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Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

320 мільйонів гривень  
за китайський замінник  

білоруським тролейбусам
с. 12-13

Чи робитимуть житомирянам  
з підозрою на коронавірус безкоштовно 
комп`ютерну томографію? с. 4 с. 3

Сергій Диняк: «Кожен голос  
за господарників – це голос 
за розвиток та перспективу 
для рідного краю»



2 Середа, 21 жовтня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Політична позиція

Безвіз для українських товарів

Українські виробники 
отримають можливість по-
стачати більше своїх товарів 
до країн Євросоюзу. В Украї-
ні почала роботу експертна 
місія, яка перевірить готов-
ність до підписання Угоди 
про оцінку відповідності та 
прийнятність промислових 
товарів. Або, як її ще назива-
ють, «промисловий безвіз».

Українські товари з європейським 
маркуванням

Сутність «промислового безвізу» в тому, 
що виробники не повинні будуть проходити 
додаткову сертифікацію своєї продукції. 
Наприклад, сьогодні, щоб вийти на євро-
пейський ринок з верстатом вартістю 10 тис. 
євро, на його сертифікацію потрібно ви-
тратити втричі більшу суму.

Після приєднання України до угоди 
ACAA (Agreement on Conformity Assessment 
and Acceptance of Industrial Products) достат-
ньо буде українського сертифікату. Водночас 
вітчизняні експортери зможуть маркувати 
продукцію знаком СЕ та вільно продавати 
її. Таким чином знімається один з бар’єрів 
доступу наших товарів на зовнішні ринки.

За словами заступниці голови парла-
ментської фракції «Слуга народу» Євгенії 
Кравчук, наближення «промислового без-
візу» – справжній прорив року, який дозво-
лить вітчизняним підприємцям суттєво 
економити й підвищить їхню конкуренто-
спроможність.

«Промисловий безвіз» дуже спростить 
доступ українського бізнесу на ринки ЄС, 

зробить процес виходу на експорт швидшим 
і дешевшим, збільшить конкурентоспро-
можність наших виробників.

І нехай вас не заплутує слово «промис-
ловий». Ідеться не лише про промислові, 
а про всі нехарчові товари. І не про підпри-
ємства-гіганти, а переважно про малий та 
середній бізнес», – пояснила вона.

Уже сьогодні Євросоюз купує українські 
електродвигуни, генератори, трансформа-
тори, акумулятори, кабельну продукцію й 
навіть трамваї. Втім, у структурі експорту 
перше місце стабільно посідає продукція 
сільського господарства й харчової промисло-
вості – понад 34%. А, наприклад, машинобу-
дування складає тільки 15,6%. «Промисловий 
безвіз» повинен змінити таке співвідношення. 
За даними Кабінету Міністрів, ACAA може 
охопити до п’ятої частини українського екс-
порту до ЄС, і передусім це стосуватиметься 
продукції машинобудування.

Перспектива укладання «промислового 
безвізу» передбачена Угодою про асоціацію 
з ЄС. Спершу АСАА може охопити один 
або кілька напрямів. Поступово угоду роз-
ширять на всі передбачені в ній 27 секторів. 
Вона сприятиме й розширенню торгівлі 
з іншими, неєвропейськими, країнами, адже 
підвищить імідж української продукції на 
глобальних ринках.

Україна вже провела чималу підготовчу 
роботу. Це гармонізація законодавства, інф-
раструктури якості та ринкового нагляду 
з нормами ЄС. Крім того, Верховна Рада 
ухвалила важливі закони: про остаточну 
необов'язковість стандартів (колишній за-
конопроєкт № 1068) і про ринковий нагляд 
(колишній законопроєкт № 2172). Обидва до-
кументи – результат «турборежиму» «Слуги 
народу» наприкінці 2019 року.

Однак дорога до європейського ринку 
ще довга. За словами міністра розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства 
Ігоря Петрашка, відповідність стандартам 
якості Євросоюзу залежить від оновлення 

та модернізації українських лабораторій, 
підвищення кваліфікації персоналу, надання 
якісних послуг виробникам і споживачам 
промислової продукції. Домашнє завдання 
повинні виконати й місцеві органи влади 
в Україні. Саме від них залежить бізнес-клімат 
у кожній області. А отже, й здатність місцевих 
виробників забезпечити гідну якість товарів.

Дружні стосунки України та ЄС
«Промисловий безвіз» – один із сигна-

лів позитивної співпраці, які Європейський 
Союз подав нашій країні під час Саміту 
Україна – ЄС, що відбувся на початку жовтня. 
Це розвіяло міфи про нібито погіршення 
відносин між Києвом і Брюсселем. Крім 
домовленостей про роботу експертної мі-
сії в межах АСАА, на Саміті погодили ще 
кілька важливих взаємних кроків.

Так, уже у 2021 році має набути чинності 
Угода про відкритий авіаційний простір, текст 
якої погодили ще 7 років тому. Однак робота 
над документом зупинилася через внутрішні 
технічні проблеми в самому Євросоюзі.

Брюссель погодився оновити Угоду про 
асоціацію, що було одним з головних за-
вдань команди Президента Зеленського 
в питаннях зовнішньої політики. На думку 
Києва, відносини між Україною та ЄС уже 
значно ширші за прописані в документі, 
ухваленому 2014 року.

Євросоюз підтвердив роль України як 
транзитної держави, що підвищує гарантії 
нашої енергетичної безпеки та безпеки всьо-
го європейського континенту. Крім того, ЄС 
підтримуватиме реформи в Україні, зокрема 
й фінансово. А також надасть 190 млн євро 
на боротьбу з коронакризою.

Також Саміт показав, що жодних підстав 
для скасування безвізу немає. Отже, розмови 
про запровадження жорсткіших умов в’їзду 
для українців – безпідставні.

«Ми маємо повне порозуміння, довіру – 
що дуже важливо – та надію, що вже неза-
баром ми відзначимо позитивні результати 

досягнутих сьогодні домовленостей», – сказав 
Президент Володимир Зеленський, підсу-
мовуючи Саміт Україна – ЄС.

Україна, ЄС та Брекзит
Одночасно з домовленостями про «про-

мисловий безвіз» Україна відкрила для 
вітчизняних виробників і ринок Великої 
Британії, яка перебуває в процесі виходу 
з Євросоюзу. На початку жовтня Київ і Лон-
дон підписали Угоду про політичне співро-
бітництво, вільну торгівлю та стратегічне 
партнерство. За оцінками Міністерства роз-
витку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства, це відкриє доступ до британського 
ринку для майже 98% українських товарів.

Торгові відносини активізуються після 
перехідного періоду, необхідного Великій 
Британії для виходу з ЄС. Починаючи з 2023 
року, розшириться перелік товарів, на які 
розповсюджується лібералізація. Також 
Лондон зможе встановити додаткові нульові 
тарифні квоти до наданих у межах Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС.

Цікаво, що одночасно у Великій Брита-
нії з’явиться посада спеціального послан-
ника прем’єр-міністра з питань торгівлі 
з Україною.

Успіхи України на зовнішньополітичній 
арені, підписання стратегічних угод, важли-
вих для розвитку економіки, підтверджують 
готовність команди Президента Зеленського 
виконувати передвиборчі обіцянки. По-
зитивні наслідки цієї роботи відчує кожен 
українець, але для цього потрібно, щоб 
свою частину роботи виконали регіональні 
лідери. Адже часто реформи гальмуються 
саме на рівні місцевих органів влади. Свій 
внесок у продовження реформ в Україні 
зможе зробити кожен, хто прийде на ви-
борчі дільниці 25 жовтня.

«Ми підтримуємо укладення Угоди про 
оцінку відповідності та прийнятність про-
мислової продукції (АСАА) між Україною 
та ЄС. Адаптація технічних регламентів 
і впровадження європейських гармонізованих 
стандартів дозволить підвищити конкурен-
тоспроможність продукції регіональних то-
варовиробників і стане додатковим стимулом 
для збільшення експорту промислової про-
дукції на ринки ЄС. Особливо враховуючи, 
що основною експортною групою товарів 
області є машини, механізми й електро-
технічне обладнання», – зазначає Володи-
мир Федоренко, кандидат у депутати  
Житомирської обласної ради. Р

 Володимир Федоренко, кандидат  
     у депутати Житомирської обласної ради  
     від партії «Слуга народу»
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Сергій Диняк: «Кожен голос  
за господарників – це голос за розвиток 
та перспективу для рідного краю»

Сергій Диняк – голова Жито-
мирської обласної організації 
політичної партії «Наш край».

Заява партії щодо 
голосування на місцевих 
виборах 25 жовтня

Наближається 25 жовтня – 
день голосування на місцевих 
виборах. День, який розділить 
історію України на «до децен-
тралізації» та «після децентра-
лізації».

Відтепер місцева влада по 
всій країні перебере на себе ва-
гому частину повноважень, від-
повідальності та бюджету. І від 
того, хто прийде до влади, буде 
залежати благополуччя кожного 
конкретного регіону, міста чи гро-

мади. А це означає, що й кожного 
конкретного громадянина.

Уже зараз зрозуміло, що від 
того, кого українці оберуть до 
своєї місцевої влади, буде від-
повідно або розвиватися, або ж 
занепадати їхній рідний край.

Кожен із нас може пересвід-
читися в якості роботи своєї 
місцевої влади, просто вигля-
нувши у вікно чи вийшовши на 
вулицю. Непрацююча ливнева 
каналізація, розриті аварійні 
труби, захаращені сміттям дво-
ри, облізлий асфальт, повалені 
буревієм дерева. А ще – пере-
вантажена медична система, 
яка ось-ось не зможе лікувати 
всіх, хто цього потребує.

Тож важливо, щоб україн-
ці не обдурили самих себе та 

обрали не телевізійних бала-
кунів, а справжніх господар-
ників, які будуть піклуватися 
за свій край.

До голосування на місцевих 
виборах лишилися лічені дні. 
Але вже зараз зрозумілі лідери 
цих перегонів.

Результати 
Соціологічного центру 
«Громадська думка» 
свідчать, що партія  
«Наш край» проходить  
до більшості місцевих 
рад всіх рівнів.

«Громадська думка» опри-
люднила моніторинг рейтин-
гових показників політичних 

партій у межах дослідниць-
кого проєкту «Електоральні 
уподобання жителів регіонів 
України напередодні місцевих 
виборів 2020».

Вид дослідження – про-
блемно-параметричне, вибір-
ка – квотна регульована. Разом 
із рейтингом на стартовому 
етапі виборчих перегонів де-

тально вивчалася соціальна 
база та електоральний ресурс 
широкого спектра політичних 
структур.

Соцопитування підтверджу-
ють, що «Наш край» впевнено 
підходить до голосування.

Дані Соціологічного цен-
тру «Громадська думка»: 
https://www.facebook.com/
gromadska.dumka

Кожен голос за госпо-
дарників – це голос за 
розвиток та перспективу 
для рідного краю, голос за 
реальну роботу та піклу-
вання, голос за справжні 
результати роботи!

Обирайте тих, хто буде 
дбати за ваш дім, вашу вули-
цю, ваше село чи місто, вашу 
область, ваш рідний край! 
Обирайте господарників, а не 
господарів та слуг!

Голосуй за «Наш край» 
у кожному бюлетені!

Політична позиція

Р
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Чи робитимуть житомирянам з підозрою на 
коронавірус безкоштовно комп'ютерну томографію?

Світлана Цимбалюк

Відтепер пацієнти 
з підозрою на коро-
навірусну інфекцію 
зможуть безкоштовно 
зробити комп'ютерну 
томографію та рент-
ген. Про це під час 
брифінгу заявив мі-
ністр охорони здоров'я 
Максим Степанов.

Міністр зазначив, що ці послу-
ги увійшли до так званого «ковідно-
го пакету» і для того, щоб зробити 
безкоштовно комп'ютерну томо-
графію чи рентген, потрібне лише 
направлення від сімейного лікаря.

«Взагалі комп̀ ютерна томогра-
фія і, тим паче, рентген внесені до 
"ковідного пакету". Для пацієнта 

проведення комп’ютерної томо-
графії та рентгену при підозрі 
на COVID-19 безоплатні. Якщо є 
відповідне направлення сімейно-
го або лікуючого лікаря, людині 
цю послугу повинні надати без-
оплатно», – підкреслив Максим 
Степанов.

Що таке «ковідний пакет»
«Ковідний пакет» – це ме-

дичні послуги, які безкоштовно 
надаються пацієнтам із підозрою 
на коронавірус. У «пакеті» пе-
редбачені кошти на лікування 
хворих, діагностику та виплату 
зарплати лікарям. Також за ці 
кошти лікарні можуть придба-
ти ліки та матеріали для ліку-
вання хворих. До такого пакету 
входить, зокрема, первинний 
огляд пацієнта, тестування на 
коронавірус, аналізи, киснева 
підтримка, підключення паці-
єнтів до апаратів ШВЛ та ЕКМО, 
проведення консультацій лікаря-
ми інших спеціальностей тощо.

Чи дійсно все так,  
як нам обіцяють?

Як зазначає заступник місь-
кого голови Марія Місюрова, на 
сьогодні ці послуги будуть безко-
штовними лише для тих пацієн-
тів, які надходять на стаціонарне 
лікування до відділення.

«Безкоштовно зможуть зро-
бити КТ лише ті пацієнти, які 
надходять у наші лікарні. На 
сьогодні комп'ютерний томо-
граф є у 1-й лікарні, а рентге-
нологічне обладнання є у 1-й, 
2-й і дитячій лікарнях, але його 
роблять тільки за показами. 
Тому КТ будуть робити лише 

тим пацієнтам, які будуть по-
ступати у лікувальний заклад», – 
зазначила Марія Місюрова.

Однак у своїй промові Мак-
сим Степанов наголошує на тому, 
що якщо пацієнту із симптома-
ми коронавірусу відмовляють 
у безкоштовному КТ чи рентге-
ні і вимагають кошти, потрібно 
обов'язково повідомляти про це 
у відповідні відомства. Кожним 
таким випадком будуть займа-
тися особисто та проводити 
роз'яснювальну роботу.

«Вам зобов'язані надати допо-
могу безкоштовно. Якщо такого не 
трапляється, у нас є відповідний 
контакт-центр Національної служ-
би здоров'я України, її номер 16–77, 
або можете залишити офіційну 
скаргу в розділі "Громадянам" 
на сайті Національної служби 
здоров'я. Ми розбираємося з кож-
ним таким випадком і відразу ви-
будовуємо механізм, щоб більше 
такого не відбувалося», – пояснив 
очільник відомства.

Не забудьте 
перевести 
годинники 
в день виборів  
на годину назад!

Незважаючи на те, що в Раді запропонували скасу-
вати переходи на зимовий і літній час для «зміцнення 
оборони», у багатьох країнах світу у 2020 році двічі на 
рік переводять час на годиннику: навесні з зимового 
на літній (на годину вперед), а восени навпаки – з літ-
нього на зимовий (на одну годину назад).

Українці переведуть годинник в останню неділю 
жовтня – з 24 на 25 жовтня 2020 року о 04:00. Стрілки 
переводяться на годину назад! Відповідно українці 
відпочинуть на годину довше.

Всього ж переведення годинників 2020 відбувається 
у 71-ій країні світу, включно з Україною. Цього року пере-
хід на зимовий час відбудеться у день місцевих виборів, 
тому потрібно уважно стежити за часом цього дня.

Відзначимо, що дана процедура проводиться для 
того, щоб заощадити електроенергію, приблизно на 
1–3%. Багато країн вже відмовилися від такої прак-
тики, але Україна поки що не скасовує традицію.

Житомирські школі підуть на канікули 
у зв’язку з місцевими виборами

Валерія Наумова

У Житомирі школя-
рі підуть на канікули 
з 25 жовтня до 1 листо-
пада.

Відповідне рішення затвердили на 
позачерговому засіданні міської комісії 
з питань техногенно-екологічної без-
пеки й надзвичайних ситуацій.

Попри чутки про те, що школи та 
виші Житомира підуть на карантин 
з 15 жовтня, у міській раді все ж зазна-
чають, що навчання продовжується 
в звичайному режимі за винятком ка-
нікул у зв’язку з місцевими виборами.

«У нас було засідання комісії з пи-
тань техногенної та екологічної безпеки, 
і ми вирішили, що діти навчаються 
до 19–21 жовтня включно. Тому що 
з 22 жовтня ми повинні звільнити при-
міщення для того, щоб могли працю-
вати виборчі дільниці.

Поки що ми проводимо моніторинг 
ситуації, і наразі ситуація у закладах 
загальної та середньої освіти дозволяє 
дітям навчатися. У дитячих садочках 
у нас ситуація задовільна, тільки дві 
групи пішли навчатися дистанційно, 
тому що захворіли вихователі. Але на 
сьогодні по місту лише 9 дітей хворіє 
на COVID-19», – зазначає заступниця 
міського голови Марія Місюрова.

На сайті Житомирської міської 

ради з’явився порядок рекомендацій 
з метою запобігання поширенню за-
хворюваності серед населення Жи-
томирської міської ОТГ на COVID-19 
щодо здійснення організаційних та 
практичних заходів з підготовки та 
проведення місцевих виборів в період 
дії карантинних обмежень.

�� Комісією вирішено, що 
департамент освіти Житомир-
ської міської ради рекоменду-
ватиме:

1) керівникам закладів загальної 
середньої освіти переглянути струк-
туру навчального року та визначити 

час канікул з 25 жовтня по 1 листо-
пада 2020 року;

2) у закладах загальної середньої осві-
ти, в яких будуть розміщені виборчі діль-
ниці, забезпечити тривалість освітнього 
процесу до 21 жовтня 2020 року включно. 
У період з 22 по 23 жовтня 2020 року 
(до 24 жовтня 2020 року – шестиденний 
тиждень) забезпечити освітній процес за 
технологіями дистанційного навчання;

3) у закладах дошкільної освіти, 
в яких будуть розміщені виборчі діль-
ниці, організувати освітній процес з 22 
по 26 жовтня 2020 року у дистанційній 
формі, без перебування дітей в закладі 
дошкільної освіти.
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Відновлення Нового бульвару у Житомирі йде повним 
ходом: з бюджету міста виділили 19 млн гривень

Марія Кравчук

З 1 жовтня у Жито-
мирі розпочали ре-
конструкцію Нового 
бульвару – поставили 
огорожу.

Вже з 5 жовтня мала розпоча-
тися реконструкція. На Новому 
бульварі почали демонтаж старого 
покриття. Також підрядник почав 
зрізати старі дерева та кущі, ви-
далення яких попередньо погодив 
виконавчий комітет.

На сьогодні реконструкція йде 
повним ходом, навіть археологів 
залучили. Кажуть, у старій части-
ні міста є ймовірність випадково 
знайти історичні артефакти. Дого-
вір з ДП «Охоронна археологічна 
служби України» уклали на суму 

89 тис. 779,41 грн.
У європейських країнах це 

звичайна практика, коли при 
будь-якому будівництві присутні 
археологи, які тільки наглядають 
за ходом проведення робіт, оскіль-
ки будівельники знімають лише 
верхній шар, а не розкопують те-
риторію повністю. Присутність ар-
хеологів досить логічна, оскільки 
у містах з тисячолітньою історією 
археологічні знахідки трапляють-
ся досить часто.

«Об’єкт перебуває в історич-
ному ареалі, і тому необхідно, 
щоб на об’єкті безпосередньо на 
земляних роботах були присутні 
археологи. Вони тільки нагля-
дають, оскільки будівельники 
знімають лише верхній шар. 
Можливо, на тій території є 
якісь артефакти. Ми ж не зна-
ємо, що на цьому місці було 500 
чи 1000 років тому. Археологи й 
залучаються на випадок, якщо 
будуть знайдені будь-якого роду 

історичні знахідки, і вони могли 
це одразу зафіксувати. На даний 
час ще нічого не знайшли», – за-
значає директор міського управ-
ління капітального будівництва 
В'ячеслав Глазунов.

На даному об’єкті працюють 
3 бригади електриків, сантехніків, 
плиточників та бригада «Зеленбу-
ду», що утилізує зрізані дерева. 
Реконструкцію розпочали з роз-
ширення пішохідної частини, 
проведення земляних робіт, про-
кладання кабелів для освітлення 
території та водопровідних труб.

Посадовець зазначив, що 
сквер не відновлювався ще 
з 70-х років: «Останній раз ре-
конструкція Нового бульвару 
проводилась 30 років тому. Така 
реконструкція потрібна, бо навіть 
більшість дерев тут в аварійному 
стані. Плануємо розширити зони 
відпочинку, замінити покриття, 
встановити нове освітлення, озе-
ленити місце, встановити відео-

нагляд. За проєктом на території 
підрядник має посадити 20 нових 
дерев та 500 кущів».

«На реалізацію цього проєкту 
з міського бюджету було виділено 
19 мільйонів гривень», – також за-
значає В'ячеслав Глазунов.

«Повністю завершити рекон-
струкцію планують у березні 
2021 року, але якщо сприятимуть 
погодні умови, виконати роботи 
можуть до кінця цього року. За-
галом проєкт розділили на три 
ділянки», – пояснив посадовець.

Увага, батьки! У Житомирі «закладчики» 
розповсюджують наркотики на території шкіл

Валерія Наумова

Наркотики в школах –  це 
реальна проблема, мовчати 
про яку означає дозволити го-
ре-бізнесменам калічити долі 
підлітків. Численні графіті з по-
силаннями на телеграм-канали 
та сайти, де можна замовити 
безліч різноманітної гидоти, – 
все це, нікуди правди подіти, є 
у Житомирі.

На превеликий жаль, біль-
шість підлітків стають дотичними 
до наркотиків не самовільно: за 
компанію з друзями, з цікавості, 
чи банально від незнання наслід-
ків, але, окрім таких випадків, є 
ще чимало ситуацій, коли діти 
куштували наркотики, не знаючи, 
що це таке.

З огляду на те, що кожна лю-
дина особлива і має індивідуальне 
сприйняття світу, а підлітки – це 
завжди ще ті авантюристи, котрі 
вивчають світ і бажають знати 
абсолютно все, часто так звані 
«закладчики» залишають на 
парканах шкіл, дитячих садочків 
та ігрових майданчиків заклад-
ки з наркотичними речовинами. 
Чому таке допускається і не контр-
олюється у Житомирі – велике 
питання.

Ось черговий випадок, який 
доводить, наскільки незахище-
ним є молоде населення нашого 
міста, адже натрапити на заклад-

ку, що може знищити життя, – 
може будь-хто.

На огорожі школи № 12 у Жи-
томирі підліток знайшов дивний 
синій квадратик, міцно запако-
ваний. Проте вчинив розумно та 
по-дорослому: приніс додому, аби 
показати батькам знахідку.

Мама хлопчика, розгорнувши 
запаковане, була в серйозному 
шоці. Усередині синьої клейкої 
ленти був пакетик з білою нар-
котичною речовиною.

Жінка не розгубилася і запи-
сала звернення до інших батьків, 
аби вони були обачнішими та 
пояснювали дітям, що натрапити 
на подібну гидоту може кожен, 
але потрібно пам’ятати про не-
безпеку.

«Приходить моя дитина зі 
школи, каже:”Мам, я не знаю, 
як ти до цього поставишся, але є 
що розповісти тобі… Ми з друзя-
ми лазили на турніках, гралися, 
і я знайшов біля школи заклад-
ку“», – розповідає Дар’я Велібеєва 
у відео, яке опублікувала на своїй 
сторінці у фейсбук.

«Я багато чула про них, але 
ніколи не бачила на власні очі, – 
продовжує жінка, – ось цей неве-
ликий заверток на магнітику. Це 
висить на шкільному паркані, це 
знайшов мій син, якому 10 років. 
Розгорнули і всередині – білий по-
рошок, що за речовина – я не знаю. 
Будь-яка інша дитина з цікавості 
могла взяти це і скуштувати».

На жаль, дійсно будь-хто міг 
знайти подібне, і не відомо, які 
були б наслідки.

Батькам – обов’язкові 
поради, як говорити 
з дітьми про наркотики,  
щоб не потрапити в біду:

• Поясніть дитині, що нарко-
тики – це отрута, яка може зруй-
нувати життя. У нашому суспіль-
стві наркотики романтизуються. 
Ми бачимо це у фільмах, піснях 
(особливо сучасних виконавців, 
яких так люблять слухати підліт-
ки). Нічого «кайфового» та крутого 
у вживанні такої гидоти немає. 
Поясніть, що людський організм 
насправді не готовий до сприйнят-
тя хімічних речовин і мозок може 
відреагувати непередбачувано. 
Крім того, може випрацюватися 
посилена залежність;

• Проводьте більше часу з ді-
тьми. Цікавтеся, як вони прово-
дять вільний час, з ким;

• Спостерігайте за станом ва-
шої дитини. Якщо ви помітили 
в поведінці підлітка щось дивне, 
проведіть бесіду, а в разі потреби 
зверніться до психолога та прове-
діть обстеження організму. Звер-
ніть увагу на такі ознаки: часто 
розширені зіниці, різке схудення, 
стомлений та «пустий» погляд, 
постійне безсоння, надмірна ак-
тивність, апатичність, проблеми 
з пам'яттю, часті довгі прогулян-

ки, які переростають 
у фрази «я залишуся 
у друга/подруги»;

• Відслідковуйте 
соціальні мережі. 
Часто підлітки там 
розповідають про 
своє життя, пробле-
ми та інтереси.

Звісно, робити 
це надто нав’язливо 
не потрібно, тільки 
у разі, якщо дитина 
дійсно різко змінила-
ся в негативну сторо-
ну без причини. Не 
варто забороняти ночівлі у друзів, 
якщо немає вищеперерахованих 
факторів щодо фізичного та емо-
ційного стану.

Говоріть з дітьми, як з доросли-
ми. Покажіть фільми, де розкрита 
тема наркотиків та наркотичної 
залежності. Більше приділяйте 
часу малечі та створюйте усі умо-
ви для того, щоб у дитини були 
цікаві хобі та заняття, яким вона 
хотіла б присвятити час.

Керівництво шкіл також пови-
нно контролювати, хто саме відвід-
ує територію школи. Охорона по-
винна ефективніше забезпечувати 
безпеку дітей у закладах освіти.

Коментарі щодо цієї ситуа-
ції, звісно, були різко негативні, 
адже це велика проблема, яку не 
контролюють.

Чи вживатиме поліція заходів 
щодо контролю за такими ситуаці-

ями та затриманням тих, хто розпо-
всюджує отруту, журналісти редакції 
«20 хвилин» дізнавалися у керівниці 
відділу комунікації поліції Жито-
мирської області Алли Ващенко.

«У конкретно цьому випадку 
заходи проводяться, але вони 
не можуть бути публічними. 
Якщо інформація щодо загаль-
ної ситуації – то ми її регулярно 
публікуємо на сайті поліції: кого 
викривають, скільки викривають, 
і практично щодня ми подаємо 
інформацію саме щодо незакон-
ного обігу наркотиків», – зазначила 
Алла Ващенко.

Отже, будьте уважними та го-
воріть з дітьми на таку неприємну 
тему, як наркотики, тому що ніхто 
не захищений від горе-ділків, які 
розповсюджують отруту по Жито-
миру, і, на жаль, ніхто не знає, де 
її знайдуть наступного разу.
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Житомирський окружний адмінсуд почав  
розглядати позов про визнання протиправними дій  
та бездіяльності чиновників Житомирської міськради

Руслан Мороз

У вівторок, 20 жов-
тня 2020 року, по-
чався розгляд адмі-
ністративної справи 
№ 240/9401/20 за позо-
вом громадської ор-
ганізації «Громадська 
оборона» до Жито-
мирської міської ради 
про визнання проти-
правними дій та безді-
яльності чиновників 
міської ради.

Традиційно представники 
Житомирської міськради були по-
відомлені належним чином про 
проведення судового засідання, але 
вирішили не з'являтися на нього. 
Замість цього вони надіслали листа 
за підписом директора юридичного 
департаменту міської ради Є. Чер-
ниша з клопотанням проводити за-
сідання за відсутності представника 
міськради та взагалі з проханням 
закрити провадження.

Але судове засідання почалося, 
та було досліджено відеоматеріали, 
надані представником громадськос-
ті, а саме ГО «Громадська оборона». 
Суд дослідив всі відеоматеріали, 
де було зафіксовано порушення 
статуту громади міста Житомира, 
регламенту проведення сесій місь-
кої ради та діючого законодавства.

Нагадуємо, що раніше до 
Житомирського окружного адмі-

ністративного суду було подано 
позовну заяву стосовного того, що 
Житомирською міською радою 
ігнорується розгляд пропозицій 
за результатами проведених гро-
мадських слухань від 26.12.2019 р., 
які відбулися відповідно до роз-
порядження міського голови від 
13.12.2019 року № 1254 «Про про-
ведення громадських слухань», які 
підлягають обов’язковому розгляду.

На думку представників ГО «Гро-
мадська оборона», бездіяльність або 
протиправні дії з боку Житомир-
ської міської ради щодо ігнорування 
розгляду громадських слухань по-
рушують всі принципи місцевого 
самоврядування, права жителів те-
риторіальної громади та статут Жи-
томирської міської ОТГ. Пропозиції, 
викладені в результаті громадських 
слухань, вже частково втратили свою 
доцільність, у зв’язку з тим, що Жи-
томирська міська рада їх просто не 
розглядала. Такий саботаж міською 
радою є неприпустимим і не має 
місце у правовій державі.

Саме до ГО «Громадська обо-
рона» за правовою допомогою 
неодноразово звертались жителі 
мікрорайону «Міськмолзавод» 
стосовно незаконного будівництва 
АЗК по проспекту Незалежності, 
29. При цьому за позовами ГО «Гро-
мадська оборона» розглядаються 
в адміністративному судочинстві 
справа № 240/7108/20 щодо визна-
ння будівництва АЗК по проспекту 
Незалежності, 29 у м. Житомирі 
незаконним, яке створює небез-
пеку довкіллю, а також справа 
№ 240/3807/20 щодо протиправних 
дій з боку депутатів Житомирської 
міської ради, які порушують ре-
гламент, виймаючи свої картки під 

час голосування, що показує їх від-
сутність у судовій залі.

Під час останньої сесії міської 
ради взагалі стався кричущий ви-
падок, коли міський голова Сергій 
Сухомлин відмовився оголосити 
рішення, за яке повинні були про-
голосувати депутати, а потім, коли 
голосів не вистачило, переніс роз-
гляд питання на кінець сесії без 
повідомлення зацікавлених осіб, 
як цього вимагає законодавство та 
статут громади міста Житомира. До 
речі, депутати особисто приймали 
цей статут, який зараз так відверто 
порушують.

Про скандал на сесії наше ви-
дання писало в минулому номері, 
тому повторювати немає сенсу.

Але нагадаємо, що у позовній 
заяві йдеться про вимоги визнати 
«дії та бездіяльність Житомирської 
міської ради щодо нерозгляду 
пропозицій за результатами про-
ведених громадських слухань від 
26.12.2019 року, проведених відпо-
відно до розпорядження міського 
голови від 13.12.2019 року № 1254 
«Про проведення громадських 
слухань» протиправними та 
зобов’язати Житомирську міську 
раду невідкладно розглянути ці 
пропозиції.

Після судового засідання, яке 
відбулося 20 жовтня, суд перейшов 
до письмового розгляду справи, 
який може тривати ще два-три 
тижні. Але складається враження, 
що після виборів 25 жовтня, коли 
існуючий склад міськради буде 
змінено на новообраний, розгляд 
цього питання перейде в перма-
нентну фазу і, хто саме вже буде 
нести відповідальність за злочини 
попередників, невідомо.

Що б змінили житомиряни,  
якби стали міським головою: ОПИТУВАННЯ

Валерія Наумова

До місцевих виборів залиши-
лося менше тижня. Передви-
борча агітація, численні борди 
зі знайомими обличчями, і все 
той же Житомир: місцями ком-
фортний, а місцями не дуже…

Житомиряни –  це творчі, 
сміливі та завзяті люди, котрі 
в повсякденному житті мають 
безліч ідей, як покращити не 
лише своє життя, а й життя 
свого міста.

Журналісти редакції «20 
хвилин» дізналися у містян, що 

вони хотіли б втілити у життя, 
якби обіймали посаду мера, 
і ось що ми почули…

«Поставити толкову люди-
ну на місце голови – і була б інша 
справа. У нас місто затишне, 
комфортне для життя. Я б пе-
редусім зробив достойну інфра-
структуру, завод по переробці 
сміття. Та тут багато питань 
на га льни х,  на с пра вд і  треба 
толкових людей…», – зазначає  
Микола, 34 роки.

«У нас, крім Михайлівської, 
немає сучасних і гарних вулиць. 
Звісно, треба з цим щось роби-
ти, покращувати умови не лише 

в центрі, а і в мікрорайонах 
і взагалі – по місту. Озеленення 
треба, а то вирізають постійно 
дерева, і стоять лише стовпи. 
Так само осучаснити місця від-
починку, як зараз набережну. 
Тоді була б інша справа. Зараз ми 
лише ходимо по колу. Ніби щось 
робиться, але насправді ми не 
бачимо результат», – коментує 
Катерина, 28 років.

«Я б однозначно навела по-
рядок в освіті, в медицині, осо-
бливо в медицині… Ви бачили 
якість нашої медицини? Інколи 
страшно, що в лікарні зроблять 
тільки гірше. Я не хочу, щоб так 

було в моєму місті, де я народи-
лася, виросла, де ростуть мої 
діти. Освіта так само. Мої діти 
ходять до школи: 3 і 7 клас. Осві-
та, яку вони отримують, чесно 
кажучи, неефективна, тому до-
датково ще маємо репетиторів. 
Я б хотіла, щоб не лише у Жи-
томирі, а і на рівні всієї країни 
освіта була якісна та корисна, 
як от за кордоном», – ділиться 
Марго, 41 рік.

«Більше розважальних закла-
дів, місць, де молодь могла б ре-
алізувати свої таланти. Більше 
закладів, де можна навчитися 
чомусь цікавому, розвитку. Та-

кож окремо хотілося, щоб були 
місця, де молодь могла б вла-
штовувати зустрічі, тренінги, 
виставки та інші корисні заходи. 
У нас у місті поки що такого не-
має, але все ще попереду», – на-
голошує Аліна, 20 років.

«Нормальні умови життя 
для всіх. Якщо щось треба допо-
могти – щоб допомагали. А не ці 
депутати сидять, що вони ро-
блять? До них роками пишеш, 
і ніякої допомоги. Якби я був 
мером, то я б контролював, чи 
виконують вони свої обов’язки, 
а якщо ні, то до побачення», – ко-
ментує Євгеній, 53 роки.
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Як не помилитися із вибором та обрати  
до місцевих рад чесних та принципових депутатів

Сьогодні ми по-
спілкувалися на таку 
тему із відомим у міс-
ті Житомирі право-
захисником Романом 
Гуртовенком.

�� Романе Михайловичу, 
у грудні 2019 року ви зайшли 
у депутатський корпус Жи-
томирської міської ради. До 
цього ви судилися за пра-
ва людей, в тому числі із 
міською радою. Який зараз 
Ваш погляд уже зсередини 
міської ради, чи задоволені 
ви роботою депутатського 
корпусу?

– Я завжди був і залишаюся 
відвертим із громадськістю, тому 
і зараз приховувати нічого не буду. 
Чинний депутатський корпус місь-
кої ради здебільшого представляє 
собою «клуб за інтересами», у яко-
му депутати ділять між собою міс-
то та усі ресурси міста, як шматки 
пирога. Є звичайно і порядні депу-
тати, але таких меншість. В осно-
вному в раді засідають так звані 
«господарники» – представники 
великого бізнесу, які прийшли 
до міської ради вирішувати свої 
майнові питання. Хтось «спеціалі-
зується» на отриманні у власність 
майна із комунальної власності 
міста, хтось на виділенні і освоєнні 
коштів із бюджету, інші роблять 
все одночасно. Є депутати, які 
через схему «оренда – поліпшен-
ня – викуп» привласнили кілька 
сотень об’єктів міста. Сам процес 
приватизації взагалі є звичайним 
явищем, однак, маючи мандат 
депутата, ці особи знецінюють ті 
об’єкти, які приватизують, їм за-
тверджують поліпшення, яких не 
було, узгоджують ціни для викупу, 
які в рази є меншими, ніж ринкові. 
Місто розкрадається шаленими 
темпами, і це у керівництва міста 
вважається нормою. Багато при-
міщень незаконно відбирається 
у власників багатоквартирних 
житлових будинів та виставляється 
на приватизацію. Зокрема, у мене 
багато таких судових справ, у яких 
я через суди повертаю зазначені 
приміщення їхнім законним влас-
никам – співвласникам квартир 
у житлових будинках.

�� Але ж існує частина 
містян, які вважають, що 
чинна влада робить, як 
вони кажуть, хоч щось для 
розвитку міста, адже у по-
передні роки не робилося 
і цього.

– Тим, хто так вважає, я можу 
відповісти одне. Насправді внаслі-
док процесу децентралізації з 2015 

року місцеві громади отримали 
величезні доходи. Зараз у керівни-
цтва міст можливостей робити є 
в рази більше, ніж колись до 2015 
року. І якби розкрадання було 
меншим, наша громада жила б 
у достатку: всі ліфти, дороги, 
тротуари були б, як у Швейцарії, 
будинки були б утеплені, кому-
нікації всі нові. Насправді, щоб 
ви розуміли, за моїми оцінками, 
рівень корупції сягає 600%, лише 
1/6 частина іде на місто, інше роз-
крадається. От через таке мислен-
ня, по суті, злочинна влада про-
довжує керувати Житомиром. 
Так звані «господарники» не при-
несуть громаді жодної користі, 
оскільки вони є господарниками 
суто своєї кишені. Людям же вони 
кидають крихти, як із барського 
столу, аби люди раділи хоча б 
цьому. Потрібно розуміти, що 
у тих відносно позитивних змі-
нах, які зараз є, заслуга насправді 
не мера і не депутатів. Це заслуга 
громади, платників податків, які 
із своїх заробітних плат та інших 
доходів сплачують відрахування, 
що внаслідок децентралізації за-
лишаються у бюджеті міста. Ні 
міський голова, ні навіть депу-
тати не приносять кошти місту, 
а лише розпоряджаються ними. 
Їхнє завдання грамотно розподі-
ляти кошти та діяти в інтересах 
громади. На жаль, на практиці 
все зовсім інакше саме тому, що 
містом керують «господарники», 
а принциповим та професійним 
людям дуже складно пробити-
ся у депутати. Зазвичай вони не 
володіють настільки великими 
грошовими ресурсами або просто 
не готові вкладати великі кошти 
у передвиборчі перегони, оскіль-
ки, наприклад, посада депутата 
взагалі є неоплатною. Депутат 
місцевої ради має працювати на 
громадських засадах. Це мають 
бути чесні, принципові та про-
фесійні люди, а не господарники.

�� А конкретно Ви як де-
путат Житомирської місь-
кої ради із грудня 2019 р. що 
встигли зробити для міста?

– Увійшовши у депутатський 
корпус Житомирської міської 
ради у грудні 2019 р., я розпочав 
відкриту боротьбу за зміну сис-
теми, і цю роботу я маю намір 
продовжити. Вже зараз я зареє-
стрував ініціативи щодо створен-
ня доступу кожного громадянина 
до ухвалення рішень про розпо-
рядження коштами місцевого 
бюджету за допомогою систем 
електронного урядування, за на-
правлення коштів із бюджету на 
проведення капітального ремонту 
ліфтів, за впровадження заборони 
розташовувати небезпечні об’єкти, 
такі як АЗС, у житлових зонах та 
багато іншого. Я професійний 
правник і знаю, що необхідно 

робити для дійсно дієвої зміни 
системи. Однак майже всі мої 
ініціативи чинна влада не надто 
бажає впроваджувати, адже вони 
можуть зруйнувати корупційну 
систему міської ради та перекрити 
багатьом доступ до збагачення за-
вдяки міському бюджету.

�� Якраз відносно за-
борони розташовувати 
небезпечні об’єкти, такі 
як АЗС, у житлових зонах. 
Наскільки відомо, Ви ви-
ступили із проєктом дано-
го рішення, і це питання 
було актуальним для жи-
телів мікрорайону на Бо-
гунії, що борються проти 
АЗС компанії «Юпіджі» на 
проспекті Незалежності, 
29. Чому депутати не ухва-
лили відповідне рішення 
за Вашим проєктом, і яка 
нині ситуація із зазначеною 
проблемою?

– Даний проєкт рішення під 
час голосування не набрав необ-
хідної кількості голосів, оскільки 
депутати, наближені до С. І. Су-
хомлина, відмовилися за нього 
голосувати і просто подіставали 
свої картки для голосування. 
Саме тоді мені остаточно стало 
зрозуміло, що у міській ради при-
сутнє величезне лобі забудовника 
«Юпіджі» і багато депутатів діють 
у його інтересах, а не в інтересах 
громади.

Далі було більше. У липні 
2020 р. я був включений у ство-
рену робочу групу для вирішення 
проблемних питань, повязаних із 
цим незаконним будівництвом. 
На той час рішенням суду був 
встановлений факт незаконності 
будівництва вищезазначеної АЗС. 
31.08.2020 р. вказана вище робоча 
група, в якій я брав участь, вине-
сла ряд рішень. Зокрема, робоча 
група погодила мою пропозицію 
щодо звернення до суду з позовом 
про знесення незаконно побудова-
ної АЗС та направлення звернення 
в органи Національної поліції про 
порушення кримінальної спра-
ви проти посадових осіб міської 
ради, які причетні до видачі не-
законних містобудівних умов. 
2 вересня 2020 р. на сесії міської 
ради було ухвалене рішення за 
моєю ініціативою про направлен-
ня звернення до органів поліції. 
Проте пізніше міський голова 
просто відмовився підписувати 
згадане вище рішення, яке було 
ухвалене депутатським корпусом. 
9.10.2020 р. під час сесії міської 
ради на моє запитання про долю 
зазначеного рішення від 2.09.2020 
р. С. І. Сухомлин відповів що він 
це рішення не підписав досі 
та не збирається цього робити, 
оскільки, на його думку, 31.08.2020 

року робоча група, у якій я брав 
участь, не засідала і ніякі рішення 
не приймала. Власне кажучи, ця 
відверта брехня міського голови 
і спровокувала конфлікт між ним 
та жителями мікрорайону, який 
відбувся напередодні. Вважаю, що 
цією відвертою брехнею С. І. Су-
хомлин виказав себе, а саме те, що 
він прикриває посадових осіб, які 
незаконно дозволили будівництво 
даної АЗС всупереч нормам за-
конодавства (що встановлено рі-
шенням суду).

�� Ми переходимо до 
основного запитання: як 
виборцеві не помилитися 
із його вибором, адже, тим 
більше, ми маємо новий Ви-
борчий кодекс, який є дуже 
складним?

– Дійсно, вся суть нового ви-
борчого закону зводиться до того, 
що в депутати за задумкою зако-
нодавця повинні пройти лише ті 
кандидати, які будуть визначені 
(призначені) «прохідними» парті-
ями. Система дуже складна, якщо 
коротко, то все буде залежати від 
того, яке місце для кандидата буде 
визначене у загальному (єдиному) 
списку та у територіальному спис-
ку на конкретному окрузі. Багато 
ще буде залежати від загальної 
кількості голосів за партію, за спи-
сок від партії на окрузі, від кількос-
ті партій, які подолали 5% бар'єр, 
вирахуваної виборчої квоти та ще 
багатьох факторів. Вже зараз мож-
на сказати, що в складі майбутньої 
міської ради буде мало ідейних та 
принципових людей. Здебільшо-
го депутатами будуть обрані не 

ті, хто виграв вибори на округах. 
Так влаштований закон. Виборчі 
округи ризикують залишитися 
без обраних депутатів, а мандати 
отримають ті кандидати, кого при-
значила партія у єдиному прихо-
ваному списку, якого виборець не 
буде бачити, голосуючи на окрузі.

Але вихід є. Якщо ви симпати-
зуєте якомусь кандидату, який є 
професійним та чесним, для того 
щоб він мав шанс пройти від окру-
гу, цей кандидат має отримати 
максимум голосів конкретно за 
себе. Інакше він не матиме шансів, 
навіть будучи першим на окрузі 
за результатами голосування. На-
справді лідери прохідних партій 
давно розділили місця, хто має 
бути вашими представниками, 
і повірте, що ці призначені люди 
не принесуть вам користі, оскіль-
ки більшість з них уже інвестува-
ли у своє призначення стільки, 
скільки не заробляє пересічна 
людина за декілька років. Тому 
якщо ви хочете, щоб у міській раді 
були ті, хто дійсно відстоюватиме 
ваші інтереси, підіть на вибори 
та віддайте голос конкретно за 
того, кому ви довіряєте. Не дайте 
можливості позбавити вас вибору. 
Мобілізуйтесь для того, аби про-
вести до ради ідейних та профе-
сійних людей. Інакше ми будемо 
пожинати плоди роботи тих, кого 
нам призначили, а не ми обрали.

�� Чи балотуєтеся осо-
бисто Ви в депутати?

– Так, я є кандидатом у депу-
тати Житомирської міської ради 
від ВО «Батьківщина» по 4-му ви-
борчому округу за № 2 в списку 
від округу.
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У Коростишеві  
викрито незаконний 
гральний заклад

Коростишівська місцева прокурату-
ра здійснює процесуальне керівництво 
у кримінальному провадженні за фак-
том незаконної діяльності з організа-
ції та проведення азартних ігор (ч. 1 
ст. 203–2 КК України).

У четвер, 15 жовтня, у межах досудо-

вого розслідування право-
охоронцями проведено 
санкціонований обшук у не-
законно обладнаному граль-
ному закладі, розташова-
ному на першому поверсі 
одного із багатоквартирних 
житлових будинків міста 
Коростишева, – повідомляє 
пресслужба Житомирської 
обласної прокуратури.

У ході обшуку виявлено 
та вилучено 12 планшетів, 
6 колод гральних карт, 
комп’ютерні комплектую-
чі, кейс із різнокольорови-
ми гральними фішками, 
чорнові записи тощо. До-

судове розслідування, яке проводить 
Коростишівський відділ поліції, триває, 
проводяться необхідні слідчі дії, встанов-
люються обставини скоєного злочину та 
причетні до нього особи. Наразі вирішу-
ється питання щодо накладення арешту 
на вилучене майно.

У Новоград-
Волинському двоє 
парубків пограбували 
житомирянина

Уночі 12 жовтня 18-річного хлопця, 
який гостював у м. Новограді-Волин-
ському, пограбували.

Поліцейські встановили причетних 
до злодіяння та вилучили у них чуже 
майно. Триває досудове розслідуван-
ня, – інформує відділ комунікації поліції 
Житомирської області.

Повідомлення про те, що хтось на 
вулиці кричить про допомогу, надій-
шло до поліції близько 2:50. За вказаною 
адресою прибули працівники слідчо-
оперативної групи.

Як з’ясувалось, у 18-річного жито-
мирянина двоє грабіжників відібрали 
рюкзак з телефоном, музичною колон-
кою, зарядним пристроєм, документами 
та грошима, завдавши збитків на суму 
близько 20 тисяч гривень.

Відомості про подію було внесено до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України. Опитав-
ши заявника, поліцейські отримали де-
тальний опис грабіжників та зібрали іншу 
інформацію, що й допомогло їм швидко 
встановити причетних до злодіяння.

Оперативники розшукали двох жите-
лів райцентру, віком 18 та 20 років, в яких 
і вилучили всі речі потерпілого.

Нині встановлено, що того вечора по-
терпілий гостював у знайомих у м. Ново-

граді-Волинському. Вони гуляли містом, 
а парубок пригощав друзів та випадкових 
зустрічних, у тому числі й спиртним.

«Серед його нових знайомих опи-
нилися двоє містян, які й помітили, що 
молодик має при собі значну суму гро-
шей та вартісні речі», – розповідає т. в. о. 
начальника Новоград-Волинського відділу 
поліції Андрій Гнатенко.

В якийсь момент, коли той залишився 
на вулиці сам, підбігли, штовхнули й ви-
дерли рюкзак з речами. Згодом розділили 
між собою здобич. Нині триває подальше 
досудове розслідування.

Відповідно до чинного законодавства 
грабіж, вчинений повторно за попере-
дньою змовою групою осіб, карається по-
збавленням волі на строк від 4 до 6 років.

Під вартою перебуватиме 
житель Коростенського 
району, підозрюваний 
у замаху на зґвалтування 
малолітньої

У п’ятницю, 16 жовтня, ювенальним про-
курором Коростенської місцевої прокурату-
ри забезпечено розгляд клопотання щодо 
обрання запобіжного заходу підозрюваному 
у скоєнні замаху на зґвалтування особи, яка 
не досягла чотирнадцяти років.

Ухвалою Коростенського районного 
суду особі обрано запобіжний захід у виді 

тримання під вартою, – 
інформує пресслужба 
Житомирської обласної 
прокуратури. За дани-
ми слідства, 15.10.2020, 
близько 18.00, один із 
жителів Коростенсько-
го району, перебуваючи 
у стані алкогольного 
сп’яніння, заманив до 
себе додому під при-
водом пригостити со-
лодощами малолітню 
дитину. Погрожуючи 
ножем, намагався всту-
пити у статеві зносини, 
однак дитині на допо-
могу прийшов місце-
вий житель та завадив 
скоїти злочин.

Правоохоронцями 
затримано особу на міс-

ці скоєння злочину. Також 16.10.2020 особі 
повідомлено про підозру у скоєнні кримі-
нального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 4 
ст. 152 КК України. Досудове розслідування 
у кримінальному провадженні проводить 
Коростенський відділ поліції. Процесуальне 
керівництво здійснює Коростенська місцева 
прокуратура.

Житомирська поліція: 
20 000 грн і закриваємо 
очі на вбивство

У Хмельницькому затримали старшого 
слідчого одного з відділів поліції ГУНП 
в Житомирській області за отримання ха-
бара і вимагання.

Поліцейський ви-
магав 20 000 гривень 
за сприяння в уник-
ненні кримінальної 
відповідальності за 
вбивство громадя-
нина, який не був 
у статусі підозрюва-
ного у кримінальному 
провадженні.

Копи затримали 
свого колегу після 
отримання частини 
хабара.

Санкція статті 
передбачає пока-
рання у вигляді по-
збавлення волі на 
термін від 5 до 10 

років з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до 3 років з конфіс-
кацією майна.
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Вже найближчим 
часом система БПД 
стане комфортнішою 
для клієнтів

Опубліковані Порядки обмі-
ну інформацією між Пенсійним 
фондом України, Державною 
податковою службою України та 
центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
Вже найближчим часом клієнтам 
системи БПД не потрібно буде 
самостійно збирати довідки для 
підтвердження їхнього права на 
безоплатну вторинну правову 
допомогу.

Нормативна робота Міністер-
ства юстиції та Координаційного 
центру з надання правової до-
помоги зі спрощення доступу 
до БПД завершена двома нор-
мативно-правовими актами. 
Опубліковані Порядок подання 
інформації з реєстру застрахо-
ваних осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
центрам з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
(https://cutt.ly/Ygp9oVw) та 
Порядок подання Державною 
податковою службою України 
інформації з Державного реє-
стру фізичних осіб – платників 
податків про доходи фізичних 
осіб на запити центрів з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги (https://cutt.ly/
sgp9aJ3).

«Чи це означає, що вже за-
втра кожна людина, яка звер-
неться до наших центрів, не 
буде вимушена самостійно зби-
рати довідки на підтвердження 
свого права на безоплатну вто-
ринну правову допомогу? На 
жаль, ні, оскільки попереду ще 
технічна реалізація проєкту», – 
зазначила заступниця міністра 
юстиції Валерія Коломієць.

Після технічного впроваджен-
ня цих Порядків людям не по-
трібно буде самостійно збирати 
довідки з Пенсійного фонду та 
з Державної податкової служби. 
Так, Пенсійний фонд надаватиме 
на запит центрів інформацію про 
заробітну плату (дохід, грошове 
забезпечення, допомогу, ком-
пенсацію), на яку нараховано 
і з якої сплачено страхові вне-
ски, розмір призначених пен-
сій щодо осіб, які звернулись за 
отриманням БВПД. Державна 
податкова служба надаватиме 
на запит центрів інформацію про 
доходи осіб, які звертаються за 
отриманням БВПД.

«Координаційний центр з на-
дання правової допомоги працює 
над технічним впровадженням 
реалізації обміну з урахуванням 
вимог законодавства у сфері 
захисту інформації», – зазначив 
начальник управління інфор-
маційних технологій та аналізу 
даних Координаційного центру 
з надання правової допомоги 
Ярослав Гетьманський.

КОЛОНКА

СУБСИДІЇ:  
що змінюється у новому сезоні?

У жовтні традиційно почи-
нається опалювальний сезон, 
а разом із ним – і новий сезон 
субсидій. Адже за тепло в осе-
лях українцям доводиться 
платити чималі гроші. Важ-
ливу інформацію про субсидії 
на 2020–2021 рік зібрав Центр 
громадського моніторингу та 
контролю.

Кому призначають?
За інформацією Мініс-

терства соціальної політики, 
право на отримання житло-
вих субсидій мають ті, в кого 
плата за житлово-комунальні 
послуги (ЖКП) дорівнює чи 
перевищує 20% доходів сім’ї. 
Однак ця вимога почне діяти 
тільки з наступного місяця 
після скасування карантину. 
Тож до кінця 2020 року, як 
і раніше, нормою є 15%.

Субсидія призначається 
одній із зареєстрованих в осе-
лі осіб окремо на опалюваль-
ний сезон і літній періоди. Її 
можуть оформити і ті, хто не 
зареєстрований, а фактично 
проживає у житлі. У цьому 
разі потрібен офіційний дого-
вір оренди. Єдиним винятком 
є переселенці з окупованих 
Донбасу і Криму.

Варто зауважити, що на 
субсидію не мають права 
українці, які впродовж року 
придбали земельну ділянку, 
житло, автомобіль або іншу 
річ вартістю понад 50 ти-
сяч грн. Також на компенса-

цію від держави не можуть 
претендувати боржники за 
ЖКП (у понад 340 грн), влас-
ники квартири площею понад 
120 кв. м і будинку площею 
понад 200 кв. м. І ті, хто має 
автомобіль, випущений менш 
ніж 5 років тому. Також у ка-
тегорію субсидіантів не по-
трапляють ті, хто офіційно 
не працює, не вчиться і не 
перебуває на обліку в центрі 
зайнятості.

Як оформити?
Як зазначають у Мінсоц-

політики, для багатьох отри-
мувачів субсидій допомога на 
опалювальний сезон 2020–2021 
року буде перепризначена ав-
томатично. Це стосується всіх, 
хто користувався субсидією 
в попередньому опалюваль-
ному сезоні. Автоматичного 
подовження не відбудеться 
лише у тому випадку, якщо 
отримувачі субсидії змінили 
постачальника газу і не по-
відомили про це соцслужбу.

Для тих, хто хоче оформи-
ти субсидію вперше, відомство 
пропонує такий алгоритм дій. 
Найперше звернутись із за-
явою до місцевого управління 
праці та соціального захисту 
населення. До заяви слід до-
дати довідки про доходи усіх 
осіб, які проживають в осе-
лі. Зокрема, для розрахунку 
субсидії мають значення такі 
доходи, як зарплата (після 
сплати податку на фізосіб), 

пенсія, стипендія, соцвиплати, 
допомога із безробіття, гро-
шові перекази із закордону та 
інше. Не враховуються допо-
мога при народженні дитини, 
аліменти, соцдопомога на ді-
тей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, 
а також допомога переселен-
цям. Також можна не подавати 
дохід члена сім’ї, який зареє-
стрований, але не проживає 
у квартирі чи будинку. Але за 
умови документального під-
твердження цього факту.

У зв’язку з карантином 
через коронавірус заяву і всі 
довідки можна надіслати 
поштою або завантажити 
онлайн на сайті subsidii.mlsp.
gov.ua (за наявності електро-
нного цифрового підпису).

Після розгляду заяви і до-
кументів відомство розрахує 
обсяг компенсації за оплату 
ЖКП. Субсидія дорівнюва-
тиме різниці між платою за 
житлово-комунальні послу-
ги в межах норми та обсягом 
обов’язкового платежу.

Відсоток обов’язкової пла-
ти можна вирахувати само-
тужки за формулою: серед-
ньомісячний дохід на одного 
члена сім’ї ділиться на розмір 
прожиткового мінімуму (на-
разі 2027 грн); отриманий ре-
зультат ділиться на 2, а потім 
множиться на 15%.

Перевірити надану субси-
дію можна на порталі subsidii.
ioc.gov.ua.

Яких змін чекати  
наступного року?

Цього року в неопалю -
вальний сезон компенсацію 
на оплату ЖКП щомісяця 
отримували близько 3 млн 
сімей. За весь 2020 рік за-
п ла нова но  ви т рат и т и на 
субсидії 39,3 млрд грн. У бю-
джеті на 2021 рік сума мен-
ша – 36,6 млрд грн.

Зменшення видатків на 
субсидії викликало чималий 
ажіотаж у ЗМІ та соцмере-
жах. Однак експерти закли-
кають не робити передчасних 
висновків. Адже, по-перше, 
проєкт держбюджету є по-
переднім і до його ухвалення 
суми можуть змінитись. По-
друге, на наступний рік за-
плановане зростання на 9,3% 
прожиткового мінімуму – до 
2393 грн, а також підвищення 
мінімальної заробітної пла-
ти – до 6000 з 1 січня і до 6500 
з 1 липня.

«Субсидії рахуються від-
пові д но до мож ливос тей 
громадян їх отримувати. Ми 
зараз суттєво збільшуємо 
розмір прожиткового міні-
муму, мінімальну заробітну 
плату. В умовах, коли ціни на 
енергоносії є досить низьки-
ми порівняно з попередніми 
роками, буде економія субси-
дій. Це розрахунки», – пояс-
нив міністр фінансів Сергій 
Марченко.

За словами можновладців, 
кількість субсидіантів не змі-
ниться, але для декого суми 
компенсацій будуть скорегова-
ні, з огляду на зростання їхніх 
доходів.

«Насправді субсидії  не 
скорочуються взагалі. Люди, 
які отримували субсидії на 
початку року, так само будуть 
отримувати субсидії і зараз. 
Ані розмір субсидій, ані пе-
релік осіб, які отримують 
субсидії, не скорочується», – 
зауважив голова податкового 
комітету Верховної Ради, де-
путат «Слуги народу» Дани-
ло Гетманцев.

Експерти звертають ува-
гу, що до кінця року тарифи 
на житлово-комунальні по-
слуги переважно не зрос-
туть. Зокрема, залишиться 
незмінною плата за світло 
та холодну воду. Так само не 
очікується значного подорож-
чання плати за тепло у бага-
токвартирних будинках. А ось 
тарифи на газ для абонентів 
зміняться залежно від того, 
з яким постачальником вони 
уклали договір.
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ШАНОВНІ ПОЛІСЯНИ!  
Поважна громадо Житомирської області!

За кілька днів завершуються передви-
борчі перегони, підсумком яких стане день 
виборів 25 жовтня 2020 року. Кожному із нас 
у цей день випаде нагода із честю, чистою 
совістю та громадянським сумлінням ви-
конати свій дуже відповідальний обов’язок – 
обрати місцеву владу.

Упродовж майже двох місяців партії, 
кандидати у депутати місцевих рад усіх 
рівнів, а також претенденти на посади 
сільських, селищних та міських голів 
мали нагоду ознайомити, довести, пере-
конати виборців Житомирщини у пра-
вильності, необхідності та доцільності 
своїх програм та своїх пропозицій. Тепер, 
шановні виборці, настала ваша черга ді-
яти і вирішувати, адже до нас прийшла 
пора думати і обирати.

Сьогодні важливо зрозуміти, що ни-
нішні вибори місцевої влади у багатьох 
сенсах мають доленосний характер. Не 
секрет, що реформування і децентраліза-
ція суттєво змінили права та можливості 
місцевих рад. На рівні громади сьогодні 
вирішується більшість проблем пере-
січного громадянина. Тому новообрана 
влада має бути чесною, відповідальною 
і кваліфікованою. А залежить це най-
більшою мірою від усіх нас.

Маємо пам’ятати і чітко усвідомлюва-
ти, що голос кожного виборця спромож-
ний вплинути на результат виборів. І чим 
активнішою буде наша участь у процесі 
голосування 25 жовтня, тим більше шансів 
отримати достойну, дієву, відповідальну 
і спроможну до праці на благо громади 
місцеву владу.

Шановні друзі!
Ми напередодні вирішального дня! 

Будьмо сильними і чесними! Станьмо від-

повідальнішими і мудрішими! ПОРЯДОК 
БУДЕ! Всі на вибори! Перемога партії «Сила 
і Честь» – перемога кожного з вас!

З повагою, Житомирська обласна 
організація політичної партії 

«Сила і Честь»

У МОН повідомили,  
коли і на скільки зростуть зарплати освітян

Рівень заробітної 
плати працівників га-
лузі освіти у 2021 році 
буде підвищений 
у два етапи: у січні та 
у липні.

У проєкті бюджету на 2021 рік 
передбачено підвищення зарпла-
ти вчителям в два етапи – у січні 
і липні. Причому з липня зарп-
лата стане майже на 30% більше, 
ніж у вересні 2020 року, – заявили 
в Міносвіти.

Зарплати пропонується 
підняти наступним чином:

– Посадовий оклад молодо-
го вчителя без категорії і стажу 
роботи піднімуть з 4050 грн до 
4859 грн у січні і до 5265 грн 
у липні 2021 року.

– Оклад вчителя I категорії 
з 5051 грн піднімуть у січні до 
6061 грн і у липні до 6567 грн.

– Зарплату вчителя вищої ка-
тегорії закладу загальної середньої 
освіти з 5385 грн піднімуть у січні 

до 6461 грн, з липня до 7001 грн.
Отже, посадовий оклад моло-

дого вчителя (тобто посадовий 
оклад з розрахунку 18 годин на 
тиждень) без категорії та стажу 
роботи у січні 2019 року стано-
вив 3 тис. 496 грн, у вересні 2020 
року – 4 тис. 050 грн. Відповідно 
до проєкту Держбюджету-2021 
з січня рівень посадового окладу 
підвищиться до 4 тис. 859 грн, 
з липня 2021-го – до 5 тис. 265 грн.

Посадовий оклад вчителя I ка-
тегорії (тобто посадовий оклад 
з розрахунку 18 годин на тиждень) 
у січні 2019 року становив 4 тис. 
361 грн, у вересні 2020-го – 5 тис. 
051 грн. Передбачається, що з січ-
ня 2021 року він збільшиться до 
6 тис. 061 грн, з липня 2021 року – 
до 6 тис. 567 грн.

У вчителя вищої категорії за-
кладу загальної середньої освіти 
у січні 2019 року посадовий оклад 
(тобто посадовий оклад з розра-
хунку 18 годин на тиждень) стано-
вив 4 тис. 649 грн. У вересні цього 
року оклад збільшився до 5 тис. 
385 грн. Із січня 2021 року він ста-
новитиме 6 тис. 461 грн, з липня 
2021 року – 7 тис. 001 грн.

Збільшення посадових окладів 
(за ЄТС) розраховано відповідно 
до проєкту ЗУ «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік». 

З урахуванням надбавок за вислу-
гу років (близько 20%, для моло-
дих вчителів – 10%), престижність 
праці (5–30%) та інших доплат 

(винагороду за сумлінну працю, 
кошти на оздоровлення тощо) 
можна вирахувати фактичну за-
робітну плату.

У ці відповідальні дні, йдучи на ви-
бори, спираючись на довіру та підтримку 
своїх земляків-полісян, ми, кандидати від 
політичної партії «Сила і Честь»,

П Р И С Я Г А Є М О:
1 У своїй повсякденній депутатській 

роботі бути чесними, щирими та відвер-
тими і завжди готовими до спілкування 
із виборцями у зручному форматі.

2. Боротися із проявами безвідпо-
відальності, недбалості, бути непри-
миренними борцями з корупцією та 
хабарництвом.

3. Бути вірними і відданими справі 
всебічного розвитку Житомирщини як 
благодатного краю. Ми розкриємо разом 
з вами її потужний потенціал.

4. Берегти і плекати найкращі, овіяні 
легендами і примножені працею багатьох 
поколінь наших пращурів традиції По-
ліського краю.

5. Бути гордими і гідними звання на-
родного обранця, слугувати прикладом 
сумління і зразкового виконання свого 
громадянського обов’язку.

ПОРЯДОК БУДЕ!

Р
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Майже 37 млн грн з бюджету Житомира 
витратили на боротьбу з COVID‑19

Марія Кравчук

З початку першого 
випадку коронавірус-
ної інфекції на Жи-
томирщині пройшло 
трохи більше семи 
місяців. На даний час 
активно витрачаються 
кошти з міського та 
обласного бюджетів 
для запобігання розпо-
всюдженню хвороби. 
Так скільки ж було 
витрачено?

Перший випадок COVID-2019 
було виявлено на території Жи-
томирщини 12 березня 2020 року. 
Це сталося у районному центрі Ра-
домишль, де у жінки пенсійного 
віку було виявлено коронавірусну 
хворобу, тоді ж у місті було запро-
ваджено надзвичайний стан.

19 березня 2020 року у місті Жи-
томирі зафіксували перший під-
тверджений випадок коронавірусу. 
Пройшло більш як пів року. У Жи-
томирі та області впроваджували 

надзвичайний стан, скасовували 
його, транспорт їздив у звичному 
режимі, а після возив виключно 
громадян із посвідченнями, в об-
меженій кількості і в масках. В ма-
газини пускали в порядку черги, 
обмежену кількість людей в масках 
та попередньо вимірявши темпе-
ратуру. Більшість одягали маску, 
виходячи з будинку, і знімали її, 
лише коли повертались назад додо-
му, та й зайвий раз вийти з будин-
ку було трохи лячно. З усіх сторін 
закликали мити ретельно руки, 
мінімізувати контакти з людьми 
та не піддаватися паніці.

Зараз важко зустріти люди-
ну, що буде йти містом у масці, 
не вийшовши з магазину чи 
транспорту. Просто йти в мас-
ці. У транспорті навіть не всі їх 
одягають, а у більшість магазинів 
можна зайти й без маски і щось 
придбати, незважаючи на те, що 
скрізь висять таблички: «Без маски 
вхід суворо заборонено!». Що ж, 
на це можна сказати – люди вто-
мились. Лише коронавірус про-
довжує набирає оберти, згадайте, 
як часто протягом тижня ви чуєте 
(бачите) фразу по телебаченню, 
радіо чи переглядаючи новин-
ні сайти – «новий антирекорд 
COVID-19».

Ще на початку світової панде-
мії коронавірусу лунали прогнози 

вчених, що сотні тисяч хворих і за-
гиблих – це лише початок. Восени 
COVID-19 повернеться знову, і друга 
хвиля стане більш масштабною, 
а значить – страшнішою.

Світові лідери та вчені поясню-
ють поширення хвороби насампе-
ред скасуванням карантину. Саме 
після зняття значних обмежень роз-
почалося більш стрімке поширення 
COVID-19.

Через місяць після запро-
вадження в Україні карантину 
у зв’язку з епідемією коронавірусу, 
13 квітня, Верховна Рада внесла 
зміни до держбюджету і заснувала 
Фонд боротьби з COVID-19. Сума, 
закладена туди, складала 66 млрд 
гривень. За ці гроші планувалося 
забезпечити лікарні всім необхід-
ним і компенсувати економічні 
втрати від карантину.

Скільки ж коштів було 
витрачено на боротьбу 
з коронавірусом у Житомирі?

Щоб дізнатися цю цифру 
у нашому місті, ми відправили 
інформаційний запит у Жито-
мирську міську раду, і ось що нам 
відповіли: «Станом на 18.09.2020 р. 
з бюджету Житомирської міської 
об'єднаної територіальної грома-
ди на проведення заходів із запо-
бігання поширенню коронавірус-
ної інфекції COVID-19 виділено 
36,9 млн грн».

Також у міській раді уточнили, 
що із зазначеного обсягу видатків 
33,4 млн грн спрямовано на галузь 
«охорона здоров'я». Кошти було роз-
поділено наступним чином:

• 9,6 млн грн спрямовано на 
закупівлю міськими закладами 
охорони здоров'я засобів індиві-
дуального захисту (респіраторів, 
масок, халатів, захисних костюмів, 
щитків, бахилів, захисних окулярів, 
рукавичок тощо);

• 10,0 млн грн на закупівлю ме-
дичного обладнання (5-ти апаратів 
штучної вентиляції легенів, відео-
бронхоскопу, моніторів пацієнта, 
відсмоктувачів портативних, кис-
невих концентраторів, шприцевих 
насосів тощо);

• 5,6 млн грн на придбання 
дезінфікуючих та лікарських за-
собів, кисню медичного, виробів 
медичного призначення, засобів 
діагностики та інших витратних 
матеріалів;

• 1,0 млн грн на здійснення ма-
теріального заохочення працівників 
міських закладів охорони здоров'я 
за роботу, пов'язану із запобіганням 
розповсюдженню COVID-19;

• 4,3 млн грн на створення ві-
русологічної лабораторії (відділу 
ПЛР-діагностики); проведення 
ремонтних робіт, придбання об-
ладнання та розхідних матеріалів 
тощо;

•  і н ш і  ви д ат к и  в  с у м і 
2,9 млн грн (забезпечення гарячим 
харчуванням працівників міських 
лікарень, яких залучено до бороть-
би з поширенням коронавірусної 
інфекції, транспортні витрати, під-
тримка працівників медичної галузі 
під час проведення карантинних 
заходів тощо).

Цифра витрачених коштів 
вражає, а скільки ж 
Житомирська ОДА витратила 
з власного бюджету на 
боротьбу з COVID‑19?

Знову ж таки відправили ін-
формаційний запит і через день 
вже маємо відповідь від начальника 
управління охорони здоров’я об-
лдержадміністрації Миколи Сусли-
ка. Дані надали лише по обласних 
закладах, що за кошт обласного 
бюджету з резервного фонду ви-
ділили кошти.

«Відповідно до розпорядження 
голови обласної державної адміні-
страції від 28.02.2020 No 165 «Про 
виділення коштів з резервного фон-
ду обласного бюджету» (зі змінами 
від 13.03.2020 No 185) кошти в сумі:

• 1 793 600 грн виділено для 
забезпечення заходів щодо запо-
бігання занесенню і ймовірному 
поширенню на території області го-
строї респіраторної хвороби, спри-
чиненої коронавірусом COVID-2019;

• 1 677 000 грн виділено на за-
купівлю дезінфікуючих засобів;

• 1 455 000 грн для КНП «Облас-
на клінічна лікарня ім. О. Ф. Герба-
чевського» Житомирської обласної 
ради на придбання обладнання та 
діагностичного набору для вияв-
лення нуклеїнової кислоти нового 
коронавірусу 2019-nСоV (флуорес-
центний ПЛР-аналіз);

• 2 000 000 грн виділено на при-
дбання медикаментів та виробів 
медичного призначення», – йдеться 
у повідомленні.

Якщо підрахувати, виходить – 
6 925 600 грн.

Для того, щоб дізнатися точні 
суми, що були витрачені по ра-

йонах Житомирської області, ми 
зв’язались з головним бухгалтером 
управління охорони здоров’я Жи-
томирської ОДА. Нам відповіли, 
що даною інформацією не володі-
ють, і підказали звернутися у де-
партамент фінансів Житомирської 
облдержадміністрації, начебто 
вони раніше систематизували дані 
про витрачені кошти на боротьбу 
з COVID-2019 по районах нашої 
області.

Ми зателефонували у департа-
мент фінансів: спочатку перервався 
зв'язок, потім просто поклали слу-
хавку на тому кінці лінії. Відправля-
ємо інформаційний запит і чекаємо 
5 робочих днів (саме в такий тер-
мін відповідно до статті 20 Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації» має надійти відповідь).

Відповідь все ж прийшла, але й 
департамент фінансів не зміг відпо-
вісти на наші запитання: виявляєть-
ся, це не в межах їхньої компетенції. 
І надали ту ж інформацію, що й 
Міністерство охорони здоров’я.

У листі вказано: «Окрема форма 
казначейської звітності з порушено-
го Вами у зверненні питання виді-
лення та спрямування таких коштів 
належить виключно до компетенції 
розпорядників та одержувачів ко-
штів обласного бюджету».

Дивно, що департамент фінан-
сів Житомирської ОДА не в курсі, 
куди витрачаються кошти, які він 
виділяє на райони. Складається 
враження, ніби про звітність тут 
і не чули. Хоча чому ж тут дивува-
тися? Управління охорони здоров’я 
Житомирської ОДА відсилає у де-
партамент фінансів і навпаки.

«Також зазначаємо,  що 
управління охорони здоров’я є 
структурним підрозділом Жито-
мирської ОДА, який забезпечує 
реалізацію державної політики 
у галузі охорони здоров’я на те-
риторії області. Тому питання 
стану фінансового забезпечення 
медичних закладів належить до 
вищезгаданого управління», – 
йдеться у тому ж повідомленні 
від департаменту фінансів.
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320 мільйонів гривень 
за китайський замінник 
білоруським тролейбусам

Тарас Боросовський

Закупівля тролей-
бусів у Житомир є 
частиною урядової 
програми та підпи-
саних домовленостей 
між Мінтрансом та ЄС 
з впровадження про-
єкту розвитку громад-
ського транспорту. За-
гальна сума основного 
контракту становить 
200 млн євро.

До підписання договору з Жи-
томирським трамвайно-тролей-
бусним управлінням (ЖТТУ) Єв-
ропейський банк реконструкції 
і розвитку (ЄБРР) мав здійснити: 
передінвестиційний технічний 
і фінансовий аналіз, також аудит 
і трансформацію звітності за між-
народними стандартами бухгал-
терського обліку. Однак інформа-
ція про результати такої роботи 
чомусь досі не є публічною.

Водночас комплектація вже 
поставлених тролейбусів для жи-
томирян також залишається за-
гадкою. Та не лише для жителів, 
навіть керівництво міста не володіє 
достовірною інформацією.

– З чого Ви взяли, що двигуни 

китайські? Тролейбуси на електро-
двигунах, які точно не китайського 
виробництва. Наскільки мені відо-
мо, в комплектації даних тролейбу-
сів немає китайських запчастин, – 
переконує в коментарі заступник 
Житомирського міського голови 
Олександр Шевчук.

Проте згідно з отриманимми 
редакцією документами проблема 
щодо закуплених, начебто біло-
руських, тролейбусіів полягає не 
лише у двигунах.

Як розіграли тендер
У квітні 2019 року ЄБРР оголо-

сив про початок міжнародного 
тендеру. За його умовами закупів-
ля проводилася на 49 низькополих 
тролейбусів довжиною 12 метрів. 
Щоб отримати кваліфікацію для 
присудження Контракту, учасни-
ки повинні відповідати наведеним 
нижче мінімальним критеріям.

Середньорічний оборот: 
Учасник тендеру повинен мати 
мінімальний середньорічний обо-
рот як основного постачальника 
в розмірі 5 000 000 євро (п’ять 
мільйонів) еквівалента, розрахо-
ваного як загальна сума сертифі-
кованих платежів, отриманих за 
незавершеними або виконаними 
контрактами протягом останніх 
3 (трьох) років.

Фінансові ресурси: Учасник 
тендеру повинен продемонструва-
ти доступ до або наявність таких 
фінансових ресурсів, як ліквідні 
активи, необтяжені реальні активи, 

кредитні лінії та інші фінансові 
засоби, крім будь-яких договір-
них авансових платежів для за-
доволення (i) наступного грошо-
вого потоку, вимога на суму, що 
дорівнює щонайменше 1 000 000 
євро (мільйон євро) або еквівалент 
для виконання Контракту, та (ii) 
загальні вимоги до грошових пото-
ків за цим Контрактом та поточні 
зобов’язання учасника щодо інших 
контрактів.

Історичні фінансові ре-
зультати: Подання учасником 
перевіреного балансу або, якщо 
цього не вимагає законодавство 
країни-учасника, інші фінансові 
звіти, прийнятні для покупця, за 
останні 3 (три) роки, щоб проде-
монструвати поточну надійність 
фінансових пропозицій учасника, 
позиція та її перспективна довго-
строкова прибутковість.

Досвід: Учасники торгів пови-
нні мати досвід роботи як поста-
чальник щонайменше 40 одиниць 
тролейбусів (12 м сольних або 18 м 
зчленованих тролейбусів) за остан-
ні 3 (три) роки, які були успішно 
та суттєво завершені та подібні до 
пропонованих товарів. Подібність 
визначається фізичними обсягами, 
складністю, методами / технологія-
ми або іншими характеристиками, 
передбаченими в розділі VI «Ви-
моги до постачання».

Історія контрактів, що не 
виконуються: Учасник тендеру 
або будь-який партнер у JVCA не 
повинен мати послідовної історії 
судових процесів та / або арбі-
тражу, що призводить до прису-
дження рішень проти учасника 
або будь-якого партнера в JVCA, 
протягом останніх 5 (п’яти) років.

Очікується судовий процес: 
Усі судові спори, що очікують на 
розгляд, загалом не повинні ста-
новити більше 10 (десяти) відсотків 
(%) від чистої вартості учасника 
і будуть розглядатися як вирішені 
проти учасника; учасник пови-
нен мати можливість виконувати 
зобов’язання з технічного обслуго-
вування, ремонту та забезпечення 
запасними частинами, зазначени-
ми в тендерному документі. Вироб-
ник тролейбусів, запропонованих 
учасником у тендері, повинен мати 
сертифікат управління якістю (ISO 
9001 або еквівалент) та відповідати 
іншим вимогам, зазначеним у тен-
дерному документі.

Спільне підприємство, консор-
ціум або асоціація (JVCA) повинні 

відповідати таким мінімальним 
кваліфікаційним критеріям: при-
наймні один партнер JVCA пови-
нен відповідати 60% усіх вищезаз-
начених кваліфікаційних критеріїв 
на середньорічний оборот та фі-
нансові ресурси. Кожен партнер 
JVCA повинен відповідати при-
наймні 20% усіх вищезазначених 
кваліфікаційних критеріїв на се-
редньорічний оборот та фінансові 
ресурси. JVCA повинна повністю 
відповідати всім критеріям для 
вищезазначеної інформації, що 
стосується досвіду, історичних 
фінансових показників прийнят-
ності, середньорічного обороту, 
фінансових ресурсів, що визначає 
загальну спроможність JVCA, по-
винні бути вказані для кожного 
партнера. Кожен партнер JVCA 
повинен відповідати вимогам 
щодо фінансових показників за 
минулий період, прийнятності, 
історії невиконання контрактів, 
очікуваних судових процесів та 
судових розглядів.

Контракт підписаний з кон-
сорціумом ПАТ «Белкомунмаш» 
та ТОВ «БКМ Україна». Останнє 
є спільним підприємством біло-
руського виробника тролейбусів 
(25%) та ТОВ «Джерела», якому 
належить 75%. Кінцевим бенефі-
ціаром ТОВ «Джерела» є Сергій 
Мартиняк, екснародний депутат 
Верховної Ради від «Народно-
го фронту», власник ТМ «Пан 
Курчак».

Виходячи з вимог, прописаних 
тендером ЄБРР, ТОВ «БКМ Украї-

на» як учасник консорціуму мало 
надати підтвердження про відпо-
відність принаймні 20% усіх вище-
зазначених кваліфікаційних кри-
теріїв на середньорічний оборот 
та фінансові ресурси. Зважаючи, 
що товариство створене 29 травня 
2017 року, на момент подання про-
позиції ТОВ «БКМ Україна» мало 
менш ніж 2 роки з дня реєстрації. 
Відповідно у товариства не було 
можливості подати підтвердження 
про відповідність вимогам тендеру 
за останні 3 роки, як те вимагалося 
згідно з оголошенням.

Відповідно пропозицію біло-
руського виробника разом з ТОВ 
«БКМ Україна» тендерний комітет 
мав відхилити як таку, яка не від-
повідає вимогам, і прийняти іншу 
пропозицію або ж оголосити, що 
торги не відбулися.

Російсько‑китайський слід
Однак цього не сталося, і у жов-

тні минулого року на Другому 
форумі Україна – Білорусь підпи-
сали угоду на постачання тролей-
бусів. Сума закупівлі склала 9 млн 
323 тис. 806 євро. Якщо перевести 
цю суму в національну валюту, то 
за курсом 33,43 грн/1 євро станом 
на 20 жовтня 2020 р. це становить 
311 млн 694,8 тис. грн. Тобто протя-
гом 10 років ЖТТУ має сплачувати 
по щонайменше 31 млн грн для 
погашення позики. Плюс відсотки. 
З яких джерел підприємство змо-
же сплачувати за взятий кредит, 
запитуємо у посадовців Житомир-
ської міської ради, яка виступає  Лист БКМ-Україна про невідповідність пропозиції до вимог тендеру
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гарантом повернення позики:
– Піднімати вартість проїзду 

ні в якому разі ми не плануємо. 
На сьогодні у нас рухомий склад 
потребує значного капітального 
ремонту, – впевнений заступник 
мера Олександр Шевчук. – По-
вірте, щомісяця ми витрачаємо 
набагато більше коштів на ремонт 
старих тролейбусів, нам краще за 
рахунок того виплатити кредит 
за нову техніку.

Окрім цього, в умовах контр-
акту зазначена загальна гарантія 
впродовж 24 місяців з дня при-
ймання в експлуатацію без об-
меження пробігу. Разом з тим на 
кузов та конструктивні елементи 
гарантія становить 12 років.

Технічний представник поста-
чальника має постійно перебувати 
протягом 6 місяців експлуатації 
тролейбусів. Термін експлуатації 
нових тролейбусів за умовами 
контракту має становити не мен-
ше 15 років, а пробіг – 820 тис. 
кілометрів. Перед постачанням 
кожен тролейбус має мати обкатку 
не менше 50 км. Також технічною 
документацією не передбачений 
автономний хід тролейбуса моделі 
321 без контактної мережі.

Окремо слід зауважити, що 
сертифікати видані на виробника 
тролейбусів ТОВ «БКМ Україна». 
Сертифікацію проводила фірма 
з Чернігова – ТОВ «Автотехсервіс».

В усіх тролейбусах встановлені 
китайські двигуни виробництва 

DALIAN STRONG WORLD MOTOR 
CO., LTD. Постачальник підтвердив 
у офіційному листі, що на даний 
момент відсутні сервісні організа-
ції, які могли б здійснювати в по-
дальшому технічне обслуговування 
двигунів після завершення гаран-
тійного терміну експлуатації.

• Силовий двигун з Китаю, 
але ми не вказували виробника 
двигуна, ми вказували, що це 
синхронний трьохфазний двигун 
з потужністю 160 кВт. Китай – це 
не значить ширвжиток, Китай 
же теж різний буває. Це якісний 
двигун, який себе зарекомендував 
добре, в тому числі і в Україні. 
І в Маріуполь такі тролейбуси 
поставляли, і в Тернопіль, тому 
якраз до двигуна питань немає. 
У тролейбусах мости німецькі, 
двигун китайський», – розповів 
т. в. о. начальника ЖТТУ Сергій 
Лазарєв.

Однак у переліку рекомендо-
ваного обладнання для безпере-
бійної роботи та обслуговування 
тролейбусів вказано досить багато 
інших позицій, виробниками яких 
є підприємства Росії.

Зокрема навіть для акумуля-
торних батарей слід використо-
вувати комплекс Э-412 Ват «Новго-
родский завод ГАРО». Динамометр 
також російський – «Рос-Вес» з м. 
Санкт-Петербург. Ультразвуковий 
індикатор – виробництва ПКТ 
«Гранат» з м. Санкт-Петербург. 
Стенд для перевірки пневмооблад-

нання К-245 – з Красноуфімського 
дослідно-експериментального 
заводу. Індикатор годинникового 
типу – «Красный инструменталь-
шик», м. Кіров.

– Справа в тому, що в даних 
тролейбусах немає вузлів та агрега-
тів. Це спеціально обговорювалось 
в контракті. Єдине, там мав стояти 
двигун російського виробництва, 
однак за нашими вимогами він був 
замінений на китайський агрегат. 
Інших там якихось вузлів і агре-
гатів російських немає. Поки тро-
лейбуси перебувають на гарантії, 
будемо заключати договір з офі-
ційним дилером «Бєлкомунмаш» 
в Україні – «Укрснабсервіс», який 
знаходиться в Одесі. Ми з ними 
заключаємо контракт, зараз уже є 
оголошення на «Prozorro» на про-
ведення технічного обслуговуван-
ня. Відповідно це платна послуга, 
але якщо якісь деталі виходять зі 
строю і це гарантійний випадок, 
то значить, що ці вузли, агрегати 
будуть поставлятися безкоштовно 
із заводу», – додатково повідомив 
Сергій Лазарєв.

Однак оригінальні білоруські 
тролейбуси пропонуються з чесь-
кими двигунами Skoda 3450 та 
Skoda 7ML 3550 KI, які за параме-
трами та технічними характерис-
тиками значно кращі за включені 
у поставку до українських міст. 
Саме в комплектації з чеськими 
двигунами білоруський виробник 
представляв тролейбус на вистав-

ках і, починаючи з 2015 року, про-
понував на продаж в Україні.

Можна зробити висновок, що 
кінцева вартість тролейбусів є 
значно завищеною і призведе до 
переплат на десятки мільйонів 
гривень з міського бюджету на 

наступні 10 років. Водночас чи 
надовго китайські мотори і вузли, 
перевірку яких слід здійснювати на 
російських стендах, прослужать 
після завершення прописаного 
в договорі терміну, – гарантувати 
не зможе ніхто.

 Більшість комплектів обладнання 
     для обслуговування тролейбусів виробляється в Росії

 Лист ЖТТУ щодо китайських двигунів на усіх білоруських тролейбусах

 Збираються тролейбуси в одному з ангарів у Луцьку

За яку суму крадіжки настає кримінальна відповідальність у 2020 році
До Романівського бюро правової 

допомоги Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги зверну-
лася жителька села Врублівка із за-
питанням, як визначити мінімальну 
суму крадіжки, за яку особа, що її 
вчинила, може бути притягнена 
до кримінальної відповідальності.

Дану суму визначають, вста-
новлюючи межу між адміністра-
тивним і кримінальним право-
порушеннями.

Згідно зі статтею 7 Закону 
України «Про Державний бю-
джет на 2020 рік» з 1 січня 2020 
року прожитковий мінімум для 

працездатної особи в розрахунку 
на місяць становить 2102 грн.

Слід звернути особливу увагу, 
що неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян, зазначений 
в диспозиції норм, дорівнює 1/2 
прожиткового мінімуму для 
працездатних громадян станом 
на 1 січня поточного року.

Тобто у 2020 році для норм 
адміністративного та криміналь-
ного законодавства в частині ква-
ліфікації адміністративних або 
кримінальних правопорушень 
застосовується сума в 1 051 грн.

Таким чином, відповідно до 
статті 51 Кодексу України про ад-

міністративні правопорушення 
викрадення чужого майна вва-
жається дрібним, якщо вартість 
такого майна на момент вчинення 
правопорушення не перевищує 
0,2 неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян, тобто – 210,2 грн 
(0,2 х (50% х 2102). Дрібна крадіж-
ка тягне за собою накладення 
штрафу від десяти до тридцяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (170 до 510 грн) 
або виправні роботи на строк до 
одного місяця з відрахуванням 
двадцяти процентів заробітку, або 
адміністративний арешт на строк 
від п'яти до десяти діб.

Якщо вартість викраденого 
майна перевищує 210,2 грн, то на-
стає кримінальна відповідальність.

Відповідно до статті 185 Кри-
мінального кодексу таємне викра-
дення чужого майна (крадіжка) 
карається штрафом від однієї ти-
сячі до трьох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян 
(в санкції НМДГ становить 17 грн) 
або громадськими роботами на 
строк від вісімдесяти до двохсот 
сорока годин, або виправними 
роботами на строк до двох років, 
або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі на 
строк до п’яти років.

Якщо злочином заподіяна 
значна шкода, кримінальна від-
повідальність посилюється.

Слід пам’ятати, що в подаль-
шому прожитковий мінімум для 
працездатної особи в розрахунку 
на місяць буде змінюватися, тож 
і суми визначення наслідків зло-
чину будуть мінятися.

Якщо ви або ваші знайомі 
зіткнулися з правовими про-
блемами, просимо звертатися 
за безоплатною правовою допо-
могою до Романівського бюро 
правової допомоги за адресою: 
смт Романів, вул. С. Лялевича, 2 
(4-й поверх, каб. 425).
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Робота над помилками:  
чи відбудуться зміни в медицині у 2021 році

Світлана Цимбалюк

Вже більш ніж пів 
року триває другий 
етап медичної ре-
форми. Однак серед 
житомирян точиться 
багато дискусій, чи є 
вона вдалою та зруч-
ною для пацієнтів. 
Хтось вважає її ефек-
тивною, а комусь, 
навпаки, така система 
не подобається.

Під час своїх брифінгів міністр 
охорони здоров'я неодноразово 
заявляв, що у медичній реформі 
багато прогалин, які потрібно 
усувати. Однак чи станеться це 
наступного року, дізнавались жур-
налісти «20 хвилин».

Чи передбачаються 
кардинальні зміни 
у медицині?

Що стосується отримання 
безкоштовних послуг на рівні 
первинної медичної допомоги, 
то наступного року тут зміни не 

передбачаються. Пацієнту необ-
хідно буде обрати лікаря та уклас-
ти з ним декларацію, а він зі свого 
боку за потреби буде надавати на-
правлення до вузькопрофільних 
спеціалістів.

«Поки ніяких особливих змін 
не буде відбуватися. Всі послуги, 
які передбачені пакетом, згідно із 
законом про державні фінансові 
гарантії на медичну допомогу, 
будуть і надалі діяти. Фактично 
на всі види надання стаціонарної, 
амбулаторної медичної допомоги 
всі наші лікарні, які підпорядкову-
ються міській раді, уклали договір. 
У межах цього пакету лікарні на-

дають послуги безоплатно не тіль-
ки жителям нашого міста. До нас 
звертаються пацієнти не тільки 
з інших територіальних громад, 
а навіть і з інших областей. Тому 
найголовніше зараз те, що пацієнт 
може обирати будь-який лікуваль-
ний заклад, навіть той, який роз-
ташований не у Житомирі. Також 
у межах програми є і забезпечен-
ня згідно з протоколами і Націо-
нальним переліком лікарськими 
засобами та витратними мате-
ріалами. Іноді бувають ситуації, 
коли деяких ліків немає в цьому 
переліку і лікарні їх не можуть 
закупити, тому, можливо, про-

понують їх придбати пацієнту за 
його інформованою згодою. Якщо 
пацієнт щось не хоче придбати 
додатково, він отримує лікування 
згідно з протоколами», – підкрес-
лила заступник міського голови 
Марія Місюрова.

Пацієнтів з туберкульозом 
лікуватимуть амбулаторно

Однак є і деякі зміни. З на-
ступного року заклади первин-
ної допомоги зможуть підписати 
з Національною службою здоров'я 
договір на надання допомоги 
хворим на туберкульоз. Як тіль-
ки пацієнт перестане виділяти 
бактерію туберкульозу, що буде 
підтверджено лабораторно, він 
матиме змогу лікуватися не у лі-
карні, а амбулаторно під наглядом 
свого сімейного лікаря. Задачею 
сімейного лікаря буде контролю-
вати прийом пацієнтом проти-
туберкульозних препаратів та 
слідкувати за результативністю 
лікування.

Як зазначає Марія Місюрова, 
подібна практика у Житомирі вже 
є і вона – досить успішна.

«У 2017 році у нас був пілот-
ний проєкт, ще під керівництвом 
Віктора Ляшка, і наша первинна 
ланка спостерігала хворих на 
туберкульоз. Наприклад, якщо 
людина вже отримала стаціонарне 

лікування, вона може перейти на 
лікування під наглядом сімейного 
лікаря. Адже після того, як хворий 
не виділяє бактерію, він безпеч-
ний для оточуючих і може спокій-
но лікуватись амбулаторно. Тому 
зараз у нас на первинній ланці іс-
нують кабінети, де пацієнт може 
спостерігатися та отримувати ліки 
для подальшого лікування. Хочу 
відмітити, що дана практика на 
сьогодні дає гарні результати», – 
розповіла Марія Місюрова.

Як повідомляють у Національ-
ній службі здоров'я, пацієнт із ту-
беркульозом отримує безоплатно 
наступні основні послуги: лабо-
раторно-інструментальні дослі-
дження, лікування в амбулаторних 
умовах та умовах стаціонару, ліки 
з Національного переліку та ті, що 
закуповуються централізовано за 
бюджетні кошти.

Щоб отримати медичну допо-
могу, пацієнту потрібно зверну-
тись до свого лікаря, з яким укла-
дено декларацію, який зі свого 
боку має видати направлення до 
лікарні. Або ж можна самостій-
но звернутися до фтизіатра, і він 
випише направлення до медза-
кладу, що надає таку допомогу. 
Після того, як направлення вже 
на руках, необхідно звернутись 
з ним до медичного закладу, 
який надає послуги з лікування 
туберкульозу.

Як діяти, якщо у державній лікарні  
вимагають гроші за лікування COVID-19?

У разі, якщо у дер-
жавній лікарні ви-
магають оплатити 
лікування COVID‑19, 
треба звертатися 
на гарячу лінію На-
ціональної служби 
здоров’я України.

Про це в інтерв’ю Радіо Сво-
бода розповів головний сані-
тарний лікар Віктор Ляшко. 
«У разі, якщо щось відбува-
ється не так, треба телефо-
нувати на гарячу лінію На-
ціональної служби здоров’я 
України (16–77) і там розка-
зати про свій випадок. Пра-
цівники Національної служби 
здоров’я України мають свої 
територіальні підрозділи, 
вони розглянуть ці випадки 
і вирішать питання», – наголо-
сив Ляшко.

Він підкреслив, що лікування 
повністю оплачується державою.

«Якщо хворий госпіталізо-
ваний до стаціонару, у лікарні, 
в якій надається медична допо-
мога хворим з коронавірусною 
хворобою, держава повністю по-
криває це лікування. Це так зва-
ний «ковідний пакет», на який 
Національна служба здоров’я 
України укладає контракт з лі-
карнею і перераховує кошти. Ці 
кошти перекривають доплати 
лікарям – 300% до зарплати, а та-
кож покривають медичні вироби 
і медичні засоби, які використо-
вуються для лікування хворого 
з коронавірусною хворобою», – 
розповів головний санітарний 
лікар країни.

Як зазначив Ляшко, заповне-
ність пацієнтами з COVID-19 
ліжок у лікарнях становить на 
даний час 62%.

Головний санлікар заявив, 
що лікування коронавірусної ін-
фекції фінансується державою. 
Нацслужба здоров'я України 

укладає контракт з лікарнею 
і перераховує кошти за кожно-
го госпіталізованого пацієнта 
з діагнозом COVID-19.

Але в коментарях до новини 
читачі скаржаться на протилеж-
ну поведінку лікарів у лікарнях:

«Сімей лікарі не направля-
ють на ПЛР (посилаються, що 
обов'язкові положення скасу-
вали), і КТ теж не вчасно (коли 
вже зовсім погано). Лікують 
все, що завгодно, крім Ковіду. 
Все списується на ГРВІ та тра-
хеобронхіти. Через це людина 
заражає інших, і поступово 
пневмонія розвивається. У лі-
карні місць немає, і все платне. 
Хто буде шукати куди дзвонити 
і скандалити, якщо він дихати 
не може? ПЛР –  1800 грн, КТ 
в середньому по Києву 1400 грн. 
Ліки та амбулаторно і в лікарні 
все платно (ну там крім шприців 
і систем). Що вони мелють? Це 
повна маячня. Тим більше з-за 
цього реальної картини хворих 
немає (всі ходять і заражають 

інших) і часті ускладнення. Вми-
рають іноді міцні молоді люди 
30–40 років»;

«Бабусям, у яких немає гро-
шей, в лікарні ставлять концен-
тратор кисню і безкоштовно да-
ють подихати. Усе. Решта хворих 

повинні заплатити за лікування 
від 15 до 20 тис. грн. Всі чеки та 
довідки у мене є. Куди надати? 
Захворіла 5.09, досі перебуваю 
на лікарняному. У стаціонарі 
була з 12.09 по 28.09 і весь час 
під киснем».
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 ДЕ ВИГІДНІШЕ КУПУВАТИ ПРОДУКТИ: 
   В СУПЕРМАРКЕТІ 
   ЧИ НА БАЗАРІ?

Актуально

СУПЕРМАРКЕТ АБО БАЗАР:  
де житомирянам дешевше купувати продукти

Світлана Цимбалюк

Щодо того, де краще 
купувати продукти: в су-
пермаркеті чи на базарі – 
думки житомирян розді-
лилися. Одні вважають, 
що краще придбати про-
дукти на базарі, оскільки 
там начебто дешевше та 
свіжіше, інші схильні 
до покупок в супермар-
кеті, адже там можна 
зекономити час, а іноді 
і гроші, якщо потрапиш 
на якусь акцію. Де ж ви-
гідніше робити покупки, 
дізнавалися журналісти 
«20 хвилин».

У Головному управлінні статистики 
у Житомирській області зазначають, 
що споживчі ціни у вересні порівняно 
з минулим місяцем на Житомирщині 
зросли на 1%. Найбільше, на 17,5%, по-
дорожчали яйця, на 2,2–0,3% – цукор, 
м’ясо курей, оливкова олія, рис, сіль, 
прянощі, сало, макаронні вироби, чай, 
риба, фруктові соки, сметана та хліб.

Є й приємні новини – відбулося 
зниження цін. В цілому овочі поде-
шевшали на 4,7%, фрукти – на 0,9%, 
у тому числі яблука – на 15,4%. Окрім 
того, на 1,8–0,4% – впали ціни на шо-
колад, масло, соняшникову олію, каву, 
кисломолочну продукцію, яловичину, 
мінеральні та джерельні води, борош-
но і крупи. Однак у цьому здешевленні 
є і крапля дьогтю, оскільки капуста 
піднялась в ціні на 5,0%, а цитрусові 
подорожчали на 10,5%.

Де вигідніше купувати продукти:  
на базарі чи в супермаркеті?

Журналісти «20 хвилин» вирішили 
перевірити, де ж дешевше купувати 
продукти: на базарі чи в супермаркеті. 
Для порівняння ми обрали продукти, 
які користуються найбільшим попитом, 
відвідавши Житній ринок та декілька 
супермаркетів нашого міста. Почнемо із 
бакалейної групи товарів. Пройшовши 
декілька павільйонів на базарі, виявили, 
що макаронні вироби можна придбати 
від 18 грн за 800 г, в той час, як у супер-
маркетах їхня ціна становить від 19 грн. 
Ситуація з рисом трішки відрізняється 
від гречки, оскільки за одну і ту ж тор-
гову марку на базарі просять 23 грн за 
1 кг, а у супермаркетах вже від 26 грн.

Наш список не міг обійтись і без 
одного з найбільш важливих джерел 
нашої енергії – гречки. До речі, чи знали 
ви, що гречка допомагає знизити рівень 
холестерину та прискорити метаболізм? 

Тож медики радять все ж увести у свій 
раціон цей корисний продукт. Що сто-
сується ціни на гречку, то на базарі ї ї 
вартість становить від 33 грн за 800 г, 
а у супермаркеті – 36 грн.

Не залишився осторонь і цукор, його 
ціна на базарі – 20 грн за 1 кг, у супер-
маркеті ж можна придбати і за 18 грн. 
Однак не варто забувати, що цукром 
краще не зловживати, адже надмірне 
його вживання може призвести до про-
блем зі здоров'ям.

Наступною в цій групі товарів є 
соняшникова олія. На базарі її можна 
придбати за 36 грн і більше за 850 мл, 
у магазині ж – від 34 грн.

Нашу увагу привернула одна з най-
затребуваніших груп товарів – молочна 
продукція. Щоправда, тут ціни більш 
стабільні. Молоко об'ємом 900 г коштує 
21 грн, у супермаркеті така ж ціна. 
Сметана 400 г 21-відсоткової жирності 
коштує 29 грн як на базарі, так і супер-
маркеті. А от цінова політика масла від-
різняється від його попередників у спис-
ку. На базарі масло можна придбати за 
36 грн, а у супермаркеті від 39 грн.

Як зазначають фермери, останніми 
роками українці стали більше спо-
живати курячого м'яса, тому якщо ви 
серед прихильників такої тенденції, 
то за кілограм курячої «філешки» на 
базарі вам доведеться віддати 89 грн, 
а у супермаркеті – 99 грн. Також одним із 
популярних продуктів харчування серед 
житомирян є яйця. Зазвичай їхня ціна 
коливається залежно від сезону, однак, 
як ми побачили, часткове здорожчання 
вже відбулося: за десяток яєць на база-
рі покупець має заплатити від 26 грн, 
у супермаркеті від 24 грн.

Не забули ми і про картоплю, яка є 
одним із частих гостей на столах жито-
мирян. Її ціна як на базарі, так і в супер-
маркеті один в один: від 8 до 10 грн за 
кг. Як бачимо, поки що ситуація з ціною 
на картоплю більш стабільна, ніж ми-
нулого року, адже тоді вона сягала аж 
20 грн за кг.

І наостанок ми залишили для наших 
читачів найцікавіше, адже те, що ми по-
бачили, нас надзвичайно здивувало. І це 
не зграя бродячих собак, не продавці 
без масок і навіть не покупці, які не до-
тримуються дистанції, стоячи в черзі. 
Це – ціни на лимони. Мабуть, серед усіх 
продуктів, які ми аналізували, ціни на 
них найдорожчі та найдивніші. Скла-
дається таке враження, що продавці на 
базарі розділились на декілька таборів 
щодо цінової політики на цитрусові. На 
початку ринку можна придбати жов-
тенькі від 39 грн за кілограм, а у цен-
тральній частині Житнього вони вже 
коштують 65–69 грн. Що ж стосується 
супермаркетів, то тут ціни на лимони 
більш стабільні – 30–44 грн.

Зі свого боку продавці відзначають, 
що розслаблятись не варто, адже на де-
які категорії товарів очікується значне 
подорожчання, щоправда, не уточнили, 
на які саме. Щодо того, де ж дешевше, 
однозначної відповіді немає, оскільки 
певні продукти дешевші на базарі, а де-
які – в супермаркеті і навпаки.

Базар Супер-
маркет

Макарони  
(800 г) Від 18 грн Від 19 грн

Рис  
(1 кг) 23 грн 26 грн

Гречка  
(800 г) 33 грн 39 грн

Цукор  
(1 кг) 20 грн 18 грн

Хліб (житньо-
пшеничний) 16 грн 18 грн

Олія 
рафінована 
(850 мл)

36 грн 34 грн

Молоко  
(900 г) 21 грн 21 грн

Сметана  
(400 г) 21% 29 грн 29 грн

Масло  
(200 г) Від 36 грн Від 39 грн

Яйця  
(10 шт) Від 26 грн Від 24 грн

Куряче філе  
(1 кг) 89 грн 99 грн

Картопля  
(1 кг) 8-10 грн 8-10 грн

Лимони  
(1 кг) 39-69 грн 30-44 грн
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Заслужений юрист України Развадовський 
вводить в оману людей, хизуючись  
рішенням суду, яке не вступило у силу,  
і поливає брудом газету «20 хвилин»

Рішення суду ще 
не вступило у силу, 
а отже, і не підлягає 
виконанню, а Віктор 
Развадовський мало 
того, що хизується ви-
граною справою, роз-
міщуючи публікації 
у ЗМІ, ще й поширює 
недостовірну інфор-
мацію щодо нашого 
видання.

Публікація статті на вебсайті 
https://ruporzt.com.ua/new/151677-
sud-viznav-scho-gazeta-20-hvilin-
romanv-opublkuvala-naklep-na-
vktora-razvadovskogo-zobovyazav-
sprostuvati-yogo-a-takozh-viplatiti-
zavdanu-moralnu-shkodu.html?fb
clid=IwAR1slipRMgTyC0dvvszHJ
3dtMIewgFoHML6xzQmO2Z0Q9
rNJwJAM7ix3AE та у соціальній 
мережі «Фейсбук» https://www.
facebook.com/569230176519491/
posts/3200090213433461 під на-
звою «Суд визнав, що газета "20 
хвилин Романів" опублікувала 

НАКЛЕП на Віктора Развадовсько-
го, і ЗОБОВ’ЯЗАВ СПРОСТУВАТИ 
його, а також ВИПЛАТИТИ за-
вдану моральну шкоду» є перед-
часною та такою, що не відповідає 
дійсності. У публікації зазначено, 
що Житомирський районний суд 
ухвалив рішення 09.10.2020 р. по 
справі за позовом Развадовсько-
го В. Й. до ПП «Медіа Ресурс» про 
захист честі, гідності та ділової ре-
путації та відшкодування мораль-
ної шкоди. Вказаним рішенням, 
як зазначається у статті, було «ви-
знано відомості, викладені у ви-
щеназваній газеті, такими, що не 
відповідають дійсності, принижу-
ють та ганьблять честь, гідність та 
ділову репутацію Развадовського 
Віктора Йосиповича, та зобов’язав 
"20 хвилин" опублікувати з цього 
приводу спростування. З винуват-
ців буде стягнуто моральну шкоду 
у сумі 50 000 гривень та судовий 
збір 3 783 грн».

Однак рішення суду по справі 
№ 278/1638/19 не було оприлюд-
нено в Єдиному реєстрі судових 
рішень та не було доведено до 
відома ПП «Медіа Ресурс». Крім 
цього, заслужений юрист Разва-
довський В. Й. та його команда 
фахових адвокатів мають знати, 

що рішення суду набуває законної 
сили після закінчення строку на 
апеляційне оскарження у випадку 
неподання апеляційної скарги або 
після ухвалення відповідного рі-
шення апеляційним судом. Строк 
на апеляційне оскарження стано-
вить 30 днів з дати виготовлення 
повного тексту судового рішення. 
Таким чином, на даний час відсут-
нє рішення суду по даній справі, 
яке вступило в законну силу і яке 
підлягає виконанню. Отже, у пу-
блікації зазначено недостовірну 
інформацію щодо факту поста-
новлення судом рішення по справі 
№ 278/1638/19 та наявна спроба 
ввести в оману необмежену кіль-
кість осіб, адже подання матеріалу 
в такому тоні свідчить про впев-
неність його автора у тому, що 
рішення суду чинне. Однак це не 
відповідає дійсності. Окремо за-
значимо, що в статті у формі фак-
тичних даних вказано, що газета 
«20 хвилин: газета твого району 
Романів», яка була створена під 
вибори-2019 місцевим олігархом 
з Романівщини Ігорем Ходаком 
(він ішов в депутати до Верховної 
Ради) і видається за його кошт, 
свідомо ввела в оману читачів, 
дозволивши собі поширити брех-

ливу, наклепницьку інформацію 
стосовно того, що нібито НАЗК 
виявило якісь порушення під час 
перевірки декларації Віктора Раз-
вадовського.

Твердження про створення 
та фінансування газети Ігорем 

Ходаком не відповідає дій-
сності і має бути спростоване. 
В іншому випадку ПП «Медіа 
Ресурс» звернеться до суду за 
захистом своїх порушених прав 
та спростуванням недостовірної 
інформації.

Черговий 
антирекорд: на 
Житомирщині – 376 
випадків COVID‑19

Обласний лабо-
раторний центр 
повідомляє: на Жито-
мирщині зафіксовано 
10472 випадки коро-
навірусної хвороби 
COVID‑19.

За інформацією директора ДУ 
«Житомирський обласний лабо-
раторний центр» Зіновія Пара-
монова, станом на 09:00 20.10.2020 
(за минулу добу – 19 жовтня) заре-
єстровано новий антирекорд – 376 
нових лабораторно підтвердже-
них випадків.

Всього випадків (з наростаю-
чим підсумком) – 10472. Одужало 

всього – 5607, у т. ч. за минулу добу – 
96. Померло всього – 174, у т. ч. за 
минулу добу – 3. За добу надійшло 
повідомлення про підозру – 376. 
Всього підозр (з наростаючим під-
сумком) – 12014. Всього проведено 
ПЛР-тестувань за добу – 1018. Всьо-
го проведено досліджень методом 
ПЛР-тестувань (з наростаючим під-
сумком) – 55316. Всього проведено 
ІФА-тестувань за добу – 1469. Всього 
проведено ІФА-тестувань (з нарос-
таючим підсумком) – 80931.

20 жовтня (станом на 9:00) 
в Україні 309 107 лабораторно під-
тверджених випадків COVID-19, 
із них 5 786 летальних, 129 533 
пацієнти одужали.

З а г а л о м  п р о в е д е н о 
2 847 376 тестувань методом ПЛР. 
За добу одужали 3 044 пацієнти.

У деяких районах Житомирщини – 
«червоний» рівень небезпеки

З 19 жовтня «черво-
ний» рівень епідне-
безпеки діятиме у 68 
адміністративних 
одиницях України.

До «червоного» рівня епіде-
мічної небезпеки з 19 жовтня буде 
віднесено 68 адміністративних 
одиниць у 15 областях. Відповід-
не рішення прийняла Державна 
комісія з питань ТЕБ та НС на 
своєму засіданні 15 жовтня.

Зокрема, до «червоного» рівня 
епідемічної небезпеки потрапи-
ли 9 обласних центрів: Чернівці, 
Хмельницький, Чернігів, Харків, 
Сєвєродонецьк, Полтава, Суми, 
Івано-Франківськ та Тернопіль.

Крім цього, «червоний» рівень 
епіднебезпеки буде встановлений 
у 15 адміністративних одиницях 
Луганської області, у Волинській 
області – м. Володимир-Волин-
ський, м. Нововолинськ та Кі-
верцівський район, у Донецькій 
області – Слов'янський район, 
у Житомирській області – м. 
Коростень, Коростенський, Лу-
гинський, Любарський, Чер-
няхівський та Чуднівський ра-
йони, у Київській області – м. 
Васильків та Бориспільський 
район, у Одеській області – м. 
Біляївка та Татарбунарський 
район, у Рівненській – м. Дуб-
но, м. Вараш, м. Острог, Здол-
бунівський та Костопільський 
райони, у Сумській – Сумський 
район, у Тернопільській облас-

ті – м. Бережани, м. Кременець, 
м. Чортків, Борщівський, Залі-
щицький та Монастириський ра-
йони, у Харківській – м. Люботин, 
Богодухівський, Лозівський та 
Первомайський райони, у Хмель-
ницькій – м. Нетішин, м. Славу-
та, Волочиський, Городоцький, 
Дунаєвецький, Красилівський, 
Старосинявський та Теофіполь-
ський райони, у Черкаській – м. 
Канів, м. Сміла та Смілянський 
район, у Чернівецькій – м. Ново-
дністровськ, Кельменецький та 
Кіцманський райони, у Черні-
гівській – м. Ніжин.

Обмеження будуть діяти 
згідно зі спільним рішенням на-
ціональної та регіональних комі-
сій з питань ТЕБ та НС, а також 
місцевих органів влади.

В Україні 75,7% від усіх смер-
тей від коронавірусу складають 
люди у віці старше 60 років. 
Про це на брифінгу повідомив 
міністр охорони здоров'я Максим 
Степанов.
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Ринок праці на Житомирщині:  
що пропонують і скільки платять

Світлана Цимбалюк

На Житомирщині, 
як і по всій країні, 
карантин вніс свої 
корективи. Свою ді-
яльність призупини-
ли деякі сфери по-
слуг, через що багато 
житомирян втратили 
роботу і, як наслідок, 
зріс рівень безробіття.

Як зазначають у Житомирсько-
му обласному центрі зайнятості, 
за період дії карантину, з 12 берез-
ня по 30 вересня 2020 року, безро-
бітними стали 19,2 тисячі осіб, що 
в 1,4 раза більше, ніж за аналогіч-
ний період минулого року. Також 
за час карантину вдалося знайти 
роботу для 15 тисяч житомирян.

На початок жовтня цього року 
послуги Державної служби за-
йнятості отримували 37,1 тисячі, 
з них 19 тисяч осіб мали статус без-
робітного, що на 39% більше, ніж 

на відповідну дату минулого року. 
Як виявилось, у загальній кількості 
зареєстрованих безробітних жінок 
найбільше – 10,7 тисячі, в той час як 
чоловіків – 8,3 тисячі. Найбільше 
людей втратили роботу у віці понад 
45 років, а найменше від 35 до 45 ро-
ків. 42% зареєстрованих безробітних 
мали вищу освіту, 30% – професій-
но-технічну, 28% – загальну середню.

Кого роботодавці  
хочуть на роботу

Як інформують в Головному 
управлінні статистики у Жи-
томирській області, станом на 
1 жовтня 2020 року кількість ва-
кансій, заявлених роботодавцями 
до Державної служби зайнятості, 
становила 2,8 тисячі одиниць. 
Найзатребуванішими професіями 
виявились: швачка, верстатник де-
ревообробних верстатів, електро-
газозварник, слюсар-ремонтник, 
сортувальник матеріалів та виро-
бів з деревини, слюсар-сантехнік, 
електромонтер, пекар та маляр.

Також не вистачає водіїв, опе-
раторів та машиністів котельної, 
трактористів, оформлювачів го-
тової продукції, формувальників 
залізобетонних виробів та кон-

струкцій, рамників, машиністів 
екскаватора, токарів та фрезе-
рувальників. На подив, дефіцит 
нині на викладачів закладів вищої 
освіти та вчителів.

Що стосується сфери торгів-
лі та послуг, то тут затребувані 
продавці, офіціанти, бармени, 
охоронники та молодші медич-
ні сестри. Серед інших фахівців 
бажають взяти на роботу бух-
галтерів, графічних дизайнерів, 
медичних сестер, майстрів ви-
робничого навчання, механіків та 
фармацевтів. Серед робітничих 
професій не вистачає підсобни-
ків, укладальників-пакувальників, 
комплектувальників проводів, 
прибиральників службових при-
міщень, вантажників, сторожів, 
двірників та опалювачів. Серед 
ланки керівників та менеджерів 
попитом користуються менедже-
ри зі збуту, керівники гуртків та 
головні бухгалтери.

Станом на 1 жовтня 2020 року 
середній розмір заробітної плати 
по вакансіях становив 6493 грн, 
в той час як на відповідну дату 2019 
року було 5834 грн. На одну вакан-
сію в середньому претендують сім 
безробітних, в той час як у минуло-
му році було чотири особи.

Що пропонують  
у службі зайнятості

На сьогодні у базі даних Жи-
томирського обласного центру 
зайнятості налічується понад 
740 актуальних вакансій від ро-
ботодавців міста Житомир, з них – 
близько сотні із зарплатою вище 
10000 грн.

Електромонтеру-лінійни-
ку з монтажу повітряних ліній 
високої напруги й контактної 
мережі пропонують 18000 грн, 
інженеру – 17900 грн, слюсарю 
з ремонту колісних транспорт-
них засобів – 16000 грн, інженеру 
з охорони праці – 15500 грн, слю-
сарю зі складання металевих кон-
струкцій – 15000 грн, машиністу 
екскаватора – 15000 грн, столяру – 
15000 грн, водієві автотранспорт-
них засобів – 13500 грн, фахівцеві 
з публічних закупівель –12000 грн, 
машиністу екскаватора – 12000 грн, 
токарю – 12000 грн, бухгалтеру – 
10400 грн, маляру – 10000 грн, ме-
неджеру з логістики – 10000 грн, 
кухареві – 10000 грн.

Де ще пропонують роботу
На сьогодні одним із попу-

лярних джерел пошуку роботи 

є сайти, на яких розміщені ва-
кансії. Тож на сайті Work.ua про-
понують житомирянам близько 
657 вакансій. Проаналізувавши 
пропозиції, пропонуємо вашій 
увазі перелік найзатребуваніших 
професій та заробітну плату, яку 
там пропонують. Як виявилось, 
найбільший попит серед робото-
давців на бухгалтерів, менеджерів 
з продажу, операторів кол-центру 
та продавців-консультантів.

Що ж стосується оплати, то 
оператору контактного центру, 
комірнику, smm менеджеру, 
підсобному робітнику на будів-
ництві обіцяють від 7000 грн. 
Трохи більше можуть отримати 
автослюсар, продавець-консуль-
тант, водій, бухгалтер, енерге-
тик, графічний дизайнер, кухар 
та електрозварювальник – від 
8000–9000 грн. Механікам та 
електромонтерам обіцяють за-
робітну плату від 10000 грн. А от 
найменше заплатять касиру та 
санітарці – від 5000 грн.

Однак є вакансії, де житоми-
рянам пропонують і 15000 грн. Це 
стосується автоелектриків, управ-
ляючих, менеджерів з продажу, 
інженерів та майстрів з ремонту 
комп'ютера.

У Кмитівському музеї образотворчого мистецтва 
почався другий етап реставрації

Руслан Мороз

У Кмитівському 
музеї образотворчо-
го мистецтва імені 
Й. Д. Буханчука стар-
тував другий етап 
реставрації картин.

За інформацією Ярослава Хи-
трого, директора Кмитівського 
музею образотворчого мистецтва 
імені Й. Д. Буханчука, реставрацію 
проводять фахівці Національно-
го науково-дослідного реставра-
ційного центру України. Згідно 
з договором буде відреставровано 
31 картину без вивезення з при-
міщення музею.

Також варто зазначити, що 
всі реставраційні роботи прово-
дяться за кошти міжнародного 
благодійного фонду «Відроджен-
ня». Житомирська обласна рада 
раніше проігнорувала звернення 
від музею щодо допомоги у рес-
тавраційних роботах.

Також залишається актуаль-
ним питання щодо ремонту даху 

музею, який протікає і внаслідок 
чого критично зріс рівень вологос-
ті в залах музею. Депутати ЖОР 
також ігнорують вирішення цього 
кричущого питання.

Ми отримали коментар від 
заступника директора Націо-
нального науково-дослідного 
реставраційного центру України 
(ННДРЦУ) з науково-реставра-
ційної роботи Тетяни Анатоліївни 
Бичко: «У живопису художників 
часів СРСР є велика проблема із 
зберіганням саме музейним спо-
собом, бо художники не дотриму-
валися правил написання таких 
картин. Дуже часто, навіть при до-
триманні правил зберігання, спо-
стерігалося відлущення фарбового 
шару від ґрунту. Також художники 
не робили розсувні підрамники, 
щоб із часом можна було натягува-
ти полотно, щоб уникнути прови-
сання та ослаблення його. Тому до 
живопису цього періоду потрібно 
ставитися дуже обережно, щоб 
запобігти його руйнуванню. Необ-
хідно періодично проводити кон-
серваційно-реставраційні роботи, 
щоб зберегти ці твори мистецтва».

Ще 5 серпня 2020 року на офі-
ційному сайті ННДРЦУ з’явилось 
повідомлення щодо початку рес-

тавраційних робіт у музеї.
У липні провідні фахівці цен-

тру, художники – реставратори 
олійного живопису вищої ква-
ліфікаційної категорії завідувач 
відділу Володимир Папушенко 
та Ірина Сапєгіна здійснювали 
консерваційно-реставраційні за-
ходи щодо 20 творів живопису із 
зібрання Музею образотворчого 
мистецтва імені Й. Д. Буханчука. 
Це унікальний сільський художній 
музей, розташований в с. Кмитів 
Коростишівського району Жито-
мирської області, що має велику 
колекцію живописних творів ра-
дянської доби.

Твори з колекції музею вимага-
ли невідкладного втручання. Для 
частини творів було виготовлено 
нові підрамки, на які натягнуто 
живописні полотна.

Найбільш складними щодо 
реставрації виявилися картини, 
які мали значне відшарування та 
осипання фарбового шару. Так, 
у жанровій сцені художника Пе-
тра Басанця «Чекають молодих» 
1972 р. відбулося дахоподібне збу-
грювання верхнього фарбового 
шару від нижнього. Полотна «На 
Русанівці» Сергія Шишка 1966 р. 
та «Весна» 1969 р. Володимира 

Табаніна мали наскрізні продав-
лені отвори в основі із значними 
деформаціями. У «Портреті кол-
госпного тесляра» Івана Крилова 
окрайки містили авторський жи-
вопис, який слід було розгорнути, 
завдяки чому збільшився розмір 
картини. Щодо твору Тетяни 
Яблонської «Горе» 1964 р., вико-
наному в темпері, виникли склад-
нощі в закріпленні та тонуванні 
втрат фарбового шару.

Усі музейні предмети від-
реставровано: усунуто деформа-

ції, знепилено, укріплено ґрунт 
з основою та фарбовим шаром, 
видалено поверхневі забруднення, 
підведено реставраційний ґрунт 
у місцях втрат, тоновано ділянки 
втрат, живопис покрито захисним 
шаром лаку.

Після складних реставрацій-
них заходів, проведених фахів-
цями Національного науково-до-
слідного реставраційного центру 
України, музейні твори набули 
експозиційного вигляду та будуть 
представлені відвідувачам.
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РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ.  
Трагічна доля офіцера Генштабу

М. Ю. Костриця,  
     Є. Р. Тіміряєв

Майбутній вій-
ськовий діяч і відо-
мий представник 
військової науки 
М. Є. Какурін на-
родився у родині 
потомственого вій-
ськового‑дворянина.

У біографії Какуріна-стар-
шого, батька героя нашої роз-
повіді, генерала від інфантерії 
Євгенія Миколайовича, позна-
чено чимало місць, де випало 
кадровому офіцеру служити 
на благо вітчизни. Серед місць 
його служби зустрічаємо й 
Житомир, де дислокувалися 
наприкінці XIX століття значні 
військові з'єднання. Серед них 
було чимало учасників росій-
сько-турецької війни 1877–1878 
рр., яка переможно закінчилася 
для російських військ. Багато її 
учасників, виходячи у відстав-
ку, поселялися у Житомирі, 

де, як правило, закінчували 
свій життєвий шлях. Не ви-
нятком була і родина Какурі-
них. Глава роду тривалий час 
служив у місті над Тетеревом, 
був командиром батальйону 
17-го піхотного Архангелого-
родського полку, командиром 
5-ї піхотної дивізії (1901–1904). 
У 1906 році подав у відставку. 
Помер у 1909 році. Похований 
у Житомирі, де до цього часу 
на Нільському (Російському) 
цвинтарі збереглася його моги-
ла. Тож цілком закономірно, що 
перед тим як отримати офіцер-

ський чин, Какурін-молодший 
здобув середню освіту у Другій 
житомирській гімназії (у цей 
час саме у Житомирі мешкали 
його батьки).

На карті Житомира позна-
чено декілька адрес родини 
Какуріних. Серед них і буди-
нок на вулиці Базарній (тепер 
вул. 1-го Травня, 51 – зараз 
вулиця носить назву Святос-
лава Ріхтера). Цей будинок, як 
і комплекс сусідніх будівель, 
звели свого часу відомі пред-
ставники будівельної династії 
старовірів Пирогових. У цьому 
приміщенні у різні часи меш-
кали такі відомі діячі вітчиз-
няної культури, як Олександр 
Довженко і Святослав Ріхтер.

Після житомирської гім-
назії, підтримуючи сімейні 
традиції, Микола вступив до 
Михайлівського артилерій-
ського училища, яке успішно 
закінчив у 1904 році у чині 
підпоручика. Служив спочатку 
у 30-й (Мінськ), потім – у 18-й 
(Люблін) артилерійських бри-
гадах. Набувши певного досвіду 
після трирічного перебування 
у діючій армії, М. Какурін 1907 
року вступив до Миколаївської 
академії Генерального штабу.

Товаришем М. Какуріна по 
академії був і майбутній україн-
ський військовий діяч Всеволод 
Миколайович Петрів. У 1919 році 

він став військовим міністром 
Української Народної Республіки. 
Ім'я В. Петріва пов'язане з Жито-
миром, де він очолював юнацьку 
школу. У 1919 році В. Петрів готу-
вав кадри до УНР, а школа була 
розташована в одному з корпусів 
Волинської духовної семінарії на 
вулиці Іларіонівській (потім вули-
ця мала назву Котовського, зараз 
Михайла Грушевського). До речі, 
В. Петрів залишив цікаві спогади 
про часи УНР і, зокрема, про пе-
ребування у Житомирі М. С. Гру-
шевського та очолюваного ним 
уряду.

Під час навчання М. Каку-
ріна в академії його однокурс-
никами були відомі люди. Зо-
крема, курсовим офіцером був 
майбутній діяч УНР Микола 
Юнаків, а викладачем – майбут-
ній перший радянський голо-
вком, полковник Михайло Дми-
трович Бонч-Бруєвич. Після 
закінчення академії і отриман-
ня диплома Миколі Євгенійо-
вичу за відмінні успіхи при-
своєно звання штабс-капітана 
і зачислено до Генерального 
штабу. Шлях Какуріна знову 
проліг до міста його молодос-
ті – Житомира, де дислокував-
ся 17-й Архангелогородський 
піхотний полк, у якому свого 
часу служив його батько. У цей 
час на посаді командира полку 
був один із лідерів антикому-
ністичного руху – полковник 
Антон Іванович Денікін.

На останньому курсі на-
вчання в академії М. Є. Каку-
рін познайомився з чарівною 
медичною сестрою Ельвірою-
Анною Мареллі. Пізніше вони 
повінчались, причому нарече-
ній довелося перед цим відмо-
витись від католицизму і при-
йняти православ'я: ї ї батько, 
Леопольд Мареллі, був італій-
ським підданим. На початку 
XX ст. сім'я переїхала до Києва, 
де Ельвіра навчалась у жіночій 
гімназії. З початком російсько-
японської війни вона вступила 
у Петербурзі на медичні курси. 
Невдовзі як доброволець була 
направлена в діючу армію 
в Маньчжурію. Нагороджена 
медаллю «За відмінну, старан-
ну службу і догляд за поране-
ними і хворими». У 1910–1917 
рр. сім'я Какуріна проживала 
у Києві. Тут народилась старша 
донька Ганна, молодша – Анас-
тасія – народилася у Житомирі.

У 1912 році М. Какуріна при-
значають старшим ад'ютантом 
(начальником оперативного від-
ділу) штабу 5-ї піхотної дивізії, 
що дислокувалася у Житоми-
рі, з наданням звання капітана. 
Таким чином, М. Какурін пере-
бував у Житомирі до 1914 року. 
А далі стався крутий поворот 
у його долі: Микола Какурін 
добровільно перейшов на бік 
армії УНР. Таке рішення для 
нього в майбутньому обернеться 
трагедією.

У період переходу галицької 
армії на радянську сторону до-
бровільно вступає 20 березня 
1920 р. на службу в ряди РСЧА. 
В боях з білополяками він 
пройшов шлях від начальника 
штабу дивізії до командарма 
і помічника командуючого ар-
міями Західного фронту, які 
очолював М. М. Тухачевський.

М. М. Тухачевський так 
атестував Какуріна: «Освіче-
ний, інтелігентний генштабіст. 
Відмінний начальник штабу, 
а також хороший стройовий на-
чальник, правильно вміє поста-
вити службові взаємостосунки 
і користується загальною по-
вагою. Наполегливий у роботі. 
Видатний».

Після закінчення грома-
дянської війни М. Є. Какурін 
починає займатися викладаць-
кою і дослідницькою роботою. 
У 1927 році Какурін стає ви-
кладачем вищих військово-
навчальних закладів РСЧА 
з воєнної історії та історії вій-
ськового мистецтва. Його перу 
належить близько тридцяти 
наукових праць з різних пи-
тань стратегії, оперативного 
мистецтва, тактики, виховання 
і навчання військ. Його книга 
«Сучасна тактика» витримала 
три перевидання. Його воєнно-
історичні праці й до сьогодні 
займають особливе місце в істо-
ріографії громадянської війни.

Та заслуги Какуріна (як і 
багатьох інших) перед радян-
ською владою, системою, якій 
він справно служив, не були 
враховані. У грудні 1930 – січні 
1931 рр. у Москві було зааре-
штовано велику групу «ста-
рих» кадрових військових, що 
служили на вищих командних 
посадах РСЧА. Серед них опи-
нився й М. Какурін.

Передісторія цих трагіч-
них подій тягнеться ще з часів 
громадянської війни. Справа 
в тім, що військові фахівці, за 
допомогою яких більшовики 
здобули владу, розгромивши 
при цьому різноманітну опо-
зицію, владі більше не були 
потрібні – вони свою справу 
зробили. Найталановитіші 
з них ще деякий час викладали 
у вищих навчальних закладах, 
але дамоклів меч неухильно 
нависав над більшістю з них. 
Як відомо, у грудні 1930 року 
органами ОДПУ була інспіро-
вана операція «Весна».

М. Є. Какурін був заарешто-
ваний 18 серпня 1930 р. у кв. 15 
будинку № 6, що по вул. Возд-
виженській у Москві. Всі його 
рукописи, книги та інші праці 
конфісковані (велика частина їх 
до цих пір не знайдена). Також 
був вилучений орден Червоного 
Прапора.

Яка ж офіційна причина 
арешту Какуріна? Є тверджен-
ня, що його двоюрідна сестра, 
будучи інформатором ОДПУ, 
«стукала» на брата. Крім цього, 
ходили чутки, що у нього була 
коханка – вродлива циганка, 
яка зачарувала естета Какуріна 

Какурін Микола Євгенійович (1883-1936) 
народився 16 (4) вересня 1883 р. у м. Орел у 
родині військовослужбовця. Закінчив гімназію у 
Житомирі, Михайлівське артилерійське училище 
та Миколаївську академію Генерального штабу. 
Військовий діяч, науковець, викладач. Заарешто-
ваний органами ОДПУ 19 серпня 1930 р. у Москві. 
За постановою Колегії ОДПУ від 19 лютого 1932 р. 
засуджений до розстрілу із заміною на ув'язнення 
у концтабір терміном на 10 років. Помер 27 липня 
1936 р. у Ярославльському політізоляторі. Реабілі-
тований 5 січня 1957 р.
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Вороги старіння: як доглядати за шкірою,  
щоб вона залишалася здоровою та молодою

Якщо ви відчуваєте стрес, 
ваше харчування не можна на-
звати здоровим і ваша шкіра 
реагує на зміни погоди, то, імо-
вірніше, ваша шкіра схильна до 
старіння через реакції організ-
му на зовнішні обставини. Ста-
ріння спричинене зменшенням 
вироблення колагену і низькою 
спроможністю клітин шкіри 
до оновлення і відновлення. 
Ця проблема зустрічається 
часто, а знання того, як з нею 
боротися, є ключовим для 
того, щоб шкіра залишалася 
молодою і красивою, йдеться 
на «Vogue.ua».

«Наші тіла досить розумні, 
тому запаленнями на шкірі вони 
сигналізують про стрес всере-
дині нашого організму», – каже 
експертка в галузі шкіри і кос-
метологиня Жасміна Віко.

«Зовнішніми причинами 
запалень можуть бути спека 
і холод, сонячне світло, забруд-
нення навколишнього серед-
овища, тютюновий дим і хімічні 
подразники (мийні засоби, гелі 
для душу, мило). До внутрішніх 
причин належать незбалансо-
ване харчування, стрес і недо-
сипання», – пояснює вона.

Гарна новина полягає в тому, 
що ми самостійно часто може-
мо зрозуміти, коли наша шкіра 
страждає від запалення, – вона 
може бути не тільки гарячою, 
але також сухою, надмірно щіль-
ною або свербіти. Як каже Віко, 
низка шкірних захворювань, на 
кшталт акне, екземи, псоріазу 
і розацеа, починається із запаль-
ної реакції.

Боротьба із запаленням по-
лягає в тому, щоб підтримувати 
відповідні реакції організму на 
здоровому рівні, а не в тому, щоб 
дозволити запальним процесам 
дійти до краю і вийти назовні. 
На додаток до управління стре-
сом і сну – двох важливих фак-
торів, які впливають на ступінь 
запалення, ось 5 способів його 
знизити.

Збалансоване харчування
«Так, це нудно (і здається 

банальним), але клінічні до-
слідження показують, що по-
стійне нездорове харчування 
може сприяти надмірному за-
паленню в організмі», – пояснює 
Аліза Маргой, нутриціологиня 
і засновниця бренду клінічних 
добавок «Inessa».

«Їжа впливає на нашу за-
пальну реакцію через кілька 
механізмів, включаючи підви-
щений рівень інсуліну, гормо-
нальні порушення і погіршення 
здоров'я кишківника, і все це 
може призвести до запалення», – 
говорить Маргой.

Насичення раціону антиок-
сидантами і корисними жира-
ми з низьким вмістом простих 
цукрів забезпечить найкращі 
можливості для запобігання 
запаленням.

«Нам усім слід з обереж-
ністю ставитися до вживання 
великої кількості оброблених 
продуктів – таких, як цукерки, 
торти, печиво та інші рафі-
новані "білі продукти", – каже 
Маргой. – Це, як правило, про-
дукти з високим глікемічним на-

вантаженням, які спричиняють 
підвищення рівня інсуліну, що 
зі свого боку провокує системне 
запалення, яке може призвести 
до постійних запальних проце-
сів на шкірі – як акне і псоріаз, 
і сприяти старінню».

Протизапальні добавки
Вживайте продукти з проти-

запальним ефектом, щоб пере-
конатися, що ваша дієта корисна 
для шкіри, а не навпаки. Дослі-
дження показують, що прийом 
добавок омега-3 або вживання 
великої кількості жирної риби 
може допомогти запобігти 
утворенню прищів і запален-
ням, водночас покращуючи за-
гальний стан і зовнішній вигляд 
шкіри.

Куркума – ще один чудовий 
протизапальний інгредієнт. 
У куркумі міститься активна 
сполука куркуміну, яка вивчала-
ся щодо протизапальних і анти-
вікових властивостей і показала 
позитивні результати. Додайте 
куркуму до своїх страв, або по-
чинайте день з латте з курку-
мою.

Косметика 
з антиоксидантами

Крім професійної діагнос-
тики шкіри (і комплексного 
плану лікування, адаптованого 
для вас), Віко радить включити 
антиоксиданти у свій режим 
з догляду за шкірою.

«Уявіть, що вітамін С і рес-
вератрол застосовуються місце-
во», – говорить вона, відзначаючи 

окрему користь від продуктів, до 
складу яких входять рослинні 
інгредієнти, що мають вищу 
ефективність щодо проникнення 
в шкіру.

«Я також рекомендую засоби 
для догляду за шкірою з кана-
бідіолом у складі, адже він має 
протизапальні властивості, які 
можуть допомогти шкірі», – го-
ворить Віко.

Баланс засобів для 
догляду

«Замість того, щоб усклад-
нювати собі життя,  дотри-
муйтеся простого догляду за 
шкірою, використовуючи на-
самперед заспокійливі засо-
би», – радить Віко.

«Я також рекомендую уни-
кати відлущувальних засобів, 

на кшталт гарячих рушників, 
серветок і зернистих скрабів, – 
каже Віко. – Замініть їх м'якими 
делікатними хімічними відлу-
щувальними засобами, як-от 
молочна кислота». Віко також 
радить уникати саун і гарячої 
води, яка нібито може допомог-
ти вашій шкірі. Це не так.

Маска для світлотерапії
Якщо ви ще не захопилися 

застосуванням світлодіодних 
масок у домашніх умовах, тоді 
зараз саме час.

«Інфрачервоне,  червоне 
і синє світлодіодне світло може 
чудово впоратися зі зменшенням 
і лікуванням запалень шкіри», – 
говорить Віко. Вважається, що 
світло стимулює клітини наших 
фібробластів для зцілення і омо-
лодження шкіри.

своїм чудовим співом, але була 
абсолютно дурною.

Допитували Какуріна чи 
ні – встановити складно. У про-
токолах допитів, які перебу-
вають в архівно-слідчій справі 
М. Є. Какуріна, немає запису 
за формою: «питання слідчого» 
і «відповідь обвинуваченого». 
Через півтора місяця оперупов-
новажений ОВ ОДПУ Мельцер, 
переглянувши слідчу справу 
з обвинувачення колишнього 
викладача Військової академії 
РСЧА Какуріна Миколи Євге-
нійовича в злочинах, передба-
чених ст. 58–4,58–10 ККРСФРР, 
знайшов, що:

«М. Є. Какурін усю свою бо-
йову роботу як командир аж до 
березня 1920 р. вів у рядах су-
противників Радянської влади. 
Будучи за переконанням воро-
гом Жовтневої революції, Ка-
курін відразу після перевороту 
вступив у ряди уряду Скоропад-
ського, де займав посаду помнач 

Генштабу гетьманської армії, 
а після втечі Скоропадського пе-
рекочував у Галицьку армію, яка 
в той час билася проти Червоної 
Армії. Враховуючи пред'явлені 
звинувачення М. Є. Какуріну 
цілком доведеними, постановив 
Справу № 102932 з обвинувачен-
ня М. Є. Какуріна передати на 
розгляд Особливої Наради при 
Колегії ОДПУ. Оперуповнова-
жений 4-го відділу ОВ ОДПУ 
(Мельцер)».

Через чотири місяці, за 
постановою Колегії ОДПУ від 
19 лютого 1932 р., Какурін Ми-
кола Євгенійович засуджений за 
ст. 58–4 КК РСФРР «до розстрілу 
із заміною ув'язнення у концта-
бір терміном на десять років».

Для відбування терміну 
покарання М. Є. Какурін був 
направлений спецконвоєм 
у Ярославський політізолятор 
ОДПУ. Перебував він в особли-
вих умовах, в одиночній камері. 
Йому були заборонені побачен-

ня із сім'єю, знайомими, роди-
чами, а також посилки і листи 
від близьких. Вся вихідна ко-
респонденція переглядалась.

В умовах Ярославського по-
літізолятора Микола Євгенович 
спочатку намагався працювати. 
Він регулярно, з того часу як 
у 1933 році була дозволена пе-
реписка, писав дружині, дітям, 
заспокоював їх, підтримував до-
ньок, просив у рідних книжки 
і зошити. В листах повідомляв, 
що скоро закінчить свої спо-
гади про світову війну.

Та здоров'я ув'язненого було 
сильно підірване. У 1935 році 
Какурін був привезений до 
лікарні Бутирської тюрми на 
обстеження. Дружина домо-
глася дозволу на побачення 
з чоловіком і взяла з собою 
доньок. За спогадами молод-
шої – Анастасії, при одержанні 
перепусток їх проінструктува-
ли, про що можна і не можна 
говорити. Останній лист до рід-

них датований 13 липня 1936 р. 
(за 2 тижні до смерті). З нього 
дізнаємося, що у квітні 1936 
р. Какурін «підхопив грип», 
який підірвав його і без того 
погане здоров'я. Помер Микола 
Євгенійович Какурін у в'язниці 
27 липня 1936 р.

У роки «великого терору» 
у Житомирі були репресовані 
однополчани М. Є. Какуріна, 
з якими він проходив службу 
у 17-му Архангелогородському 
піхотному полку і 5-й піхот-
ній дивізії. Це підполковники 
М. В. Орловський, О. І. Руднєв, 
Т. В. Ротмистров, М. І. Архан-
гельський, І. С. Раузе, капітани 
С. О. Зиков, М. І. Тихальський, 
пору чики С.  Л.  Ту ркевич, 
Д.  О. Рудницький, капітан 
Л. С. Карум та ін.

У лютому 1956 року дру-
жина Какуріна звернулася 
до Голови Президії Верховної 
Ради СРСР К. Є. Ворошилова 
з проханням допомогти їй у ре-

абілітації чоловіка. Перевірка 
матеріалів справи тягнулася 
майже рік. І лише визначенням 
Військової колегії Верховного 
суду СРСР від 5 січня 1957 р. 
М. Є. Какурін був реабілітова-
ний. Постанову колегії ОДПУ 
від 19 лютого 1932 р. стосов-
но М. Є. Какуріна відмінили 
і справу його припинили «за 
відсутністю складу злочину».

Після арешту Какуріна Анна 
Леопольдівна всі свої сили від-
дала вихованню доньок. Померла 
у 1963 році, похована в Пермі. 
Старша донька – Анна Мико-
лаївна – закінчила художній 
технікум і померла у Москві 
у 1985 році. Молодша – Анас-
тасія Миколаївна – закінчила 
хореографічне училище при Ве-
ликому театрі. У 1947 році була 
звільнена з Великого театру «че-
рез скорочення штатів». З цього 
року і до виходу на пенсію була 
провідною балериною Перм-
ського театру опери і балету.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ SPARTA-BUD 
ТЕРМІНОВО ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ В ПОЛЬЩУ: МОНТАЖНИКІВ, 
АРМАТУРНИКІВ, МОНОЛІТНИКІВ, МУ-
ЛЯРІВ. ЗП ВИСОКА. ЛІЦ. №1196 ВІД 
22.08.2018 ВИД. МСПУ. ВСІ ДЕТ. ПО 
0989423378,0939245686ВАСИЛЬВО-
ЛОДИМИРОВИЧ

•	Водії далекобійники	С+Е.	Переве-
зення	вантажів	по	території	Євро-
союзу	на	Євро	6	MAN,	MERCEDES,	
DAF.	Графік	Згідно	AETR.	На	базі	ком-
фортний	будинок	з	усім	необхідним.	
Офіційне	оформлення	по	UMOWA	
O	 prace.	 Ліц.	МСПУ	АЕ	 186519,	
06734313480997479821

• ВОДІЇ КАТ. Д ПОТРІБНІ ДЛЯ РОБОТИ 
НА МАРШРУТАХ М.КИЄВА. ДОХІД 1500 
ГРН. НА ДОБУ. ЖИТЛО. 0665215397

•	Водії категорії	"Е"	для	роботи	на	
зерновозах.	Авто:	MAN,	Volvo,	DAF.	
З/п-	 20	 000грн,	 добові-	 200	 грн.	
0687982189,Сергій

• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГРАФІК РОБОТИ 
- ПН-ПТ, З 08.00 ДО 17.00 ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ. 
0678804116

• ДОГЛЯД ЗА ПАРКАМИ: ПРИБИРАННЯ 
СМІТТЯ, ЛИСТЯ, ДОГЛЯД КВІТНИКІВ, 
СТРИЖКА КУЩІВ, КОСОВИЦЯ ГАЗО-
НІВ, РОЗПИЛ ПОВАЛЕНИХ ДЕРЕВ, НА-
ВАНТАЖЕННЯ ХМИЗУ, САДІННЯ ДЕРЕВ, 
РОСЛИН. ПН-ПТ 7-15. СБ 7-11. МІСЦЕ 
В ГУРТОЖИТКУ. ОФІЦ.ПР. СОЦ/П. З/П 
9-11ТИС.ГРН. ОДЕСА. 0661409912

ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ В УГОРЩИНI 
НА 2 РОКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. 
ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ ТА 
УГОРЩИНІ. ДОПОМОГА З ДОКУМЕН-
ТАМИ У ПОСОЛЬСТВІ. ДОЗВІЛ НА ПЕ-
РЕТИН КОРДОНУ. WHATSAPP, VIBER, 
TELEGRAM, SIGNAL:, 067-535-73-95. 
0637267293

• КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК НА СКЛАД НА 

ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТО-

МИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГРАФІК 

РОБОТИ - ПН-ПТ, З 08.00 ДО 17.00 ЗА-

РОБІТНА ПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

СПІВБЕСІДИ. 0678804116

МАЙСТЕР НА ЗАЛИВКУ ПІДЛОГИ (З/П 
100ГРН КВ.М, ЗАЛИТИ 100 КВАДРА-
ТІВ), МАЙСТЕР НА ФАРБУВАННЯ ШВІВ 
НА ОБЛИЦЮВАЛЬНУ ЦЕГЛУ (З/П 65ГРН 
КВ.М) В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК КИЇВ-
СЬКОЇ ОБЛ. (С.РОМАНКІВ, ОБУХІВ-
СЬКИЙ Р-Н). 0443620032,0672322787

• М А С Т Е Р А   И   П О М О Щ Н И К И 

(ШТУКАТУРЫ, ПЛИТОЧНИКИ) ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

РАБОТА В Г. КОРОСТЫШЕВ. КОМПЕН-

САЦИЯ ПРОЕЗДА ДО РАБОТЫ И ОБРАТ-

НО ДЛЯ РАБОТНИКОВ С Г. ЖИТОМИР 

И ОБЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

0685091332,0959169474

Повідомлення про намір отримати дозвіл  
на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Підприємство облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» (м. 
Житомир, майдан Житній ринок, 2) має намір отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Основна діяль-
ність – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Джерела забруднення атмосферного повітря: опалювальне газове обладнання, 
свічки ШРП, мангал, що працює на твердому паливі, зарядний пристрій для аку-
муляторних батарей.

Перелік та обсяги забруднюючих речовин (т/рік), які викидаються в атмосфер-
не повітря стаціонарними джерелами: оксиди азоту-0,203, оксид вуглецю – 0,054, 
метан-0,003, метали та їх сполуки-0,0000003, тверді суспендовані частинки – 0,005, 
сірчана кислота – 0,0000008; акролеїн – 0,0002, одорант – 2Е-14, закис азоту – 0,0003, 
двоокис вуглецю – 160,157.

Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря – концентрації забруд-
нюючих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують 
ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст як на межі, так і поза межами СЗЗ, 
а також на житлових забудовах, що розташовані в межах нормативної СЗЗ, на всіх 
розрахункових точках, по всіх забруднюючих речовинах. Існуючі величини викидів 
пропонується прийняти як нормативні.

Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу 
будуть передані на погодження в Управління екології та природних ресурсів Жи-
томирської державної адміністрації.

Контактні дані:
Громадські організації та окремі громадяни із зауваженнями можуть звертатись 

до місцевих органів влади за адресою: м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,4/2, 
тел.(0412)481212.

Із пропозиціями звертатися до керівництва ПО «Житомирський кооперативний 
ринок» за телефоном (0412) 475075.

Розробник обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу на викиди – 
ПП «Матрикс Груп». Контактний телефон: (0412) 42–08–76.

Повідомлення про намір отримати дозвіл  
на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел

ТОВ «МЕДІБОР ПЛЮС» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які розташовані за 
адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 143. Діяльність ТОВ «МЕДІБОР ПЛЮС» – 
надання медичних послуг. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
відбуваються при роботі настінного газового котлу (2 одиниці – 1 резервний), що 
працює природному газу та слугує для опалення приміщення клініки та гарячого 
водопостачання, дизельгенератору, що налаштовано в автоматичному режимі, 
спрацьовує в разі відключення централізованого електропостачання. Перелік ви-
дів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами в кількості, т/рік: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 
0,001; сполуки азоту – 0,076; оксид вуглецю – 0,023; сполуки сірки – 0,002; неметанові 
леткі органічні сполуки – 0,002; метан – 0,001. Як виявив розрахунок забруднення 
атмосферного повітря концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі 
атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря 
населених міст як у межах так і поза межами СЗЗ по всім забруднюючим речо-
винам, на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання 
дозволу на викиди направляються на узгодження в Управління екології та при-
родних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Зауваження та 
пропозиції громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 
місяця з дня публікації до Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, 
вул. С. П. Корольова, ½, кім.101, тел (0412) 48-12-12. Розробник обгрунтовуючих 
матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42–08–76.
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Повідомлення про намір отримати дозвіл  
на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел

ТОВ «Айс Тім» має намір отримати доповнення до дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які розташовані за 
адресою: 10009, м. Житомир, вул. Селецька, 35. Виробнича діяльність – неспеціалізована 
оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при стравлюванні 
фреону із зливних патрубків після заправки систем кондиціонування з одноразових 
балонів. Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне по-
вітря додатковими стаціонарними джерелами в кількості, т/рік: фреони – 0,085. Як 
виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря концентрації забруднюючих 
речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК (ОБРВ) 
атмосферного повітря населених міст поза межами СЗЗ по всім забруднюючим 
речовинам, на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання 
дозволу на викиди направляються на узгодження в Управління екології та при-
родних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Зауваження та 
пропозиції громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 
місяця з дня публікації до Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, 
вул. С. П. Корольова, ½, кім.101, тел (0412) 48-12-12. Розробник обгрунтовуючих 
матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42–08–76.

Інформація щодо отримання дозволу  
на викиди забруднюючих речовин  
в атмосферне  повітря

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРОС–С» має 
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних ресурсів Житомир-
ської облдержадміністрації.

Ареса юридична: 08140, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Білогородка, 
вул. Щорса, буд. 98;

Адреса фактична: 12403, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Глибочиця, 
вул. Промислова, 5;

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються від двох 
твердопаливних котлів.

Відбуваються викиди, т/рік: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом – 0,0558; оксиду азоту (у перерахунку на діоксид азоту 
[NO + NO2]) – 0,08; оксиду вуглецю – 0,1008; вуглецю діоксиду – 52,76; НМЛОС – 0,0232.

Загальний річний обсяг викидів становить – 53,0198 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 
ТОВ «ДОРОС–С» пропонується прийняти як нормативні.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на 
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади: 10003, м. Житомир, 
вул. Лесі Українки, 1, тел. (0412)42‑43‑03, та до ТОВ «ДОРОС–С».

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО‑МБ» тел. (0412) 46–16–60. ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Житл. будинок з/п 72,83 кв.м, житл. пл. 40,86 кв.м та зем. діл. пл. 0,1 га, КН: 
1811:000:000:00:028:0365, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Гетьмана Сагайдачного (50р. Жовтня), 19. Дата торгів: 16.11.2020 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №448401 (уцінено лот № 442031);

2. Садовий буд. з/п 32.6 кв.м, житл. пл 20.6 кв.м та зем. діл. 479,780, КН: 
1822086300:01:000:0684, пл. 0.12 га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський 
р-н, Садківська с/р, сад. тов. “Садове”. Дата торгів: 16.11.2020 09:00 год. Дод.інфор-
мація: https://setam.net.ua. Лот №448407 (уцінено лот № 441938).

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

РІЗНОРОБОЧИЙ В ПРИВАТНИЙ БУ-
ДИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. (ОБУХІВ-
СЬКИЙ Р-Н, С.РОМАНКІВ) ЖИТЛО 
НАДАЄМО. ОПЛАТА 450ГРН/ ДЕНЬ. 
ВИМОГИ: АКУРАТНИЙ, НЕ ЗЛОВЖИ-
ВАЮЧИЙ АЛКОГОЛЕМ З ДОКУМЕН-
ТАМИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ. 
0443620032,0672322787

•	Робота в	Польщі	та	Чехії	без	про-
ходження	карантину.	Заводи,	фабрикі,	
будови.	Польські	та	чеські	робочі	візи	
всіх	типів.	Довіз	до	місця	роботи.	Лiц.	
МСПУ	868	вiд	09.08.2016.	096616562
0,0673422451,0932770759

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

•	Робота в	Польщі.	Візова	підтримка	
для	чоловіків	та	жінок	легально,	соц.
пакет,	житло	безкоштовне.	ПП	Колес-
ник.	м.	Івано-Франківськ,	вул.Грушев-
ського,	11/48.	Ліц.	МСПУ	АЕ	186519.	
Tел.:	099261755538	067343134838,	
0997479821

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВСІ ВАКАНСІЇ БЕЗ-
КОШТОВНІ, ВІД ПРЯМОГО РОБОТОДАВ-
ЦЯ. ЗАРПЛАТА 26000-48000 ГРН. МОЖ-
НА БЕЗ ЗНАННЯ МОВИ, НАВЧАННЯ НА 
МІСЦІ. ЛIЦ. МСПУ 978 ВIД 09.07.2018. 
ВПОЛЬЩІ+48536012943(+VIBER).

•	Робота на	складі	в	Польщі.	Паку-
вання	та	логістика	товарів	на	скла-
дах	кур`єр.	служби.	Оплата	праці	
погодинна.	12	год	роб.	день.	Одно-
разове	харчування,	проживання	до-
їзд	на	роботу	безкоштовно.	Офіційне	
оформлення.	Ліц.	МСПУ	АЕ	186519,	
0673431348,0997479821

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ НА МОЛОЧНОМ ОБОРУДО-
ВАНИИ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЕ. ГРАФИК 
РАБОТЫ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИ-
ЦУ С 08.00 ДО 17.00 0678804116

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.14. Продам Комерційна 

ПРОДАЄТЬСЯ БУДІВЛЯ В С.ІВАНІВКА, 
ВУЛ. ВЕРХНЯ, 14. БУДІВЛЯ КПП - 217,7 
КВ.М 067-44-74-046

ПРОДАЄТЬСЯ  ПРИМІЩЕННЯ  ЗА 
АДРЕСОЮ С.ІВАНІВКА, ВУЛ.ВЕРХНЯ, 
14. БУДІВЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
ПРИМІЩЕННЯ - 166 КВ.М, БУДІВЛЯ 
НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ - 255,5 КВ.М, 
БУДІВЛІ БОКСИ - 310 КВ.М 067-44-
74-046

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 

ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗА-

ЛУ. 0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 

ЄВРОРЕМОНТ,  В  ЦЕНТРІ  МІСТА, 

250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕН-

ТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТО-
БУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА 
ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, 
ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО 
УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. (097)1521331
,(093)2613742,(097)7266640

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

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕР-
НОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИ-
ТУВАННЯ. (050)9242613,(050)515858
5,(067)9040066
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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.

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

•	Виготовлення виробів	з	пінопласту	
(пінополістиролу)	будь-яких	розмірів	
і	форм:	об`ємні	фігури,	теплоізоляція	
для	труб	і	теплих	підлог,	упаковка,	
декор	для	фасадів	та	інтер`єрів,	ло-
готипи,	літери.	0996132639,atplast5@
gmail.com

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

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Укладаємо бруківку	під	ключ,	про-
ектуємо,	робимо	лівневку,	доставля-
ємо	матеріали	від	виробника.	Якість	
гарантуємо.	0674597690

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

•	Виробляємо, реалізуємо.	
Котли	промислові,	потужністю	
50-800	кВт	для	цехів,	сушиль-
них	камер,	теплиць,	пташни-
ків,	складів,	магазинів,	ангарів,	
автомийок,СТО.	Обладнання	
для	підприємств	харчової	про-
мисловості.	Модульні	котельні.	
0666008784,0680450764

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Металодетектори промислові,	
конвеєрні,	арочні	MPL:	виробництво,	
продаж,	доставка,	установка.	E-mail:	
detect@metalfind.net,	www.metalfind.
net	0663581201.

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 

Продам 

•	Продам саджанці	морозостійких	

ківі,	гранату,	інжиру,	хурми,	фундука.	

Саджанці	вирощені	в	контейнерах.	

0997982988

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПО-
ЛІЄТИЛЕНОВОЇ,  ПЛАСТМАСИ 
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919
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• Слово «цукерки» винайшли 
аптекарі, саме так у XVI столітті на-
звали зацукровані фрукти, які при-
значали для лікування.

• У XIX столітті навіть найбагатші 
й благородні російські панянки на 
званих прийомах крали цукерки. 
Кондитерських фабрик тоді не було, 
і для кожного прийому цукерки ро-
бив кондитер за власним рецептом.

• Перші цукерки з'явилися 
в Єгипті, їх готували з фініків і меду, 
на Сході – з мигдалю і фіг, у Старо-
давньому Римі варили горіхи й мако-
ві зерна з медом і обсипали кунжу-
том. У Древній Русі цукерки робили 
з кленового сиропу, патоки та меду.

• У середні віки в Європі шоко-
ладні цукерки вважали джерелом 
майже всіх нещасть. Одна панянка 
писала своїй подрузі: «Раджу тобі 
не їсти шоколадних цукерок. Одна 
моя знайома їла їх під час вагітності 
й народила абсолютно чорне дитя».

• Найромантичніші цукер-
ки – з полуничною начинкою, саме 
такий висновок зробили німецькі 
психологи. Також вони кажуть, що 
рішучі люди люблять вишневу, 
сором'язливі – горіхову, а творчі – 
кокосову начинку.

• Першою дівчиною-цукеркою 
стала німецька модель Альона Гер-
бер. У січні 2010 року у Мюнхені 

вона представила першу шоколад-
ну сукню.

• Найбільшу коробку цукерок 
створила компанія «Майстер Фуд» 
для міжнародного кулінарного шоу. 
У коробку шириною півтора метра й 
довжиною 2,5 метра увійшло 800 кг 
шоколадних цукерок.

• Найбільша цукерка у світі – це 
ведмедик на прізвисько Хагі-Бой ви-
сотою 1,68 метра і вагою 633 кг.

• Єдина дозволена цукерка в кос-
мосі – чупа-чупс.

• Найоригінальніші у світі цукер-
ки – фінські, тому що вони можуть 
бути кислими й солоними до пива.

Гороскоп на тиждень 21 - 27 жовтня

ОВЕН
Ваші дії будуть од-

нозначно залежати від 
інших людей. Навіть якщо ви 
дуже незалежна людина.

ТЕЛЕЦЬ
Звичайні рутинні 

обов'язки, побутові про-
блеми у цей час займуть багато 
часу і сил. Домашні тварини, пи-
тання власного здоров'я можуть 
зажадати своєї уваги.

БЛИЗНЮКИ
Постарайтеся приді-

лити більше уваги ро-
дині. Для ваших дітей 

спілкування з батьками дуже 
необхідне.

РАК
Сімейні та домашні 

справи доставляють ба-
гато клопоту. Всі питання вивчай-
те самостійно, не варто довіряти 
думці інших людей.

ЛЕВ
Настане клопіткий 

період, що вимагає вмін-
ня налагоджувати контакти та 
розв'язувати організаційні питання. 
Можливі романтичні знайомства.

ДІВА
Необхідна рішучість 

у самовираженні, але 
стриманість у взаєми-

нах. Ви можете бути втягнуті 
у фінансові проблеми.

ТЕРЕЗИ
Ви можете виявити 

в собі приховані талан-
ти і здібності, які стануть 

джерелом фінансових доходів. 
Настає дуже сприятливий фінан-
совий період.

СКОРПІОН
Якщо ви закохані, то 

на цьому підйомі здатні 
створити шедеври. Є небезпека 
несподіваної витрати грошових 
коштів.

СТРІЛЕЦЬ
Цього тижня ви 

опинитесь в центрі ува-
ги, а це означає, що оточуючі по-
мітять ваші таланти. Продемон-
струйте схильність до співпраці.

КОЗЕРІГ
Настає період усві-

домлення того, що вам 
необхідно, щоб бути щасливим. 
Важливість дружніх взаємин у ці 
дні зростає.

ВОДОЛІЙ
Цей період може 

також с тати часом 
розв'язання юридичних 

питань. Намагайтесь бути більш 
стриманим у прояві почуттів.

РИБИ
Багато питань по-

требують перевірки та 
роботи з ними. Важлива справа 
або подія за кордоном змінить 
звичний плин життя.

Цікаві факти про цукерки

Правильне поєд-
нання блузки з інши-
ми елементами гар-
дероба залежить від 
багатьох факторів.

На відміну від більш уні-
версальних джинсів, суконь 
і спідниць блузки завжди мають 
нескінченну кількість деталей: 
коміри, ґудзики, рукави, а також 
нескінченні варіації і прикла-
ди поєднань. Тому актуальна 
тенденція на блузки супрово-
джується постійним ризиком 
щодо помилок у поєднанні їх 
з іншими речами. Помилки 
поділяються на специфічні й 
такі, яких кожен з нас, напевно, 
припускався.

Пам'ятайте про ці 5 пунктів, 
коли вирішите надягти блузку 
наступного разу. За посиланням 
на «Vogue.ua».

Пом'ята блузка
Це груба помилка, якої при-

пускався кожен з нас. Наймод-
ніша, красива і шикарна блузка 
втратить увесь свій шарм, якщо 
всюди будуть складки. Якщо 
ви не маєте часу випрасувати 
блузку, яку планували надягти, 
краще відмовтеся від цієї затії. 
Інакше будете мати неакуратний 
вигляд, а це вже точно не той 
ефект, якого ви прагнете досягти.

Неправильний низ
Саму по собі блузку, якою б 

гарною вона не була, не можна 
поєднувати з чимось звичайним. 
Тут потрібні ідеальні джинси 
або спідниця, щоб загалом 
вбрання мало сенс. Тому слід 
точно визначити тип блузки, 
яку ви збираєтеся носити, щоб 
вирішити, чим її доповнити: чи 
пасуватимуть до неї ґудзики? 
Чи можна її розстебнути? Вона 
укорочена і потрібні штани 
з низькою посадкою? Ці та інші 
питання дуже важливі для ство-
рення вдалого образу.

Ось порада: довгі блузки (не з 
вузькими джинсами) можна за-
правити в штани, а також блуз-
ки з ефектними деталями, як-то 
пишні рукави, прозорі тканини 
і так далі.

Нижня білизна
Зі щільними однотонними 

блузами, коли ви впевнені, що 

бюстгальтер не помітять, про-
блем немає, але коли ми говори-
мо про інші, помітніші, варіан-
ти – білі, тілесні або блузки, які 
просвічують, потрібен інший 
підхід. Якщо йдеться про таку 
блузку, то завжди корисно ви-
бирати білизну, яка не просто 
підтримуватиме груди, але й 
буде окремим елементом одягу 
в конкретному образі. В такому 
випадку бюстгальтер має бути 
в тій же кольоровій гамі, що й 
блузка.

Забагато елементів
Світові стилісти знають, що 

блузка сама по собі може бути 
досить ефектним елементом, 
який не потрібує доповнень. 
Наприклад, зараз у моді блузки 
у вікторіанському стилі. З їхніми 
комірами, оборками і пишни-
ми рукавами вони створюють 
потужний візуальний ефект, 
отож чи справді варто поєдну-
вати їх з брюками чи спідницею 
з яскравим принтом, які нео-
дмінно відволікатимуть увагу 
від витонченого верху?

Не той розмір
Припуститися цієї помил-

ки легше, ніж здається, тому 
що прагнення максимального 
комфорту може призвести до 
вибору блузки, яка матиме міш-
куватий і зовсім не елегантний 
вигляд. Є й інший бік процесу 
вибору одягу з ґудзиками: вибір 
занадто тісної моделі для «по-
значення талії», але ж існують 
й інші способи зробити це. Ви-
значте свій розмір у кожному 
бренді і обирайте блузки, які 
підходять саме вам. Не нагніта-
ючи ситуацію.

5 прикладів, як не 
варто носити блузку

Поради господині
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БЕЛЛА БІНГО. 
КУРЯЧИЙ ЗАБІГ

Жанр: мультфільм
Непосидюча дівчинка на ім’я Елла 

живе в невеличкому містечку. Зі своїм 
найкращим другом Генрі вони вига-
дують собі безліч розваг. Як ось на-
приклад збудувати власний цирк. Вже 
навіть знайшли кого запросити, аби 
там виступили. Та планам не судилося 
здійснитися. По сусідству селиться 
хлопчик, який приїхав з великого міста. 
Тож Генрі, замість того, щоб і далі то-
варишувати з Еллою, усе більше часу 
проводить зі своїм новим приятелем. .

ЧЕСНИЙ ЗЛОДІЙ
Жанр: драма, кримінал
Том Картер – грабіжник зі 

стажем. Але, зустрівши кохан-
ня, приймає рішення зав’язати 
з криміналом і здатись ФБР в 
обмін на м’який вирок. Та Кар-
теру шалено не щастить: він 
натрапляє на продажних аген-
тів. І тепер він повинен дати їм 
відсіч, щоб очистити своє ім'я і 
врятувати кохану.

ФОРТЕЦЯ ХАДЖИБЕЙ
Жанр:  історія, пригоди
18 століття, розпал російсько-

турецької війни. На боці османів 
воюють задунайські козаки. Якось 
до їхніх рук потрапляє цінна інформа-
ція. Листа із нею потрібно передати 
султану, а допомогти в цьому може 
Ахмет-паша із фортеці Хаджибей. 
Біда в тому, що днями цю фортецю 
захопили росіяни. Козак Андрій ви-
падково знайомиться з донькою Ах-
мет-паші (Дерен Талу). Разом вони 
розробляють план як його викрасти. 

КАПОНЕ
Жанр:  біографія, драма

Повернувшись з тюрми, Аль Капоне 
продовжує залишатися під пильною 
увагою ФБР. Адже під час арешту 
так і не була знайдена велика сума 
грошей - підсумок всієї кримінальної 
діяльності знаменитого мафіозі. По 
всьому будинку розставлені жучки, під 
підозрою кожен член великої родини 
Капоне. Чи вдасться спецслужбам 
домогтися від втрачаючого пам'ять 
гангстера інформації, де і за яких 
обставин він сховав гроші? Або його 
хвороба - це добре продумана гра?

"Язиката Хвеська"
24.10  об 11.00 та 13.00

"Принцеса Стрибунка"
25.10 о 12.00 та 14.00


