них 
було чимало спільних справ, де 
Толстанов був основною дієвою 
особою, а Парамонов знаходився 
в тіні, але впливав на результат, 
оскільки був таким собі сірим 
кардиналом. Зараз Парамо-
нов – головний фігурант скан-
далу, коли головний санітарний 
лікар України Ляшко не може 
звільнити Парамонова з посади 
головного санітарного лікаря 
Житомирщини.

Зять Парамонова –  Віктор 
Лучків – одружений на доньці 
Віталії. Лучків займає посаду 
заступника начальника депар-
таменту охорони здоров’я Жито-
мирської ОДА. В 2019 році його 
спіймали на отриманні хабара 
у розмірі 10 тисяч гривень, але 
цей факт не завадив йому зали-
шитися на посаді. Також Лучків – 

хірург, який проводить операції 
в обласному онкологічному дис-
пансері.

Зять Лучківа – Сергій Грин-
чук, лікар-хіміотерапевт Жито-
мирського обласного онкологіч-
ного диспансеру, що створив 
злочинну схему реалізації пре-
паратів хіміотерапії для онкох-
ворих пацієнтів. Сибарит дуже 
часто відпочиває за кордоном 
на елітних курортах. Фото з ку-
рортів, які виставляє на власних 
сторінках в соціальних мережах 
Сергій Гринчук, можуть врази-
ти будь-кого. А коментарі на 
кшталт “гроші пахнуть”, можуть 
звести з глузду всю житомир-
ську гопоту.

Ми все ж сподіваємося, що 
правоохоронні органі, проку-
ратура і СБУ звернуть увагу на 
те, що постійно коїться в стінах 
онкодиспансеру.

Н а м  п о в і д о м и л и ,  щ о 
від Громадської ради було 
звернення до керівництва 
Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації. Може, 
тільки це трохи зрушило 
з мертвої точки вирішення 
цього питання?

Біль і відчай заполонили все, 
але знаходяться ті, хто нажива-
ється на людському горі. Інколи 

навіть коментарі на сайтах для 
онкохворих говорять більше, ніж 
офіційні документи. Зайдіть на 
будь-який, що знайдеться в по-
шуковику. Майже на кожному 
згадується Житомирський он-
кодиспансер:

Хвора Т.: «Мене двічі оперу-
вали в онкодиспансері міста Жи-
томира. Спочатку мене оперував 
Белей І. Б. і по його недбалості 
мені необхідно було зробити ще 
одну операцію. Другу робив Луч-
ків В. І. Шви жахливі. Потім піш-
ло ускладнення і, знаючи діагноз, 
ускладнення, він не направив ні 
до якого лікаря. Тому що Лучків 
не компетентний ні в чому! Він 
знає тільки, скільки грошей йому 
повинні дати. Я платила йому 
за гормональні препарати, які 
держава виділяє безоплатно. 
Також це ХАМ, він не поважає 
своїх пацієнтів. Таким не місце 
в медицині. Люди, шукайте і сту-
кайте в двері до хороших лікарів, 
і вам відкриють. Не повторюйте 
чужих помилок».

Хвора Л.: «Сьогодні колеги 
по перу розповіли страшну іс-
торію про побори в цьому дис-
пансері. За операцію з видалення 
пухлини завідуючому потрібно 
5000 грн, плюс анестезіолог 1000, 
і це тільки початок! Вони ж біль-
ше випивають крові з хворих!».

Пацієнти, що звернулися 
до нашої редакції за допо-
могою, надали відеозйомку 
процесу передачі препаратів 
для хіміотерапії онкохворим. 
На відео можна побачити но-
мери машин, почути запис 
розмов між посередниками 
та пацієнтами. На одному 
з фото чітко можна побачити 
телефон та прізвище Сергія 
Гринчука. Знову величезний 
об’єм інформації, який не-
можливо викласти в одній 
статті в газеті. Ось тільки 
знову постає те ж питання: 
чи буде ласка та бажання 
правоохоронців копатися 
в цьому бруді? На жаль, досвід 
підказує, що все так і затих-
не. І будуть продовжуватися 
братися хабарі, а пацієнти 
отримуватимуть ліки, «роз-
литі» в якомусь гаражі.

Ми намагалися отрима-
ти коментар від начальника 
управління охорони здоров’я 
Житомирської обласної держав-
ної адміністрації, але марно. 
Але ми отримали маленькій 
коментар від Ігоря Сабадаша, 
директора КНП «Житомир-
ський облонкодиспансер» ЖОР. 
На наше прохання прокомен-
тувати ситуацію зі скандалом 
з одним з лікарів, який про-
понував хворим на онкологію 
нібито сертифіковані ліки зі 
знижками, Ігор Сабодаш за-
значив: «Ми не можемо точно 
стверджувати, що він займався 
збутом несертифікованих ліків, 
бо це робили через кур’єрів. Зі 
свого боку ми зробили все мож-
ливе – звільнили його з поста 
завідуючого лікаря. Зараз він 
просто лікар», – додав Сабадаш.
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Коронавірус проти місцевих виборів: хто кого?
В Україні розпо-

чалася підготовка до 
місцевих виборів, які 
повинні відбутись 
25 жовтня. Партії 
вже висунули своїх 
кандидатів, і ті роз-
почали передвибор-
чу агітацію. Усе, як 
звичайно, проте з од-
нією поправкою – на 
COVID-19.

Як відбуватимуться вибори 
в умовах карантину і чи є ризик 
перенесення? Відповіді на ці пи-
тання шукали експерти Центру 
громадського моніторингу та 
контролю.

Карантинні заходи безпеки
Міністерство охорони здоров’я 

спільно із Центральною виборчою 
комісією працюють над алгорит-
мом щодо дотримання протиепі-
демічних норм під час місцевих 
виборів. Чиновники обіцяють 
надіслати детальну інструкцію 
всім виборчим дільницям.

Контролювати дотримання 
протиепідемічних заходів пови-
нні виборчі комісії. У попередніх 
рекомендаціях ЦВК закликає 
працівників виборчих комісій 
за можливості використовувати 
фізичні бар’єри – прозорі екрани, 

захисні окуляри тощо.
Крім того, ЦВК пропонує 

щочотири години проводити 
дезінфекцію предметів, з якими 
контактують люди, а також вологе 
прибирання приміщення, де роз-
ташована дільниця. Для дотриман-
ня соціальної дистанції 1,5 м по-
трібно нанести тимчасову розмітку 
біля входу та всередині дільниці. 
Також необхідно провітрювати 
приміщення щонайменше кожні 
2 години. На вході до дільниці по-
винні бути одноразові рукавички 
та антисептики для рук.

У разі дотримання всіх цих 
рекомендацій волевиявлення 
громадян буде безпечним.

«Дотримання протиепіде-
мічних норм не повинно бути ін-
струментом політичної боротьби. 
Міністерство охорони здоров’я 
сподівається, що місцева влада 
розуміє всю небезпечність ситу-
ації», – наголосив очільник МОЗ 
Максим Степанов.

Вибори за будь-яких умов, 
крім надзвичайних

У ЗМІ час від часу лунають 
думки, що місцеві вибори мо-
жуть не відбутись через епідемію 
CОVID-19. Адже наприкінці літа 
кількість хворих почала зроста-
ти і добовий приріст перевищив 

2 тисячі осіб. Однак у МОЗ за-
певняють, що вибори відбудуть-
ся навіть у регіонах з найвищим 
показником захворюваності. За 
словами головного санітарного 
лікаря України Віктора Ляшка, 
зупинити виборчий процес може 
лише запровадження надзвичай-
ного стану у регіоні.

«Якщо не буде запроваджено 
надзвичайний стан, то вибори 
будуть проведені, в тому числі 
в «червоній» зоні», – зазначив він.

У парламенті також заявляють, 
що переносити вибори через ко-
ронавірус не будуть.

«Це може бути небезпечно, 
це може виглядати нерозумно, 
але у нас же є закон. Хіба що вво-
дити надзвичайний стан у зв'язку 
з коронавірусом. Теоретично 
такий сценарій можливий, але 
я впевнений, що натрапимо на 
шквал критики, нас штовхати-
муть, розповідатимуть, що ми це 
робимо для того, щоб підняти 

рейтинги, а поки вони низь-
кі – скасовуємо вибори. У нас 
навіть таких дискусій немає, 
натяків. 99,9% ймовірності, що 
ніхто нікуди нічого переносити 
не буде», – зауважив очільник 
парламентської фракції «Слуга 
народу» Давид Арахамія.

Секретар РНБО Олексій Да-
нілов закликає українців суворо 
дотримуватись протиепідемічних 
правил, зокрема маскового режи-
му, гігієни та соціальної дистанції, 
щоб не допустити поширення 
хвороби.

Експерти нагадують, що епі-
демія коронавірусу – лише один 
із викликів цьогорічних виборів. 
Не варто забувати також про не-
безпеки маніпуляцій та фальси-
фікацій на виборчих дільницях. 
Попри складні умови проведення 
місцевих виборів, голосування по-
винне бути прозорим та чесним, 
із суворим дотриманням правил 
підрахунку бюлетенів.

Попередньо ЦВК рекомендує виборцям дотри-
муватись загальних правил гігієни, щоб проти-
діяти поширенню коронавірусу. Зокрема, мити 
руки, носити маски, не підходити до інших людей 
ближче, ніж на 1,5 м, уникати натовпів та міні-
мально пересуватись у приміщенні. У разі під-
вищення температури понад 37,2 °C краще  
не заходити на виборчу дільницю.

До уваги отримувачів 
житлових субсидій  
та пільг на оплату житлово-
комунальних послуг!

З 1 серпня 2020 року 
в Україні відкрито ринок 
природного газу для побу-
тових споживачів, що надає 
можливість громадянам 
самостійно обирати поста-
чальника газу.

Для розрахунку розміру житлових суб-
сидій та пільг на оплату житлово-комуналь-
них послуг щомісяця органи соціального за-
хисту населення отримують від виконавців 
послуг відомості про забезпеченість грома-
дян послугами та про розмір цін і тарифів 
на житлово-комунальні послуги і платежів 
за такі послуги, у тому числі постачання та 
розподіл природного газу.

Зазначені відомості отримуються ор-
ганами соціального захисту населення 
на підставі отриманої від пільговиків та 
отримувачів житлових субсидій інфор-

мації про набір отримуваних ними жит-
лово-комунальних послуг, а також про 
дані підприємств – надавачів цих послуг 
(назва, код ЄДРПОУ, номер особового ра-
хунку тощо).

Своєчасне надання громадянами інфор-
мації органам соціального захисту населен-
ня про зміну виконавців житлово-кому-
нальних послуг забезпечить актуальний та 
правильний розрахунок розміру житлових 
субсидій та пільг на оплату житлово-кому-
нальних послуг.

З огляду на зазначене, з метою своєчас-
ного та в повному обсязі надання грома-
дянам передбачених законодавством соці-
альних гарантій, звертаємося з проханням 
до пільговиків та отримувачів житлових 
субсидій в найкоротші терміни повідомля-
ти органи соціального захисту населення 
про зміну виконавців житлово-комунальних 
послуг, зокрема постачальника природного 
газу для побутових потреб.

Міністерство соціальної  
політики України

Рятувальники 
закликають батьків 
дбати про безпеку 
підростаючого покоління

Щодня в Україні виника-
ють десятки надзвичайних 
подій, на яких гинуть та 
травмуються наші співвіт-
чизники.

Більшість із них – нещасні випадки, 
або наслідки легковажного ставлення 
до безпеки самих же громадян. Проте 
найбільш прикро, коли за недбалість 
дорослих доводиться розплачуватися 
здоров’ям або й життям маленьких ді-
тей. Схоже, що прості заклики ряту-
вальників малоефективні для більшості 
громадян. Кожен впевнений, що біда 
може статися з будь-ким, але не з ним…

Так, 24 серпня коростишівські ря-
тувальники допомогли хлопчику, який 
потрапив у справжню халепу. Дитина 
возилася з велосипедом, і її палець за-
стряг між ланцюгом та зіркою заднього 
колеса. Фахівці ДСНС ножицями пере-

різали ланцюг велосипеда та вивільни-
ли палець малюка. Допомога медиків 
дитині не знадобилася.

Шановні батьки!
• Якщо ви залишаєте дитину вдо-

ма саму, переконайтеся, що всі на-
явні в помешканні електроприлади 
та газове обладнання знаходяться 
у справному стані, а сірники сховані 
у недоступному місці.

• Не залишайте без нагляду дітей 
вдома самих, якщо вони не в змозі само-
стійно вирішити проблеми, які можуть 
виникнути.

• Вирушаючи на відпочинок до водо-
йми або на природу, слідкуйте за тим, 
щоб діти не залишались без нагляду.

• Слідкуйте за тим, щоб малолітні 
діти не відвідували самостійно місцеві 
ставки, річки, покинуті будівлі.

Пам'ятайте, що безпека вашої ди-
тини – це, перш за все, ваша особиста 
відповідальність!
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Житомирський академічний театр ляльок 
відкрив новий сезон прем’єрою!

Руслан Мороз,  
     Марія Кравчук

Житомирський 
академічний облас-
ний театр ляльок 
в суботу відкрив свій 
85-й театральний 
сезон новою виста-
вою «Легенда про 
Житомир́а».

Це досить нова форма роботи 
з глядачем, і вона справила чудове 
враження. Навіть сама Руслана 
Новикова, режисер-постановник 
вистави, не утрималася від емоції 
в Фейсбуці: «Нарешті прем'єра 
відбулася! Початок життя нової 
легенди нашого міста. Неймовірне 
щастя – бачити втілення часточ-
ки своєї душі на сцені! Щиро дякую 
команді однодумців, яка натхненно 
творила разом зі мною: автор – Ольга 
Башкирова, художник – Пилип Аза-
ренко, хореограф – Мішель Ткачук, 
композитор – Алексей Кривошея. 
Також дякую Сергію Леонідовичу 
Мисечку за підтримку. Пишаюся 
вами, актори: Костянтин Милько, 
Тетяна Фрайденбергер, Кондратович 
Олександр. Ми це зробили! І всім не-
байдужим, хто долучився до створен-
ня цього дійства, – дякую!»

Самі учасники творчого проце-
су так прокоментували свою роботу 
і прем’єру.

Руслана Новикова, режисер-по-
становник прем’єрної вистави:

«Ідея творити дану виставу ви-
никла спонтанно. Вся наша команда 
вважає, що у кожному місті пови-
нні бути свої легенди, і чим більше 
їх буде, тим краще. Наша легенда 
була створена навколо історичної 
версії. Нібито у 882 році дружинник 
Аскольда і Діра Житомир, після 
вбивства князя Олега, прийшов на 
землі житичів і оселився тут. До 
речі, там, де зараз стоїть пам’ятний 
знак заснуванню міста, було по-
селення житичів. І ось, взявши за 
основу цю версію, ми створили ле-
генду про Житомира. Створювали 
ми її разом з Ольгою Башкіровою, 
доктором наук, доцентом кафедри 

української літератури та компар-
тивістики Київського університету 
ім. Грінченка.

Ми від щирого серця дуже хоче-
мо, щоб легенда ввійшла в історію 
Житомира і ви всі приходили та 
насолоджувалися цією легендою 
разом з дітьми. Повірте, буде цікаво 
і для дітей, і для дорослих».

Пилип Азаренко, художник-по-
становник зазначає: «Вистава ство-
рювалась задля міста, ми хотіли, 
щоб у міста була своя легенда, яка б 
стала фішкою міста. Сценографіч-
ний образ вистави – це капище, ми 
намагалися зробити цю виставу 
в обряді і зробити максимально ху-
дожньо-язичницький обряд. Тому 
у сценографії ми використовуємо 
руни, актори як символи ідолів та 
символи стихій природи, усі ляль-

ки та декорації зроблені по мотивах 
слов’янських візерунків, кожний 
знак є символом. У сценографії я на-
магався жодну деталь не робити 
просто так, усе має глибоке значен-
ня. Мені було дуже комфортно пра-
цювати з командою Житомирсько-
го театру ляльок, я у цьому театрі 
запрошений художник, атмосфера 
була дуже дружня, всі горіли цією 
виставою, і хочеться ще!»

Мішель Ткачук, хореограф-по-
становник, розповів: «Як створю-
валися певні па та пластика для 
акторів та ляльок, я зараз коротко 
вам розповім. У восьмому – на по-
чатку дев’ятого століття була певна 

пластика, як людей, так і звичаїв 
та обрядів. Саме завдяки обрядам 
ми створили пластику для акторів 
та постановки вистави. Рухи були 
відібрані, щоб було більш яскраво 
та ми мали змогу передати атмос-
феру восьмого століття на нашому 
майданчику. Пластика акторів теж 
створювалася легко, доступно, щоб 
це було комфортно як для акторів, 
так і для ляльок. Ми створювали 
перш за все магію і казку для на-
ших дітей».

Актор Костянтин Мілько про-
коментував: «Я зайнятий у виставі, 
котру ми сьогодні представля-
ємо, – "Легенда про Житомира". 
Саме я виконую роль Житомира. 
Але сказати, що я виконую голо-
вну роль – не можу, тому що всі 
актори, що з’являються на сцені, 
кожен їх образ, несе дуже велике 
змістовне навантаження, яке рівно-
цінно розбите на усіх учасників ви-
стави. Чому хочу порадити завітати 
у наш театр саме на цю виставу? 
По-перше, ми – житомиряни – ма-
ємо дійсно знати, звідки пішла на-
зва нашого міста, і саме ця вистава 
вам про це розповість. Особисто 
я вважаю, що головна фішка цієї ви-
стави – це музика. Кожен актор має 
прожити виставу і від чогось від-
штовхуватися, для мене це саме му-
зичний супровід. Наш композитор 
Олексій зміг створити надзвичайну 
музику. Це зроблено без будь-якого 
плагіату та в найкращих традиціях 
Ханса Ціммера, який створював му-
зику для найкращих голлівудських 
бестселерів. Я вам гарантую, що ви 
отримаєте величезну насолоду від 
перегляду цієї легенди».
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Прекрасний ад'ютант
Ігор Александров

У 19 столітті вважа-
лося, що жінці місце 
на кухні, в церкві, го-
ловне її заняття – діти.

У другій половині 19 століт-
тя на політичну сцену вийшла 
Ганна Пустовойтова як жінка-
воїн. За короткий час вона була 
учасником повстань, війн і навіть 
на вулицях Парижа боролася за 
Паризьку комуну.

Анна Теофілівна Пустовойтова 
повинна була народитися в Жи-
томирі. Тут в 1835 р. в будинку 
Косаківських жили ї ї батьки 
і народилися старший брат 
Володимир і сестра Юля, яких 
хрестили в православній церкві. 
Батько Теофіл Пустовойтов був 
генерал-майором, любив випи-
ти, з друзями-офіцерами весело 
час провести. Це страшенно не 
подобалося його тещі Брігітте 
Косаківській. Коли дружина Те-
офіла Пустовойтова Марія чекала 
третю дитину, то теща доклала 
всіх зусиль, щоб перевезти донь-
ку в Люблін. Тут 15 червня 1843 р. 
народилася наша героїня. Бабуся 
тут же хрестила внучку в косте-
лі і їй дали ім'я Анна Генріка. 
Багата і волелюбна бабуся душі 
не чула в своїй красивій і розум-
ній внучці. Для того часу Анна 
отримала найкращу освіту, яку 
могла мати дівчина із заможної 
сім'ї. Вона разом із сестрою Юлією 
вчилася в Пулавському інституті 
шляхетних дівчат (нині у Польщі). 
Тут вона себе зарекомендувала 
як зразкова і вихована дівчинка, 
чому дуже раділа бабуся. Ось що 
означає позбавити дорогу внучку 
впливу несерйозного зятя.

У 1859 р. Анна Пустовойтова 
з успіхом склала випускні іспити 
і в черговий раз приїхала в Жи-
томир до батьків. Батько її помер, 
а в матері була одна турбота – вда-
ло видати заміж своїх дочок Юлю 
і Анну. Будинок заповнювався 

гостями. Вечорами приходили 
офіцери, чиновники, студенти, які 
приїжджали до батьків на каніку-
ли. Так в їхньому будинку побував 
молодий Ярослав Домбровський. 
Хто б міг подумати, що Ганна 
і Ярослав разом будуть боротися 
на полі битви, разом будуть боро-
нити повсталий пролетарський 
Париж. Це і сьогодні виглядає не-
звично, а тоді, напевно, світський 
Житомир це дуже здивувало.

У 1861 р. Анна проживала 
у своєї бабусі в Любліні. Коли 
почалися події у Варшаві, вона 
влітку взяла участь у національних 
демонстраціях поляків в Люблі-
ні. Варшавський губернатор був 
у гніві. Як це неповнолітня Анна 
посміла брати участь в політич-
них акціях! Спочатку він розпоря-
дився відправити її на виховання 
в монастир. Однак в серпні 1861 
р. вислав у Житомир під нагляд 
матері і поліції. Про ці події зга-
дує Володимир Короленко в книзі 
«История моего современника»: 
«Доносились уже слухи о каких-
то событиях в Варшаве, потом 
в Вильне (где уже в 1861 году про-
исходили довольно серьёзные 
демонстрации). Но всё это было 
где-то далеко, в неведомом, почти 
отвлечённом мире, и нас не инте-
ресовало. В нашем мирке царило 
ещё безмятежное спокойствие…».

Анна продовжила брати 
участь в польських демонстраці-
ях, порушуючи «безтурботний 
спокій» Житомира. Таке не могло 
не обурити провінційну поліцію. 
Офіційна історія стверджує, що 
в Житомир прийшов наказ ви-
слати Анну в один з жіночих мо-
настирів архаїчної Москви. В кінці 
лютого 1862 р. Анна Пустовойтова 
постригла волосся і, переодягнув-
шись в гімназиста, втекла з Жи-
томира в Молдавію. Напевно, їй 
допомагали не тільки друзі та од-
нодумці, а й хтось із місцевих чи-
новників. Втеча з Житомира стала 
початком її військової кар'єри.

У 1863–1864 рр., переодягнув-
шись в чоловічий одяг і взявши 
ім'я Михайло Смок, брала участь 
в Польському повстанні, була 

ад'ютантом генерала Маріана 
Лангевіча. Російський письменник 
Олександр Герцен у своєму тижне-
вику «Колокол» написав замітку 
«Русская женщина у Лангевича», 
в якій, не вказуючи імені, писав 
про Анну Пустовойтову: «Вчера мы 
видели фотографию русской дамы, 
которая, убегая от преследований 
русской полиции, явилась в стан 
к Лангевичу, вступила в ряды ин-
сургентов и исполняет должность 
адъютанта при Чаховском. Мы не 
печатаем её фамилии, потому 
что не знаем, согласно ли это с её 
желанием. Хвала ей, и искренний 
привет ей от нас!». У березні 1863 р. 
участь Пустовойтової в операціях 
повстанських з'єднань Лангевіча 
широко висвітлювалася європей-
ською пресою. Чаховський призна-
чив її прапороносцем. 26 листопа-
да 1863 р. Чаховський був убитий, 
а Анну заарештували. Вона зуміла 
зберегти прапор і вже з в'язниці 
передала його своїм друзям. Була 
заслана в м. Великий Устюг Воло-
годської губернії. Влітку 1867 р. 
царським маніфестом помилувана 
і виїхала в Австрію. Потім жила 
в Швейцарії і нарешті в 1870 р. 
оселилася в Парижі.

Ах, Париж, місто кохання, 
музики, розкоші, парків і магази-
нів. Але це було й місто, де тисячі 
робітників бідували. Незабаром 
27-річна Анна Путовойтова бере 
участь у франко-пруській війні 
(1870–1871). Вона була нагородже-
на хрестом «За заслуги». Війна 
закінчилася поразкою Франції 
і підписанням ганебного мирного 
договору.

Новий французький уряд 
спробував роззброїти Національну 
гвардію в Парижі. 18 березня 1871 
р. спалахнуло повстання, назване 
«Паризька комуна». Анна Пусто-
войтова в складі польського легі-
ону під командуванням нашого 
земляка Ярослава Домбровського 
боролася на барикадах Паризь-
кої комуни. Коли був поранений 
ад'ютант Домбровського Осколовіч, 
Пустовойтова зайняла його місце 
«і вихором літала по фронту армії, 
передаючи накази і реляції окре-

мих частин військ», згадував боєць 
Паризької комуни Арендт В. Б. 
24 травня на вулиці Мира в бою 
Ярослава Домбровського смертель-
но поранили, а 25 травня він по-
мер. Після смерті Домбровського 
залишки польського легіону, серед 
яких і Пустовойтова, перейшли 
в загін Врублевського. Вони билися 
на площі Жанни д'Арк. На бру-
ствері барикади Анна Теофілівна 
поставила червоний прапор з на-
писом: «Хай живе пролетарська 
соціальна республіка і Паризька 
Комуна!». Коли 26 травня барикаду 
штурмували версальські загони, 
то Анна Теофілівна активно бо-
ролася і навіть поранила одного 
з офіцерів. 28 травня 1871 р. впала 

Паризька комуна, Анну заарешту-
вали. Незабаром її звільнили. Піс-
ля бурхливих подій вона продо-
вжувала жити в Парижі, вийшла 
заміж і народила 4-х дітей. 1881 
року в віці 37 років померла уві 
сні від серцевого нападу.

Прекрасний ад'ютант Анна Пус-
товойтова прожила коротке, але 
дуже діяльне життя. Вона як комета 
пронеслася на політичному небос-
хилі Європи і, здавалося, назавжди 
зникла в темряві історії. Однак це не 
так. Їй присвячені книги, історичні 
дослідження. За радянських часів 
в Житомирі про неї розповідали 
школярам, друкувалися статті. 
Таким чином, вона увійшла в іс-
торичне життя Житомира.

В Україні стало на 40% менше  
дітей, – Мінсоцполітики

Більше 386 тисяч 
дітей мають складні 
життєві обставини, 
а 10 тисяч з початку 
року отримали статус 
сироти або дитини, 
позбавленої батьків-
ського піклування.

«Останнім часом ситуація, 
яка відбувається в країні, під-
штовхує до того, що збіль-
шується кількість дітей, які 
опинились в складних життє-
вих обставинах. У нас на 40% 
зменшилася взагалі кількість 
дитячого населення. У нас змен-
шується відсоток шлюбності, 
збільшується відсоток розлу-

чень на тисячу населення, у нас 
зменшується загальна кількість 
народжуваності», – сказав Рус-
лан Колбаса, директор Депар-
таменту захисту прав дітей та 
усиновлення.

Чиновник додав, що тільки 
за останні п'ять років кількість 
народжених дітей з 465 тисяч 
зменшилася до 330 тисяч.
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Як пандемія коронавірусу  
вплинула на внутрішній туризм?

Карантин через 
COVID-19 змусив 
більшість країн світу 
закрити кордони для 
туристів. А ті, хто 
зважився відкрити 
туристичний сезон, 
постійно змінюють 
правила в’їзду.

У таких непередбачуваних 
обставинах багато українців не 
ризикнули їхати за кордон, обрав-
ши відпочинок вдома. Чи справді 
внутрішній туризм вибухнув цьо-
го літа, дізнавався Центр громад-
ського моніторингу та контролю.

Від моря – до глухих сіл
Із послабленням карантину 

на українські курорти поїхала 
рекордна кількість відпочиваль-
ників. Традиційно багато туристів 
було на Півдні (зокрема, в Одесь-
кій, Херсонській, Миколаївській 
областях), а також в Карпатах. Од-
нак не лише там. Притік гостей 
зафіксували майже в усіх регіонах, 
адже через карантин багато хто 
шукає менш популярні місця.

За спостереженням експертів, 
поштовх для розвитку отримав 
«зелений» туризм – садиби у від-
далених селах та на хуторах. 
Також набрав обертів гастроту-
ризм – різноманітні екоферми, 
винні погреби тощо.

«У виграші зараз внутрішній 
туризм. Люди починають подо-
рожувати і відпочивати у себе 
в країні, навіть відкриваючи щось 
нове», – стверджує голова Всеукра-
їнської асоціації туроператорів 
Ігор Голубаха.

Так само оцінюють ситуацію 
місцеві адміністрації. Для прикла-
ду, заступник голови Полтавської 
ОДА Катерина Рижеченко вважає, 
що внутрішній туризм виграв від 
закриття кордонів, більше того, 
Полтавщина має всі передумови 
для розвитку цієї сфери.

«Карантин, як ніколи, сприяє 
його розвитку. Основною запору-
кою є співпраця і комунікація між 
громадськістю, бізнесом і пред-
ставниками державної влади. Ми 
готові долучитись до ефективних 
ініціатив і бізнесу, і громадськос-
ті», – переконана чиновниця.

Туристи як мікроінвестори
Завдяки туристам регіони отри-

мали більші прибутки цього літа. 

Адже туристичні потоки вигідні 
не лише конкретним підприєм-
цям – власникам готелів, кемпінгів, 
ресторанів і кав’ярень. Це стимул 
для розвитку багатьох суміжних 
сервісів. Експерти стверджують, що 
туризм створює більше додаткових 
робочих місць, аніж така величезна 
галузь, як будівництво.

За словами підприємця Олек-
сія Білецького, який має кав’ярню 
та організовує екскурсії на Хер-
сонщині, липень став найкращим 
місяцем за кількістю відвідува-
чів, навіть порівняно з минулим 
роком. За його підрахунками, 
у попередні сезони регіон відві-
дали близько 10 тисяч людей, тож 
цьогоріч цифри повинні бути не 
меншими.

«За нашою статистикою, один 
турист, який в середньому при-
їздить на Південь на два дні, за-
лишає в регіоні близько 2 700 грн. 
Йдеться про те, що він поселився, 
відвідав екскурсію, випив кави, по-
обідав, купив сувенірчик на згадку 
і поїхав. І так 10 000 разів!» – роз-
повідає підприємець і додає, що 
прибуток від відпочивальників 
отримує вся Херсонщина.

«Турист – це мікроінвестор, 
який із собою привозить гроші», – 
наголошує Білецький.

Амбасадори  
з Верховної Ради

Кампанію на підтримку вну-
трішнього туризму «Мандруй 
Україною» запустив Президент 
Володимир Зеленський. Ініціа-
тиву підхопили українці, серед 
яких і народні обранці, які почали 
публікувати в соцмережах фото 
з відпочинку в Україні.

Так, депутатка від ВО «Батьків-
щина» Альона Шкрум побувала 
на острові Джарилгач (Херсонська 
обл.). Ірина Геращенко з «Європей-
ської солідарності» відвідала Умань, 
Тальнівщину, Морське та Одесу. 
Депутат «Голосу» Андрій Осадчук 
підкорив гору Тишів в Закарпат-
ській області. Заступниця голови 
фракції «Слуга народу» Євгенія 
Кравчук провела відпустку у При-
морську (Запорізька обл.). А її ко-
лега по партії Олександр Санченко 
записав цілий відеогід по найбільш 
туристичних місцях країни. Серед 
його порад – Буцький каньйон 
і Холодний Яр на Черкащині, Ха-
блівський маяк на Миколаївщині, 
Тростянець на Сумщині та багато 
інших цікавих місць.

Побувавши на українських ку-
рортах, нардепи змогли вповні оці-
нити виклики вітчизняного туризму.

«Україна має великий туристич-
ний потенціал, але поки що не реа-
лізує його. Гори, річки, моря, храми, 
палаци – самі по собі вони не роблять 
країну туристичною Меккою. Бо не 
працюють без двох важливих речей: 
стратегії та інвестицій», – зробила 
висновок Євгенія Кравчук.

Щоб підтримати внутрішній 
туризм, Український культурний 
фонд заснував грантову програ-
му «Культура в часи кризи: ін-
ституційна підтримка» в обсязі 
100 млн грн. Власники туристич-
ного бізнесу можуть отримати до 
1 млн грн допомоги.

Крім того, на збільшення ман-
дрівок Україною працює проєкт 
«Велике будівництво», який має 
відремонтувати дороги до куль-
турних пам’яток і навіть самі куль-
турні об’єкти. Також розвивати 
вітчизняну туристичну галузь 
планує Міністерство культури.

«Ми б хотіли розвивати сим-
воли, одним з найбільших викли-
ків для нас є символ туристичної 
України», – заявив очільник відом-
ства Олександр Ткаченко.

Як наголошують експерти, 
Україна має потужний туристич-
ний потенціал, який може заціка-
вити не лише наших громадян, 
а й іноземців.

Як безпечно здійснювати покупки в інтернет-магазинах
Інтернет-шахраї 

вигадують нові й нові 
способи, щоб ввести 
громадян в оману та 
заволодіти їхніми гро-
шима. Способів виду-
рити гроші чимало.

Представляючись по телефо-
ну банківськими працівниками, 
вигадливі зловмисники просять 
довірливих громадян повідоми-
ти паспортні дані, пін-код карток 
тощо. Результат сумний: із банків-
ських рахунків зникають кошти. 
Популярна серед зловмисників 
й інша схема збагачення: пропо-
нуючи через інтернет-магазин 
придбати якісь речі, вони при-
ваблюють потенційних жертв 
низькими цінами та чималими 
знижками. Натомість клієнти 
у кращому випадку отримують 
товари низької якості, в гіршому – 
покупці втрачають гроші, взагалі 
не отримавши нічого.

Для того щоб вберегти себе 
від покупок у фейкових інтернет-
магазинах ми вам розповімо на що 
варто звернути увагу та як можна 
замінити/повернути товар.

Як можна замінити товар?
Закон України «Про захист прав 

споживачів» дозволяє продавцю ви-
користовувати у договорі стандартну 
умову про можливість заміни товару 
за його відсутності іншим. Про це 
покупця повинні повідомити перед 
покупкою. Продавець може заміни-
ти товар тільки тоді, коли одночасно 
виконуються три умови:

– тінший товар відповідає 
меті використання замовленого;

– має таку ж або кращу якість;
– його ціна не перевищує ціни 

замовленого товару.

Як можна повернути товар?
Договір купівлі-продажу, укла-

дений через Інтернет, покупець 
може розірвати протягом 14 днів 
із моменту підтвердження інфор-
мації про укладення договору від 
продавця або з моменту одержан-
ня товару.

Якщо згадане підтвердження 
не відповідає наведеним вище ви-
могам, покупець вправі розірвати 
договір протягом 90 днів від дати 
отримання інформації. Продавець 
може виправитися і надіслати 
нове, правильне підтвердження. 
За таких умов покупцю дозволено 

відмовитися від договору протя-
гом 14 днів з моменту одержання 
уточненого повідомлення.

Якщо продавець 
відмовляється прийняти 
або обміняти товар?

У такому випадку, переконай-
теся, що володієте інформацією 
про продаця, який здійснив про-
даж та зверніться із заявою про 
порушення своїх прав до терито-
ріальних органів Держпродспо-
живслужби України чи до суду за 
місцем свого проживання.

Коли товар не можна 
повернути?

Повернути продукцію в магазин 
і отримати назад свої гроші можна 
далеко не за всі товари. Наприклад, 
поверненню не підлягають продо-
вольчі товари, лікарські препарати 
та засоби, предмети сангігієни.

Як захистити себе при купівлі 
товарів через Інтернет?

Забезпечити свою покупку 
в Інтернеті можна за допомогою:

– Відправлення товару з піс-
ляплатою. Післяплата – спосіб 
розрахунку, коли гроші за товар 
сплачуються у поштовому від-
діленні та за додаткову плату 
надсилаються продавцеві. При 
післяплаті можна оглянути товар 
прямо у відділенні та відмовитися 
від купівлі, якщо він не підійшов.

– Повернення оплати через 
банк. Якщо Ви оплатили покупку 
в Інтернеті, а продавець не відпра-
вив куплений товар – зверніться 
до свого банку із заявою про по-
вернення сплачених коштів. Банк 
пояснить, чи можливе повернення 
коштів, скоординує подальші дії 
та проведе розслідування. Якщо 
через банк повернути гроші не 
вдалося – звертайтеся із позовом 
про відшкодування коштів до суду.

Куди скаржитися на 
шахраїв в Інтернеті?

Якщо Ви стали жертвою Інтер-
нет-шахрайства – не соромтеся, 
а звертайтеся у правоохоронні 
органи. В Управлінні по боротьбі 
з кіберзлочинністю МВС України 
можна оформити електронну за-
яву про випадок правопорушення: 

www.cyberpolice.gov.ua
Якщо гроші були переведені 

шахраєві через платіжну онлайн 
систему, то варто звернутися 
в службу підтримки цієї платіж-
ної системи. Є ймовірність, що 
після цього рахунок шахрая за-
блокують.

У випадку ж з Інтернет-магази-
нами потрібно написати скаргу на 
адресу продавця. Якщо претензія 
буде проігнорована, то потрібно буде 
подати заяву в правоохоронні орга-
ни або звернутися в прокуратуру.

Зауважте, що власники Інтер-
нет-магазину не є недосяжними. 
Сайт знаходиться на хостингу, а це 
припускає наявність паспортних 
даних власника. Якщо на ресурсі 
вказано юридичну адресу, то ви 
можете відразу подати в суд і від-
стояти свої права споживача.
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КРИК ДУШІ: житомирянка  
скаржиться на беззаконня

Марія Кравчук

У редакцію газети 
«20 хвилин» звер-
нулась пенсіонерка 
з проханням про до-
помогу. Зі слів жінки, 
вже чотири роки три-
вають суди по справі 
її побиття. Наводимо 
її розповідь дослівно.

«4 серпня 2016 року я вийшла 
зі свого будинку до криниці за 
водою. При виході з під’їзду 
я зустріла сусідку Олену, з якою 
у мене були певні конфлікти. 
Коли я поверталася назад, сусід-
ка перегородила мені дорогу та 
не давала пройти. Після цього 
вона мене відштовхнула та вда-
рила у скроню, в руках у неї були 

ключі від дверей, якими вона по-
чала мене бити по голові, зірвала 
з мене золоту сережку та порвала 
мій одяг, я намагалась відбитися, 
але все було марно. На мій крик 
прибігла інша сусідка, яка була 
подругою Олени, та не допомо-
гла мені, а навпаки – вони разом 
продовжили мене бити. Я мало 
не знепритомніла. Після цього 
вони порозходились по кварти-
рах, а я, тримаючись за поручні 
та докладаючи зусиль, піднялась 
на п’ятий поверх.

Після цієї події я довготривало 
проходила лікування у м. Берди-
чів, заключення лікарів: гематоми 
на хребті, травми шиї, нервовий 
стрес. В час, коли я проходила 
лікування, моя сусідка, змовив-
шись з подругою, вирішили пе-
рекрутити справу і подали заяву 
у поліцію, ніби це я побила Олену.

Зважаючи на те, що я була в лі-
карні, не змогла прийти до суду, 
і тоді мені прийшли штрафи за 
неявку, про які я навіть не підозрю-

вала: 1000 грн, а після – 1500 грн, 
які просто почали вираховуватися 
з моєї мінімальної пенсії. Коли 
я вкотре не змогла прийти в суд, бо 
в той момент перебувала у лікарні 
на Богунії, прокурор написала на 
мене заяву в розшук, хоча могла 
просто зателефонувати. Полі-
цейські приїхали по мене прямо 
в лікарню і, взявши мене під руки, 
привезли на засідання суду, не дав-
ши мені змоги долікуватися.

На суді виставили мене зло-
чинницею та просто нелюдом, не-
зважаючи на те, що мені 78 років 
і у мене не так багато здоров’я та 
сил. За весь час судових процесів 
декілька разів змінювався суддя, 
мені призначали нових адвока-
тів та навіть частково повернули 
гроші за штраф, який незаконно 
мені призначили (1637 грн не по-
вернули і досі). Я маю проблеми 
зі слухом і під час засідань не 
завжди чула, що мені говорять. 
Коли я повідомила про це суддю, 
мені просто сказали, що перене-

суть засідання до моменту, поки 
я не куплю собі слуховий апарат, 
кошти на купівлю якого я не маю. 
На суді мене слухати ніхто не хо-
тів, я не мала змоги навіть висло-
вити свою позицію. На заключно-

му засіданні винесли вирок, що 
я винна у побитті сусідки та маю 
заплатити 2134 грн за лікування 
та 3000 грн за моральну шкоду, 
яку я нібито нанесла Олені», –  
повідомила пенсіонерка.

ГОТУЄМОСЯ ДО ОСЕНІ:  
ТОП-9 продуктів, які підвищують імунітет

Через побоювання з приводу 
поширення коронавірусу, краще, 
що ми можемо зробити, – зміцни-
ти імунну систему. Прекрасний 
спосіб зробити це – включити 
у свій щоденний раціон продукти, 
які підвищують імунітет. Топ-9 
продуктів для покращення робо-
ти імунної системи з посиланням 
на HuffPost.

Червоний солодкий перець
Червоний солодкий перець – 

це джерело вітаміну С (він навіть 
кращий, ніж апельсин). Ще в ньо-
му міститься вітаміни В1, В2, В9, Р, 
РР та каротин.

Найбільша концентрація ві-
тамінів знаходиться біля плодо-
ніжки перцю, яку часто обрізають. 

Плоди солодкого перцю бувають 
трикамерними та чотирикамерни-
ми, їх ще називають чоловічими й 
жіночими відповідно. «Чоловічі» 
плоди більш жорсткі та ідеально 
підходять для салатів.

Цитрусові
Так, в перці більше вітаміну 

С, ніж в апельсині, але нехтува-
ти цитрусовими все ж не варто. 
Апельсин, грейпфрут, лимон, 
лайм, мандарин, клементин, по-
мело, бергамот (так-так, він теж 
цитрусовий) та інші цитрусові 
дадуть вірусам бій. Ще цитру-
сові багаті на вітаміни групи В й 
містять багато фітонцидів. Все це 
в комплексі вбиває або пригнічує 
ріст та розвиток бактерій.

Часник
Часник містить селен, який 

впливає на імунну систему. Ще 
в ньому є калій, кальцій, фосфор, 
вітаміни групи В і С, марганець, 
йод і фітонциди. Фітонциди за-
хищають часник від паразитів та 
бактерій, а вживання фітонцидів 
в їжу дає бактерицидний та проти-
грибковий ефекти. Багато часнику 
з'їсти не вийде – він збуджує апе-
тит та є досить гострим, що може 
нашкодити слизовій стравоходу.

Курячий бульйон
При приготуванні такого супу 

важливо знати, що чим довше варить-

ся курка – тим більше корисних влас-
тивостей переходить з неї в бульйон. 
Але це не розповсюджується на суп 
з бульйонного кубика. Чим конкретно 
корисний бульйон? Жиром. Він зні-
має біль в носоглотці, пом'якшує гор-
ло та зменшує запалення. Ще бульйон 
корисний при гастриті, тому що він 
сприяє виділенню шлункового соку.

Броколі
Броколі містить клітковину, 

кальцій, марганець, йод, фолієву 
кислоту, вітаміни А, В6 і С. Вітамі-
ну А в броколі більше, ніж в інших 
видах капусти, а кальцію в ньому 
більше, ніж в молоці. Регулярне 
вживання броколі покращує ро-
боту серця, покращує травлення, 
сприяє нормалізації процесів рос-
ту та розвитку в організмі. Але 
споживати в їжу виключно бро-
колі не можна – вони абсолютно не 
містять в собі жирів, які необхід-
но отримувати для нормального 
функціонування травлення.

Мигдаль
Мигдаль містить багато нена-

сичених жирів, які пригнічують 
запальні процеси в організмі. Ще 
мигдаль очищає кров, допомагає 
вивести жовч та пісок з нирок й 
навіть покращує стан організму 
при бронхіальній астмі.

У 100 г мигдалю міститься 67% 
магнію від добової норми, 65% 
фосфору, 26% кальцію і 15% калію. 

Їсти мигдаль потрібно обережно, 
тому що всі горіхи входять в групу 
небезпечних алергенів.

Куркума
Куркума містить вітаміни С, 

К та вітаміни групи В. Вона ко-
рисна при запаленнях. Куркума 
бореться з вірусами, нормалізує 
травлення й покращує апетит. 
Корінь куркуми зовні схожий на 
корінь імбиру і є основним компо-
нентом приправи каррі. Куркума 
досить гостра, тому вживати її по-
трібно в помірних кількостях.

Шпинат
Шпинат не просто так на-

зивають суперпродуктом. Він 
містить вітаміни А, В2, В6, К, 
омега-3 жирні кислоти, йод, 
фосфор, цинк та багато іншого. 
Важливою складовою шпинату 
є лютеїн. Він підвищує імунітет 
та захищає від ракових утворень. 
Важливо: при термічній обробці 
шпинат втрачає частину корисних 
властивостей, тому не варто його 
довго варити.

Йогурт
Йогурт містить біфідо- і лак-

тобактерії – пробіотики. Вони 
покращують роботу шлунково-
кишкового тракту, покращують 
імунітет й пригнічують алергічні 
реакції. Найбільш корисний йо-
гурт - без цукру
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Трагічна доля комдива 44-ї
Л. А. Копійченко,  

      Є. Р. Тіміряєв

Серед командирів 
славнозвісної 44-ої Ки-
ївської Червонопра-
порної стрілецької 
дивізії ім. М. Щорса 
особливе місце займає 
Ярослав Штромбах, 
чех за національ-
ністю, колишній 
унтер-офіцер Австро-
Угорської армії, воїн-
інтернаціоналіст.

Штромбах Ярослав Антоно-
вич народився 10 липня 1894 
р. у м. Лоуни, розташованому 
в Богемії колишньої Австро-
Угорської імперії, в сім’ї влас-
ника приватної друкарні. За-
кінчивши початкове училище, 
вступив до реального училища, 
одночасно захоплювався грою на 
скрипці. Допомагаючи батькові, 
знайомився зі змістом газет, які 
друкувалися в друкарні, таким 
чином залучився до робітничого 
соціал-демократичного руху.

До революційної свідомості 
було ще далеко, але дух незгоди 
вже оволодівав думками юнака. 
У комерційному училищі м. 
Пльзень піддався політичному 
впливу соціал-демократів. Дирек-
ція жорстко обмежувала участь 
студентів у політичному житті. 
Коли ж до міста мав приїхати 
відомий ліберал Томаш Масарик 
(пізніше, у 1918–1935 рр. – Прези-
дент Чехословаччини), студентам 
категорично заборонили зустріча-
тися з ним.

З початком Першої світової ві-
йни Я. Штромбаха мобілізували 
до Австро-Угорської армії. Одер-
жавши початковий вишкіл, він 
потрапив на Східний фронт у пі-
хотні війська, де брав участь у бо-
йових діях проти братів-слов’ян. 
Як і багато інших вояків, у вересні 
1915 року опинився у російському 
полоні. На початку наступного 
року він вступив до чехословаць-
кого легіону, сформованого цар-
ським урядом із військовополоне-
них чехів та словаків, що пізніше 
переріс у корпус. Маючи звання 
унтер-офіцера, служив у частині, 
що перебувала в складі резерву 
російської армії під м. Сарни.

Він уважно спостерігав за 
політичними подіями на своїй 
вітчизні. До Росії прибув Т. Ма-
сарик – голова створеної в Пари-
жі Чехословацької національної 
ради – своєрідного національно-
го уряду у вигнанні. В квітні 1917 
року він організував у Києві з’їзд 
чеських та словацьких добровіль-
них військових підрозділів Росії, зі 

складу яких пізніше сформували 
Окремий чехословацький армій-
ський корпус.

Після здійснення більшови-
ками Жовтневого перевороту че-
хословацький корпус залишався 
вірним попередньому російському 
уряду. На цій підставі його пере-
підпорядкували Чехословацькій 
національній раді і домовилися 
з новою владою Росії про його ева-
куацію до Франції через Сибір та 
Владивосток.

Н а  п о ч а т к у  1 9 18  р о к у 
Я. Штромбах став членом РКП(б). 
Чеська секція ЦК партії запро-
понувала йому їхати агітувати 
в чехословацькі легіони: він знав 
військових, а багато хто знав його. 
Ярослав погодився. У квітні 1918 
року Я. Штромбаха призначили 
командиром Чеського інтерна-
ціонального загону. Восени 1920 
року Я. Штромбах прибув у роз-
порядження 11-ої Армії РСЧА, що 
перебувала у Закавказзі, й одержав 
призначення командувати 54-ю 
бригадою. Того року в Зангезурі 
почалося повстання дашнаків. 
Члени місцевої партії «Дашнак-
цутюн» обстоювали звільнення 

вірмен від турецького ярма за до-
помогою західних держав, одно-
часно маючи на меті відрив Вірме-
нії від Радянської Росії. Повстання 
охоплювало нові райони. Для 
ліквідації повстання була органі-
зована Зангезурська ударна група 
11-ої Армії. Бригада під командою 
Штромбаха брала участь у складі 
3-ої ударної колони.

У тому ж році Я. Штромбах 
отримав у радянській столиці до-
звіл на двомісячну відпустку і ви-
їхав на батьківщину. Супроводжу-
вала його дружина Віра Іванівна, 
яка працювала в системі народної 
освіти і в той час була вагітною.

У жовтні 1918 року було прого-
лошено незалежну Чехословацьку 
Республіку. В цьому зв’язку Чеська 
народна Рада прийняла рішення, 
яким визнала вчорашнього біжен-
ця «поза законом». На прикор-
донному переході Я. Штромбаха 
зустрічав батько, на той час впли-
вовий чеський патріот. На зустрічі 
з міністром закордонних справ 
Чехословаччини Едуардом Бене-
шем той закликав Я. Штромбаха 
залишитися на Батьківщині На 
цьому наполягав і рідний батько. 

Тим часом його навіть призвали 
в чеську армію, де він прослужив 
майже місяць. На рідній землі 
Я. Штромбаха (у Північно-За-
хідній Богемії) народився його 
перший син. Незважаючи на це, 
Ярослав Антонович Штромбах 
вирішив повернутися до Радян-
ської Росії.

Надалі життя емігранта було 
пов’язано зі службою в Червоній 
Армії. З січня 1922 року він слу-
жив у Розвідуправлінні РСЧА, але 
штабна робота його не приваблю-
вала. 3 1923 року був заступником 
командира 23-ої дивізії, з 1924 – ко-
мандиром 7-ої стрілецької дивізії. 
В кінці 1928 року він – командир 
відомої 44-ої Київської Червоно-
прапорної стрілецької дивізії імені 
Миколи Щорса та начальник гар-
нізону м. Житомира.

Завдяки своїм діловим і мо-
ральним якостям Я. Штромбах ко-
ристувався значним авторитетом 
і серед цивільного населення. Нач-
дива було обрано членом президії 
Житомирської міськради і членом 
бюро Волинського окружкому 
Компартії, на ІХ–ХІ з’їздах Всеу-
країнських Рад – членом ВУЦВК.

Здавалося, що у такого ко-
мандира великі перспективи 
подальшого службового росту. 
4 грудня 1930 р. начальник 44-ої 
дивізії Ярослав Штромбах був 
викликаний у Харків до коман-
дуючого військами Українського 
військового округу – нібито з до-
повіддю про роботу. А на нього 
вже чекали в кабінеті заступника 
начальника особливого відділу 
УВО і ДПУ УСРР Кареліна, який 
зажадав від начдива детально ви-
класти на папері автобіографію 
і проходження служби в РЧСА.

Майже три місяці Штромбах 
викладав дані про себе, понад со-
тню аркушів рукописного тексту 
підшито в слідчій справі. Слід-
чий постійно намагався підвести 
Штромбаха до зізнання, що він на-
чебто є шпигуном чехословацької 
розвідки. 28 лютого 1931 р. Ярос-
лав Штромбах, не витримавши фі-
зичного і морального тиску, пише 
заяву, що, «знаходячись довгий 
час в ДПУ і усвідомивши, що моя 
завзятість і лицемірство в наданні 
мною свідчень про мою злочинну 
діяльність… ні до чого хорошого 
не призведуть, я вирішив твердо 
розкаятися у всіх здійснених і за-
думаних мною злочинних діях по 
відношенню до Радянської влади, 
а тому щиро заявляю»… І далі 
йдуть свідчення, яких добивався 
оперуповноважений особливого 
відділу УВО Бренер.

Як підтвердження причетності 
командира 44-ої дивізії до військо-
во-офіцерської контрреволюційної 
організації «Весна», 1 квітня цьо-
го ж року з’явилася доповідна за-
писка керівництва Житомирського 
оперативного сектора ДПУ УСРР 
Семенова та Рахліса, які доповіли 
про розкриття подібних органі-

зацій у Старокостянтинові, Бер-
дичеві, Коростені, Житомирі, де 
керівником був «колишній офіцер 
Австро-Угорської армії» Штромбах. 
Серед заарештованих у Житоми-
рі було 11 військовослужбовців, 2 
військкерівники і 11 цивільних осіб.

Лише 28 квітня 1931 р. уповно-
важеним слідчої групи ОВ УВО 
і ДПУ УСРР Бренером було скла-
дено звинувачувальний висновок. 
У зв’язку з цим Штромбаху було 
пред’явлено звинувачення не лише 
у шпигунстві на користь Чехосло-
вацької держави, а й в активній 
участі у вищезгаданій організації 
та керівництві такою організаці-
єю в Житомирському гарнізоні. 
Штромбах визнав себе винним.

Враховуючи, що звинувачений 
Штромбах є соціально небезпеч-
ним елементом, вирішили пере-
дати справу на суд Колегії ОДПУ 
з клопотанням про застосування 
до нього вищої міри соціального 
захисту – розстрілу. За постановою 
Колегії ОДПУ від 20 травня 1931 р. 
Штромбах Ярослав Антонович був 
розстріляний о другій годині ночі 
27 травня того ж року у Харкові.

Сім’я Штромбаха мешкала 
в Житомирі. Знайомі порадили 
дружині Штромбаха – Вірі Іва-
нівні, переїхати до своїх родичів 
у Загорськ разом з трьома дітьми – 
Ігорем, Дагмарою і Олегом. Їх дід, 
батько репресованого Ярослава 
Штромбаха, приїжджав у СРСР 
у кінці 20-х років як турист. Ону-
ки зустрічалися з ним і бабусею 
і в подальшому переписувалися 
та допомагали їм матеріально. 
Коли почалася війна, Ігор вчився 
у поліграфічному інституті і був 
евакуйований на Урал. Дагмара 
всю війну працювала шофером, 
а Олега мобілізували в армію. 
Після війни Дагмара отримала 
педагогічну освіту, а Олег, як і Ігор, 
закінчив поліграфічний інститут.

Вірячи в невинність свого чо-
ловіка, Віра Іванівна перед смертю 
взяла обіцянку в старшого сина, 
що він продовжить розшуки бать-
ка і доб’ється його реабілітації. 
У 1952 році Віри Іванівни не стало.

В грудні 1956 року Ігор Ярос-
лавович звернувся за допомогою 
у виясненні подальшої долі сво-
го батька до голови Президії ВР 
СРСР К. Є. Ворошилова. По лінії 
КДБ СРСР надійшо повідомлен-
ня: Штромбах Ярослав Антонович 
у 1931 році був засуджений на 10 
років ув’язнення і помер 20 травня 
1933 р. від «уремії нирок» під час 
відбуття покарання, що не відпо-
відало дійсності.

19 листопада 1957 року стар-
ший син Штромбаха звернувся до 
Головної військової прокуратури 
СРСР про реабілітацію батька. Ви-
значенням Військової Колегії Вер-
ховного суду СРСР № 4н – 1114/59 
від 16 травня 1959 р. справа по від-
ношенню до Штромбаха Ярослава 
Антоновича була припинена за 
відсутністю складу злочину.

Штромбах Ярослав Антонович (1894-1931)
Народився 10 липня 1894 р. у м. Лоуни (Чехія). В 

роки громадянської війни воював у частинах РСЧА. 
Нагороджений орденом Червоного Прапора. Командир 
і військком 7-ої стрілецької дивізії в Чернігові, а з грудня 
1928 р. – 44-ої в Житомирі. Член ВУЦВКІХ-ХІ скликань. 
Заарештований 4 грудня 1930 р. За постановою Колегії 
ОДНУ від 20 травня 1931 р. – розстріляний 27 травня 
1931 р. у Харкові. Реабілітований у 1959 році.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• Бригада монолітників (оплата 
від 900 до 2500 м3), садівник 
(від 12000 грн), підсобник (від 
10000 грн), сантехнік, електрик 
(від 18000 грн) на будівництво 
котеджів біля м. Київ. Житло 
надаємо. 0674071831

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ SPARTA-
BUD ТЕРМІНОВО ЗАПРОШУЄ НА 
ПОСТІЙНУ РОБОТУ В ПОЛЬЩУ: 
МОНТАЖНИКІВ, АРМАТУРНИ-
КІВ, МОНОЛІТНИКІВ, МУЛЯРІВ. 
ЗП ВИСОКА. ЛІЦ. №1196 ВІД 
22.08.2018 ВИД. МСПУ. ВСІ ДЕТ. 
ПО 0989423378,0939245686ВА-
СИЛЬВОЛОДИМИРОВИЧ

• ВАНТАЖНИК ПОТРІБЕН НА РИ-
НОК БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
НА ТЯЖИЛОВІ. ЗАРПЛАТА ВИСОКА. 
0979258369

• Водії категорії "Е" для робо-
ти на зерновозах. Авто: MAN, 
Volvo, DAF. З/п- 20 000грн, до-
бові- 200 грн. 0687982189,Сер-
гій

• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР  НА  ПО-

СТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТО-

МИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 

0678804116

• ДВІРНИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ 

РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МО-

ЛОЧНИЙ ЗАВОД. 0678804116

• КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК НА СКЛАД 

НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА 

ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗА-

ВОД. 0678804116

• МАСТЕРА  И  ПОМОЩНИКИ 

(ШТУКАТУРЫ, ПЛИТОЧНИКИ) ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-

БОТ. РАБОТА В Г. КОРОСТЫШЕВ. 

КОМПЕНСАЦИЯ  ПРОЕЗДА  ДО 

РАБОТЫ И ОБРАТНО ДЛЯ РА-

БОТНИКОВ С Г. ЖИТОМИР И ОБ-

ЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

0685091332,0959169474

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ 

РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА 

РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІ-

ЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 

7500ГРН. 0974870271

МУЛЯРИ (КАМІНЩИКИ) ПОТРІБ-
НІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БАГАТО-
ПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ В М. 
КИЇВ. ВАРТІСТЬ ЗА 1 КУБ. М. 
КЛАДКИ - 750-800 ГРН. ВАР-
ТІСТЬ ЗА 1 КВ.М. - 150 ГРН. 
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. 
0965453888

• Охоронці в м.Київ. Вахта 

30/15, 20/10, 15/15. З/п 9000 

грн.Старші зміни, з/п 500 грн/

день. Харчування, проживан-

ня за рахунок підприємства.

Консультації з працевлашту-

вання 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

РІЗНОРОБОЧІ. ЗАПРОШУЄМО НА 
РОБОТУ ЛЮДЕЙ БЕЗ КВАЛІФІКА-
ЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ НА ЗАВОДАХ ТА 
СКЛАДАХ В ЧЕХІЇ. ЗП ЄВРОПЕЙ-
СЬКОГО РІВНЯ. НАШ САЙТ - WWW.
EUROWORKCENTRE.COM.UA. 
ЛІЦ. МСПУ №1743 ВІД 6.11.2017. 
0672402228,0952885228

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

• Робота в Польщі. Всі вакансії 

безкоштовні, від прямого ро-

ботодавця. Зарплата 26000-

48000 грн. Можна без знання 

мови, навчання на місці. Тел 

в Польщі +48536012943 (+ 

viber). вКиєві:Тел.:+38096556

8181(+viber)
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Інформація щодо отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ФОП ВОРОПАЄВ ІВАН ЛЕОНИДОВИЧ має намір отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації.

Вид діяльності згідно КВЕД – 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декора-
тивного та будівельного каменю (основний).

Юридична адреса: 12504, Житомирська обл., Коростишівський р-н, місто 
Коростишів, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 28А, квартира 62.

Фактична адреса проммайданчика: Житомирська обл., Житомирський р-н,  
с. Левків, вул. Садова.

Основними джерелами утворення забруднюючих речовин є: котли, верстати 
для виготовлення бруківки, автотранспорт.

Відбуваються викиди наступних забруднюючих речовин: речовин у вигляді 
суспендованих твердих частинок – 0,331 т/рік; оксидів азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,069 т/рік; оксиду вуглецю – 0,067 т/рік; вуглецю діокси-
ду – 35,35т/рік; метану – 0,00173 т/рік, закису азоту –0,0013 т/рік; НМЛОС- 0,016т/рік.

Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря 
(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмос-
фери на межі СЗЗ не зафіксовано.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди 
можуть направлятися до Житомирської райдержадміністрації: вулиця Лесі Укра-
їнки, 1, Житомир, Житомирська область, 10003.

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46–16–60.

Інформація КП ЖОЛСЦРЗ «ДЕНИШІ»
щодо отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ЖОЛСЦРЗ «ДЕНИШІ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для санаторію (пром-
майданчик № 1) в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської 
облдержадміністрації.

Юридична адреса: 12422, Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Дениші, 
вул. Набережна,1. Фактична адреса проммайданчика № 1: 12422, Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с.Дениші, вул. Набережна,1.

На проммайданчику № 1 відбуваються викиди при роботі газових та твер-
допаливних котлів, пральні, зварювальної дільниці, кухні, кондитерського цеху, 
лабораторії, дизельгенератора, КНС, від складу паливної тріски та золи.

Відбуваються викиди, т/рік: натрію гідроокису-0,00321, оксиду вуглецю-3,96828, 
діоксиду вуглецю-2518,28, метану-0,22621, заліза та його сполук-0,0004, ртуті та 
її сполук-0,00000084, мангану та його сполук-0,0000339, суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом-6,42268, соди кальцинованої-0,00056, 
синтетичного мийного засобу «Лотос»-0,0013, оксидів азоту-3,687916, закису азо-
ту-0,079564, аміаку-0,00311, кислоти азотної-0,0000606, метил меркаптану-0,000000158, 
етил меркаптану-0,00000006, сірки діоксиду-0,0033, сірководню-0,00015, спирту 
етилового-0,002079, НМЛОС-0,002079, акролеїну-0,00321, ацетальдегіду-0,000027, 
кислоти оцтової-0,1254, хлору-0,01586.

Загальний річний обсяг викидів становить 2533,153351558 т.
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря 

(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмос-
фери на межі СЗЗ. Існуючі величини викидів від джерел забруднення ЖОЛСЦРЗ 
«ДЕНИШІ» пропонується прийняти як нормативні.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на 
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади: 10003, Житомирська 
обл., м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1. Тел.: (0412) 42-47-03.

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46–16–60.
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ТОВ «Невирівський лабрадорит», (юр.адреса: 12122, Житомирська обл., Хорошів-
ський район, с. Рижани,  вул. Кутузова, будинок  55, код ЄДРПОУ 38580872), інформує 
про отримання  висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з роз-
робки (продовженні розробки) та подальшої рекультивації Аннівського родовища 
лабрадориту та рішення про провадження планованої діяльності у Хорошівському 
районі Житомирської області.

Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлянням екології та при-
родних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 01.02.2019р. за № 
438/1-3/4-4-4133. Офіційне  опублікування відбулося  01.02.2019 року в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу 20181031856.

ПП «ТД «БЕТОН» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних 
ресурсів Житомирської облдержадміністрації. 

Адреса юридична: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, Проспект Неза-
лежності, 55-б;

Фактичне розташування родовища:  10029,  Житомирська обл., м.Житомир, 
вул. Малинська,10.

Основний вид діяльності – виробництво бетонних розчинів, готових для 
використання.

Основні джерела утворення забруднюючих речовин: склади сировини, стрічко-
вий конвеєр, цементні силоса, дизельгенератор, болгарка, зварювальний пост, печі 
обігріву типу «буржуйка».

Відбуваються викиди, т/рік: заліза та його сполук (у перерахунку на залізо) 
- 0,0042;  мангана та його сполук (у перерахунку на манган) – 0,00063; кремнію ді-
оксиду- 0,00047; речовин у вигляді суспендованих частинок недиференційованих за 
складом -2,52009; оксиду азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) -  0,0574; 
азоту (1) оксид (N2О) – 0,00015; сырки дыоксиду – 0,0235;  оксиду вуглецю – 0,04101; 
вуглецю діоксиду -38,501;  метану - 0,00075;  фторидів добре розчинних – 0,00024; 
фторидів погано розчинних -0,00056; фтористого водню – 0,00011.   

Загальний річний обсяг викидів становить  - 41,15011 т/рік. 
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря 

(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери 
на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення  
ПП «ТД «БЕТОН» пропонується прийняти як нормативні. 

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на 
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади: 10014, Житомир-
ська область, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, тел. (0412) 48 12 12  
та до ПП «ТД «БЕТОН».

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

ІНФОРМАЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Інформація щодо отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 3.5. С\Г техніка, та запчастини. 

Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУ-
ВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КО-
ПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA.  (099)2012978,  (067)6713553, 
(063)9628236

•	Ємність металева	7м3	з	поливомийної	
машини	нового	зразка,	товарний	вигляд.	
(050)6146423

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	
Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	
та	інші.	www.agrozone.com.ua	.	(050)181
1180;(097)1811011;(093)0881880.

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

•	Причепи тракторні	(самоскидні),	3ПТС-
12,	2ПТС-5,	2ПТС-4,	ГКБ-817,	зняті	з	
обліку,	товарний	вигляд.	(050)6146423.
(096)3507337

•	Техніка від	виробника:	Сівалка	(нова)	
СУПН-6(8),	УПС-6(8)-посил.рама,	2-к	при-
від.	Культиватор	(новий)	КСО,	КРН.	Дис-
кова	борона	(нова)	АГ,	Сівалка	(після	кап.
рем)	СЗ-3.6,	СЗ-5.4,	Тодак-8.	0677801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-
3.6(5.4),	Тодак-8.	Культиватор	КРН-5(6),	
КСО-4;6;8.	Діскова	борона	АГ-2.1-3.1.	
0677801439

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

•	Гіпсоплита 600х300х80,	готові	стіно-
ві	перегородки.	Доставка.	сайт:	www.
gipsoplita.com.ua	0675370409.

• П Е С О К ,   Щ Е Б Е Н Ь ,   О Т С Е В ,   РА -
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	нові	та	ремонт	
б\у	(зварювання,	заточка,	розводка).	
Якість	гарантуємо.	0962461677

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	
строгана	в	шпунт,	столярна	дошка	(об-
різна,	не	обрізна	різних	розмірів,	балки,	
крокви,	монтажна	рейка,	дошки	обрішот-
ки,	штахетні,	дерев`яні	відходи	з	пило-
рами)	з	доставкою	на	дом.	0673911769

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПО-
НАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ 
НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628, 
0677723483

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні,	піролізні,	шахтні.	
Теплоакумулятори.	Від	виробника.	До-
ставка	по	Україні.	Найкраща	ціна	без	
посередників.	http://termico.com.ua,	050
3292211,0673292211,0933292211

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	
Кредитная	карта	до	50	000	грн.	Пере-
кредитуем	ваши	кредиты	до	200	000	грн.	
0732551010,0662551010

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, 
КАМАЗ. 0969524540

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, 
ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДО-
ВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗА-
ВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опалення	

для	цехів,	виробництва,	сушильних	ка-

мер,	теплиць,	пташників,	складів,	мага-

зинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	

під	ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	

0666008784,0680450764

•	Виробництво транспортерів	шнеко-
вих,	стрічкових,	інші	від	4	000	грн./метр,	
рольгангов,	норій,	зерносушарок,	паку-
вального	обладнання.	Креслення,	ви-
робництво,	монтаж,	доставка	по	Україні.	
0960509492,landau.in.ua

•	Гранулятори 50-1000	кг/год,	екстру-
дери	зерна	40-300	кг/год,	плющилки	
зерна,	дробарки,	матриці,	ролики,	шне-
ки,	транспортери,	навантажувачі,	норії,	
змішувачі,	вібросита.	www.agrostrana.
com.ua,	0982096000,0665669663

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-
дійні,	 сучасні,	 прості.	 Сталь-4	мм,	
площа	100-300м2.	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	Купити збудник	для	чоловіків,	жінок!	
Вперше-жіноча	Віагра!	Акційна	ціна-750	
грн.-12	шт	(упаковка).	0962000369,doctor.
sells.com.ua

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

1. 4-кім. квартира з/п 149,40 кв.м., жит. пл. 39,90 кв.м. та зем. діл. пл. 0,0247 га, 
К№:1810136300:11:008:0007 за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Чуднів-
ська (Черняховського) 137/2, кв.1. Дата торгів: 02.10.2020 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №441739 (уцінено лот № 436554);

2. Нежиле прим., що складає 7/20 част. нежит. будівлі, прим. РММ з/п 534.9 
кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109. Дата 
торгів: 02.10.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №441076;

3. Жит. буд. з/п 72,83кв.м., жит. пл. 40,86кв.м. та зем. діл. пл. 0,1 га К№ 
1811:000:000:00:028:0365 за адресою: Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, 
вул. Гетьмана Сагайдачного (50років Жовтня), буд. 19. Дата торгів: 05.10.2020 09:00 
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №442031 (уцінено лот № 431872);

4. Садовий буд. з/п 32.6 кв.м жит. пл. 20.6 кв.м та зем. діл. 479,780, К№: 
1822086300:01:000:0684, пл. 0.12 га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський 
р-н, Садківська с/р, садівниче товариство “Садове”. Дата торгів: 05.10.2020 09:00 год. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №441938.

• 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

• Фермери, трактористи в Литву 
на ферму. Терміново! Особиста 
співбесіда з роботодавцем. Зп 
європейського рівня.Офіційне 
працевлаштування. Наш сайт 
- www.euroworkcentre.com.ua. 
Ліц. МСПУ №1743 від 6.11.2017. 
0672402228,0934282228

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.10. Продам Дачі 

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

2.12. Продам Ділянки в 
передмісті 

• Продам земельну ділянку 3,29 
га в Макарівському р-ні Київ-
ської області, с. Ясногородка 
(для садівництва). Поруч стра-
усина ферма. Ділянка рівна, 
вільна від будівель. Комунікації 
поруч. 0509604974,0960550655

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

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 

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

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

• 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

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

• ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНІ 
РОБОТИ; ЗАМІНА ТРУБ. ВСТАНОВ-
ЛЕННЯ БОЙЛЕРІВ ТА ОПАЛЕННЯ. 
0673482721

• Купую неліквіди. Електродви-
гуни будь-які, б/в. Трансфор-
матори силові. Редуктори та 
КіПа. Кабель силовий. Тель-
фера болгарські. Телефонні 
станції АТС, СРСР. Автомати 
та пускачі. Пропонуйте все. 
0953761020,0981794580,Олег

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

В Т РАЧ Е Н О  В І Й С Ь К О -
ВИЙ КВИТОК СЕРІЯ НК № 
5837073, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я 
ЛАГОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР 
МИКОЛАЙОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО 05.09.2020Р. УСТАНОВЧІ 
ДОКУМЕНТИ ТА ДОВІРЕНІСТЬ НА РЕ-
ЄСТРАЦІЮ ПП "УКРБЕЛБУДСЕРВІС" 
,КОД ЄДРПОУ  36199664 , ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМИ.

8.24. Інше. Куплю 

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

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА
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• Юпітер може вмістити в себе 
тисячу планет розміром з нашу 
Землю. Але при цьому Сонце 
більше за цього гіганта, хоча якщо 
порівнювати наше головне світило 
з іншими зірками у Всесвіті – то 
воно виявиться неймовірно кри-
хітним. Наприклад, зірка Великий 
пес більша за Сонце в півтори ти-
сячі разів.

• Одна доба на Венері триває 
224,7 «земних» днів, тобто понад 
7 місяців.

• Венера – це єдина планета Со-
нячної системи, яка обертається 
проти годинникової стрілки.

• Ви не змогли б пройтися по 

Юпітеру, Сатурну, Урану або Не-
птуну, тому що у них немає твердої 
поверхні.

• Найвища гора, відома люди-
ні, розташована на астероїді Веста. 
Вона заввишки 22 км у висоту. Ас-
тероїд Веста – друге за масою тіло 
в поясі астероїдів між орбітами 
Марса і Юпітера.

• На планеті HD189733b постій-
но йде скляний дощ.

• Космічний простір не може 
мати ні центру, ні краю, тому що, 
відповідно до теорії відносності 
Ейнштейна, гравітація згинає весь 
простір в нескінченну криву.

• Всесвіту, ймовірно, близько 
15 млрд років, але оцінки вчених 
коливаються.

• 98% маси всіх об'єктів Соняч-
ної системи становить маса Сонця.

• Тривалість повного місячного 
затемнення становить 104 хвили-
ни, а от повне сонячне затемнення 
триває не більше ніж 7,5 хвилини.

• У сузір'ї Орла дослідники ви-
явили газову хмару. Як вважають 
астрономи, у ній є досить алкого-
лю, щоб випустити 400 трильйонів 
пляшок пива.

• Все золото на Землі було зане-
сене з космосу метеоритами. 

Гороскоп на тиждень 9 - 15 вересня

ОВЕН
Ваша емоційність 

і  нервозність  цього 
тижня просто зашкалювати-
ме. Подумайте, перш ніж щось 
сказати.

ТЕЛЕЦЬ
Аби уникнути кон-

фліктів і  протиріч, 
уважно слухайте співрозмов-
ників. Не поспішайте, а дійте 
згідно плану.

БЛИЗНЮКИ
Період сприятливий 

для вирішення питань 
у діловій сфері і особистому 
житті. Можлива зустріч з лю-
диною з минулого.

РАК
Вас можуть ошу-

кати, тому перед під-
писанням важливих 

паперів заручіться підтримкою 
спеціаліста.

ЛЕВ
Чим менше емоцій 

ви проявлятимете на 
цьому тижні, тим сприятли-
вішим він буде. Приділіть час 
сім`ї і коханій людині.

ДІВА
Сприятливий пері-

од у всіх розуміннях. 
Уникайте незапланованих ви-
трат, це негативно вплине на 
подальший стан.

ТЕРЕЗИ
Досяг нете гармо -

нії у багатьох сферах. 
Вдасться усунути протиріччя 
і налагодити відносини з бать-
ками і дітьми.

СКОРПІОН
У погоні за задово-

леннями постарайтеся 
не зіпсувати стосунки. Займіть-
ся краще зміною чи покращен-
ням методів роботи.

СТРІЛЕЦЬ
Час для нових ро-

мантичних знайомств 
настав. Активніше долучайтеся 
до громадського життя – отри-
маєте задоволення.

КОЗЕРІГ
Період нелегкий, 

але продуктивний у фі-
нансовому плані. Може-

те зустріти перешкоду, якщо 
імпульсивно реагуватимете.

ВОДОЛІЙ
Ви опинитеся у цен-

трі уваги, усі прислу-
хат им у т ьс я  до  вас . 
Займіться спортом, це 

вас збадьорить і надасть сил 
і енергії.

РИБИ
Як що не  можете 

стримувати себе, краще 
не починайте серйозну 

розмову. Можливий несподі-
ваний поворот у відносинах 
з колегами.

Цікаві факти про космос

Якщо й існує 
щось, для чого 
справді потрібен 
інтернет, так це для 
того, щоб дізнавати-
ся про новітні засоби 
по догляду за шкі-
рою і знайомитися 
з ключовими інгре-
дієнтами кожного 
лосьйону і крему.

Британський Vogue пред-
ставив 10 інгредієнтів, які най-
частіше з'являються в запитах 
Google в цьому році.

Вітамін С
Потужний антиоксидант, 

що захищає шкіру від зовніш-
ніх агресорів на кшталт забруд-
нення – вітамін С. Він посилює 
вироблення колагену, освітлює 
і вирівнює тон шкіри. Нанесіть 
його вранці і ввечері після очи-
щення шкіри.

Ретинол
Від розгладження тонких 

зморшок і звуження пор до 
допомоги в боротьбі з акне 
і поліпшення текстури шкіри, 
ретинол (або вітамін А) сприяє 
оновленню клітин і виробленню 
колагену та є незамінним інгре-
дієнтом в догляді за шкірою, 
якщо ви налаштовані на великі 
зміни. Почніть з низького відсо-
тка ретинолу в складі, поступово 
збільшуючи його, адже спочатку 
шкіра може зреагувати навпаки. 
Нанесіть ретинол на ніч і щодня 
використовуйте SPF для захисту.

Касторова олія
Касторова олія багата на 

жирні кислоти і вітамін Е. Вона 
знімає запалення, зволожує 
і сприяє росту волосся. Актив-
но застосовується в догляді за 
шкірою і підходить для всіх 
типів волосся, але у випадку 
з проблемною шкірою її краще 
уникати.

Гіалуронова кислота
Гіалуронова кислота – це 

молекула, здатна утримувати 
вологу, в 1000 разів важчу за 
власну вагу, тому вона стане най-

кращим другом для зволоження 
і збільшення об’єму. Сьогодні 
вона входить до складу багатьох 
продуктів по догляду за шкірою, 
сприяючи її здоровому сяйву.

Сквалан
Пом'якшувальний засіб, що 

допомагає утримувати вологу 
в шкірі. Сквалан – це антиокси-
дант, який регулярно викорис-
товується в складі продуктів по 
догляду за шкірою.

Саліцилова кислота
Схильні до акне? Саліцилова 

кислота – ваш найкращий друг. 
Бета-гідроксидна кислота про-
никає в пори і відлущує шкіру, 
позбавляючи її від мертвих 
клітин, чорних точок і запалень.

Бензоїл пероксид
Ще один засіб для тих, хто 

часто стикається із запаленнями. 
Бензоїл пероксид – інгредієнт 
з антисептичним ефектом, який 
бореться з бактеріями, що жи-
вуть на шкірі і спричиняють по-
яву прищів. Застосування бензо-
їл пероксиду може призвести до 
сухості, почервоніння і лущення, 
тому переконайтеся, що у вас є 
хороший зволожуючий крем.

Гамамеліс
Рослинний екстракт га-

мамелісу з протизапальною 
і противірусною дією давно 
використовується у продуктах, 
призначених для звуження пор 
і зняття почервоніння. Проте 
цьому інгредієнту притаманна 
в'язкість, через що він може силь-
но сушити, тому дійте обережно 
і прислухайтеся до своєї шкіри.

Ніацинамід
Небагато хто може незлю-

бити ніацинамід. Він допома-
гає звужувати пори, зволожує, 
захищає і сприяє покращенню 
кольору шкіри. І зазвичай усе 
це має важливе значення для 
її здоров'я.

Кераміди
Щоб зміцнити захисний 

бар'єр шкіри і запобігти потра-
плянню вологи, бруду і бактерій, 
включіть кераміди у свою косме-
тичку. Вони допомагають зроби-
ти шкіру гладенькою і пружною, 
надаючи їй здорового блиску.

10 засобів по догляду за 
шкірою, які найчастіше 
шукають у Google

Поради господині

9
вересня
середа

10
вересня
четвер

11
вересня
п’ятниця

12
вересня
субота

13
вересня
неділя

14
вересня

понеділок

15
вересня
вівторок
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НОВІ МУТАНТИ
Жанр: жахи, фантастика

Ніхто не знає, які можливості приховані 
в якійсь іншій людині. У кожному з нас може 
бути чимало здібностей, їх потрібно всього 
лише розкрити. Ще існує хтось більш могутній, 
ніж звичайні люди – це мутанти. У кожному із 
них закладені сили, які можуть як допомагати, 
так і руйнувати. Так на одному секретному 
об'єкті проти їх волі тримають п'ятьох юних 
підлітків-мутантів. Вони ще навіть не підозрю-
ють, яка міць у них зберігається. Але саме в 
цьому місці ці підлітки повинні розкрити свої 
надздібності на догоду тим, хто їх тримає під 
замком. Саме розуміння своїх сил допоможе 
їм здобути свободу.

ПІСЛЯ СВАРКИ
Жанр:  драма, мелодрама
«Після сварки» є продовженням 

фільму «Після», що вийшов на екра-
ни у 2019 році. Тесса у розпачі після 
усього, що їй довелося пережити через 
поведінку Хардіна. Дівчина вирішує роз-
почати нове життя, у якому не буде ані 
самого Хардіна, ані жодних згадок про 
нього. Новий колега Тревор проявляє 
до неї свій інтерес. І не лише він. Здава-
лося б, навіщо продовжувати згадувати 
Хардіна? Але забути його не так просто, 
як хотілося б. Та й сам хлопець не хоче 
залишати усе як є. Він усіма способами 
прагне налагодити стосунки з Тессою.

КІЛЕР-ПСИХ
Жанр: бойовик, комедія

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

ТЕНЕТ
Жанр: фантастика, екшн
Озброєний єдиним словом –  

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

«Хитромудрий Їжачок»
12.09  об 11.00 та 13.00

«Варварині хитрощі»
13.09 о 12.00 та 14.00

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


