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Як Віктор Развадовський перемогу  
над газетою «20 хвилин» здобував,  
здобував, але так й не здобув… с. 6-7 с. 4

Саморобні кабінки для голо-
сування, низька явка та пра-
вопорушення: як пройшли 
місцеві вибори 2020  
на Житомирщині
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У Житомирі планують облаштувати  
майданчик «ОльжичSpace»

Світлана Цимбалюк

На позачерговому 
засіданні виконав-
чого комітету, яке 
відбулося 23 жов-
тня, розглядалося 
питання облашту-
вання майданчику 
«ОльжичSpace».

Директор департаменту міс-
тобудування та земельних відно-
син Житомирської міської ради 
Ігор Блажиєвський зазначив, що 
від комунального закладу «Му-
зей космонавтики ім. Корольова» 
надійшло звернення щодо об-
лаштування майданчика у ви-
гляді тимчасової споруди. Однак 
у архітекторів виникли питання, 

оскільки вони вважають, що це 
має бути не тимчасова конструк-
ція, а постійна.

«Від комунального закладу 
"Музей космонавтики імені Ко-
рольова" Житомирської обласної 
ради надійшло звернення з про-
ханням погодити облаштуван-
ня майданчика «ОльжичSpace» 
з розміщенням тимчасової спо-
руди-павільйону. Дане питання 
ми виносили на містобудівну 
архітектурну раду, де з архі-
текторами воно вивчалося до-
сить глибоко. І все ж таки було 
рекомендовано і підтримано 
три рекомендації, а саме: вра-
ховуючи те, що на цьому місті 
був будинок, в якому народив-
ся Олег Ольжич, то все ж пра-
вильно розмістити там певний 
Ольжич-простір, але рекомен-
дували розмістити не тимчасові 
конструкції, а капітальні. Другою 
рекомендацією було спрямувати 
земельну ділянку до Державно-

го земельного кадастру з при-
своєнням кадастрового номеру 
з метою подальшої передачі 
заявникам. І третя рекоменда-
ція – передбачити даний об'єкт 
як капітальний», – підкреслив 
Ігор Блажиєвський.

Заступниця Житомирського 
міського голови Світлана Оль-
шанська наголосила, що ідея 
гарна, однак вона потребує до-
опрацювання.

«Ідея в принципі гарна, чу-
дова, її необхідно підтримати. 
Єдине, у нас є певні рекомендації 
містобудівної ради, до яких ми 
теж не можемо не дослухатись, 
оскільки вони мають профе-
сійний погляд містоплануваль-
ників. Тому є пропозиція ідею 
розміщення «ОльжичSpace» 
підтримати, але повністю всі 
ескізи повторно розглянути на 
містобудівній раді, щоб вони по-
годили те, який вигляд це ма-
тиме: чи це буде тимчасова, чи 

постійна конструкція. Потрібно 
запросити туди представників 
облдержадміністрації, музею 
космонавтики і відпрацювати все 
по конструктиву», – резюмувала 
Світлана Ольшанська.

В цілому дане рішення члени 
виконкому підтримали, однак 
внесли деякі поправки. Тому 

було вирішено погодити кому-
нальному закладу «Музей космо-
навтики» намір облаштування 
майданчика «ОльжичSpace» 
з розміщенням споруди за адре-
сою: вул. Ольжича, 14 повністю 
з благоустроєм території відпо-
відно до погоджених ескізних 
пропозицій містобудівної ради.

У Житомирі катафоти 
розвернуло в сторони, 
проте влада міста 
зазначає, що це  
ні на що не впливає

Валерія Наумова

Ще у вересні у Житомирі 
задля підвищення рівня без-
пеки дорожнього руху вста-
новили спеціальні катафоти, 
які дозволяють покращити 
видимість на дорогах у вечір-
ній час на 70%. Вони з̀явилися 
біля пішохідного переходу 
на майдані Соборному та на 
вулиці Чуднівській. Проте за 
місяць використання деякі ка-
тафоти уже розвернуло в різні 
сторони.

У міській раді зазначають, 
що це ні на що не впливає, 
адже катафоти так само ви-
дно, як і до цього.

«Так, дійсно декілька ката-
фотів розвернуло в сторони, 
але не багато, близько 5-ти 
штук. Це ніяк не впливає, 
вони так само працюють: і вве-
чері, і вночі – і все гаразд», – 
пояснив заступник міського 
голови Олександр Шевчук.

Встановленням катафотів за-
ймалося міське комунальне під-
приємство, яке обслуговує доро-

ги, – управління автомобільних 
шляхів (КП «УАШ»). Вартість 
одного такого приладу складає 
100 гривень.

У кінотеатрі ім. І. Франка 
ціна на прем’єрні фільми 
підвищиться до 80 грн

Світлана Цимбалюк

Під час засідання 
виконавчого комі-
тету, яке відбулося 
23 жовтня, було 
прийняте рішення 
про підвищення 
вартості квитків на 
прем’єрний показ 
фільмів для дорос-
лого глядача у кому-
нальному кінотеатрі 
ім. І. Франка.

Директор комунального 
підприємства «Об’єднана 
дирекція кінотеатрів міс-
та» Олексан др Шевчук 
закликав членів виконав-
чого комітету підтримати 
рішення щодо внесення 
змін до тарифів на по -
слуги з демонстрування 
прем’єрних фільмів, які 
проходять в к інотеатрі 
ім. І. Франка.

«На сьогодні ціна квит-
ка в нас 40 грн, дозволена 
наша надбавка це 50%. Тоб-
то максимальна ціна квитка 
може бути 60 грн. Тому ми 
просимо зробити надбавку 
100% для прем’єрних філь-

мів, це буде до 80 грн», – за-
значив Олександр Шевчук.

Також він підкреслив, 
що мова йде лише про ко-
мерційні фільми, і ціни на 
дитячий квиток це не сто-
сується. Вона залишається 
незмінною – 35 грн.

Дане рішення виконком 
підтримав одноголосно.

«Залежно від худож-
нього рівня та глядацького 
попиту, строків та умов по-
казу можливе підвищення 
цін, що визначається окре-
мим наказом по підпри-
ємству до 100%», – йдеться 
у рішенні Житомирського 
виконкому.
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У Житомирі стартує «Народний бренд – 2020». 
Час реєструватися та обирати найкращих!

Вже з 1 листопада 
у Житомирі стартує 
конкурс «Народний 
бренд – 2020», в якому 
представники місце-
вого бізнесу можуть 
взяти участь та отри-
мати визнання від 
клієнтів, які мають до 
них прихильність.

«Народний бренд» – це щоріч-
не голосування, у якому усі охочі 
житомиряни можуть висловити 

свою симпатію до улюблених 
брендів, підприємств, підприєм-
ців або ж торгових марок. Тому це 
чудова нагода для кожного пред-
ставника місцевого бізнесу пока-
зати себе та отримати визнання 
від своїх вдячних клієнтів, котрі 
користуються їхніми послугами.

Як взяти участь 
у «Народному бренді – 2020»

У Житомирі конкурс про-
водиться з 2004 року. І за цей 
час житомиряни обирали най-
кращих представників місцевого 
бізнесу, які надають свої послуги. 

Аудиторія цієї акції – усі повно-
літні жителі міста Житомира та 
області. Щоб взяти участь у кон-
курсі, потрібно виконати лише 
три умови. Необхідно мати бізнес 
у Житомирі, визначитися із ка-
тегорією номінації в конкурсі та 
бути в каталозі ТОП-20. Свою за-
явку на участь можете залишити 
за телефоном (067)412-89-81 або ж 
написати на електронну адресу 
lyudmyla.pavlyuk2@gmail.com. 
Списки учасників можуть по-
повнюватись до 30 листопада. 
Ознайомитися з категоріями, де 
ви можете взяти участь, можна 
на сайті brand.20.ua.

Як проголосувати  
та обрати найкращих

Голосування розпочнеться 
з 1 листопада і триватиме до 
14 грудня включно. За цей час 
житомиряни можуть на сайті 
brand.20.ua обрати улюбленців 
та віддати за них свій голос.

Як же ж правильно проголо-
сувати, ми зараз вам пояснимо. 
Повірте, це набагато простіше, 
ніж ви можете уявити. Перший 
крок – зайдіть на сайт brand.20.
ua та авторизуйтесь за номером 

телефону по смс. Потім оберіть 
відповідну категорію та знайдіть 
там компанію, якій хочете від-
дати свій голос. Щоб ваш голос 
зарахувався, потрібно проголо-
сувати не менше ніж у десяти 
номінаціях.

І найприємніше: за свою ак-
тивність ви можете отримати 
приємний подарунок. Для цього 
необхідно лише розповісти на сто-
рінці Facebook, Instagram своїм 

друзями та знайомим про конкурс 
«Народний бренд».

Після голосування результати 
будуть підраховані та оголошені 
16 грудня. Про їх підсумок ви змо-
жете дізнатися на сайті brand.20.
ua та у газеті «20 хвилин».

Детальніше про умови 
конкурсу читайте на сайті 
brand.20. ua у розділі 

Виконали лише половину, і то з порушеннями: 
«Укравтодор» розірвав договір з китайською 
компанією, що ремонтувала житомирську об’їзну

Марія Кравчук

Працівники ки-
тайської компанії 
«Sinohydro Corporation 
Limited», які ремонту-
вала об’їзну ділянку 
дороги «Київ – Чоп» 
на перетині з трасою 
«Житомир – Висту-
повичі», виконали 
усього-на-всього поло-
вину робіт, передбаче-
них договором, та й ті 
з низкою порушень.

Про це нам розповів началь-
ник відділу держпідприємства 
«Укрдорінвест» Віктор Кравченко. 
Він повідомив, що підрядник не-
якісно виконав всього половину 
передбачених контрактом буді-
вельних робіт.

У травні представники китай-

ської компанії обіцяли відкрити 
об’їзну 19 червня, а натомість ця 
дорога і досі залишається об'єктом 
незавершеного будівництва:

«На сьогодні роботи не за-
вершені підрядником. Частково 
виконані роботи з відсипання 
земляного полотна, споруджен-
ня дорожнього одягу та споруд 
водовідведення, зведення штучних 
споруд – мостів, шляхопроводів 
і так далі. Це все розпочаті, проте 
незавершені роботи», – зазначає 
Віктор Кравченко.

Нагадаємо, що реконструкція 
проводиться в межах проєкту 
Укравтодору, Європейського банку 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
та Європейського інвестиційно-
го банку (ЄІБ) – «Пан’європейські 
коридори»/Європейські дороги 
України II».

Відповідно до останньої про-
грами робіт (від 25 травня 2020 
року) станом на початок жовтня 
відсоток виконання будівельних 
робіт підрядником мав би скласти 
близько 80%. Натомість фактичне 
виконання – 49,17%. З них велика 
частина містить серйозні заува-

ження щодо якості виконання.
Китайська компанія «Sinohydro 

Corporation Limited» працювала на 
автошляху М-06 з листопада 2017 
року і за контрактом мала рекон-
струювати 22 кілометри дороги до 
червня 2020 року.

Представник підрядника за-
певняв, що відкрити рух по від-
ремонтованій ділянці до 19 червня 
компанія встигне, але це вияви-
лось не так.

Також на об’єкті збільшували 
кількість працівників та техніки, 
затримки у роботах пояснювали 
карантином та відсутністю досвіду 
роботи на українському ринку.

Ще 15 жовтня на своєму сайті 
у Facebook «Укравтодор» повідо-
мив про розрив контракту з ки-
тайською компанією за порушен-
ня умов контракту, низькі темпи 
та погану якість робіт.

«Роботи в будь-якому випадку 
будуть завершені, цим чи іншим 
підрядником, імовірніше, іншим. 
Чинний підрядник не показав ні 
якісних темпів, ні знань і потенці-
алу для якісної праці. Рішення по 
зміні підрядника має прийняти 

замовник – компанія "Укравто-
дор"», – запевняє начальник відділу 
держпідприємства «Укрдорінвест» 
Віктор Кравченко.

Компанія з технагляду вияви-
ла низку порушень та недоліків 
у ході виконання робіт, зокрема, 
руйнування цементобетонного по-
криття на ділянці, недоущільнен-
ня земляного полотна, замокання 
його нижніх шарів, неякісний 
монтаж залізобетонних труб, сис-
тематичні порушення при знятті 
рослинного шару, розмиви по всій 
ділянці, пошкодження балок та 
плит прогонової будови при де-
монтажу шляхопроводу.

«Розірвання відбувається на 
підставі загальних умов контракту, 
зокрема:

• підрядник не подовжив тер-
мін дії забезпечення виконання 
контракту;

• підрядник не дотримується 
повідомлень про необхідність ви-
правлення результатів робіт;

• підрядник без розумних 
пояснень не продовжує роботи 
відповідно до умов контракту.

Серед конкретних прикладів 

робочого браку – руйнування 
цементобетонного покриття на 
ділянці. За висновками компанії 
технагляду «IRD ENGINEERING 
S.R.L.», руйнування виникли вна-
слідок недотримання підрядником 
методології проведення будівель-
них робіт. Технагляд виявив також 
інші порушення, які стосуються 
влаштування асфальтобетонно-
го покриття, зведення штучних 
споруд тощо. Ці та інші випадки 
змушують Укравтодор припинити 
дію контракту», – йдеться у повідо-
мленні Укравтодору

«Прикро,  що співпраця 
з Sinohydro дійшла до точки не-
повернення. Зі свого боку ми на-
магалися робити все, щоб дати 
шанс компанії реабілітуватися 
та виправити ситуацію. Однак 
через подібне ставлення втрачає 
держава та громадяни. Ми не 
можемо дозволити собі зволі-
кати чи очікувати на зустрічні 
кроки – дорога потрібна Україні 
вже зараз», – так розірвання співп-
раці прокоментував на сторінці 
у Facebook Олександр Кубраков, 
голова Укравтодору.

Народний бренд

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:
1. Перейдіть на сторінку голосування brand.20.ua.
2. Віддайте голос за мінімум 10 номінацій у різних сферах 
діяльності.
3. Вкажіть свій номер телефону, щоб підтвердити Ваш ви-
бір. Після цього Вам надійде смс з кодом підтвердження.
4. Введіть код.
5. Поділіться результатами голосування на своїй сторінці 
Facebook або Instagram, щоб друзі також могли віддати 
свої голоси.
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Саморобні кабінки для голосування,  
низька явка та правопорушення: як пройшли 
місцеві вибори 2020 на Житомирщині

Світлана Цимбалюк

У неділю, 25 жовтня, на 
Житомирщині, як і по всій 
країні, відбулися місцеві 
вибори, де громадяни оби-
рали міських голів, депу-
татів районних і обласних 
рад та голів новостворених 
об’єднаних територіальних 
громад.

Однак саме у цей день Житомир 
прославився на всю країну. У день го-
лосування станом на 8:00 у місті понад 
30 дільниць не розпочали свою роботу 
через недостатню організацію виборчого 
процесу. На деяких виборчих дільницях 
люди стояли під дверима з бажанням 
проголосувати, але їх не впускали. При-
чиною стала відсутність кабінок для 
голосування.

На деяких же дільницях виявились 
більш творчими та креативили, як мо-
гли. На одній із дільниць можна було 
побачити конструкції зі швабр, завіше-
них жовтою або синьою тканиною, яку 
безжалісно пошматували. На іншій діль-
ниці спорудили кабінку із двох драбин, 
яка сором'язливо прикривалась жов-
то-блакитним полотном. Були і стіль-
ці на столі, які слугували кабінками, 
між якими житомиряни з бюлетенями 
примощувались на лавці. Також можна 
було побачити конструкції, завішені 
жовтою тканиною, що більше нагаду-
вали пральню, в якій розвісили тільки 
що випрані простирадла, аніж виборчу 
дільницю. Не обійшлось і без театру. 
Адже атрибутом на одній із дільниць 
слугувала ширма для лялькового театру. 
Тому поки майстрували конструкції для 
кабінок, житомиряни заповняли бюле-
тені на підвіконнях, лавках та навіть на 
столах членів комісій.

З коментарями не забарились і жи-
томирські виборці. Своїм гнівом і роз-
чаруванням вони поділилися у мережі 
«Фейсбук». «Організація виборів у Жи-
томирі розчаровує. Немає кабінок на 
деяких дільницях»; «Візьміть з собою 
кабінку, крім маски, ручки й доку-
мента»; «Завдяки креативності членів 
ДВК і шкільним меблям та тканині, 5 
виборчих кабінок повноцінно функ-
ціонують, школа 10. Але питання за-
лишається: це чиясь недалекоглядність 
і халатність чи спроба зірвати вибори? 
Сподіваюсь, відповідні органи дадуть 
належну оцінку», – жаліються на своїх 
сторінках житомиряни.

Були здивовані не тільки голосуючі, 
а і члени виборчої комісії. Так, голова од-
нієї із дільниць зазначив, що не очікував 
побачити сумнівні дерев'яні конструкції, 
у яких людей чекав самотній стільчик.

«Друзі, доброго ранку. Я як голова 
виборчої комісії в шоці від того, яким 
способом нам встановили кабінки», – ді-
литься голова однієї з виборчих комісій 
Сергій Полубінський.

Голова Житомирської ТВК, яка була 
відповідальна за організацію процесу, 
вбачає причину масової відсутності 
кабінок для голосування на дільницях 
в тому, що в компанії, котра мала об-
лаштовувати кабінки, похворіли люди 
на коронавірус. А потім начебто в ко-
роткий термін було проблематично зна-
йти підрядника для виконання даного 
замовлення.

Зі свого боку на одній із прескон-
ференцій координатор Громадянської 
мережі ОПОРА Тарас Чмут відзначив: 
як має виглядати кабінка, не визначено 
ніякими нормативами. Основна суть, 
щоб усе відбулось таємно і ніхто не ба-
чив бюлетенів виборця.

«Нормативно не визначено, що таке 
кабінка і який вигляд вона має, якої вона 
висоти, ширини, окрім кабінок для голо-
сування осіб на інвалідному візку. Клю-
чове тут в тому, щоб були забезпечені 
умови виборцю проголосувати так, щоб 
інші це не бачили. Плюс голосування 
полягає в тому, що виборець не має сам 
це показувати. Можна проголосувати 
в кабінці, яка суперзакрита, і при цьому 
показати бюлетень. Інша справа, коли 

виборці голосують де попало, хтось на 
підвіконні, хтось на коліні, хтось навіть 
на столах членів комісії. Тому це вар-
то трактувати як порушення таємниці 
голосування», – озвучив координатор.

Однак, враховуючи, що на деяких 
дільницях кабінки встановили мало не 
під обід, – це вже є явним порушенням 
таємниці голосування.

Низька явка виборців  
та виборчі правопорушення

На Житомирщині явка виборців стано-
вила 37,47%, зокрема у Житомирі – 28,8%. 
Цей показник є середнім серед усіх ре-
гіонів України. Також представниками 
ОПОРИ було зафіксовано понад 153 право-
порушення виборчого процесу. Загалом 
це стосувалося відсутності кабінок для 
голосування, фальсифікації виборчої до-
кументації, агітації на ДВК та процедури 
порушень підрахунку голосів.

«За цю добу виборів нами зафіксова-
но більше 153 прецедентів, ще у 4-х ви-
борчих комісіях працюють спостерігачі, 
і цей процес триває. 44 з них пов'язані 
з матеріально-технічним забезпеченням, 
а саме: відсутність кабінок, скриньок 
стаціонарних та переносних для голо-
сування на дому, відсутність плакатів 
з роз'ясненням порядку голосування 
і так далі. 20 випадків класифікується 

нами як можлива фальсифікація з ви-
борчою документацією дільничних ви-
борчих комісій на територіальних ви-
борчих комісіях. Це ті випадки, коли 
ДВК приїжджала на ТВК з неналежно 
оформленими пакетами, бюлетенями, 
незаповненими списками виборців або 
опечатаними неправильно. 17 випадків 
зафіксовано, які стосуються процедури 
порушень голосів. 10 випадків проти дії 
фіксації порушень. 7 випадків перепи-
сування протоколів чи іншої виборчої 
документації в ДВК або поруч з при-
міщенням територіальних виборчих 
приміщень. 5 випадків присутності осіб 
на вечірньому засіданні ДВК. 3 випадки 
недопуску або протидії спостереження 
і спроби вилучення спостерігача. 2 ви-
падки агітації на ДВК або поряд з ДВК 
і не менше 18 випадків інших порушень, 
які не підлягають під окремі види кла-
сифікацій», – наголосив координатор 
ОПОРИ Тарас Чмут.

Зі свого боку начальник Головного 
управління поліції у Житомирській 
області Юрій Олійник зазначає, що 
у день виборів було складено 5 адміні-
стративних протоколів та відкрито 10 
кримінальних проваджень, пов'язаних 
з порушеннями під час виборів.

«За виборчий період до нас надійшло 
140 повідомлень. 25 числа надійшло 36 
повідомлень і 26 числа – 2 повідомлення, 
всі інші були до виборів. За вказаними 
повідомленнями 25 числа було складено 
5 адміністративних протоколів. У своїй 
більшості це стосується бюлетенів: хтось 
виніс бюлетені, хтось порвав, хтось пере-
креслив. Що стосується кримінальних 
проваджень, то до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань внесено 8 фактів, 26 
числа – 2 факти», – сказав Юрій Олійник.

Також голова обласної поліції наголо-
шує, що суттєвих порушень, які могли б 
вплинути на результати виборчого про-
цесу, виявлено не було. В основному вони 
були пов'язані з відсутністю кабінок для 
голосування та одиничні спроби прого-
лосувати не тільки за себе, а і за родичів.

«Такі випадки всім відомі. Насампе-
ред це стосується кабінок для голосуван-
ня. Також були випадки, коли секретар 
ДВК проголосував спочатку за себе, а по-
тім ще й за сина. Також було, коли члени 
ДВК замість 4-х бюлетенів видавали по 
5 бюлетенів. Були випадки, коли про-
токол підписувався ще до підрахунку 
результатів голосування. Також надій-
шло повідомлення від одного кандидатв 
в мери про фальсифікацію», – розповів 
очільник відомства.

Хто ж лідирує у Житомирі на посаду 
міського голови, ЦВК поки не повідо-
мляє, оскільки остаточні результати 
місцевих виборів з'являться максимум 
в п`ятиденний термін. Однак згідно з ре-
зультатами екзит-полу партії «Слуга на-
роду», другому туру у Житомирі бути, 
оскільки чинний міський голова Сергій 
Сухомлин від партії «Пропозиція» на-
брав 42%, а Віктор Євдокимов від партії 
«Слуга народу» – 23% голосів.
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БЕТОН ПАДАЄ НА ГОЛОВИ, а щілини такого  
розміру, що може влізти рука: у Житомирі  
на аварійному мосту обмежили рух вантажівок

Марія Кравчук

У Житомирі заборо-
нили рух вантажівок 
через Київський міст.

На мосту встановили відпо-
відний знак, а водіїв закликають 
заїжджати у місто через вулицю 
Параджанова.

Дане рішення 19 жовтня ухва-
лили на засіданні міської комісії 
з безпеки дорожнього руху. Міст 
дійсно тріщить по швах. Арма-
тура поіржавіла, бетонні опори 
з прольотами падають на тротуар. 
А на проїжджій частині дірки роз-
міром з долоню.

Деякі експерти-будівельники 
стверджують, що міст вже давно 
віджив своє і є реальна загроза, 
що він просто завалиться. Тому 
його потрібно негайно закривати 
та проводити капітальний ремонт.

Ситуація з мостом  
на сьогодні

На сьогодні на мосту обмеж-
или рух вантажного транспорту. 
Тобто вантажний транспорт, який 
рухається через Житомир, має 
відповідну товарно-транспортну 
накладну і має здійснити розван-
таження товару в межах міста, не 
може проїжджати через міст. Ре-
комендована схема об’їзду – через 
вулицю Параджанова, після того 
на вулицю Східну чи Корольова, 
де вантажний рух не заборонений.

Також варто зазначити, що 
у зв’язку з ремонтними робота-

ми, що проводяться на об’їзній, 
у Житомирі збільшилась кількість 
вантажного транспорту. Про це 
зазначають й у місцевому управ-
лінні патрульної поліції та наго-
лошують, що транзит фур через 
місто заборонено, проте це не 
стосується кількох вулиць.

На водіїв вантажних автомобі-
лів, яким кортить скоротити шлях 
через місто, порушивши правила 
дорожнього руху, складають про-
токоли. Сума штрафу на сьогодні – 
255 гривень.

У міської влади  
немає коштів

Міст на вулиці Київській звели 
ще у 50-х роках минулого століт-
тя, а востаннє його ремонтували 
50 років тому. Про необхідність 
реконструкції говорять вже років 
10, але міська влада ніяк не може 
зібратися і виділити кошти.

У міській владі кажуть, що 
оглядають міст двічі на рік і що-
разу ситуація стає дедалі загроз-
ливішою.

У 2018 році змогли розроби-
ти проєкт у київському інституті 
«Укртиппроект», який передбачає 
реконструкцію цього мосту. Але 
коштів на реалізацію цього про-
єкту у місцевому бюджеті немає. 
Стверджують, що просять допо-
моги в області та столиці, але поки 
що безрезультатно. Як бачимо, все 
закінчується на обговоренні, далі 
руки не доходять. Звична справа 
для нашого міста.

Ми зв’язалися із заступником 
Житомирського міського голови 
Сергієм Кондратюком для ко-
ментаря з приводу стану мосту 

та майбутньої реконструкції. Пан 
Сергій був не в захваті від наших 
запитань, м’яко кажучи.

«Дивні питання ви ставите, 
скажу чесно. Неодноразово вже це 
питання порушували, розповіда-
ли і вам, і вашим колегам про цей 
міст. Бюджет 2021 року ще навіть 
не розглядався, про що ми можемо 
зараз говорити. Мені складно будь-
що говорити з приводу мосту. Як 
тільки буде розглянутий бюджет 
2021 року, ми вам все розповімо», – 
сказав Сергій Кондратюк.

Дивно, що декілька місяців 
тому одному з житомирських 
видань Кондратюк і суму ре-
монту назвав, і розповів, які саме 
ремонтні роботи плануються про-
водитись:

«Передбачається і збільшення 
смуг, і збільшення навантаження 
на міст. Таким чином ми збільши-
мо пасажиропотік, проходження 
транспортних засобів. Взагалі сама 
вартість такого мосту в цінах 2018 
року складає 188 мільйонів гри-
вень», – коментує ситуацію з Київ-
ським мостом пан Сергій одному 
з житомирських ЗМІ.

Також заступник міського го-
лови стверджує, що міст не пере-
буває в аварійному стані: «Міст не 
вважається аварійним, він просто 
потребує капітального ремонту».

Містить загрозу 
в терористичному плані

Нагадаємо, що влітку цього 
року Служба безпеки України 
в Житомирській області звер-
талась до мера нашого міста 
з приводу аварійності мосту на 
Київській, який пролягає над 

залізничними коліями. Це ста-
лося після того, як міська комісія 
з безпеки дорожнього руху від-
мовилась обмежити рух фур по 
Київському шляхопроводу.

«Стан споруди підвищує її 
уразливість до терактів та дивер-
сій», – зазначає у листі СБУ.

Також у листі СБУ міститься 
чітке обґрунтування незадовільно-
го стану Київського мосту у Жито-
мирі. Зазначається, що дана спо-
руда експлуатується з 1957 року, 
а востаннє капітально ремонту-
валась у 1977 році. Крім того, іс-
нуючий стан мосту підвищує його 
уразливість в терористичному та 
диверсійному плані.

Лист від 20 серпня 2020 року, 
підписаний начальником управ-
ління СБУ в області Сергієм Ли-
саком, 2 вересня опублікував на 
своїй сторінці у Facebook член 
міської комісії з безпеки дорож-
нього руху Роман Кравчук.

«На міську комісію з безпеки 
дорожнього руху, яка раніше від-
мовилась обмежувати рух фур 
по Київському шляхопроводу, 
винесли звернення вже управ-
ління Служби безпеки України 
Житомирської області до міського 
голови Житомира Сергія Сухом-
лина з формулюванням «щодо 
усунення передумов до подій 
в автодорожній сфері», – написав 
Роман Кравчук.

У листі СБУ міститься чітке об-
ґрунтування незадовільного стану 
Київського мосту у Житомирі:

– в місцях об'єднання балок 
поперек мосту діафрагмами 
відсутній захисний шар бетону, 
оголена і поржавіла арматура діа-
фрагм і закладні деталі, на двох 

крайніх балках з боку сторін шля-
хопроводу оголена і поржавіла 
робоча арматура, захисний шар 
бетону зруйнований;

– в прольоті N3–4 похилі 
тріщини в опорній зоні крайніх 
балок (крайня права смуга в на-
прямку м. Житомира, по якій 
рухаються вантажні автомобілі);

– поперечні тріщини в ас-
фальтобетоні над опорами шляхо-
проводу свідчать про руйнування 
деформаційних швів;

– гідроізоляція проїжджої 
частини шляхопроводу відсутня 
(зруйнована за час експлуатації), 
внаслідок чого вода проникає на 
опори і поступово їх руйнує;

– залізобетонні плити, що 
з’єднують балки з крайніми 
балками проїжджої частини, на 
70% непридатні для подальшої 
експлуатації (тріщини, розломи, 
вилужування бетону). При цьому 
навантаження на шляхопровід що-
року зростає, в тому числі через бу-
дівництво поблизу ТРЦ «Епіцентр».

«Враховуючи викладене, не-
контрольована виснажлива екс-
плуатація штучної споруди без 
проведення необхідних робіт з ка-
пітального ремонту може призвес-
ти до її руйнування, припинення 
транспортного сполучення та на-
стання інших тяжких наслідків.

Крім того, існуючий стан 
споруди підвищує її уразливість 
в терористичному та диверсійно-
му плані», – йдеться у листі СБУ, 
в якому радять вжити заходи 
реагування, зокрема, звернутися 
до департаменту регіонального 
розвитку Житомирської ОДА 
щодо фінансування необхідного 
обсягу робіт.

Влада Житомира обіцяє 
закінчити ремонт дороги  
по Київській за 8–10 днів

Валерія Наумова

У Житомирі капі-
тальний ремонт доріг 
продовжується.

Незважаючи на те, що у місті 
часті затори, дороги поступо-
во все ж ремонтують і роботи 
проводяться. Проте багатьох 
цікавить питання, як довго ви-

конуватимуть ремонтні роботи 
на дорогах у місті.

У міській раді журналістам «20 
хвилин» відповіли, що по вулиці 
Київській до кінця робіт залиши-
лося приблизно 8–10 днів:

«У нас працює по капітальному 
ремонту дві підрядні організації на 
замовлення Житомирської облас-
ної державної адміністрації. У обох 
компаній договір підписано до кінця 
року. Виконання робіт по вулиці 
Київській, думаю, що максимум 
через днів 8–10 і буде закінчення. По 

вулиці Великій Бердичівській там 
розділено на три етапи: перший 
етап, згідно з графіком, який вони 
надали, буде закінчено на 1 число», – 
пояснив заступник міського голо-
ви Олександр Шевчук.

Зі свого боку житомиряни 
публікують свою думку щодо ре-
монту доріг у місті. Як зазначає 
депутат міської ради Роман Гурто-
венко, перед виборами розвалили 
у місті усі дороги, щоб показати, 
що влада міста «працює»: «Ремонт 
доріг. Затори. Вода. І непрацюю-

чі світлофори майже по всьому 
місту. Але потрібно ж перед ви-
борами розвалити у місті усі до-
роги, показати, що господарники 
працюють. То все дурниці, що немає 
тротуарів, що майже немає під’їздів 
до будинків, що понад 80% ліфтів 
аварійні та становлять небезпеку. 

Головне – розвалити асфальт, це ж 
усі бачать перед виборами. Інше ж 
не таке помітне. І це фігня, що не-
вдовзі покладений асфальт потрібно 
буде знову вздовбувати для ремон-
ту комунікацій. Головне ж перед 
виборами вбухати пару десятків 
мільйонів, щоб роздовбати місто».



6 Середа, 28 жовтня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA У центрі подій

Як Віктор Развадовський перемогу 
над газетою «20 хвилин» здобував, 
здобував, але так й не здобув…

Руслан Мороз

Редакція газе-
ти «20 хвилин Жи-
томир» заявляє про 
тиск на журналістів, 
утиски свободи слова 
та перешкоджання 
журналістській ді-
яльності з боку кан-
дидата у депутати 
Житомирської об-
ласної ради Віктора 
Развадовського.

Передвиборчі перегони не за-
важають політикам відриватися 
в судах та викликають сумніви 
щодо мети отримати депутатське 
посвідчення.

По багатьом українським 
так званим ЗМІ поширилося 
повідомлення про те, як Віктор 
Развадовський здобув показову 
перемогу над газетою «20 хвилин». 
Але факти судових рішень інколи 
цікавіші за прозу життя.

Взагалі судові справи між Ві-
ктором Развадовським та нашим 
виданням йдуть вже майже рік. 
Але за цей час чомусь перемоги 
екснардеп так і не отримав. Тому, 
напевно, і почалися передвиборчі, 
дуже дивні та незрозумілі справи 
саме зараз, і перемога поки що 
в пана Развадовського і перекру-
чуванні фактів.

Так, Ігор Ходак у своєму до-
пису від 23 жовтня 2020 року на 

власній сторінці і соціальній ме-
режі Facebook зазначив: «За час 
депутатства і виборчих перегонів 
я звик до того, що мене в чомусь 
звинувачують, але усьому є межа 
і здоровий глузд. Все інформа-
ційне сміття щодо моєї персони 
я коментував виключно фактами – 
виважено та конструктивно. Але 
одне діло публікації у медіа та со-
цмережах, інше – судовий позов. 
І ось цю межу Віктор Развадов-
ський переступив. Його недавній 
судовий позов стосувався газети 
"20 хвилин Романів" і начебто 
неправдивої інформації у статті, 
що опублікована в одному з но-
мерів видання. І замість того, аби 
фактажем спростувати відомості 
у матеріалі, Віктор Развадовський 
додає до позовної заяви плітки 
місцевого рівня – вказавши у тексті 
заяви, що газета належить Ігорю 
Ходаку і матеріал друкували на 
замовлення Ходака. Моє ім'я 
серед абсурдних звинувачень 
і в абсурдному судовому засідан-
ні. Я, Ігор Ходак, не маю жодного 
відношення до друкованих засо-
бів масової інформації в жодному 
населеному пункті країни. Весь 
мій бізнес – моє підприємство 
і тільки. А судова тяганина Раз-
вадовського і газети "20 хвилин 
Романів" мала б відбуватися в пра-
вовому колі фактів, а не потонути 
у плітках і наклепах. Тим паче, що 
з компанією ПП "Медіа Ресурс", 
якій належить газета «20 хвилин 
Романів», Віктор Развадовський 
судиться уже більше року і за цей 
час знає справжні імена власників, 
але саме перед виборами мій опо-
нент вирішив вдатись до брехні 

і винести її у медійну площину. 
Хоча завідома знав, що це неправ-
дива інформація. Тому я прийняв 
рішення захистити свою честь – 
подавши зустрічний позов до суду 
щодо оприлюднення та поширен-
ня неправдивої інформації про 
те, що я є власником газети "20 
хвилин Романів"».

А  з а р а з  п р о с т о  н а в е -
демо факти.  Так по справі 
№ 278/2853/20 24 жовтня 2020 року 
Сьомий апеляційний адміністра-
тивний суд, розглянувши в по-
рядку письмового провадження 
апеляційну скаргу Развадовського 
Віктора Йосиповича на рішен-
ня Житомирського районного 

суду Житомирської області від 
23 жовтня 2020 року у справі за 
адміністративним позовом Разва-
довського Віктора Йосиповича до 
приватного підприємства «Медіа 
Ресурс» про визнання бездіяльнос-
ті протиправною та зобов'язання 
вчинити дії, встановив, що позивач 
звернувся до суду з адміністра-
тивним позовом, в якому просив 
визнати протиправною бездіяль-
ність відповідача щодо ненадання 
можливості спростувати матеріал, 
розповсюджений відповідачем 
у засобах масової інформації, та 
зобов̀ язати його опублікувати 
спростування недостовірної інфор-
мації, що направлялась на адресу 
видавництва.

Відповідно до рішення 
Житомирського районного 
суду Житомирської області 
від 23 жовтня 2020 року в за-
доволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись із вка-
заним рішенням, позивач по-
дав апеляційну скаргу, в якій 
просить скасувати вказане рі-
шення та ухвалити нове, яким 
задовольнити позов.

Розглянувши матеріали 
справи, колегія суддів апе-
ляційної інстанції дійшла 
висновку, що апеляційну 
скаргу необхідно залишити 
без задоволення. Тобто вже 
ні про яку перемогу Віктора 
Развадовського над газетою «20 
хвилин» мова в рішенні суду 
взагалі не йде.

8 жовтня 2020 року вийшов 
спецвипуск газети «20 хвилин» 
№ 5, який містив публікації, що 
стосуються позивача.

22 жовтня 2020 року прийнято 
рішення суду, яке не набуло закон-
ної сили у адміністративній справі 
між тими самими сторонами, од-
нак з іншим предметом.

Відмовляючи у задоволенні 
адміністративного позову, суд пер-
шої інстанції виходив з того, що 
відповідач діяв на підставі, в меж-
ах та у спосіб, що передбаченні 
Конституцією та законами Укра-
їни. Таким чином, колегія суддів 
вважає, що доводи апеляційної 
скарги не ґрунтуються на вимо-
гах чинного законодавства, яке 
регулює спірні правовідносини, 
та повністю спростовуються вста-
новленими у справі обставинами.

А незабаром відбулося судове 
засідання по справі № 240/18428/20 
від 25 жовтня 2020 року в тому ж 
Сьомому апеляційному адміні-
стративному суді, де розглянули 
в порядку письмового проваджен-
ня апеляційну скаргу суб'єкта ви-
борчого процесу – кандидата у де-
путати Житомирської обласної 
ради Ходака Ігоря Євгеновича на 
рішення Житомирського окруж-
ного адміністративного суду від 
24 жовтня 2020 року (яке складене 
у повному обсязі 24.10.2020 року 
о 19 год. 28 хв. у м. Житомирі) 
у справі за адміністративним 
позовом суб'єкта виборчого 
процесу – кандидата у депутати 
Житомирської обласної ради 
Ходака Ігоря Євгеновича до Жи-
томирської обласної організації 
політичної партії «За майбутнє» 
та суб'єкта виборчого процесу – 
кандидата у депутати Житомир-
ської обласної ради Развадовського 
Віктора Йосиповича.
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Так, 23 жовтня 2020 року 

суб'єкт виборчого процесу – кан-
дидат у депутати Житомирської 
обласної ради Ходак Ігор Євгено-
вич звернувся до Житомирсько-
го окружного адміністративного 
суду з адміністративним позо-
вом до Житомирської обласної 
організації політичної партії «За 
майбутнє», суб'єкта виборчого 
процесу – кандидата у депутати 
Житомирської обласної ради Раз-
вадовського Віктора Йосиповича, 
в якому просив визнати неправо-
мірними дії суб'єкта виборчого 
процесу Развадовського Віктора 
Йосиповича щодо розповсюджен-
ня в ході судового розгляду справи 
№ 278/2790/20 у Житомирському 
районному суді Житомирської 
області завідомо неправдивої 
інформації наступного змісту: 
«Вважаю спецвипуск № 5 газети 
"20 хвилин" від 8 жовтня 2020 року 
створений в період виборчого 
процесу як "чорний піар" для дис-
кредитації мене в очах виборців 
та перетягування їхніх голосів на 
користь кандидатів інших партій, 
в т. ч. власника газети "20 хвилин" 
Ігоря Ходака».

Але 24 жовтня 2020 року 
Житомирський окружний ад-
міністративний суд прийняв рі-
шення про відмову у задоволенні 
позовних вимог, створивши певну 
юридичну колізію і навіть право-
вий нігілізм. Адже за рішенням 
Житомирського окружного адмі-
ністративного суду власником та 
директором ПП «Медіа Ресурс» 
було де-факто визнано людину, 
яка не має взагалі стосунку до на-
шої редакції.

Крім того, склалося враження, 
що суд майже довів те, що будь-
який кандидат у депутати може 
нести будь-яку нісенітницю і при 
цьому не нести жодної відпові-
дальності.

У суді першої інстанції ад-
вокатка Віктора Развадовського 
визнала факт, що інформацію на 
сайтах було проплачено саме по-
літичною партією «За майбутнє», 
але в своєму рішенні суд чомусь 
знову зазначає, що цей факт не 
доведено. І саме тому, заслухавши 
суддю-доповідача, перевіривши 
матеріали справи та доводи апеля-
ційної скарги, колегія суддів Сьо-
мого апеляційного адміністратив-

ного суду вважає, що апеляційну 
скаргу необхідно залишити без 
задоволення.

Таким чином, Сьомий апе-
ляційний адміністративний суд 
знову прийняв рішення, яке не-
можливо виконати, створюючи 
прецедент правового нігілізму.

Це нонсенс, але можна зроби-
ти певні припущення, що судді 
навмисно приймали рішення, 
які суперечать одне одному та 
які неможливо виконати взагалі 
з метою забезпечення власної без-
пеки. Адже прийнявши рішення 
відмовити всім сторонам процесу 
майже по всіх пунктах, судді не 
могли не усвідомлювати, що це 
призведе в подальшому до нових 
позовів з обох сторін. А у випадку 
перемоги незадоволеного канди-
дата могли бути створені певні 
перешкоди спокійному життю 
інших осіб у подальшому.

Таким чином, на сьогодні ми 
маємо рішення суду, відповідно до 
якого з сайту газети «20 хвилин» 
вилучена електронна версія спец-
випуску. Але самі матеріали, які 
були розміщені раніше, залиши-
лися у відкритому доступі, адже 

судом не було прийнято відповід-
ного рішення та факт недостовір-
ної інформації у вказаних статтях 
не доведено.

Також продовжується судова 
тяжба між Віктором Развадов-
ським та газетою «20 хвилин» 
з інших питань. Тобто ні про яку 
переконливу перемогу знову не 
йдеться.

Адвокат, який надає юри-
дичну допомогу редакції «20 
хвилин Житомир», керівник 
Юридичної групи Primus 
Partners Сергій Касянчук за-
значив: «Суд першої та апе-
ляційної інстанції відмовив 
у задоволенні позовних вимог, 
які стосувалися спростування 
газетою інформації, опубліко-
ваної у спецвипуску. У межах 
цих судових процесів у кожної 
сторони своє бачення "перемо-
ги". Зважаючи на рішення су-
дів, для газети відсутні будь-які 
фактичні негативні наслідки».

Окремо можна звернути увагу 
на спроби з боку адвокаток Вікто-
ра Развадовського спровокувати 
конфлікт в суді з присутніми жур-
налістами нашого видання. Так, 

у п’ятницю, 23 жовтня, в залі судо-
вого засідання після оголошення 
рішення невідомий чоловік, якого 
провела в зал адвокатка Віктора 
Развадовського, почав погрожува-
ти журналісту газети «20 хвилин», 
в зв’язку з чим було викликано 
поліцію та написано заяву до 
Житомирського міськвідділу На-
ціональної поліції. До речі, це не 
перша погроза, яку отримували 
останнім часом наші журналісти.

Наше видання постійно роз-
міщує матеріали журналістських 
розслідувань, фігурантами яких 
є зовсім різні люди і посадові 
особи. Тож говорити про якісь 
замовлення знову немає сенсу, 
адже оприлюднення результатів 
розслідувань та доведення до на-
шого читача дійсно справжньої 
інформації – це наша громадян-
ська позиція. І вона ніяким чином 
не пов’язана ні з передвиборчими 
з’ясуваннями відносин між кан-
дидатами, ні з будь-яким іншим 
приводом. Єдине, що спонукає 
наш колектив працювати, – це 
знову ж наша громадянська по-
зиція і намагання створити дійсно 
правову державу.

Як у Житомирі паплюжать історичний об’єкт:  
у проваллі з конденсатом встановили керамічну плитку

Анна Сергієнко

Навколо підземелля у Жи-
томирі, що навпроти авто-
дорожнього коледжу, було 
чимало шуму.

Починаючи від того, що там обіцяли 
грандіозний і унікальний проєкт, що одно-
значно було просто «пшиком», адже насправ-
ді там з’явилося лише скло з конденсатом, 
закінчуючи тим, що там вчергове прово-
дяться роботи із встановлення вентиляції, 
але ситуація так і залишається незмінною.

Начальник управління капітального бу-
дівництва В’ячеслав Глазунов, говорячи про 

підземелля, байдужого тону не приховує 
і пояснює, що його роботи закінчилися – він 
відповідав за будівництво, а зараз провал-
лям займається нібитогрупа небайдужих 
ініціаторів.

І дійсно, близько трьох тижнів тому 
з провалля вирізали дерева, почистили 
його та провели встановлення, ймовірно, 
нової системи вентиляції.

А 22 жовтня бачимо ледь-ледь крізь 
конденсат покладену керамічну плитку. 
Це нонсенс, адже такого ще не було, щоб іс-
торичний об’єкт так паплюжили. Цікавить 
лише, чому там досі не поклеїли шпалери…

Знову телефонуємо В’ячеславу Глазунову 
і ось що ми почули: «Не знаю, може, щось 
і роблять. Я відповідаю за цю ділянку, але 
зараз та людина, яка вирішила поставити 
туди інсталяції, займається цим процесом. 
Я не пам’ятаю його прізвище… Людина не 

самовільно проводить роботи. Людина із 
всіх, хто обіцяв там поставити інсталяції, 
щось почала робити.

Вони там нібито на завершальному етапі 
встановлюють свої інсталяції, горщики, пла-
кати… Я знаю, що вони там додавали венти-
ляцію, а от допомогло чи ні – не знаю. Вони 
туди ще встановлювали додаткове освітлення. 
Мій етап – будівельні роботи, завершені ще 
2 роки назад. У нас інсталяції в проєкті не 
було. Ще на баланс він нікому не переданий, 
а кому його передати – ніхто не знає. Так, 
воно не передане, воно просто існує».

Ми вирішили також поговорити з дирек-
тором «Ремісничого двору», інсталяції якого 
повинні були встановити в проваллі, але 
сталося не так, як гадалося. Запитали, чи це 
не вони вирішили стати цими ініціаторами.

«Ми там нічого не робимо. Там просто 
ентузіасти почистили його, вирізали дерева, 

бо вже рік пройшов, воно там залите водою, 
почало руйнуватися. Тому небайдужі жи-
томиряни взяли, відкрили його і провели 
таку собі ревізію.

Нічого там не встановлювали, нічого там 
не робилося. Я не знаю, хто там встановлює 
ту керамічну плитку, це абсолютно безглуз-
до, адже вони руйнують історичний об’єкт, 
це моя думка. Там взагалі не має бути ніякої 
керамічної плитки і нічого сучасного, це 
об’єкт, де мають бути автентичні матеріа-
ли, а не якась керамічна плитка», – пояснив 
Федір Євтушенко.

Отож невідомо, хто саме ті «ініціатори» 
і навіщо там встановили керамічну плитку, 
але спостерігатимемо за роботами, котрі 
там проводять, й надалі. Можливо, для 
містян готують щось дійсно цікаве… У будь-
якому випадку побачимо, все це – лише 
питання часу.
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У Новограді-
Волинському після 
розпиття спиртного 
і конфлікту чоловік 
завдав ножових 
поранень співмешканці

Непритомну жінку зі 
значною крововтратою 
терміново госпіталізували.

Увечері 20 жовтня до місцевого відділу 
поліції надійшло повідомлення з лікарні 
про ушпиталення жительки райцентру 
з ножовим пораненням та кровотечею. 
Поліцейські встановили причетність до 
травмування жінки її співмешканця. 
Чоловіка розшукали та з’ясовують всі 
обставини у межах досудового розслі-
дування, – повідомляє відділ комунікації 
поліції Житомирської області.

За повідомленням медиків, близь-
ко 18:50 до лікарні доставили 41-річну 

місцеву жительку. Жінка була у не-
притомному стані, а під час огляду 
лікарі діагностували у неї рану стегна 
та шоковий стан через значну крово-
втрату. Відтак поранену терміново про-
оперували.

За адресою, звідки доставили по-
ранену, виїхала слідчо-оперативна 
група Новоград-Волинського відділу 
поліції. Як з’ясувалось, вона проживає 
разом з 51-річним місцевим жителем. 
Поліцейські зібрали низку речових 
доказів, опитали ймовірних свідків та 
очевидців і з’ясували, що до спричи-
нення поранення може бути причет-
ний саме співмешканець пораненої. 
Чоловіка, який ще звечора пішов геть, 
повідомивши сусідці про травмовану 
жінку, оперативники розшукали за 
кілька годин в іншому мікрорайоні 
міста та доставили до відділу поліції.

Попередньо встановлено, що того 
дня вони разом зі співмешканкою 
вживали спиртне та під час раптового 
конфлікту чоловік завдав жінці удар 
ножем. Нині триває з’ясування всіх об-
ставин події у межах кримінального 
провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 
(умисне тяжке тілесне ушкодження) КК 
України. Законодавством таке право-
порушення карається позбавленням 
волі на строк від 5 до 8 років.

На Житомирщині діяла 
злочинна група, яка 
організувала канал 
незаконної міграції 
іноземців в Україну

Контррозвідники Служби безпеки 
України викрили і блокували протиправ-
ну діяльність групи осіб, які налагодили 
канал незаконної міграції іноземців та 
їх протиправної легалізації на території 
нашої держави з використанням підро-
блених документів.

Як повідомляє пресгрупа УСБ України 
в Житомирській області, встановлено, що 
зловмисники створили низку фіктивних 
суб’єктів господарювання на території 
Житомирської області, які не здійсню-
вали жодної господарської діяльності. 
Вони використовувалися виключно як 
прикриття для незаконного в’їзду та ле-

галізації в Україні ви-
хідців з однієї з країн 
Близького Сходу. За-
гальна вартість надан-
ня незаконних «послуг» 
організаторів коливала-
ся від 3 до 20 тисяч до-
ларів США залежно від 
комплекту підроблених 
документів.

21 жовтня контр-
розвідка СБУ затрима-
ла у Житомирі одного 
з учасників злочинної 
групи під час отри-
мання грошової вина-
городи за організацію 
н е з а ко н н ог о  п е р е -
правлення в Україну 
одного з клієнтів. За 

результатами проведення обшуків, пра-
воохоронці вилучили велику кількість 
доказів протиправної діяльності. У межах 
розпочатого кримінального провадження 
за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення 
осіб через державний кордон України) 
Кримінального кодексу України тривають 
слідчі дії. Вирішується питання щодо 
повідомлення фігурантам про підозру 
у скоєнні злочину та обрання міри за-
побіжного заходу.

Заходи із викриття злочинної діяль-
ності проводились під процесуальним 
керівництвом прокуратури Житомир-
ської області.

Біля Перлявки – подвійне ДТП  
зі смертельними наслідками

Дорожньо-тран-
спортна пригода 
сталася 20 жовтня 
близько 14:00 на 13 км 
автошляху «Жито-
мир-Чернівці» у с. 
Перлявці Житомир-
ського району.

Унаслідок зіткнення автомо-
білів загинула одна людина, ще 
двох було ушпиталено, – повідо-
мляє відділ комунікації поліції 
Житомирської області.

На місці події працювали 
слідчо-оперативні групи ГУНП 
області та Житомирського ра-
йонного відділення поліції. По-

передньо встановлено, що водій 
автомобіля Audi, 22-річний жи-
тель м. Житомира, рухаючись 
у напрямку обласного центру, 
здійснював буксирування авто-
мобіля Peugeot Expert, за кермом 
якого перебував 63-річний жито-
мирянин. Під час руху Peugeot 
виїхав на смугу зустрічного руху, 
де сталося дотичне зіткнення 
з автомобілем Kia Magentis та 
лобове зіткнення з ВАЗ-2104, що 
рухалися назустріч.

У результаті ДТП водій авто-
мобіля ВАЗ, 49-річний житель 
Хмельницької області, загинув 
на місці події. Пасажир цього ж 
автомобіля, 63-річний житель 
Хмельниччини, та пасажирка 
Peugeot, 59-річна житомирянка, 
з травмами були ушпиталені до 

Житомирської обласної лікарні.
Нині триває встановлення 

всіх обставин події у межах 
кримінального провадження, 
розпочатого за ч. 2 ст. 286 (по-
рушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують 
транспортними засобами) КК 
України. Шановні водії! Під час 
кермування суворо дотримуй-
тесь правил дорожнього руху 
та заходів безпеки. Обирайте 
таку швидкість руху, щоб мати 
змогу постійно контролювати 
свій транспортний засіб і вчасно 
реагувати на зміну дорожньої 
ситуації. При потребі виконати 
маневр не забувайте переконати-
ся, що це буде безпечно для всіх 
учасників руху.
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Як отримати безоплатну 
правову допомогу

Адаптивний карантин в 
Україні триватиме щонай-
менше до 31 грудня 2020 року. 
Зважаючи на епідемічну ситу-
ацію у вашому регіоні, обирай-
те безпечний спосіб отримати 
безоплатну правову допомогу. 
Звертайтесь до центрів та бюро 
системи БПД (усього в Україні їх 
понад 500) або поспілкуйтесь 
з юристом дистанційно (теле-
фоном чи онлайн).

Всі підказки – на сайті 
системи БПД

Звернутися за правовою до-
помогою можна до найближчого 
місцевого центру чи бюро право-
вої допомоги. Їх перелік, адреси 
та графік роботи можна дізнатися 
на сайті системи БПД у розділі 
«Всі центри».

Жителі віддалених населених 
пунктів можуть отримати право-
ву консультацію під час роботи 
мобільних та дистанційних пунк-
тів. Більш детально дізнатися 
про графік їх роботи можна у 
найближчому місцевому цен-
трі. Також можна скористатися 
пошуком у розділі «Пошук най-
ближчого центру та дистанцій-
них пунктів».

Якщо вас чи вашого родича 
затримали за підозрою у кримі-
нальному провадженні, зателе-
фонуйте за номером 0 800 213 
103 для призначення адвока-
та. Більш детальну інформацію 
можна дізнатися на сайті у розділі 
«Мене затримали».

Для отримання вторинної 
правової допомоги, зокрема 
призначення адвоката для від-
новлення порушених прав у суді, 
слід надати до місцевого центру 
відповідні документи. Протягом 
10 днів центр перевірить доку-
менти та прийме рішення про 
надання безоплатної вторинної 
допомоги.

Як отримати безоплатну 
правову допомогу  

дистанційно:
Зателефонувати за безко-

штовним номером системи БПД 
0 800 213 103. За цим номе-
ром надаються консультації та 
роз’яснення з правових питань, 
додаткові відомості про надання 
безоплатної правової допомоги 
тощо. Дзвінки зі стаціонарних та 
мобільних телефонів у межах 
України безкоштовні.

Скористатися мобільним за-
стосунком «Безоплатна право-
ва допомога», завантаживши 
його через Google Play чи App 
Store за посиланням https://bit.
ly/3hwwgqR, або завантажити 
мобільний застосунок «Твоє пра-
во», перейшовши за посиланням 
https://bit.ly/3iorbkE

Постраждалі від домашньо-
го насильства та свідки можуть 
онлайн отримати консульта-
цію юристів щодо захисту своїх 
прав, написавши у Телеграм-
чат  «Правова допомога проти-
дії насильству» https://t.me/
Non_Violence_Bot

КОЛОНКА

У Житомирі запрацював сервіс «єМалятко»
Світлана Цимбалюк

У Житомирі 
22 жовтня відбулася 
презентація послуги 
«єМалятко». Відтепер 
молоді батьки можуть 
оформити послуги, 
пов'язані з народжен-
ням дитини, онлайн 
і за декілька хвилин.

Перший заступник міністра 
цифрової трансформації Олексій 
Вискуб під час брифінгу пові-
домив, що послуга «єМалятко» 
дає можливість батькам ново-
народжених дітей подати лише 
одну електронну заявку і відразу 
отримати можливість оформити 
декілька послуг.

«Послуга "єМалятко" дає 
можливість громадянам за од-

нією електронною заявою отри-
мати відразу 9 послуг, пов'язаних 
з народженням дитини. Це і реє-
страція народження, і отриман-
ня усіх видів соціальних допо-
мог, допомог при народженні, 
допомога багатодітним сім'ям, 
отримання податкового номеру 
і заява в системі демографічного 
реєстру. Тобто зараз – це одна 
заява в електронній формі», – 
розповів Олексій Вискуб.

Також він відзначив, що вели-
кою перевагою є запровадження 
електронного медичного висно-
вку про народження дитини.

«Ключовим здобутком "єМа-
лятко" є запровадження елек-
тронних медичних висновків. 
У межах цього проєкту було 
запроваджено перший в історії 
України електронний медичний 
висновок. Це відповідний запис 
у реєстрі електронної системи 
охорони здоров'я, тому це неве-
личка перемога у сфері охорони 
здоров'я. І обласний перинаталь-
ний центр вже повністю перей-

шов на роботу з електронними 
медичними висновками», – під-
креслив перший заступник.

Зі свого боку т. в. о. головного 
лікаря обласного перинатального 
центру Олена Астрейко підтвер-
дила, що вже з початку цього 
тижня лікарі почали оформляти 
медичні висновки для породіль, 
що в часи пандемії дуже зручно, 
адже не потрібно простоювати 
великі черги в установах.

«З цього тижня ми вже по-
чали оформляти медичні висно-
вки в перинатальному центрі. 
Можу сказати, що ми паралель-
но вчимось і паралельно видаємо 
медичні висновки, які підтвер-
джують факт народження, дату 
народження, стать дитини та що 
відбулись пологи у цієї жінки. Як 
тільки лікар пройшов всі етапи 
оформлення медичного висно-
вку, на телефон породіллі при-
ходить смс з номером медичного 
висновку, згідно з яким вона вже 
на порталі "Дія" може подати за-
яву, пройти всі етапи і обрати 

для себе послугу "єМалятко". Ця 
послуга дуже зручна, оскільки 
вона позбавляє багатьох бюро-
кратичних процедур, які необ-
хідно було проходити раніше. 
І важливо те, що зараз пандемія 
і не потрібно відвідувати багато 
інстанцій для того, щоб оформи-
ти документи», – зазначила Олена 
Астрейко.

Для тих, хто не має бажання 
або можливості користуватися 
даним сервісом, процедура 
оформлення документів для 
новонароджених залишається 
тією ж самою.

«Якщо склалась така ситуа-
ція, що у жінки немає можли-
вості скористуватися сервісом, 
ми оформлюємо все одно ме-
дичний висновок, роздруковуємо 
його та видаємо на руки. І тоді, 
коли жінка прийме рішення 
про реєстрацію своєї дитини, 
може з цим висновком звертати-
ся в РАГС, і буде проведена вся 
необхідна процедура», – наголо-
сила лікарка.

«єМалятко»: 1 онлайн заява – 9 послуг
«єМалятко» - послуга, яка дає можливість громадянам 
за однією електронною заявою отримати до 9 послуг, 

які пов’язані з народженням дитини.

    Онлайн заява подається на порталі    Дія

ЯКІ ПОСЛУГИ МОЖНА ОТРИМАТИ

ніяких паперових документів
до 20 хвилин на оформлення

ОСНОВНІ 
ПОСЛУГИ

-державна 
реєстрація 
народження 
дитини
-визначення 
походження 
дитини

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
- призначення допомоги при народженні
- реєстрація дитини в державному реєстрі фізичних 
осіб-платників податків
- призначення допомоги багатодітним сім’ям
- реєстрація місця проживання дитини
-присвоєння дитині унікального номера запису в 
Єдиному державному демографічному реєстрі
-визначення належності дитини до громадянства України

ПОСЛУГИ, ЯКІ З'ЯВЛЯТЬСЯ ДО КІНЦЯ ПОТОЧНОГО РОКУ
– внесення відомостей про дитину до електронного Реєстру пацієнтів
– оформлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї
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Боргова яма чи навмисне банкрутство 
«Житомиртеплокомуненерго»?

Тарас Боросовський

Немов грім серед 
ясного неба, про-
звучала новина про 
загрозу початку опа-
лювального сезону 
через арешт рахунків 
КП «Житомиртепло-
комуненерго».

Причиною цьому слугувало 
стягнення виконавчою службою 
судового збору по боргу за спо-
житий газ у комунального під-
приємства перед НАК «Нафтогаз 
України».

За словами мера Сергія Сухом-
лина, йшлося про 25 мільйонів 
гривень.

– У самій постанові про арешт 
рахунків зазначено, що заборонено 
арештовувати рахунки, за якими 
проведена реструктуризація, немає 
боргів. По закону вони не можуть 
арештовувати наші рахунки. Але 
арештували і списали 3 з половиною 
мільйона гривень, – прокоменту-
вав міський голова журналістам 
«Суспільного».

На позачерговій сесії 2 ве-
ресня депутати проголосували 
за звернення до президента та 
прем'єра з проханням втрутитися 
у ситуацію з арештом рахунків 
КП «Житомиртеплокомуненер-
го» («ЖТКЕ»). І тепло в домівках 
житомирян все ж таки з’явилося. 
Проте якою ціною це було зробле-
но – посадовці мовчать, не бажа-
ючи розкрити справді критичну 
ситуацію на підприємстві.

Боргове ярмо
Історія з боргами підприємств 

теплозабезпечення досить давня. 
Взяти хоча б орендне підприєм-
ство «Житомиртеплокомуненер-
го», якому ще не так давно жито-
миряни регулярно сплачували за 
тепло, опинилося банкрутом і досі 
не може розплатитися за усіма 
боргами. Нині чинний монополіст 
з теплопостачання у місті не так 
давно також опинився на межі 
банкрутства.

На початку лютого 2017 року 
держкомпанія «Газ України» звер-
нулася до Господарського суду Жи-
томирської області щодо визнання 
підприємства банкрутом. Такий 
крок загрожував місту втратою 
підприємства. Відповідно до за-
конодавства, органи місцевого 
самоврядування можуть звер-
нутися до господарського суду 
щодо незастосування процедури 
банкрутства. У лютому 2017 де-
путати Житомирської міськради 

прийняли рішення з недопущен-
ня визнання ЖТКЕ банкрутом.

Як пояснював тоді директор 
юридичного департаменту Євге-
ній Черниш, житомирське кому-
нальне підприємство має борг 
близько 100 мільйонів грн. З них 
36 мільйонів – штрафи та пені, які 
планували скасувати відповідно 
до Закону України «Про заходи, 
спрямовані на врегулювання за-
боргованості теплопостачальних 
та теплогенеруючих організацій 
та підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення 
за спожиті енергоносії».

За погодження з урядом борг 
«ЖТКЕ» вдалося реструктуризува-
ти і на певний час зняти проблему. 
Під поточну та розтерміновану 
заборгованість споживачів НАК 
«Нафтогаз» брав позики під 
16–19% річних у гривні або у ва-
лютних кредитах із відповідними 
валютними ризиками.

За даними НАК, житомирське 
підприємство змогло погасити 
більшу частину боргу. Незважа-
ючи на падіння світових цін на 
природний газ за останній рік, 
ціна на послуги із постачання те-
плової енергії фактично не змі-
нилася. Проте після завершення 
опалювального періоду, станом на 
червень цього року, борг знову пе-
ревищив позначку в 205 млн грн.

Отримавши такі шокуючі дані, 
ми поцікавились у директора 
«ЖТКЕ» Дмитра Рогожина, як за 
такий короткий період борг виріс 
до такої неймовірної цифри:

– Я на таке запитання відпо-
відати не буду… Це не так – борг 
зменшився! Борг нашого підприєм-
ства з того часу, як ми пішли з На-
ціональної комісії (затверджувала 
ціни на послуги, – ред.), зменшуєть-
ся, зменшується і зменшується, – 
запевнив керівник.

Впродовж літа борг поступо-
во гасили, та станом на 15 жовтня 

«ЖТКЕ» залишається винним 
більш ніж 175,7 млн грн.

Одночасно Дмитро Рогожин 
стверджує, що міський бюджет 
профінансував підприємство 
лише на підготовку до зими і під-
готовку переходів. Цієї зими ця 
сума склала 8 мільйонів гривень.

Заглянувши у фінансовий 
звіт «ЖТКЕ», знаходимо зовсім 
інші цифри. За 2018 рік фінан-
сова підтримка з місцевого 
бюджету склала 58,8 млн грн. 
У минулому році місто надало 
ще більшу дотацію підприєм-
ству – сумарно 82,4 млн! І ніякі 
8 млн згадані Дмитром Рогожи-
ним, не можуть йти в жодне по-
рівняння з цією сумою.

На 2020 рік за планом підпри-
ємство розраховувало на отриман-
ня 133 мільйонів 860,8 тис. грн! 
Проте внаслідок коронавірусу над-
ходження до міської казни ката-
строфічно зменшилися, і апетити 
довелося угамувати. Це зі свого 
боку стало й причиною критичної 
ситуації з коштами у серпні на 
підприємстві.

І знову ж таки порятунком 
для комунального підприємства 
стала міськрада, що дозволило 
«ЖТКЕ» не лише розблокувати 
рахунки, а й терміново сплатити 
«Житомиргазу» 12,3 млн грн для 
відкриття вентиля з газом для 
котелень.

Нові-старі «сталеві схеми»
У цей же час на «ЖТКЕ» 

продовжують працювати старі 
схеми, через які обираються най-
дорожчі пропозиції та виграють 
традиційно одні й ті ж самі по-
стачальники.

У червневому випуску «20 
хвилин Житомир» ми розпо-
відали про судову справу з пе-
реплатами за постачання труб 
для комунального підприємства. 
Йшлося про змову з львівським 

НВП «Техноцентр» у 2015 році. 
Директорка цього підприємства, 
будучи попередньо обізнаною 
про відсутність реального намі-
ру у «ЖТКЕ» на придбання труб 
з антикорозійним покриттям, 
для перемоги у тендері спеці-
ально занизила у 10 разів ціну на 
даний вид труб. Вартість сталь-
них труб, навпаки, поставила 
дорожчою за конкурентів.

Через те, що загальна вар-
тість пропозиції на обидва види 
труб вийшла дешевшою, НВП 
«Техноцентр» визнали перемож-
цем тендеру. У квітні 2015 року 
«ЖТКЕ» з НВП «Техноцентр» 
підписало договір на загальну 
суму 19 млн 972,77 тис. грн. Зі 
свого боку НВП «Техноцентр» 
поставило лише труби без ан-
тикорозійного покриття, як це 
з самого початку й планувалось, 
на 3 млн 358 тис. грн. Оскільки 
їхня ціна була наперед завищена, 
висновком судово-економічної 
експертизи «ЖТКЕ» за даним до-
говором додатково переплатило 
понад 166,5 тис. грн.

У жовтні 2018 року Дмитру 
Рогожину оголосили підозру 
у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого 
ч. 4 ст. 191 КК. Згодом за ухва-
лою суду відсторонили від ви-
конання повноважень на посаді. 
Та за декілька місяців керівник 
«ЖТКЕ» повернувся на своє ро-
боче місце. При цьому суддя, 
який веде справу, разом з ад-
вокатом, колишнім керівником 
одного з відділів обласної про-
куратури, півтора роки вивчають 
матеріали справи.

Доки справа мирно почиває 
в суді, «ЖТКЕ» продовжує актив-
но освоювати кошти на чергових 
закупівлях труб. Тендер на суму 
в 3 млн 850 тис. грн оголосили 
3 червня 2020 року. На торги по-
дали документи аж 6 учасників. 
Реальна боротьба відбувалася 
між чотирма з них, в результаті 
чого вартість пропозиції впала 

до 3 млн 91 тис. грн.
Однак усі їхні набагато дешев-

ші пропозиції тендерний комітет 
відхилив за однаковими, досить 
формальними зауваженнями. 
Йшлося про відсутність інфор-
мації щодо офіційного представ-
ника дилера на поставку про-
дукції, найменування виробника 
(виробників) продукції та від-
сутність паспорта на обладнання, 
а саме компенсатор сальнико-
вий Серія 4.903–10 вип. 7. Яким 
чином паспорт на обладнання 
або ж назва виробника негатив-
но вплине на якість поставлених 
труб – комітет не зміг вказати.

Зі вступом змін до законо-
давства про закупівлі замовник, 
виявивши «невідповідності в ін-
формації та/або документах, що 
подані учасником у тендерній 
пропозиції та/або подання яких 
вимагалось тендерною докумен-
тацією, розміщує у строк, який 
не може бути меншим ніж два 
робочі дні до закінчення стро-
ку розгляду тендерних пропо-
зицій, повідомлення з вимогою 
про усунення таких невідповід-
ностей в електронній системі 
закупівель». Натомість «ЖТКЕ» 
нікому такої можливості не на-
дало і впродовж години виклало 
протоколи про відхилення усіх 
дешевших пропозицій.

У підсумку переможцем 
торгів визнали ТОВ «ЗСП», яке 
на жодну копійку не знизило 
первинну ціну, запропонувавши 
вартість у 3 млн 831,4 тис. грн. 
Таким чином, «ЖТКЕ» на рівно-
му місці самостійно позбулося 
можливості заощадити на одній 
угоді більш ніж 750 тис. грн!

І  п іс л я  цього  директор 
«ЖТКЕ» Дмитро Рогожин має 
нахабство публічно заявляти про 
складнощі в роботі підприєм-
ства і надто низький, економічно 
необґрунтований тариф за опа-
лення для населення?! З поді-
бними закупівлями коштів не 
вистачатиме.

 За одну годину відхилили 4 дешевші пропозиції  
     і обрали найдорожчу

 Тільки після погашення боргу перед Житомиргаз 
     газ подали на котельні
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Як житомиряни оцінюють якість 
підготовки виборчих дільниць. 
ОПИТУВАННЯ

Житомир під час місцевих виборів 
особливо «прославився». На виборчих 
дільницях – справжній хаос, а якщо 
точніше – відсутність кабінок для голо-
сування. Замість нормальних кабінок 
були і стільці на столах, і матраци для 
спортивних занять, шматки прапору 
України та будь-що, що було під рукою 
комісії на дільницях.

Як відреагували житомиряни на та-
ких прийом, дізнавалися журналісти 
редакції «20 хвилин».

«У нас на дільниці все було добре. 
Неідеально, звісно, але це Житомир – тут 

нічого ідеального немає. Втім, і комісія, 
і спостерігачі, і люди, що голосували, 
були привітними, і все було добре. Щодо 
кабінок, то все наче було, як і минулих 
років. Я на Богунії голосувала», – зазначає 
Юлія, 27 років.

«Різне бувало, але такого сорому – 
треба ще пошукати. Мені дійсно лячно, 
що далі буде з Житомиром, якщо навіть 
вибори не змогли нормально організу-
вати. Дуже прикро, що ми на такому 
дні», – коментує Ярослава, 35 років.

«Ідіть ви зі своїми виборами…», – ви-
голосив житомирянин.

«Організація на дуже низькому рівні. 
Вони мали подбати про ці кабінки, про 
взагалі комфорт виборців, тим паче – 
коронавірус. Що ми маємо в реальності? 
Прийшли заповнювати бюлетені на ко-
лінах. Що сказати… я розчарована», – ді-
литься Дар’я, 40 років.

«Я читав цей брєд. Не голосував, але 
фото з дільниць бачив. Ще раз упевнив-
ся, що не маю бажання витрачати свій 
час на цей цирк. Якщо влада не поважає 
своїх виборців настільки, що буквально 
чхати на них хотіла, то навіщо витрачати 
час на них?» – коментує Микола, 22 роки.

Вступна кампанія 2021: що зміниться для вступників ВНЗ
Світлана Цимбалюк

У наступному році 
ЗНО з української 
літератури буде 
обов'язковим лише 
для тих, хто буде всту-
пати на гуманітарні 
та соціальні спеціаль-
ності. Міністерство 
освіти і науки опри-
люднило наказ про 
затвердження нових 
умов прийому на на-
вчання для здобуття 
вищої освіти.

Згідно з цим наказом ЗНО 
з української літератури буде 
обов'язковим не для всіх, а вступна 
кампанія розпочнеться у липні.

Як зазначив т. в. о. міністра осві-
ти і науки Сергій Шкарлет. вступ-
ники також матимуть можливість 
подавати заяви на вступ в електро-
нному вигляді, оскільки невідомо, 
як буде розвиватись ситуація з по-
ширенням коронавірусу.

«Ми плануємо провести на-
ступну вступну кампанію у лип-
ні 2021 року, щоб і вступники, 
і члени приймальних комісій 
мали час на відпочинок перед 
початком нового навчального 
року. Оскільки ще невідомо, як 
буде розвиватися ситуація з по-
ширенням коронавірусу, майже 
всі вступники зможуть подавати 
заяви на вступ в електронному 
вигляді. Для реєстрації електро-
нного кабінету необхідно мати 
хоча б один сертифікат ЗНО та 
документ про повну загальну 
середню освіту, виготовлений 

в Україні з використанням фото-
полімерних технологій. Ми також 
плануємо зробити можливим по-
дання документів на зарахування 
дистанційно: безпосередньо через 
електронний кабінет вступника 
з використанням електронного 
підпису», – зазначив т. в. о. міністра 
освіти і науки України Сергій 
Шкарлет.

Коли ж розпочнеться 
вступна кампанія 2021

Для тих, хто планує вступати 
на перший курс ВНЗ, реєстрація 
в електронних кабінетах та заван-
таження необхідних документів 
розпочнеться з 1 липня. Медичні 
огляди та інші доконкурсні про-
цедури будуть проводитися до 
9 липня. Прийом заяв та докумен-
тів розпочнеться з 14 липня, крім 
військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти, та закін-
читься 16 липня для вступників, 
які вступають на основі співбесіди, 
вступних іспитів або ж творчих 
конкурсів. Для осіб, які вступають 
за результатами зовнішнього не-
залежного оцінювання, а також 
вступних іспитів та творчих кон-
курсів, – 23 липня. Вступні іспити 
та творчі конкурси проводити-
муться в декілька потоків з 1 по 
13 липня. Співбесіди будуть про-
водитися з 17 по 19 липня.

Для кого залишиться 
обов'язковою українська 
література

Для вступників на спеціаль-
ності гуманітарного та соціаль-
ного спрямування обов’язковим 
залишиться ЗНО з української 
мови та літератури, вступники ж 
на інші спеціальності зможуть 
скористатися правом проходити 
тестування лише з української 

мови. Однак фахівці Українсько-
го центру оцінювання якості за-
певняють, що тест з української 
мови міститиме й завдання, які 
передбачають знання літератури. 
Що стосується сертифікатів ЗНО 
з української мови та літератури 
2018–2020 років, їх можна буде ви-
користовувати для вступу на всі 
спеціальності.

Як і минулих років, у наступ-
ному році вступникам на лікарські 
спеціальності для того, щоб взя-
ти участь у конкурсному відборі, 
потрібно буде мати щонайменше 
150 балів із другого та третього 
конкурсних предметів. Однак ця 
вимога не буде поширюватися 

на тих, чий конкурсний бал буде 
вище 175. Обов’язковими пред-
метами ЗНО для вступу на ці спе-
ціальності буде українська мова та 
математика, а третім предметом 
вступник зможе обирати біологію, 
хімію або фізику.

Ще одною зміною є обмежен-
ня кількості заяв, які вступник 
зможе подати на контракт. Від-
тепер їх скоротили до 30.

Що зміниться для 
вступників на магістратуру?

Студенти,  як і  планують 
вступати на магістратуру, зда-
ватимуть єдиний вступний іс-

пит з іноземної мови. Цей іспит 
стане обов’язковим для вступу 
на всі спеціальності. Окрім цьо-
го, навчальний заклад зможе 
збільшити вагу балу за скла-
дення вступного іспиту. Також 
у новому році вступники до 
магістратури зможуть викорис-
товувати результати єдиного 
вступного іспиту 2020 та 2021 
року, результати єдиного фахо-
вого вступного випробування – 
тільки 2021 року.

Варто зазначити, що з 2021 
року випусники зможуть складати 
ЗНО із п'яти предметів. До цього 
часу максимальна кількість була 
чотири.

Новації вступу до ВНЗ в 2021 році

БАКАЛАВР
 ● ЗНО з української мови та літератури 

тільки для тих, хто вступає на спеці-
альності гуманітарного та соціального 
спрямування. Для інших спеціальнос-
тей достатньо ЗНО з української мови

 ● на лікарські спеціальності 
обов'язкові конкурсні предмети – укра-
їнська мова та математика, третій пред-
мет на вибір (біологія, хімія, фізика)

 ● розширився список вступників, які 
можуть подати заяви на вступ онлайн

 ● вступник має можливість подати не 
більше 30 заяв на контракт

МАГІСТР

 ● ЄВІ для всіх 
спеціальнос-
тей

 ● Можна ви-
користовува-
ти результати 
ЄВІ 2020–2021 
років, ЄФВВ – 
2021 року

Основний етап кампанії – липень 2021 рік
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Фестивалі листопада‑2020: куди поїхати  
на вихідні, щоб провести час із користю?

Валерія Наумова

Набридло сидіти вдома що-
вихідних? Останнє, що ви відвід-
ували, – магазин? Тоді збирайте 
себе та свою родину і гайда подо-
рожувати! У сусідніх містах чима-
ло безкоштовних, але цікавих та 
корисних заходів, які точно вам 
запам̀ ятаються!

Виставка «Сяйво душі 
людської» у Житомирі

У Житомирі відбудеться ви-
ставка «Сяйво душі людської» 
про любов i світло, яке йде із душі 
та із серця кожної людини, але 
з різною силою. Якщо вас цікавить 
філософія, ви запитуєте себе: «Хто 
я?», «Звідки я?», «У чому сенс жит-
тя?», тоді вам обов’язково варто 
відвідати таку виставку.

«Сяйво душі людської» – це 
духовна виставка, яка складається 
з 2-х розділів:

– іконопис та іконографія по 
благословенню Архієпископа Жи-
томирського та Овруцького;

– живопис духовних картин 
на філософські теми.

В експозиції представлено 
роботи Никитенко Майї-Марії, 
Никитенко Миколи та Никитенко 
Олександра.

Виставка живопису  
Ірини Яресько у Києві

Ви плануєте вихідні у Києві? 
Тоді обовязково запишіть собі 
відвідати виставку картин Ірини 
Яресько.

Відкриття – 6 листопада о 18:00. 
Вхід вільний!

Проєкт є персональною ви-
ставкою творів Ірини Яресько, 
виконаних у техніці акрилового 
живопису мастихіном на полотні 
та акварельного живопису. Ідея 
виставки – продовження творчості 
як продовження життя. А ще – 
у кожній наступній картині про-
довжується тема попередньої!

Час роботи виставкових залів:
Пн. – сб. – 10:00–18:00; Нд. – ви-

хідний.
Адреса Центру української 

культури та мистецтва:
Україна, м. Київ, вул. Хорива, 

19-В.

«SCIENCE  
TEENS FEST» у Києві

Відпочиваєте з дітьми у Києві? 
Обов’язково відвідайте науково-
популярний фестиваль для під-
літків «SCIENCE TEENS FEST», 
який відбудеться вперше в Україні!

У програмі:
– інтерактивна зона: надру-

куй власну комету або астероїд 
на 3D-принтері, керуй роботами 
у зоні робототехніки, поглянь на 
мікросвіт свого організму через 
мікроскоп або вийди у космос 
у зоні VR (ну хоча б віртуально);

– цікаві лекції від учених про 
важливість науки та як вона пра-
цює в Україні та світі;

– практичні виступи від пред-
ставників бізнесу та підлітків-під-
приємців про створення успішних 
проєктів з фокусом на науку та 
технології;

– динамічна атмосфера, вільне 
середовище тих, хто захоплюєть-
ся наукою та хоче з її допомогою 
краще пізнати світ і себе.

Коли – 7 листопада. Початок – 
о 10:00.

Де: Галерея мистецтв «Лавра», 
вул. Лаврська, 1.

«Нове німецьке кіно» 
у Львові

Якщо у листопаді ви неспо-
дівано навідаєтеся до міста Лева, 

тоді не прогавте можливість без-
коштовно завітати на фестиваль 
німецького кіно.

Він відбудеться протягом 
29 жовтня – 2 листопада, з 18:00 
до 20:00.

У програмі фільми:
«Ундина». Любовна драма. Чт, 

29.10, 18:00.
«Мій кінець. Твій початок». 

Любовна драма. Пт. 30.10, 18:00.
«Ім’я». Комедія. Сб, 31.10, 18:00.
«Берлін Александерплац». 

Драма. Нд, 1.11, 18:00.
«Повітряна куля». Трилер. Пн, 

2.11, 18:00.

Майстер-клас «Ляльки-
мотанки» у Хмельницькому

Якщо ви на вихідні плану-
єте відвідати Хмельницький, 
обов’язково долучайтеся до май-
стер-класу зі створення ляльки-
мотанки.

«Запрошуємо хмельничан 
та гостей міста, дорослих і ді-
тей, на новий майстер-клас зі 
створення унікальної ляльки-
мотанки», –  зазначають орга-
нізатори.

Тривалість: 2 години.
Коли: 7 листопада.
Початок: з 11:00 до 13:00.
Де: Хмельницький художній 

музей.

Пам'ятник загиблій  
Марині Поплавській розсварив 
«Дизель шоу» і родичів акторки

Минуло рівно два роки, 
відколи загинула артистка. 
У Житомирі встановлять 
пам'ятник Марині Поплав-
ської – яким він буде і що 
говорять близькі актриси?

Колеги трагічно загиблої в ДТП актриси 
Маріанни Поплавської виготовили пам'ятник, 
який планують встановити в центрі Житоми-
ра, – у сквері на Лятошинського. Близькі актри-
си шоковані ідеєю встановлення пам'ятника 
і просять залишити душу Марини в спокої.

Зараз сестра загиблої в ДТП зірки «Ди-
зель шоу» Марини Поплавської розкри-
тикувала ідею колег артистки встановити 
на її честь пам'ятник. Про це вона сама 
написала у фейсбуці, вважаючи це роз-
важальним атракціоном.

«Ніхто не прислухається до думки сім'ї 
та багатьох друзів, які проти установки саме 
такого пам'ятника. Велике прохання. Дайте 
спокій душі! Цього не хотіла б Маріанна 

Францівна. Моя сестра загинула трагічно! 
Ви б хотіли, щоб турбували душу Ваших 
близьких? А молитися треба в храмі.

В першу чергу Маріанна Францівна – 
Людина і педагог. А прославила Поплав-
ська місто саме в складі жіночої команди 
«Дівчата з Житомира»!

Я перепрошую, але саме зараз пам'ять 
перетворюється в розважальний атракціон 
«фото з Зіркою». Паркова скульптура не 
має нічого спільного з моєю рідною люди-
ною. Цей пам'ятник планують встановити 
у сквері Лятошинського, де вже встановлено 
пам'ятник Героям Небесної Сотні. А про-
позиція ініціаторів сісти і зробити фото 
з фігурою Марини Поплавської має вигляд 
наруги і посміховиська», – впевнена сестра 
загиблої артистки Людмила Поплавська.

Також жінці не сподобалося, що колеги 
артистки не погодили з нею пам'ятник, 
який хочуть встановити у Житомирі.

Пам'ятник був виготовлений з ініціати-
ви колег Маріанни Поплавської з «Дизель 
шоу». Це бронзова скульптура Марини, яка 
сидить на лаві, і постамент з двох ступенів 
висотою 15 см і шириною 50 см. Пам'ятник 

виготовили двоє художників-скульпто-
рів – член Національної спілки художників 
України Віктор Рябов і Богдан Рябов.

Що думають житомиряни?
На даний момент ініціатори установ-

ки монумента завершують всі процедури 
з отримання необхідних дозволів.

Думки жителів нашого міста щодо 
пам'ятника відрізняються кардинально – 
деякі «за» установку пам'ятника, але їм 
категорично не подобається його дизайн, 
іншим не підходить місце, треті впевнені, 
що пам'ятник не потрібен зовсім. Знайшли-
ся й ті, хто підтримує установку.

У будь-якому випадку більшість міс-
тян впевнені, що думку рідних і близьких 
друзів Марини потрібно було запитати 
насамперед, і дивно, чому команда «Дизель 
Студіо» цього не зробила.

Нагадаємо, акторка Марина Поплав-
ська 20 жовтня 2018 року трагічно загинула 
в автокатастрофі на житомирській трасі, 
де автобус з акторами влетів у вантажів-
ку. Смертельна аварія сталася у Київській  
області, біля села Мила.
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Які зміни чекають українців у листопаді
З 1 листопада на українців 

чекає ряд змін і нововведень, се-
ред яких – подорожчання долара, 
посилення карантину і зростання 
витрат на комуналку.

У листопаді українцям 
підвищать ціну на газ

Так, ціна на природний газ 
у листопаді за тарифом «Місяч-
ний» зросте до 6,33 грн/куб. м. 
з ПДВ (без вартості розподілу).

НАК «Нафтогаз України» 
оголосив про встановлення ціни 
газу для населення у листопаді 
2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м 
з ПДВ та без урахування вартості 
розподілу (доставки). Про це по-
відомляє пресслужба компанії.

Зміни цін на газ, за їхніми 
словами, у листопаді обумовлені 
передусім сезонним фактором 
і збільшенням оптової ціни на 
блакитне паливо.

Так, ціна на природний газ 
у листопаді за тарифом «Місяч-
ний» зросте до 6,33 грн/куб. м. 
з ПДВ (без вартості розподілу). 
Для тих клієнтів, які в листопаді 

підключать тариф «річний», ціна 
газу на наступні 12 місяців стано-
витиме 6,45 грн/куб. м з ПДВ (без 
вартості розподілу).

До того ж споживачі, які під-
ключили тариф «річний» у по-
передні періоди, продовжать 
платити за газ ту вартість, яку за-
фіксували при переході на літній 
тариф. До 31 жовтня включно ще 
можна підключити цей тариф за 
ціною 5,24 грн/ куб. м з ПДВ.

Курс долара у листопаді
У листопаді вартість валюти 

буде коливатися в межах 28,5–
28,8 грн/$. Так, валюта може до-
дати в ціні близько 20–30 копійок. 
Однією з основних причин є нова 
хвиля пандемії коронавірусу.

Крім того, погіршити ситуа-
цію може затримка голосування 
бюджету на 2021 рік.

Нагадаємо, МВФ поліпшив 
прогноз для України за валют-
ним курсом і темпами зниження 
ВВП. На 2025 рік аналітики МВФ 
очікують курс гривні до долара 
США на позначці в 28,10 (попе-
редній прогноз – 28,70). Падіння 

ВВП України очікується на 7,2% 
(попередній прогноз – 8,2%).

Згідно з розрахунками МВФ, 
середньорічний курс гривні до 
долара складе:

2020 рік – 27,20 грн / долар (по-
передній прогноз – 30,0 грн/$)

2021 рік – 28,12 грн / долар (по-
передній прогноз – 28,9 грн/$)

Курс долара до кінця року 
в Україні сильно не зміниться, 
проте можливі певні коливання.

Черговий пік карантину
МОЗ очікує на кінець листо-

пада пік коронавірусу в Україні. 
Традиційно саме в цей період часу 
спостерігається зростання для всіх 

інфекційних захворювань.
У більшості бізнесу, який пра-

цює у сфері обслуговування, си-
туація буде непроста, але повного 
закриття, ймовірно, не буде. Поки 
влада обмежується м’якими за-
ходами: зобов’язують закриватися 
після 22 годин, встановлюють ви-
моги щодо максимальної кількості 
людей у закладах, вводять обме-
ження на масові зібрання, зокрема 
й концерти.

Злетять суми в платіжках 
за комуналку

Близько 70% у витратах на 
комуналку – вартість опалення. 
Старт опалювального сезону вже 
відбувся, а у листопаді українці 
отримають перші платіжки за 
тепло. Поки тільки за половину 
місяця, однак уже у листопаді 
платити за комунальні послуги 
доведеться значно більше.

До того ж будуть зростати й 
тарифи на опалення. І все буде 
залежати від ціни газу, яка ста-
новить до 80% в складовій вартості 
тепла.

Бердичів, Коростень і деякі 
райони Житомирщини – 
у «червоній» зоні

Карантинні зони знову оно-
вили.

На засіданні Державної комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій 23 жовтня 2020 року затверджено рі-
шення про затвердження нових рівнів епідемічної 
небезпеки поширення COVID-19, які почнуть 
діяти з 26 жовтня.

�� «Червоний» рівень  
буде встановлено у:

• Волинській області – у містах Володимир-
Волинський, Нововолинськ та у Ківерцівському 
районі;

• Донецькій області – у Слов'янському районі;
• Житомирській області – у містах Бер-

дичів, Коростень та у Бердичівському, Ко-
ростенському, Лугинському, Любарському, 
Черняхівському, Чуднівському районах;

• Закарпатській області – у Перечинському 
районі;

• Івано-Франківській області – у місті Івано-
Франківську та у Тисменицькому районі;

• Київській області – у містах Бориспіль, Ва-
сильків, Обухів та у Бориспільському, Обухів-
ському районах;

• Луганській області – у містах Лисичанськ, 
Рубіжне, Сєвєродонецьк та у Біловодському, 
Білокуракинському, Кремінському, Марків-
ському, Міловському, Новоайдарському, Но-
вопсковському, Попаснянському, Сватівському, 
Станично-Луганському, Старобільському, Тро-
їцькому районах;

• Львівській області – у Сокальському районі;
• Миколаївській області – у місті Миколаїв;
• Одеській області – у містах Біляївка, Ізмаїл, 

Теплодар, у Балтському, Березівському, Іванів-
ському, Овідіопольському, Савранському, Татар-
бунарському та Подільському районах;

• Полтавській області – у місті Полтава;
• Рівненській області – у містах Рівне, Вараш, 

Дубно, Острог та у Здолбунівському, Костопіль-
ському районах;

• Сумській області – у містах Суми, Лебедин 
та у Сумському районі;

• Тернопільській області – у містах Тернопіль, 
Бережани, Кременець, Чортків та у Борщівському, 
Заліщицькому, Козівському, Монастириському, 
Підволочиському, Підгаєцькому, Тернопільському 
районах;

• Харківській області – у містах Харків, Любо-
тин та у Богодухівському, Золочівському, Лозів-
ському, Первомайському районах;

• Хмельницькій області – у містах Хмельниць-
кий, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута, 
Шепетівка та у Волочиському, Городоцькому, 
Дунаєвецькому, Кам'янець-Подільському, Кра-
силівському, Летичівському Старосинявському, 
Теофіпольському, Ярмолинецькому районах;

• Черкаській області – у містах Золотоноша, 
Канів, Сміла та у Монастирищенському, Смілян-
ському районах;

• Чернівецькій області – у містах Чернівці, 
Новодністровськ та у Кельменецькому, Кіцман-
ському, Хотинському районах;

• Чернігівській області – у містах Чернігів, 
Ніжин.

Місто Київ залишилось у «помаранчевій» зоні.

Верховна Рада 
пропонує заборонити 
«мобілки» у школах

У Верховній Раді України зареє-
стровано проєкт Закону № 4226 від 
16 жовтня 2020 року «Про внесення 
змін до Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» щодо за-
борони використання мобільних 
телефонів та інших пристроїв, що 
мають підключення до інтернету».

У пояснювальній записці за-
значається, що законопроєктом 
пропонується доповнення до За-
кону України «Про повну загальну 
середню освіту».

Зокрема, запропоновано вста-
новити заборону використання 
мобільних телефонів та інших при-

строїв, що мають підключення до 
інтернету, усіма учасниками освіт-
нього процесу під час проведення 
навчальних занять за винятком ви-
користання таких пристроїв в освіт-
ніх цілях та дітьми з особливими 
освітніми потребами.

Також проєктом встановлено, 
що порядок користування мобіль-
ним зв'язком та іншими пристро-
ями, що мають підключення до 
інтернету, у закладах ЗСО визна-
чається керівниками загальноосвіт-
ніх навчальних закладів за участю 
учнівського і батьківського та інших 
органів самоврядування.
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Гарантована робота в ІТ– це не міф, а реальність!
Вінницька ІТ-Академія – навчальний 

заклад, після завершення якого кожного 
студента чекає гарантоване працевлашту-
вання. Усі наші випускники працюють 
у ІТ-компаніях саме тим (за тією спеціалі-
зацією), на кого навчались.

Престижність професії. Робота ай-
тішника дуже перспективна, престижна та 
вигідна. Навіть зараз кількість вакансій на 
DOU досягла вже докризового рівня. В ІТ 
ти отримуєш таку зарплату, на яку дійсно 
заслуговуєш. Але перед тим, як потрапи-
ти в таку бажану ІТ-сферу, потрібно мати 
певний рівень, який оцінять компанії. Саме 
Вінницька ІТ-Академія готує студентів до 
реалій ринку і дає повне розуміння того, 
як буде відбуватись робота в команді, на-
вчаючи на реальних проєктах.

Викладачі-практики. Гарний викла-
дач може вийти тільки з гарного практика. 
У Вінницькій ІТ-Академії навчають насам-
перед діючі фахівці. Команда енергійних 
спеціалістів завжди готова допомогти, під-
тримати, щоб максимально легко освоїти 
складні процеси. Тут немає зарозумілих 
фраз, які є лише мертвими словами. Що 
не зрозуміло, завжди можна вияснити 
у ментора.

Актуальність. Сфера інформаційних 
технологій стрімко розвивається, і попит 
на спеціалістів росте. Але з цим розвитком 
одночасно змінюється стек технологій, які 
варто вивчати. Часто Вінницька ІТ-Академія 
працює на замовлення ІТ-компаній. Ми 
випускаємо тих, хто дійсно потрібен на 
ринку. Готуємо за такими спеціалізаціями: 
Програміст (усі найбільш актуальні мови), 
Тестувальник (Автоматизований та ручний), 
Веб-дизайнер та Проджект менеджер.

Інтенсивний курс. Справжнє навчан-
ня потребує часу. Аби отримати нову про-
фесію, потрібно пройти нелегкий шлях 
інтенсивного навчання. Короткострокові 
програми не дадуть необхідних знань, бо 
для опанування нової професії потрібен 
час. Такі варіанти підійдуть хіба що для 
фахівців, що бажають підвищити свій 
рівень. Спеціалізація програмування та 
автоматизоване тестування: 1–1,5 роки; 
Веб-дизайн чи Проджект менеджмент: 
1 рік; Ручне тестування: 9 міс. Це най-
більш оптимальний час, коли можна під-

готувати випускника, який вдало пройде 
співбесіду в компанію.

Навчання на реальних проєктах. 
Google, YouTube вас не навчить тому, що 
потрібно для того, аби потрапити в ІТ. 
Вінницька ІТ-Академія поставила акцент 
на здобування практичних навичок, тобто 
навчання на реальних проєктах. Лише 
«польова кухня» дає хороший резуль-
тат. Кожна група студентів проходить 
індустріальний етап навчання: це коли 
команда із розробників, тестувальників, 
проджект-менеджерів та веб-дизайнерів 

працює над спільним проєктом і реалізує 
свої знання на практиці.

Історії успіху
Під час вибору навчального закладу, 

крім рейтингу, варто почитати відгуки ре-
альних випускників, які там навчались. Ми 
пишаємось нашими випускниками! Тому 
що кожен з них цілеспрямований, рішучий 
та допитливий і разом з нами змінив своє 
життя. Круто знати, що ми допомогли ба-
гатьом втілити мрію в реальність. Більше 
історій успіху тут: https://intita.com/graduate.

Досвід у «вирощуванні» професій-
них айтішників. Вінницька ІТ-Академія 
уже більше 10 років приводить в ІТ-індустрію 
нових айтішників. І ми знаємо та чітко розу-
міємо, хто саме потрібен на ІТ-ринку: який 
має бути випускник, щоб його гарантовано 
взяли на роботу. Наш випускник – це вже 
наш бренд. Персоналізований підхід перед-
бачає, що є дата випуску кожного індивіду-
ально, коли викладачі-ментори аналізують 
рівень кожного і кажуть, що студент готовий 
до реальної роботи – він отримує рекомен-
дацію від ІТ-Академії і диплом. А далі спів-
бесіда – і омріяна робота в ІТ.

Навчання в ІТА – це твій шанс змінити 
своє життя, адже айтішники мають роботу 
завжди. Програмуй своє майбутнє разом 
з ІТ-Академією!

Реєструйся:
на офлайн навчання: 
https://ita.in.ua/
на онлайн навчання: 
https://online.ita.in.ua/
Телефонуй: 067–431–19–21

Навіщо виконувати гімн України перед 
початком уроків у житомирських школах?

Валерія Наумова

З метою патріотичного 
виховання депутати Жи-
томирської обласної ради 
підтримали ініціативу реко-
мендувати закладам освіти 
виконання гімну України 
перед початком занять.

Відповідне рішення прийняли 8 жов-
тня під час сесії. За словами ініціатора – 
депутата обласної ради Сидіра Кізіна, 
виконання гімну України перед почат-
ком уроків є частиною патріотичного 
виховання: «Це рішення має рекомен-
даційний характер. Це вже управління 
освіти має право дослухатися до нашої 
ініціативи і надати рекомендації шко-
лам. Така практика є в більшості країн 
світу, які дбають про своє майбутнє, 
зокрема, Сполучені Штати. Такі речі 
прищеплюють любов до свої країни, 
почуття патріотизму, об’єднання. Ми 
вважаємо, що зараз в Україні на фоні 

того, що відбувається, дуже потрібно 
зі шкільної лави прищеплювати любов 
до країни».

У коментарях під новиною про те, 
що обласна рада підтримала дану про-
позицію, більшість ініціативу критикує. 
На думку житомирян, гімн України до-
цільно виконувати на свята, а не робити 
з нього рутину:

«Гімн потрібно співати на свята: День 
Незалежності, День Конституції, День 
Захисників, в урочисті дні», – коментує 
Наталія Андріївна.

«То діти зненавидять той гімн, а не 
патріотизм розвинуть», – зазначає Оль-
га Лех.

«Як на мене, то гімн України –  це 
щось святкове, не на щодень», – ділиться 
Валентина Ковальчук-Давидчук.

«Перевести державний символ в ру-
тину – перший крок до виховання негро-
мадян», – наголошує Богдан Коханевич.

«Коли 99,8% будуть спілкуватися 
українською, от тоді можна», – пояснює 
Валерій Деркач.

Сидір Кізін зі свого боку додав, що 
починати варто з виховання, тоді ви-
конання гімну України не викликатиме 
негативу: «Щодо виконання гімну – не-

має нічого поганого у виконанні гімну, 
і мені дуже дивно чути, коли українці 
мають щось проти виконання гімну 
власної країни. Насправді якщо кожен 
буде почуватися як господар на своїй 
землі, він буде відповідно діяти. Потім 
з’являється і порядок у власній країні, 

і добробут, і благоустрій. Все почина-
ється з голови. Так само і в коментарях. 
Може, комусь дійсно не подобається 
гімн України, і взагалі така країна, як 
Україна, державні символи. Тоді це пи-
тання виховання. Так з виховання і треба 
починати. Ось ми і починаємо».
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Що таке інклюзивне навчання?
Поширеною є дум-

ка, що інклюзивне 
навчання – це лише 
навчання дітей із 
певними діагнозами, 
захворюваннями, 
в тому числі із інва-
лідністю, у класах 
загальноосвітніх 
закладів освіти. Проте 
ця думка є хибною.

Закон України «Про освіту» 
визначив поняття особи з осо-
бливими освітніми потребами. Це 
«особа, яка потребує додаткової 
постійної чи тимчасової підтрим-
ки в освітньому процесі з метою 
забезпечення її права на освіту».

До категорії таких осіб можуть 
належати не тільки учні з інвалід-
ністю, а й внутрішньо переміщені 
особи, діти-біженці та діти, які 
потребують додаткового та тим-
часового захисту, особи, які здобу-
вають спеціалізовану освіту та/або 
можуть прискорено опанувати 
зміст навчальних предметів, учні 

з особливими мовними освітні-
ми потребами (наприклад, ті, 
які здобувають загальну середню 
освіту мовами, що не належать 
до слов’янської групи мов) тощо.

Зараз МОН розробляє чіткий 
перелік осіб з особливими освіт-
німи потребами.

Кожна школа за своєю філосо-
фією повинна бути інклюзивною. 
Це означає готовність у будь-який 
час прийняти кожну дитину, праг-
нучи створити максимально спри-
ятливе середовище для розвитку 
її потенціалу.

Коли ми говоримо про ство-

рення інклюзивного освітнього 
середовища, ми не маємо на увазі 
суто відкриття інклюзивних класів 
або забезпечення архітектурної 
доступності.

Це і підвищення компетент-
ності педагогічних працівників та 
руйнування суспільних стереоти-
пів щодо освіти таких дітей. Адже 
хвороба не дорівнює інвалідності, 
інвалідність – наявності особли-
вих освітніх потреб (наприклад, 
особи із серцево-судинними за-
хворюванням не мають цих по-
треб), особливі освітні потреби 
не означають захворювання або 

інвалідність (наприклад, люди 
з дислексією).

Інклюзивне навчання полягає 
в тому, що в звичайному класі 
вчаться звичайні діти, просто 
деякі з них вчаться трошечки 
по-іншому –  наприклад, ви-
користовуючи шрифт Брайля. 
Але в такому класі ні в якому 
разі не має бути відокремлення 
одних дітей від інших (навіть на 
рівні риторики). З урахуванням 
рекомендацій спеціалістів та на-
стільки, наскільки це можливо, 
у такому класі налагоджується 
спільне навчання.

Від держави – до громад. Що означає 
президентський указ про передачу с/г земель?

Усередині жовтня 
Президент Воло-
димир Зеленський 
підписав указ щодо 
прискорення реформ 
у сфері земельних від-
носин.

Йдеться про передачу 2 млн 
га сільськогосподарських угідь 
у розпорядження об’єднаних 
територіальних громад. Коли це 
станеться і що кажуть про це рі-
шення експерти, з’ясував Центр 
громадського моніторингу та 
контролю.

Земля державна  
VS комунальна

У 2018–2019 роках держава від-
дала громадам 1,7 млн га угідь. 
Сьогодні влада планує передати 
до комунальної власності ще по-
над 2 млн га сільськогосподар-
ських земель і таким чином завер-
шити реформу децентралізації.

«Ключовий момент, без якого 
децентралізація не може бути 
в Україні завершена. Це – передача 
земель безпосередньо громадам. 
Сьогодні цей важливий крок буде 
зроблено. Сьогодні я підписую 
указ про заходи щодо передачі 
земель сільськогосподарського 
призначення з державної до ко-
мунальної власності», – сказав Пре-
зидент Володимир Зеленський 
15 жовтня.

Після передачі у держави за-
лишиться 750 тисяч га сільсько-
господарських угідь. За даними 
Держгеокадастру, ці землі обро-
бляють 1166 державних підпри-
ємств та установ по всій країні. 
Зокрема, ними користуються 
Національна академія аграрних 
наук, Міністерство економіки, 
торгівлі та сільського господар-
ства, Міністерство освіти і науки, 

Міністерство оборони, Міністер-
ство юстиції, Держлісагентство, 
Фонд державного майна та Держ-
водагентство.

Позитивний ефект  
для громад

Після місцевих виборів, 
26 жовтня, новостворені громади 
отримають сільськогосподарські 
землі в комунальну власність. 
Вони зможуть розпоряджатись 
землею на свій розсуд, використо-
вуючи кошти на місцеві потреби. 
На думку експертів, це є великим 
плюсом для розвитку громад.

«Безумовно, та земля, яка була 
і є в держвласності, використову-
ється найчастіше неефективно. 
І нонсенс, що місцеві громади не 
могли нею розпоряджатися. Так 
що указ Президента, який, за його 
словами, торкнеться понад 2 млн 
га землі, підвищить ефективність 
функціонування ОТГ. Дасть новий 
імпульс до їх розвитку», – вважає 
політолог Ігор Рейтерович.

Водночас фахівці із земель-
них питань звертають увагу, 
що до громад перейдуть лише 
інвентаризовані землі, тобто ті, 
які вже сформовані та внесені до 
Держгеокадастру. «Крім них, є 
ще досить багато неінвентари-
зованих земель – і їх так просто 
передати не вийде. Для цього 
потрібно прийняти відповідні 
закони», – пояснила юристка із 
земельного та аграрного права 
Елліна Юрченко.

Ідеться про два законопроєкти 
щодо дерегуляції і децентралізації 
земельних відносин, які парламент 
ухвалив у першому читанні ще 
минулої осені, – № 2194 і № 2195. 
Перший стосується порядку пе-
редачі с/г земель поза межами 
населених пунктів у володіння 
громад, а другий – електронних 
аукціонів. Член правління Спілки 
землевпорядників України Андрій 
Мартин сподівається, що нинішній 

указ Президента стане сигналом 
для депутатів швидше ухвалити 
ці законопроєкти.

«Хочу підкреслити, що пере-
давати громадам потрібно не тіль-
ки землі сільськогосподарського 
призначення, а всі землі в межах 
територій громад, окрім тих, де 
розташовані об’єкти державної 
власності. Тобто у державній влас-
ності мають залишитися землі 
оборони, землі державних уста-
нов, підприємств і організацій, 
все інше має стати комунальною 
власністю громад. Усе це можли-
во реалізувати, ухваливши уже 
згадані законопроєкти», – заявив 
Мартин.

Ризики і виклики
Експерти наголошують, що 

передача державних земель до 
комунальної власності повинна 
відбутись максимально прозоро. 
Сьогодні Держгеокадастр володіє 
інформацією про приблизно 74% 
земель в країні. Багато ділянок 
в регіонах, особливо за межами 
населених пунктів, залишаються 
необлікованими.

Передусім, вважають аналіти-
ки, потрібна незалежна інвентари-
зація цих земель. Інакше частина 
гектарів може опинитись поза 
будь-якими реєстрами.

Інший важливий момент – 
це контроль за використанням 
комунальних угідь. Громади мо-
жуть здавати ці ділянки в оренду, 
отримуючи прибуток, а також 
безоплатно передавати у приватні 
руки. Щоб місцеві чиновники не 
використовували ці можливості на 
свою користь, потрібні прописані 
у законі запобіжники.

«Важливо, щоб місцеві грома-
ди розпоряджалися переданими 
їм великими ділянками землі 
відповідально: у нас зараз дуже 
багато землі перебуває у «тіньо-
вому» обороті, і з цим пов’язана 
дуже велика корупція», – вважає 
політолог Володимир Фесенко.

Як розповів голова Державної 
служби з питань геодезії, карто-
графії та кадастру Роман Лещен-
ко, у попередні роки через меха-
нізм безоплатної приватизації 
було незаконно виведено понад 
5 млн га державної землі. «Вона 
(земля, – ред.) наразі у приватній 
власності, в приватній власності 
чиновників, в приватній власнос-
ті всіх тих людей, які перебува-
ли при владі», – заявив очільник 
Держгеокадастру.

За словами Романа Лещенка, 
відомство вже сформувало понад 
300 кримінальних проваджень 
щодо незаконної безоплатної при-
ватизації земель та надало інфор-
мацію правоохоронним органам.

Експерти погоджуються, що 
іншого шляху, як віддати землю 
громадам, немає. Цей крок дуже 
важливий для завершення рефор-
ми децентралізації. Але здійсню-
вати його необхідно у комплексі 
із законодавчими змінами.
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Чому корисно їсти обліпиху?
Обліпиха – традиційний ліку-

вальний продукт китайської меди-
цини і Аюрведи і священний плід 
в Гімалаях. Її сезон – час скориста-
тися всіма перевагами обліпихи 
для здоров’я.

О бл і п и х а  (л ат.  H i p p o -
phae) – рід рослин сімейства ло-
хових (Elaeagnaceae). Зазвичай це 
колючі чагарники або дерева ви-
сотою від 10 см до 3–6 м. Ягоди на 
них дозрівають з кінця серпня по 
жовтень. Збирати обліпиху краще 
у вересні – жовтні.

90% обліпихових рослин рос-
туть на території Євразії, від Ат-
лантичного узбережжя Європи до 
північного сходу Китаю. Обліпиха 
традиційно використовується в на-
родній медицині на території Росії, 
олія обліпихи входить в традицій-
ні засоби китайської медицини 
і Аюрведи, а в Гімалаях обліпиха 
вважалася священним плодом.

Обліпиха: користь
Корисні властивості обліпихи 

обумовлені високим вмістом віта-
мінів, мінералів, антиоксидантів, 
білків і клітковини. Так, вітаміну 
С в ній у 9–12 разів більше, ніж 
у цитрусових. Ягоди обліпихи міс-
тять калій, кальцій, магній, залізо 
і фосфор, незамінні амінокислоти, 
каротиноїди, а також велику кіль-
кість фолату, біотину і вітамінів 
В1, В2, В6, С і Е. Обліпиха – один 
з найбільш поживних і багатих 
на вітаміни продуктів у світі, вона 
не поступається знаменитим су-
перфудам, таким як ягоди годжі 
або асаї.

У наших широтах обліпиху 
найчастіше використовують як 
природний засіб від застуди та 
грипу. Інші корисні властивості 
обліпихи включають, серед іншого, 
зниження ваги, антивіковий вплив, 
оздоровлення травної системи, 
лікування інфекцій та запалень, 
ефект антидепресанту, що ро-
бить її справді чарівною ягодою. 
Обліпиха запобігає накопиченню 
зайвого жиру в організмі, знижує 
ризик розвитку діабету і серцево-
судинних захворювань, допомага-
ючи підтримувати здорову вагу.

Завдяки високому вмісту віта-
міну С обліпиха допомагає у ви-
робленні колагену, що допомагає 
зберігати шкіру здоровою і пруж-
ною і надає їй природне здорове 
сяйво. Обліпиха також зменшує 
подразнення шкіри, почервонін-
ня і свербіж і полегшує загоєння 
ран. Крім того, обліпиха покращує 
травлення, зменшує симптоми ме-
нопаузи, сухість очей, симптоми 
депресії.

Обліпихова олія
Олія обліпихи використовувало-

ся протягом тисячоліть як природ-
ний засіб від різних захворювань. 
Її добувають з ягід, листя і насіння 
рослини. Олія обліпихи містить всі 
корисні властивості ягід в концен-
трованому вигляді і застосовується 
як внутрішньо, так і зовнішньо. Ці-
каво, що олія обліпихи, ймовірно, – 
єдиний рослинний продукт, який 
містить всі чотири омега-жирні 
кислоти: омега-3, омега-6, омега-7 
і омега-9. Її користь для здоров'я по-

ширюється від підтримки серця до 
захисту від діабету, виразок шлунка 
і загоєння шкіри.

Обліпихова олія багата вітамі-
нами, мінералами і особливо ан-
тиоксидантами, які допомагають 
захищати організм від старіння 
і хвороб, таких як рак і хвороби 
серця. Насіння і листя обліпихи 
особливо багаті кверцетином – 
флавоноїдом, пов'язаним зі зни-
женням кров'яного тиску і зниже-
ним ризиком серцево-судинних 
захворювань. Антиоксиданти 
зменшують фактори ризику сер-
цевих захворювань, в тому числі 
згущення крові, кров'яний тиск 
і рівень холестерину в крові.

Олія обліпихи має всі влас-
тивості обліпихи у високій кон-
центрації. Обліпихова олія також 
може допомогти у запобіганні 
діабету. Дослідження на тваринах 
показали, що вона може допомогти 
знизити рівень цукру в крові завдя-
ки збільшенню секреції інсуліну 
і чутливості до інсуліну. З'єднання 
в олії обліпихи можуть поліпшити 
здоров'я шкіри при зовнішньому 
застосуванні, включаючи здатність 
стимулювати регенерацію шкіри. 
Олія обліпихи має сприятливий 
вплив на шкіру після впливу уль-
трафіолету.

Крім того, і ягоди, і олія облі-
пихи багаті корисними рослин-
ними з'єднаннями, які зміцнюють 
імунітет і допомагають організму 
боротися з інфекціями, такими як 
грип. Ряд сполук в обліписі можуть 
допомогти і в боротьбі з раком – 
і це знову антиоксиданти і флаво-

ноїди, передусім кверцетин, який, 
як вважається, допомагає вбивати 
ракові клітини. Ще олія обліпихи 
містить корисні жири, вітамін Е 
і каротиноїди, які можуть захисти-
ти клітини печінки від ушкоджень.

Обліпиха: рецепти
Найпоширеніший рецепт 

з цією ягодою – це обліпиха з цу-
кром. Інший варіант, як заготовлю-
ється обліпиха на зиму, – це облі-
пиха з медом. Популярне і смачне 
і обліпихове варення. Варення з об-
ліпихи – чудова вітамінна добавка 
до зимового чаювання. У той же час 
з самої обліпихи теж заварюють 
чай, а в спеку – роблять лимонад на 
основі заготовленої раніше ягоди 
з цукром. Іноді в продажу можна 
знайти обліпиховий сік, а якщо 
у вас є свіжі ягоди, ви можете при-
готувати фреш з обліпихи або сму-
зі з додаванням її ягід самостійно.

Ця ягода не тільки корисна, 
а ще й смачна, тому, крім найбільш 
популярних рецептів, є величезний 
простір для застосування обліпихи 

і кулінарної творчості. Як ще можна 
їсти обліпиху? З неї роблять сорбет, 
морозиво і муси, додають в якос-
ті підливи в десерти, наприклад, 
панакоту або чізкейк; гарячий чай 
і холодний лимонад з обліпихи ви-
користовують в якості основи для 
алкогольних напоїв, наприклад гро-
гу, і коктейлів. Якщо хочете здиву-
вати гостей, приготуйте з обліпихи 
курд за аналогією з лимонним і по-
давайте до чаю або використовуйте 
як начинку для пісочного тарта, 
приготованого за рецептом пирога 
з лимонним курдом.

Водночас обліпиха має і ряд 
протипоказань. Її не варто вжи-
вати тим, у кого індивідуальна 
непереносимість речовин, що 
входять до її складу. Наприклад, 
обліпиху не можна вживати: при 
захворюванні шлунка, при гастри-
ті з підвищеною кислотністю, 
при запаленні сечового міхура, 
при проблемі з підшлунковою 
залозою, при каменях у нирках 
і сечовому міхурі, при виразковій 
і жовчнокам’яній хворобі.

Кабмін перенаправив 62 млн грн на дороги  
з програми МОЗ з онкозахворювань

З'ясувалося, що 
уряд бере кошти на 
ремонт доріг з про-
грами МОЗ щодо 
вдосконалення моле-
кулярно-генетичної 
діагностики онколо-
гічних захворювань.

Про це йдеться в розпоря-
дженні Кабміну від 21 жовтня. 
В цьому році МОЗ належало 
104,7 млн грн на вдосконалення 
молекулярно-генетичної діагнос-
тики онкологічних захворювань. 
Замість цього гроші підуть на по-
ліпшення стану доріг загального 
значення у Львівській області та 
реставрацію вузів, коледжів.

У к р а в т о д о р  о т р и м а в 
61,55 млн грн, Міносвіти – трохи 
більше 33 млн грн, ще 10 млн грн 
отримало Міненерго.

Відзначається, що в цілому за 
цією бюджетною програмою пе-

рерозподілили 104,752 млн грн. 
Зокрема, 20 млн грн передали Мі-
носвіти для реставрації головного 
корпусу ЛНУ імені Івана Франка, 
7,2 млн грн – Міносвіти на створення 
Міжнародного центру підготовки 
пілотів на базі НАУ, 6 млн грн – Мі-
носвіти на реставрацію староакаде-
мічного корпусу ансамблю Братсько-
го монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 
у Подільському районі Києва.

Ще 10 млн грн передали Міне-
нерго на реалізацію державного 
інвестиційного проекту «Ново-
костянтинівська шахта. Розвиток 
виробничих потужностей».

Кабмін також затвердив пере-
розподіл загального бюджету, на-
даного Укравтодору. Так, з 70 млн 
гривень, виділених на будівництво 
траси М-14 Одеса – Мелітополь – 
Новоазовськ, 65,77 млн грн піде 
на осучаснення сполучення 
Київ – Суми – Харків (в межах Чер-
нігівської та Сумської областей), 
а 4,22 млн грн – також на розвиток 
доріг у Львівській області.
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Головного тренера ФК «Полісся» визнали  
найкращим тренером восьмого туру Першої ліги

Всеукраїнське об'єднання 
тренерів з футболу аналізує під-
сумки чергового туру української 
Першої ліги сезону 2020/21. Тож 
згідно з даними підсумками го-
ловний тренер житомирського 
«Полісся» Сергій Шищенко став 
найкращим тренером восьмого 
туру Першої ліги.

Його підопічні здобули до-
машню перемогу над «Кременем» 
(2:0), продовжуючи йти без по-
разок після підвищення в класі.

1. Номінальний результат 
команди – 5

Варто відзначити, що «Поліс-

ся» вперше в сезоні після виходу 
в Першу лігу зіграло в рідному 
місті – хай і без вболівальників на 
трибунах, але з відчуттям їхньої 
підтримки, команда не мала права 
на осічку. По-друге, напередодні 
очного протистояння житомиря-
ни та кременчужани мали по 7 
очок, перебуваючи у групі команд, 
які розділяли 8–12 місця. Поки 
зберігається щільність у турнірі, 
важливо було виграти матч із су-
сідами по таблиці, щоб здійснити 
ривок ближче до лідерів.

2. Труднощі у вишикуванні 
та керуванні підопічними – 3

У господарів через травму не 
міг зіграти тільки досвідчений 
півзахисник Семчук, а от у гос-
тей з різних причин не грала ціла 
група гравців (особливо в захис-
ті – Антоніо Сантос, Брюхов і Ку-
релех). Відзначаємо як особливу 
обставину, що «Полісся», на від-
міну від суперника, пропускало 

минулий тур (через коронавірус-
ну паузу «Альянса») – це давало 
деяку свіжість, зважаючи на тур 
посеред тижня, але вимагало від 
тренерського штабу житомирян 
майстерності, щоб пауза не впли-
нула на ритм команди.

3. Майстерність  
в роботі з кадрами – 5

Порівняно з матчем проти 
лідера позаминулого туру (умов-
но домашня нічия з «Чорномор-
цем» – 1:1 в Києві), відразу чоти-
ри зміни провів житомирський 
тренерський штаб. По-перше, 
відзначимо зміну воротаря – на 
правах ротації дебютант Яшков 
замінив Маханькова, який ще не 
пропускав ігор цього чемпіона-
ту. По-друге, обновився півза-
хист. Флангових півзахисників 
Повалія та Галенкова змінили 
Даудов і Трояновський, а цен-
трального атакувального півза-
хисника Савошка – Понєдєльнік. 

Ці рокіровки виправдали себе.

4. Тренерська 
майстерність – 5

У межах формації 4-5-1 «По-
лісся» напрацювало відразу кілька 
тактичних схем. Цього разу засто-
сували 4-1-4-1 з синхронними, ви-
сокими флангами та креативними 
інсайдами. Зберігаючи оборон-
ний блок, житомирська команда 
досягала легкості в переході від 
оборони в атаку та налагодженні 
високого першого редуту відбору 
при втраті м’яча.

5. Накопичувальний 
критерій – 5

Якщо команда під керівни-
цтвом тренера кілька турів по-
спіль демонструє чіткий прогрес, 
постійне поліпшення результатів, 
тренерські новинки.

За матеріалами Професіо-
нальної футбольної Ліги

Жіноча команда 
«Полісся» здобула 
бронзу на змаганнях 
з футболу

На житомирській «Спар-
так Арені» 22 жовтня фіні-
шував Кубок Житомирської 
області з футболу серед 
жінок 2020 року.

Упродовж 17 та 22 жовтня за Кубок 
змагалися представниці з Новограда-Во-
линського, Овруча, Стрибіжа, Любара та 
команда дівчат СДЮСШОР «Полісся». 
Турнір проходив за 
коловою системою, 
за результатами зма-
гань перемогу здобу-
ла команда ДЮСШ 
Стрибіж (Курненська 
ОТГ), яка не зазнала 
жодної поразки та 
завершила турнір без 
пропущених голів. 
Другими стали дівча-
та з Овруча, а третю 
сходинку посіли ви-
хованки СДЮСШОР 
«Полісся» (тренер Ві-
ктор Твардовський). 
Окрім цього, голкіпе-
ра «Полісся» Вікторію 
Калінчук було визнано 
кращим воротарем 

турніру, звання кращого гравця здобула 
Олена Гриневич (ДЮСШ Стрибіж).

На урочистій церемонії закриття зма-
гань вітали призерів заступник голови 
Житомирської обласної асоціації футболу 
Володимир Дорошенко, виконавчий ди-
ректор ЖОАФ Руслан Маєвський та голова 
жіночого комітету ЖОАФ Юрій Ковальчук, 
які вручили учасникам змагань футбольні 
м’ячі та нагородили призерів кубками й 
медалями.

За матеріалами  
СДЮСШОР «Полісся»

У Житомирі пройшов 
Чемпіонат СБУ 
з рукопашного бою

У Житомирі завершився 
щорічний Чемпіонат Служ-
би безпеки України з руко-
пашного бою.

Про це повідомляє пресгрупа УСБ 
України в Житомирській області. У три-
денних змаганнях, що проходили на арені 
Житомирського фізкультурно-оздоров-
чого комплексу «Динамо», взяв участь 91 
спортсмен від 16 збірних із різних регіонів 
України. Призові місця виборювали у 7 

вагових категоріях у загаль-
нокомандному та особис-
тому заліках.

За результатами на-
пруженої боротьби золото 
турніру здобули господарі 
чемпіонату – збірна УСБУ 
в Житомирській області, 
срібло – спортсмени з Ві-
нницького управління 
Служби, третьою стала 
команда УСБУ у Волин-
ській області.

На церемонії завершен-
ня змагань були присутні 
перший заступник голови 
СБ України Василь Малюк, 
перший керівник ЦСО 
«Альфа» СБ України гене-
рал-лейтенант Василь Кру-
тов та начальник Управлін-
ня по роботі з особовим 

складом СБ України Ігор Фараджев.
«Рукопашний бій як військово-при-

кладний вид спорту зміцнює не лише 
тіло, а щонайперше гартує дух, волю та 
бойове братерство серед співробітників 
української спецслужби. СБУ й надалі 
продовжить практику проведення таких 
турнірів для вдосконалення фахових на-
вичок та зміцнення братерства й підняття 
морального духу офіцерів спецслужби», – 
наголосив Василь Малюк.

Призерам та учасникам чемпіонату 
були вручені кубки, медалі та пам’ятні 
призи.
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РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ.  
Обвинувачений у шпигунстві на користь Японії 

Л. А. Копійченко

Продовжуємо серію 
публікації про наших 
видатних земляків, 
які постраждали від 
незаконних репресій.

В особовій справі Власія Гера-
симовича Ковальчука збереглися 
документи, які крок за кроком від-
творюють сторінки з його життя, 
що трагічно обірвалося в роки 
«великого терору».

Влас Герасимович народився 
в родині селян-бідняків. Крім 
нього, у родині Герасима Григо-
ровича і Агрипіни Іванівни Ко-
вальчуків було ще семеро дітей. 
Щоб прогодувати велику сім'ю, 
батько і старші діти, крім робо-
ти на своїй земельній ділянці 
(1,25 га), наймалися лісорубами, 
підробляли у місцевого поміщика. 
Агрипіна Іванівна померла, коли 
Власу було 8 років.

Через кілька років скрутні сі-
мейні обставини змусили юного 
Власа залишити рідну домівку 
і найнятися батраком до поміщи-
ка. Коли хлопцеві виповнилося 16 

років, йому пощастило вступити 
до двокласної вчительської школи 
у с. Новомалин Острозького пові-
ту, яку успішно закінчив, про що 
свідчить свідоцтво Острозького 
повітового відділення Волинської 
єпархіальної училищної ради 
від 1 листопада 1908 р. Протягом 
1908–1910 рр. (до призову в армію) 
Влас Герасимович працював учи-
телем у рідному селі.

Для відбування військової 
повинності його відправили 
у м. Харбін (Маньчжурія), де 
він служив спочатку рядовим, 
потім писарем при штабі пол-
ку. У 1920 році за організацію 
і участь у страйку залізничників 
з метою непропущення військо-
вих ешелонів і боєприпасів на 
фронт адміралу Колчаку – з по-
сади звільнений без права отри-
мання іншої роботи. З цього 
часу життя і діяльність Власа 
Герасимовича в Маньчжурії буде 
пов'язане з підпільною партійною 
і громадською роботою.

1920 року обраний до Уста-
новчих зборів Далекосхідної рес-
публіки (далі ДСР). У кінці 1923 
року призначений на партійну 
роботу в Ціцінкару. За рішенням 
парткому Маньчжурії, 21 січня 
1924 р. проводить серед службов-
ців Китайсько-Східної залізниці 

жалобний мітинг з нагоди смерті 
Леніна. Під час мітингу заарешто-
ваний поліцією за звинуваченням 
у комуністичній пропаганді і агі-
тації проти існуючого політично-
го устрою Китаю. Понад 3 місяці 
перебував у тюрмах Ціцінкари 
та Харбіну. Лише за клопотан-
ням Харбінського генерального 
консульства СРСР з-під варти 
звільнений.

Відповідно до телеграми 
Дальбюро ЦК РКП(б) від 18 люто-
го 1925 р. виїхав у розпорядження 
Читинського губкому партії. Та 
туга за рідною землею змусила 
його повернутися в Україну. За 
власним клопотанням направле-
ний у розпорядження Київсько-
го окружкому партії. Деякий 
час працює народним суддею 
в Київському облсуді. Влас Гера-
симович поєднує господарську 
роботу з партійною. З 1935 року 
він член пленуму Любарського 
райкому партії.

Оселившись у Любарі, обі-
ймає посаду уповноваженого 
комітету заготівель при РНК 
СРСР по Любарському району. 
Разом з ним проживали дружина 
Анастасія Іванівна, дванадцяти-
річний син Владилен та восьми-
річна дочка Ліна.

Хоча Власу Герасимовичу 
виповнився лише 51 рік, його 
здоров'я було сильно підірване. 
У липні 1937 року він подає за-
яву до ЦК ВКП(б) про неспро-
можність виконання покладених 
на нього обов'язків за станом 
здоров'я та з проханням пере-
вести на легшу роботу. Обком 
партії і облуповноважений комі-
тету заготівель не заперечували 
проти цього.

Ковальчук плекав надію пе-
реїхати до Сквирського району 
Київської області, де проживала 
мати, яка була на його утриманні 
і змогла б доглянути за дітьми. 

Але не судилося. Бо надалі події 
розгорталися за відпрацьованою 
схемою знищення людей в пері-
од «великого терору», коли так 
званих ворогів народу потрібно 
було обов'язково знайти і пока-
рати. І знаходили…

За вказівками з Москви по 
всій країні (відповідно до поста-
нов РНК і ЦК ВКП(б) від 1 серпня 
та від 2 жовтня 1937 р.) розпочала-
ся кампанія боротьби зі шкідни-
цтвом у сільському господарстві 
та тваринництві. До викритих 
ворогів застосовувалася лише 
одна міра покарання – розстріл. 
Така ж міра покарання перед-
бачалася оперативним наказом 
НКВС СРСР від 19 вересня 1937 р. 
за № 00593 «Про заходи у зв'язку 
з терористичною, диверсійною 
і шпигунською діяльністю так 
званих харбінців», за яким ре-
пресувалися колишні службов-
ці Китайсько-Східної залізниці 
і реемігранти з Манчжоу-го.

Перебування Ковальчука 
1910–1920 рр. у Харбіні, його 
робота в установах Китайсько-
Східної залізниці, а також робота 
в галузі сільгоспзаготівель – цього 
бути достатньо, щоб спровоку-
вати його арешт. Окрім того, до 
райвиконкому, райпарткому та 
райвідділу НКВС надійшов сиг-
нал від колишнього заступника 
райвідділу сільгоспзаготівель.

Події розгорталися стрімко. 
Влас Герасимович вважав, що 
в обкомі партії проти нього не 
може бути ніяких політичних 
звинувачень, що він заслуговує 
політичної довіри. «За час перебу-
вання в партії, – пише він в авто-
біографії 21 листопада 1937 р., – ні 
до яких опозицій не примикав, 
у групуваннях не був».

Як свідчать документи, Власа 
Герасимовича звільнили з посади 
не за станом здоров'я за власним 
бажанням, а як «не здатного за-
безпечити проведення в життя 
партійних директив, керівництво 
апаратом та виконання всіх за-
вдань, що стоять перед уповно-
важеним комітету заготівель».

Дещо інше формулювання 
наказу уповноваженого комітету 
заготівель при РНК по Житомир-
ській області від 20 грудня 1937 
р.: «За бездіяльність та саботаж 
роботи, який виявився в неви-
конанні плану по зерну, карто-
плі і м'ясопоставок… Ковальчука 
цього числа з роботи зняти».

Зазначимо, що у протоколі 
засідання Любарського райкому 
КП(б)У від 3 січня 1938 р. зазна-
чено: Ковальчук «в керівництві 
заготовок проявив повну без-
діяльність, заплутав облік по 
обов'язкових поставках». Ухва-
лили: «За ігнорування рішень 
РНК СРСР і ЦК ВКП(б) у справі 
виконання обов'язкових держав-

них поставок, за шкідницькі дії – 
Ковальчука Власа Герасимовича, 
члена партії з 1919 року, парткви-
ток № 1710727, за соцстаном служ-
бовця, з партії виключити». Ось 
так, менш ніж за 2 тижні, член 
партії Ковальчук перетворився 
з особи, що не здатна забезпечити 
роботу, в особу, що саботує ро-
боту, займається шкідництвом 
та засмічує апарат ворожими 
людьми.

Вже 8 січня 1938 р. у помеш-
канні Ковальчуків з постановою 
прокурора Любарського району 
і ордером на обшук з'являється 
працівник Любарського райвідді-
лу НКВС. У постанові прокурора 
зазначалося, що перебування Ко-
вальчука на волі відобразиться на 
ході слідства і суду, тому мірою 
запобігання обрано утримування 
його під вартою. Ковальчук був 
заарештований.

Спочатку Власа Герасимовича 
утримували в тюрмі м. Берди-
чева, потім перевезли до Жито-
мирської тюрми. При затриманні 
Ковальчука як підозрюваного 
в протоколі обшуку значаться 
вилученими паспорт, профк-
виток і кишеньковий годинник, 
який буде передано до фінвідділу 
управління НКВС, бо не є дока-
зом по справі.

Перший протокол допиту 
Ковальчука 11 січня 1938 р. свід-
чить, що перебування і робота 
Власа Герасимовича в Харбіні 
і Маньчжурії не залишилися 
поза увагою слідчих. З лютого 
1938 р. з'являється постанова 
про притягнення його як обви-
нуваченого не лише у шкідни-
цтві в системі держзаготівель, а й 
у шпигунстві на території СРСР 
на користь Японії. Постанову 
підписали оперуповноважений 
держбезпеки Томін, начальник 3 
відділу УДБ УНКВС області ст. л-т 
держбезпеки Федоров, начальник 
УНКВС області капітан держбез-
пеки В'яткін.

Протокол допиту від 20 берез-
ня 1938 р. помітно відрізняється 
від попереднього. Тут ми читає-
мо вже «визнавальні» показання. 
Ковальчук нібито визнає, що був 
провокатором у партійному се-
редовищі. 8 квітня Ковальчук «зі-
знається», що приїхав в Україну 
з метою саботувати виконання 
постанов партії та уряду. Для цьо-
го зривав заготівлі, заплутував 
облік з поставок м'ясоподатку, 
не обліковував господарства кол-
госпників і одноосібників. Крім 
того, нібито з його вини спри-
чинено велику смертність у тва-
ринництві на базах «Заготскоту». 
Залишається лише здогадувати-
ся, в яких умовах підписував ці 
свідчення потерпілий…

У звинувачувальному ви-
сновку, затвердженому началь-

Влас Герасимович Ковальчук (1886-1938) 
народився 19 липня 1886 р. у с. Нараївка Волин-
ської губ. Член РКП(б) з 1919 року. Член Установ-
чих і Народних зборів Далекосхідної Республіки. 3 
1935 року – житель с. Любар, уповноважений ко-
мітету заготівель при РНК СРСР по Любарському 
району. Заарештований 8 січня 1938 р. За обвину-
ваченням у шпигунстві та шкідництві розстріляний 
4 жовтня 1938 р. Реабілітований у 1958 році.
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Ковід, війна і важливі закони. Головне  
з послання Президента до Верховної Ради

Цьогорічне звернення Пре-
зидента до парламенту відріз-
нялось від традиційного.

Через карантин його перенесли з квітня 
на жовтень, текст не друкували, а розмісти-
ли онлайн, і його можна було завантажити 
за QR-кодом. У своїй промові Володимир 
Зеленський казав не тільки про бороть-
бу з коронавірусом і закінчення війни на 
Донбасі, а й пункт за пунктом звітував про 
виконання передвиборчої програми. Центр 
громадського моніторингу та контролю 
зібрав головні тези.

Боротьба з коронавірусом
Президент почав своє звернення з про-

блеми COVID-19. Зеленський визнав, що 
медична система не була готова до пандемії 
навесні, але за пів року надолужила згаяне. 
Жорсткий карантин дозволив виграти ме-
дикам час на підготовку та зберіг чимало 
життів. За словами Президента, за цей час 
вдалося подолати дефіцит засобів захисту. 
Маски, тести, дезінфектори, костюми – все це 
зараз виробляється в Україні. Глава держави 
зазначив, що медики, які рятують українців 
від коронавірусу отримують доплати 300%. 
Проблеми з виплатами в регіонах, які були 
навесні, вже мають бути в минулому.

Президент нагадав про необхідність 
дотримуватись правил безпеки: «Рекорди 
з кількості хворих фіксуються в усьому 
світі щодня, на жаль, Україна не виняток. 
Адаптивний карантин і менш суворі заходи 
безпеки були необхідні для відновлення 
економіки України. Та це не скасовує еле-
ментарних правил. Маска на вашому об-
личчі – це безпека інших людей».

Закінчення війни і повернення Криму
Зеленський зауважив, що головним 

пунктом його передвиборчої програми 
було завершення війни на Донбасі. За сло-
вами глави держави, торік був відновле-

ний Нормандський процес, заблокований 
з 2016 року. З полону вдалося звільнити 
136 українців.

Президент також нагадав, що 27 липня 
на Донбасі було оголошено про припинен-
ня вогню. Наразі режим тиші триває понад 
90 днів – найдовше за роки війни.

«Треба визнати – кількість пострілів сут-
тєво зменшилась. За всі ці дні ми маємо 
одну бойову втрату. Це боляче. Але те, що 
з’явилися дні, тижні і навіть уже місяці, 
коли ми не ховаємо своїх героїв, коли не 
плачуть матері та діти, – дає нам надію», – 
підкреслив Зеленський.

Так само у пріоритеті залишається по-
вернення Криму. За словами Президента, 
європейські лідери вже погодились до-
лучитись до «Кримської платформи», яка 
координуватиме міжнародні зусилля для 
захисту прав кримчан та деокупації пів-
острова.

Зміцнення армії
Володимир Зеленський нагадав, що 

цьогорічний військовий бюджет був най-
більшим в історії України – 117 млрд гри-
вень. Держбюджет на наступний рік ще 
не ухвалений, але Президент запевнив, що 
наступного року фінансування залишиться 
на тому ж рівні.

Крім того, Україна продовжує отриму-
вати військову допомогу від міжнародних 
партнерів, зокрема, США і Великої Британії. 
Цьогоріч держава отримала статус партнера 
НАТО з розширеними можливостями. Три-
ває виготовлення сучасного вітчизняного 
озброєння.

Важливі закони
Глава держави відзначив, що важливим 

пунктом його програми було народовладдя. 
Відповідний законопроєкт вже поданий 
до Верховної Ради, і Президент очікує на 
його ухвалення.

Зеленський нагадав також про вже ухва-
лені закони. Це – закони про імпічмент, про 

зняття депутатської недоторканності, про 
відповідальність за «кнопкодавство», новий 
Виборчий кодекс з відкритими списками та 
без «мажоритарки»; закони, що стосуються 
детінізації економіки, – про легалізацію 
грального бізнесу та концесію.

Держава в смартфоні
У своєму посланні Президент відзначив 

успіхи обіцяної «держави в смартфоні». 
За словами глави держави, Україна стала 
першою державою в світі, що має цифровий 
паспорт. Завдяки додатку «Дія» онлайн 
можна отримати дозвіл на будівництво, 
зареєструвати або закрити бізнес. Для 
молодих батьків доступний онлайн сервіс 
«єМалятко», де можна отримати десять 
послуг за однією заявою.

«Це – лише початок шляху до цифрової 
держави. 2021 рік стане початком входжен-
ня країни у режим «пейперлес». Жодна 
державна установа не зможе вимагати від 
українців жодних довідок, витягів чи інших 
папірців для отримання державних по-
слуг», – наголосив Зеленський.

Протидія корупції
Щодо обіцяних українцям «посадок», то 

Президент чекає активних дій від правоохо-
ронних органів. За його словами, для цього 
створені всі умови: «Будь ласка: ми повернули 
кримінальну відповідальність за незаконне 
збагачення. Є можливість конфіскації неза-
конних активів. Повна оперативна незалеж-
ність НАБУ і САП, якої не було з 2015 року. 
Запустили роботу Вищого антикорупційного 
суду. Перезавантажили НАЗК».

Зеленський також очікує на пропозиції 
правової комісії, що була створена в Офісі 
Президента, щодо продовження судової 
реформи.

Медична реформа
На думку глави держави, медична 

реформа потребує корекції. Вона має 
зберегти позитивні моменти та виправи-

ти помилки так, щоб вона задовольняла 
і пацієнтів, і медиків.

Зеленський заявив, що також чекає від 
МОЗу презентації моделі страхової меди-
цини для України. Так само у пріоритеті 
залишається підвищення заробітних плат 
медикам. Згідно з планом МОЗ, у 2021 році 
мінімальна заробітна плата лікаря має бути 
20–25 тис. грн, медичної сестри – 15 тис. грн, 
молодшого медичного персоналу – до 10–
12 тис. грн.

Велике будівництво
Володимир Зеленський зауважив, що на 

початку року мало хто вірив у такий масш-
табний проєкт, як будівництво 4 000 км до-
ріг, 100 шкіл, 100 садочків, 100 спортивних 
об’єктів, 210 приймальних відділень. Уже 
зараз проєкт може похвалитись завершени-
ми об’єктами. Наприклад, реконструкцією 
лікарні «Охматдит», яку відкрили влітку.

Президент обіцяє, що «Велике будівни-
цтво» не закінчиться після місцевих вибо-
рів, а стане ще масштабнішим. Наступного 
року, крім нових доріг, шкіл, садочків і ліка-
рень, почнеться реставрація об'єктів куль-
турної спадщини: замків, театрів, музеїв.

ником обласного управління 
НКВС В'яткіним 12 квітня 1938 
р., констатується, що Ковальчука 
було заарештовано 8 січня 1938 
р. на основі того, що дані про 
його шкідницьку і шпигунську 
роботу на теренах СРСР були 
вже відомі. Чому ж тоді немає 
ніяких посилань на шпигунську 
діяльність Ковальчука у поста-
нові прокурора на арешт? Від-
повідь однозначна: фактично 
таких даних не існувало, вони 
були здобуті від підслідного вже 
відомими методами фізичного 
і морального тиску.

Таких – невинно звинуваче-
них – у роки «великого терору» 
було багато. Лише за протоко-
лом № 10 особливої трійки при 
УНКВС по Житомирській об-
ласті від 3 жовтня 1938 р. прохо-
дило в так званому альбомному 
порядку 339 осіб. Наступного 
дня 338 з них були розстріляні 
у Житомирі.

В тому числі був позбавлений 
життя батько двох дітей Влас Гера-
симович Ковальчук. Він, як і багато 
інших, хотів жити на цій землі, 
виховувати своїх дітей. Не шкоду-
ючи сил і здоров'я, вірою і правдою 
намагався самовіддано служити на 
всіх ділянках, куди його посилала 
комуністична партія, членом якої 
був понад 19 років.

Минали роки. Марно чекали 
звісточки про арештованого його 
діти і дружина. Неодноразово 
зверталася донька Ковальчука 
Ліна до відповідних органів з про-
ханням повідомити, де подівся її 
тато, що з ним відбулося. 30 ве-
ресня 1957 р. дочку було усно про-
інформовано, що батько помер 
З жовтня 1944 р.

Та правду сім'я дізналася 
лише у 1958 році, коли, в поряд-
ку нагляду за дотриманням за-
конності Прокуратурою ПрикВО 
була переглянута справа В. Г. Ко-
вальчука. Допитані у 1958 році 

свідки, що були в ті далекі роки 
відповідальними працівниками 
в галузі заготівлі, показали, що 
Любарський район був одним із 
кращих в області у справі поста-
вок сільськогосподарських про-
дуктів і ніяких фактів шкідництва 
або смертності худоби взагалі не 
було. Всі поставки державі вико-
нувалися вчасно.

Визначенням Прикарпатсько-
го військового округу № ОЖ 486 
від 9 травня 1958 р. встановлено 
обставини, які повністю запе-
речують обвинувачення. Влас 
Герасимович Ковальчук був 
притягнений до кримінальної 
відповідальності і розстріляний – 
необґрунтовано, тобто він був ні 
в чому не винний. І його діти 
і дружина віднині вже не члени 
родини ворога народу.

Як випливає з документів, 
реабілітацію отримали колиш-
ня дружина і дочка Ковальчука 
Ліна. На жаль, подальша доля 

його сина Владилена невідома. 
На 21 листопада 1937 р. у с. На-
раївка Кам'янець-Подільської 
області проживали і працювали 

у місцевому колгоспі рідний брат 
Власа Герасимовича – Денис та дві 
сестри – Параска і Домна, доля 
яких також невідома.
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ОСІННЯ ХАНДРА: 5 актуальних питань психологу

Чому восени немає настрою, звідки бе-
реться безсоння, як баланс вітамінів впливає 
на стан духу та настрій? «Vogue.ua» розпо-
відає про осінню хандру.

Чому восени настрій псується? 
Начебто ще не так холодно, багато 
сонця, фруктів і овочів. Що не так?

Якщо ви людина, яка живе в гармонії 
з ритмами природи, її осіннє в’янення дій-
сно може налаштувати на меланхолійний 
лад. Причина – різкий перехід від яскравого, 
насиченого подіями літа до набагато спо-
кійнішої, не схожої на вічне свято осені. 
У цьому разі смуток – спосіб попрощатися 
з тим цінним, що пішло з нашого життя 
разом з літом, і прийняти неминучість по-
стійних змін.

Але не варто переоцінювати вплив по-
годи на настрій. Перехід в осінній режим 
і підготування до зими – це всього лише пи-
тання психофізичної адаптації. Нерідко ж 
природні явища вважають причиною по-
ганого емоційного самопочуття лише тому, 

що їх дійсне джерело не усвідомлюється. 
У такий спосіб і загальне невдоволення 
життям, і незадовільні стосунки, і тілесні 
нездужання можна списати на холодний 
дощ за вікном і густі осінні тумани.

Від злив і калюж рятують гумові чоботи 
й дощовики, але якщо проблема глибша – 
гарячий глінтвейн, «перевірений» засіб від 
осінньої нудьги – не допоможе. У вас з’явився 
привід розібратися в собі, пізнати себе кра-
ще. Вплинути на зміну сезонів ми не в змозі, 
а подбати про себе – цілком.

Судячи з усього, осінній сплін – явище 
давнє. Отже, є якісь об’єктивні передумови? 
Але ж ми зараз живемо краще: більше їжі, 
розваг, сенсорних радощів. Здавалося б, 
осінній смуток можна було залишити десь 
у вікторіанській епосі. Чи не можна?

Ми живемо і краще, і складніше вод-
ночас. Якщо розібратися, навколишня дій-
сність до нас безжальна: приголомшлива 
швидкість життя, висока конкуренція досяг-
нень, водночас – брак глибокого спілкування 
й підтримки оточення. До того ж будь-які 
достатки (що здаються безумовним благом) 

зіштовхують нас зі складністю вибору, іно-
ді щохвилинного. А будь-який вибір – це 
хвороблива відмова від одного на користь 
іншого. Це складна психічна робота, день 
у день.

Осінь, уповільнюючи швидкість нашого 
життя, загострює сенс існування – пропо-
нує зустрітися із собою справжнім, робить 
явним те, що в приємній метушні літа ми 
могли не помічати: туги й тривоги стосовно 
того, а чи своє життя ми живемо.

Чому втрачається відчуття радості, 
які процеси вмикаються в організмі, 
що збиває нам налаштування?

Це, мабуть, те місце, де настроєність 
здорового організму зустрічається із со-
ціальною настроєністю. Ми забуваємо 
просту істину: нам ніхто не обіцяв у цьому 
світі вічної насолоди. Життя багатоком-
понентне, воно сповнене подій найрізно-
манітнішого штибу.

Дивна й навіть небезпечна, розтиражо-
вана в сучасному суспільстві ідея – праг-
нення до нескінченної радості, зіштовхує 
людину з реальністю, у якій об’єктивно від-
бувається різне. Спостереження за життям 
інших, які демонструють успіх, і піднесена 
до абсолюту насолода в епоху соціальних 
мереж породжує в нас почуття провини за 
неприйнятні почуття й стани, залишає нас 
у роздумах, що з нами щось не так.

Питання не в тому, щоб уникати непри-
ємних емоцій – важливо не тонути в них, 
своєчасно їх проживати й пристосовуватися 
до пропонованих реалій далі: перечепи-
лися, втратили на час рівновагу, віддиха-
лися і повернулися до свого маршруту. За 
аналогією із сезонами назвімо цей процес 
психічною акліматизацією. Не відчувати 
радості 24/7 – нормально. Осінь дає нам 
право на це, чим так явно відрізняється 
від літа.

Як можуть розвиватися події? 
Саме пройде, якщо не надавати 
значення? Чи не пройде, 
а переросте в депресію?

Якщо ви не надаєте значення тому, 

що відбувається, ви робите мало значу-
щим саме життя. Ставтеся до себе як до 
найдобрішого друга: адже вам не спаде 
на думку відмахнутися від нього, якщо 
він не в настрої, чи, можливо, в біді? На-
віщо ж із собою так?

Рухайтеся знайомим алгоритмом: 
з’ясуйте причину того, що відбувається, 
знайдіть спосіб виразити емоції, під-
тримайте себе, придумайте план ви-
ходу із ситуації, що склалася. Будуйте 
стосунки із собою як з дійсно близькою 
людиною, будьте допитливі до того, що 
відбувається з вами.

Якщо надавати значення будь-якому 
помітному дискомфорту, тоді турбо-
та про себе стане звичкою, а будь-які 
корисні звички змінюють на краще 
якість життя. Проте якщо впродовж 
двох тижнів щодня ви почуваєтеся зле, 
маєте проблеми зі сном і апетитом, це 
привід звернутися до психотерапевта – 
він допоможе відрізнити осінню нудьгу 
від депресії.

Хто більше схильний до похмурих 
настроїв, хто в групі ризику 
засмучуватися надміру?

Люди, схильні до депресивних станів, 
які мають хронічні захворювання, робота 
яких пов’язана з постійним стресом, а також 
самотні люди.

Найпоширеніші рекомендації в разі 
поганого настрою і тривог – більше бу-
вати на свіжому повітрі, гуляти, добре 
харчуватися, медитувати, відвідувати 
спортивні заняття.

Так очевидно. І так нездійсненно. 
Може, є якісь прості й маленькі 
кроки, які допоможуть?

Все перераховане в нормі й має ста-
новити рутину кожного дня, незалежно 
від сезону. Додаймо сюди роботу, яка 
надихає, і коло близьких, де тепло, вільно 
й безпечно поділяти різні (не тільки по-
зитивні) емоційні стани й враження від 
життя. І щиру увагу до своїх психічних 
і фізичних процесів.

На Житомирщині –  
346 нових випадків 
COVID-19, померло 9 людей

Обласний лабо-
раторний центр 
повідомляє: у Жито-
мирській області було 
зареєстровано вже 
12878 підтверджених 
випадків COVID-19.

Як повідомив в. о. директора 
ДУ «Житомирський обласний ла-
бораторний центр» Юрій Лутай, 

станом на 09:00 27.10.2020 (за мину-
лу добу – 26 жовтня) зареєстровано 
346 нових лабораторно підтвер-
джених випадків.

Всього випадків (з наростаю-
чим підсумком) – 12878. Одужа-
ло всього – 6702, у т. ч. за минулу 
добу – 203. Померло всього – 219, 
у т.  ч. за минулу добу –  9. За 
добу надійшло повідомлення 
про підозру – 345. Всього під-
озр (з наростаючим підсум-
ком) – 14421. Всього проведено 
ПЛР-тестувань за добу –  918. 

Всього проведено досліджень 
методом ПЛР-тестувань (з на-
ростаючим підсумком) – 61456. 
Всього проведено ІФА-тестувань 
за добу – 1004. Всього проведено 
ІФА-тестувань (з наростаючим 
підсумком) – 89862.

27 жовтня (станом на 9:00) 
в Україні 355 601 лабораторно під-
тверджений випадок COVID-19, із 
них 6 590 летальних, 145 336 паці-
єнтів одужали.

За добу зафіксовано 6 677 но-
вих випадків. Загалом проведено 

3 087 288 тестувань методом ПЛР. 
За добу одужали 2 799 пацієнтів.

Пам’ятайте! За порушення 
норм, спрямованих на запо-

бігання поширенню COVID-19, 
встановлено адміністратив-
ну та посилено кримінальну  
відповідальність!
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Нежитл. прим., сховище, пл. 1011.0 м кв., за адресою: Житомирська обл., 
м. Овруч, вул. Прикордонна, 34. Дата торгів: 19.11.2020 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №449144 (уцінено лот № 442682);

2. Нежитл. прим., сховища з/п 1084.8 м.кв., за адресою: Житомирська обл., 
м. Овруч, вул. Прикордонна, 32. Дата торгів: 19.11.2020 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №449156 (уцінено лот № 442687);

3. 1/2 ч. 1-кім. квартири з/п 20.0 кв.м, житл. пл. 13.9 кв.м, за адресою: м. Жито-
мир, пров. Чуднівський 3, 2 кв. 5. Дата торгів: 19.11.2020 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №449162 (уцінено лот № 441793);

4. 4-кім. квартира з/п 83,2 кв.м, житл. пл. 48,8 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., м. Малин, вул. Набережна, 19А, кв. 20. Дата торгів: 19.11.2020 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №449164 (уцінено лот № 441786);

5. 2-кім. квартира з/п 43.51 кв.м, житл. пл. 29.30 кв.м, за адресою: м. Житомир, 
вул. Добровольчих батальйонів (Перша Партизанська) 1, кв. №46. Дата торгів: 
23.11.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №449611 (уцінено 
лот № 442884);

6. Зем. діл. з/п 0.1га, КН: 1822087200:02:002:0174, за адресою: Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Тетерівка, масив №3, діл. №44. Дата торгів: 23.11.2020 09:00 
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №446868.

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

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ НА ПО-
СТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРЕСУВАЛЬ-
НИК-ВУЛКАНІЗАТОРНИК, ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ВІД 10 000 ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З ГУМОВИХ СУМІ-
ШЕЙ НА ГІДРАВЛІЧНИХ ПРЕСАХ, ВЕДЕННЯ 
ПРОЦЕСУ ПРЕСУВАННЯ. ДОСВІД РОБОТИ 
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. НАДАЄМО 0674011396

•	Водії далекобійники	С+Е.	Перевезен-
ня	вантажів	по	території	Євросоюзу	на	
Євро	6	MAN,	MERCEDES,	DAF.	Графік	
Згідно	AETR.	На	базі	комфортний	буди-
нок	з	усім	необхідним.	Офіційне	оформ-
лення	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	зер-
новозах.	Авто:	MAN,	Volvo,	DAF.	З/п-	20	
000грн,	добові-	200	грн.	0687982189,Сергій

•	Доглядальниця, Санітар,	Медсестра,	
Будівельник,	Зварювальник,	монтажник	
вікон	в	Ізраїль	за	робочою	візою	В1.	Лі-
цензія	МСПУ	АВ№585042.	0672326904.

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

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	20/10,	
15/15.	З/п	9000	грн.Старші	зміни,	з/п	500	
грн/день.	Харчування,	проживання	за	
рахунок	підприємства.Консультації	з	
працевлаштування	надаються	цілодо-
бово.	0734069918,0952858119

•	Робота в	Європі	для	всіх.	Польща,	Че-
хія,	Німеччина,	Швеція,	Англія.	Всі	типи	
віз,	карти	побиту,	громадянство.	Ліц.	№	
868	від	09.08.2016	р.	096-619-56-20,	093-
277-07-59,	Віталія,	0673422451,Роман.

•	Робота в	Польщі	та	Чехії	без	прохо-
дження	карантину.	Заводи,	фабрикі,	
будови.	Польські	та	чеські	робочі	візи	
всіх	типів.	Довіз	до	місця	роботи.	Лiц.	
МСПУ	868	вiд	09.08.2016.	0966165620
,0673422451,0932770759

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, М.ГЛІВІЦИ. ОФІЦІЙ-
НА ТА ГІДНА РОБОТА НА БУДОВІ, БЕЗКО-
ШТОВНІ ВАКАНСІЇ, НАДАЄМО ЖИТЛО. 
ЛІЦ.№981 ВІД 10.07.2018 ВИД.МСПУ. 
0930165413(ВАЙБЕР),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.	Пакування	
та	логістика	товарів	на	складах	кур`єр.	
служби.	Оплата	праці	погодинна.	12	год	
роб.	день.	Одноразове	харчування,	про-
живання	доїзд	на	роботу	безкоштовно.	
Офіційне	оформлення.	Ліц.	МСПУ	АЕ	
186519,	0673431348,0997479821

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

• ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК В М. АНДРУ-
ШІВКА, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ДЕТАЛІ 
ЗА ТЕЛЕФОНОМ 067-682-92-30

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
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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.

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 

ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 

0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 

ЄВРОРЕМОНТ,   В  ЦЕНТРІ  МІСТА, 

250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 

0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

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, ПОЛЬЩА. 
(097)4742211,(097)4742272

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. (0
50)9242613,(050)5158585,(067)9040066

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Укладаємо бруківку	під	ключ,	проек-
туємо,	робимо	лівневку,	доставляємо	
матеріали	від	виробника.	Якість	гаран-
туємо.	0674597690

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	допо-
мога	без	довідок,	застави	та	поручите-
лів	від	5000	до	500000	грн.	Виводимо	з	
чорних	списків.	Пенсіонерам	та	непра-
цевлаштованим.	eurocredit.nethouse.ua	
Ген.	Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	
(095)8620855;(097)3670476

6.13. Ремонт техніки 

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

6.15. Пошив, ремонт одягу, 
взуття 

• ПОШИТТЯ СПЕЦОДЯГУ , ФОРМЕННОГО 
ОДЯГУ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ. 0676829230

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 ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919
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• Станція метро «Арсенальна» 
у Києві – найглибша у світі.

• Третій найвідвідуваніший у світі 
МакДональдз розташований у Києві 
біля залізничного вокзалу.

• Україна посідає четверте місце 
у світі за кількістю громадян із вищою 
освітою.

• Одна з найвідоміших у світі різд-
вяних пісень – це «Щедрик», народна 
пісня, записана українським компози-
тором Миколою Леонтовичем.

• На дніпропетровському заводі «Пів-
денмаш» виробляють екологічно най-
чистіші ракетоносії у світі – «Зеніт 3SL».

• Олешківські піски часто назива-
ють українською Сахарою.

• На конкурсі краси мов у Парижі 
у 1934 році українська мова зайня-
ла третє місце після французької 
та перської за такими критеріями, 
як фонетика, лексика, фразеологія, 
структура речень.

• Найперша конституція у світі 
була створена українцем Пилипом 
Орликом.

• Українська мова є однією з най-
поширеніших мов у світі (фахівці 
розрізняють близько 7000 мов) і за 
кількістю носіїв займає 26-те місце.

• З точки зору лексики найближ-
чими до української мови є білоруська 
(84%) і польська (70%) мови.

• Найдовший музичний інстру-

мент у світі – це українська трембіта.
• На території України зосеред-

жено 1/4 всіх запасів чорнозему на 
планеті.

• Найстарішим навчальним за-
кладом Східної Європи вважається 
Києво-Могилянська академія.

• Українці, а саме конструкторське 
бюро Антонова, розробили літак із 
найбільшою у світі вантажопідйом-
ністю – Ан-225 «Мрія».

• Армії УПА поставили абсолют-
ний рекорд, утримуючись на фактично 
окупованій території майже двадцять 
років. Технології та методи українських 
вояків вивчали навіть кубинські по-
встанці Фіделя Кастро.

Гороскоп на тиждень 28 жовтня - 3 листопада

ОВЕН
Обов̀ язково пере-

віряйте отриману ін-
формацію. На вас чекають нові 
досягнення, варто лише при-
класти сил.

ТЕЛЕЦЬ
Сходіть до лікаря – 

ваш організм ослабле-
ний. Аби уникнути проблем 
на порожньому місці, йдіть на 
поступки.

БЛИЗНЮКИ
Вда лий час  д л я 

н о в и х  п р о є к т і в 
і кар̀єрного росту. На вихідних 
гарненько відпочиньте – не пере-
оцінюйте свої сили.

РАК
Обіцяйте лише те, 

що можете виконати. 
Можливі цікаві знайом-

ства і поїздки. Уникайте вели-
ких витрат на початку тижня.

ЛЕВ
Вдалий період для 

творчості. Займіться 
оселею. Період для великих 
змін поки що не настав – варто 
почекати.

ДІВА
Через поганий на-

стрій будете ображати 
інших – стримуйте себе. Мак-
симально налаштуйтеся на 
позитив.

ТЕРЕЗИ
Можлива симпатія 

до людини, яку раніше 
вважали другом. Не ви-

трачайте більше, ніж можете 
собі дозволити.

СКОРПІОН
Ваша амбіційність 

зашкалює –  зробіть 
усе, аби показати себе 

на роботі. Потурбуйтеся про 
здоров̀я.

СТРІЛЕЦЬ
Ві д мовт е с я  в і д 

справ, які вимагають 
від вас багато життєвих сил. 
Фінансова стабільність порадує.

КОЗЕРІГ
Відкладіть відпочи-

нок на потім. Зараз час 
приймати важливі рішення, від 
яких залежатиме майбутнє.

ВОДОЛІЙ
Увесь тиждень буде-

те завантажені робочи-
ми справами. На вихід-

них знайдіть час для відпочинку 
і творчості.

РИБИ
Відкиньте лінь і смі-

ливо беріться за новий 
проєкт. Чекайте на кардинальні 
зміни у житті, як варіант велику 
покупку.

Цікаві факти про Україну

Про те, чому 
зображення дівчи-
ни, що неспішно 
розчісує волосся 
перед дзеркалом, 
перейшло в кате-
горію «ретро», чи 
потрібно ще розчі-
суватися і як пра-
вильно це робити, 
а також про те, як 
вибрати гребінець, 
«Vogue.ua» розпо-
вів дерматолог, 
трихолог Кузьма 
Хобзей.

Мода на розчі-
сування як б’юті-
ритуал зникла. 
Я к щ о  р а н і ш е 
зображення ді-
вчини з гребінцем у руках 
перед дзеркалом було симво-
лом жіночності, неспішного 
ритуалу, часу наодинці із 
собою, то сьогодні дзеркало, 
шовковий пеньюар, кучері й 
100 рухів щіткою по волоссю 
ніяк не складаються в один 
органічний пазл.

Напевно, темп життя у XXI 
столітті все ж вносить свої 
корективи в стиль життя й 
звички. Але це не все. У наш 
час з’явилося безліч техноло-
гічних продуктів для волосся 
(бальзами, маски, засоби для 
укладання, фени, хай-тек гре-
бінці тощо), які полегшують 
догляд і дають змогу досягти 
чудових результатів набагато 
меншими зусиллями.

Деякі стилісти із зачісок 
радять не розчісуватися – ка-
жуть, що це позбавляє пасма 
текстурності. Багато хто вва-
жає, що від розчісування во-
лосся може випадати. Із цього 
приводу трихологи думають 
ось що. Частина волосся щодня 
закінчує свій життєвий цикл 
і потім випадає, щоб дати до-
рогу молодому волоссю, яке 
прийде на його місце. Це закон 
життя, і цього боятися не по-
трібно. Активне розчісування 
допомагає вичесати волосся, 
яке вже ось-ось випаде, щоб за-
побігти його випаданню впро-
довж дня. Волосся на одязі або 
на підлозі – ну ви розумієте.

Але, з іншого боку, занад-
то сильний натяг волосся, яке 
активно росте й не збирається 
найближчим часом випада-
ти, може пришвидшити за-
вершення його фази росту й 
підсилити випадання волосся 
в майбутньому. Тому намага-
тися надмірно не варто.

«Нормативів» за кількіс-
тю помахів гребінцем немає 
і бути не може, оскільки і во-
лосся, і гребінці, і цілі у всіх 
різні. Якщо волосся коротке, 
а зачіска тримає форму після 
фена, то, ймовірно, від розчі-
сування можна відмовитися.

Що стосується розчісуван-
ня мокрих пасом, то є катего-
рія волосся, яке можна розче-
сати лише вологим, бо після 
повного висихання з ним не 
впорається жоден гребінець, 
жодна психіка. Якщо волосся 
тонке й дуже плутається, то 
оптимально нанести бальзам 
або маску після миття спеці-
альним гребінцем. Крім того, 
бажано ще на етапі змивання 
бальзаму й витирання волосся 
намагатися його не заплуту-
вати: не спінювати шампунь 
надто енергійними рухами, 
не терти волосся рушником 
тощо. Краще поводитися з во-
лоссям як з кашеміром: його 
нікому не спаде на думку за-
надто активно прати або ви-
кручувати.

Продовження –  
у наступному номері.

Чи потрібно 
розчісуватися та як 
обрати правильний 
гребінець

Поради господині
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ВОЛОДАР ДРАКОНІВ
Жанр: мультфільм

Неймовірна історія про дружбу 
безпритульного хлопчика Бена зі 
срібним драконом на ім’я Лунг. Герої 
перекочовують зі світу стародавніх 
легенд і міфів до нашого урбаністич-
ного сьогодення, де їм доведеться 
поринути у пригоди, ідучи за мапою 
корабельного щура і зустрічаючи на 
своєму шляху найрізноманітніших 
чарівних істот. Сила духу, самовідда-
ність і доброта допоможуть героям 
здолати всі труднощі і перешкоди. .

ТИХЕ СЕРЦЕ
Жанр: драма
У центрі сюжету – невиліков-

но хвора Лілі. Посеред літа вона 
збирає три покоління своєї роди-
ни, щоб відсвяткувати Різдво і…
попрощатись. Річ у тім, що Лілі – 
невиліковно хвора, і, щоб не бути 
тягарем для рідних, зважується 
на евтаназію. Але мирне сімейне 
прощання затьмарюється давніми 
конфліктами між її доньками, Джен-
ніфер і Анною. І тепер Лілі уже не 
впевнена, що готова на цей крок.

ПІД НАГЛЯДОМ
Жанр: трилер, жахи
Ви з н іма ли ж итл о чере з 

Airbnb? Дивились красиві кар-
тинки на сайті і представляли 
ідеальний відпустку? Дві молоді 
пари вирішили відірватися на 
березі океану і орендували роз-
кішну віллу. Вони не знали, що в 
кожній кімнаті встановлені каме-
ри, і за ними пильно стежать. Їх 
маленькі секрети, а разом з ними і 
таємниця всього будинку стануть 
дійсністю, але це лише початок 
гри. Хто не сховався... 

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. .

"Кришталевий черевичок"
31.10  об 11.00 та 13.00

"Веселі пригоди  
на лісовій галявині"
01.11 о 12.00 та 14.00


