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Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

Як лікують від COVID-19  
на Житомирщині, або  
Куди поділися гроші? с. 12-13

Очільник міста Сухомлин б’ється  
с жінками, але продовжує відкрите  
лобіювання інтересів АЗС UPG  
по проспекту Незалежності, 29 с. 11 с. 3

«31 рік своєї діяльності 
я присвятив допомозі людям», – 
Микола Суслик, керівник 
управління охорони здоров’я 
Житомирської ОДА
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ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО:  
українці підтримують, опозиція – ні

У межах програми по всій Україні про-
тягом року заплановано будівництво чи 
реконструкція 142 шкіл, 117 дитячих садків, 
122 спортивних об’єктів, 210 приймальних 
відділень і 7 інших об’єктів соціального, 
медичного й культурного спрямування.

Україна ще не бачила таких масштабних 
реконструкцій. Окрім ремонту або повної 
заміни дорожнього покриття, міняють водо-
провідну, каналізаційну й зливову мережі, 
облаштовують світлофори й тротуари.

«Велике будівництво» – програма, ініці-
йована Президентом України у 2020 році. 
Особливий фокус – на оновленні доріг. За 
2020 рік планують оновити понад 6500 км 
доріг, з них 4200 км – державного значення.

Уперше в історії України уряд створив 
єдину карту країни, на яку наніс усі важливі 
інфраструктурні об’єкти, щоб скласти чіт-
кий перелік того, що необхідно побудувати 
чи відремонтувати насамперед. На карті 
зібрали дані про 150 тисяч об’єктів. У прі-
оритеті – приймальні відділення екстреної 
допомоги, дитячі садки, школи, медичні 
заклади й спорткомплекси.

Джерела фінансування
Великий проєкт потребує великих ко-

штів, які залежать від складної системи 
покриття видатків. Верховна Рада ратифі-
кувала фінансові угоди з Міжнародним 
валютним фондом на 500 млн євро. Окрім 
фінансування з державного й місцевого бю-
джетів та Державного фонду регіонального 
розвитку, будуватимуть об’єкти інфраструк-
тури й цим коштом.

Опозиційні депутати  
не голосують

Однак не всі депутати підтримують «Ве-
лике будівництво». Так, 3 вересня під час го-
лосування за основу проєкту закону № 3991, 
покликаного забезпечити фінансування 
добудови низки інфраструктурних об'єктів 

(а це не тільки дороги й мости, а й медичні 
та освітні заклади), опозиційні фракції від-
мовилися підтримати його. І хоч вони не 
голосували «проти», більшість з депутатів 
утрималися або просто не голосували. Рі-
шення не підтримали фракції «Європей-
ська солідарність», «Голос», «Батьківщина» 
та «Опозиційна платформа – «За життя». 
Основну частину голосів «за» дали депутати 
фракції «Слуга народу».

Незважаючи на відвертий саботаж опо-
нентів і спроби переконати суспільство 
в протилежному, завдяки монобільшості 
законопроєкт ухвалили в першому читанні, 
а згодом – і в цілому. Нині документ – на 
підписі Президента. Він передбачає зняття 
обмежень на місцеві запозичення й відкри-
ває шлях до отримання субвенцій місцевим 
бюджетам різних регіонів на пріоритетні 
об'єкти. Зокрема, це медичні установи на 
Харківщині, Житомирщині й Закарпатті, 
дитячі садочки на Черкащині та Київщині, 
мости на Миколаївщині й Івано-Франківщи-
ні, дороги в містах у різних куточках країни.

Населення – підтримує
Київський міжнародний інститут со-

ціології (КМІС) провів всеукраїнське до-
слідження громадської думки, яке тривало 
з 6 до 19 серпня. З’ясувалося, що майже 
90% респондентів підтримують розвиток 
інфраструктури державним коштом, не 
підтримують – 5,4%.

Майже половина опитаних назвали прі-
оритетом у своєму населеному пункті будів-
ництво доріг, 35% – лікарень, 26,3% – шкіл, 
21,6% – дитячих садочків, 13% – амбулаторій, 
11% – стадіонів і спортмайданчиків. Загалом 
схвалюють програму «Велике будівництво» 
9 із 10 українців.

Дослідження спростувало всі передчасні 
висновки «диванних експертів»: українці 
підтримують дії влади з оновлення й бу-
дівництва дорожньої та соціальної інфра-
структури. Крім того, 85,2% погоджуються 

з Президентом, що «Велике будівництво» 
не варто припиняти на час пандемії коро-
навірусу.

Об’єкти  
«Великого будівництва»

У межах президентського проєкту 
«Велике будівництво» ремонтуються та 
прокладаються дороги по всій Україні. На 
пріоритетних трасах підрядники працюють 
у три зміни, включно з нічною. Ось лише 
кілька прикладів.

Південь. «Курортні» дороги в напрямку 
Чорного та Азовського морів: до Бердянська, 
Чорноморська, Очакова, Скадовська та Гені-
чеська. Поїздка у відпустку стане набагато 
приємнішою.

Північ. Дороги Київ – Суми – Юнаківка 
та Вільне – Кролевець допоможуть реалі-
зувати аграрний і промисловий потенціал 
регіону, а для туристів – відкриють архітек-
турні та природні пам’ятки Сіверщини й 
Слобожанщини.

Центр. Перший український хайвей, 
бетонна дорога Дніпро – Решетилівка. 
Дістатися від Києва до індустріального 
Придніпров’я буде легко не тільки потягом 
Інтерсіті+.

Схід. Дорога Сєвєродонецьк – Станиця 
Луганська полегшить поїздки Луганщиною 
та стане «вітриною» для жителів тимчасово 
окупованих територій.

Захід. Відремонтована траса М 19 До-
манове – Ковель – Чернівці – Тереблече 
ідеально підійде для автомобільної ту-
ристичної подорожі. Вона пролягатиме 
одразу декількома історичними регіонами 
України: Волинню, Галичиною, Поділлям 
та Буковиною.

«Велика реставрація» – це 100 палаців 
і замків по всій країні. А це вже комплек-
сний підхід до розвитку туристичного по-
тенціалу України: сучасні дороги вестимуть 
до об’єктів туристичної інфраструктури. 
Більше туристів – більше коштів.

«Відновлювати треба не замки, а куль-
турний код нації. Саме тому запропоно-
ваний комплексний підхід. Це і державна 
цільова програма розвитку народних ху-
дожніх промислів України. І нові моделі 
закладів культури, зокрема як багатофунк-
ціональних центрів культурних послуг і кре-
ативних хабів. І, звичайно ж, комунікація. 
Історії туристичного успіху потрібно розпо-
відати і в Україні, і за кордоном», – розповіла 
заступниця голови фракції «Слуга народу» 
Євгенія Кравчук.

Перебіг робіт
«Велике будівництво» працює, й оцінка 

громадян свідчить, що влада на вірному 
шляху. Адже програма – це не лише нові 
дороги, школи, дитсадки й лікарні, але й 
нові робочі місця. За національною про-
грамою відновлення мостів уже завершили 
11 об’єктів, у роботі – 39, найближчим часом 
почнуться роботи ще на 21.

«Успішна громада – це фінансова спро-
можність, розвинена інфраструктура й ви-
сокий рівень соціального життя її жителів. 
Завдяки ініційованій Президентом Воло-
димиром Зеленським програмі «Велике 
будівництво», кожна громада Житомир-
ської області цьогоріч отримала унікальну 
можливість реалізувати найактуальніші та 
соціально значущі проєкти. Наша спільна 
мета – ефективна розбудова Житомирщини 
та України загалом для покращення життя 
її громадян», – говорить Володимир Федо-
ренко про програму Президента «Велике 
будівництво».

Велике будівництво  
в соціальних мережах

Крім того, що за «Великим будівни-
цтвом» можна стежити в реальному часі на 
інтерактивній мапі, програма має власний 
Telegram-канал. Тут також можна слідкува-
ти за перебігом робіт на об'єктах. На каналі 
регулярно публікують детальні фото- та 
відеозвіти з різних регіонів України.

Автор Віталій Рабівник

«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО» В ЦИФРАХ
●● 6 000 км шляхів планується відремонтувати
●● 3 500 км шляхів уже ремонтуються
●● 150 підрядних організацій з України, Туреччини,  

     Китаю, Азербайджану, Білорусі та інших країн 
●● 30 000 працівників залучено до робіт
●● 400 шкіл, дитсадків, лікарень та інших об’єктів

 Траса М-21 – шлях міжнародного значення, ділянка Могилів-Подільський – Житомир

 Володимир Федоренко, кандидат  
     у депутати Житомирської обласної ради 

Р
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«31 рік своєї діяльності я присвятив 
допомозі людям», – Микола Суслик, 
керівник управління охорони  
здоров’я Житомирської ОДА

Уже в цьому місяці, 
25 жовтня, відбудуть-
ся чергові вибори до 
місцевих рад. Кожна 
громада буде вибира-
ти кандидатів, котрі 
будуть працювати на 
благо як громади, так 
і всієї України.

Політична партія «Наш край» 
уже заявила про рішення висува-
ти своїх кандидатів на посади до 
місцевих рад. Заслужений лікар 
України, керівник управління 
охорони здоров’я Житомирської 
облдержадміністрації Микола 
Суслик прийняв рішення балоту-
ватися в депутати Житомирської 
обласної ради від партії «Наш 
край». Ми поспілкувалися з па-
ном Миколою для того, щоб зро-
зуміти, що саме його спонукало 
прийняти таке рішення.

●� Миколо Петровичу, 
розкажіть детальніше про 
те, чим ви займаєтесь.

– За фахом я – лікар-хірург. 
Довгий час працював хірургом, ке-
рівником хірургічного відділення 
Центральної міської лікарні № 1. 
Після працював на посаді заступ-
ника начальника обласного Управ-
ління охорони здоров’я. П’ять 
років – начальником Управління 
охорони здоров’я, заступником 
з медичної частини лікарні № 1, 
Житомирської обласної лікарні, 
а зараз я керівник Управління 
охорони здоров’я Житомирської 
обласної державної адміністрації.

На сьогоднішній день про-
довжую практикувати. Маю по-
чесне звання «Заслужений лікар 
України». На Житомирщині живу 
31 рік, які своєю діяльністю при-
святив допомозі людям. Я впевне-
ний, що мої пацієнти, які сьогодні 
мають змогу повноцінно жити та 
радіти життю, – найкраща оцінка 
моєї роботи.

●� Що спонукало Вас 
обрати таку нелегку про-
фесію?

– У своїй родині я був першим 
з лікарів. На сьогодні у нас вже є 
досить велика компанія медичних 
працівників: моя дружина – лікар-
невролог, дві доньки пішли на-
шими стопами в медичну сферу, 
рідний брат та його дружина – 

в охороні здоров’я, племінник – 
у фармації.

Чому я вирішив стати ліка-
рем? Це досить давня історія. 
Ще з юності у мене було велике 
бажання допомогти людині, її ви-
лікувати та дати шанс на життя.

●� Де саме Ви здобули 
медичну освіту?

– Спочатку я закінчив медич-
не училище, отримав диплом 
фельдшера. За цією посадою 
пропрацював два роки термінової 
служби в лавах радянської армії, 
ось тоді дійсно була практика. 
Крім мене, на точці з чисельніс-
тю чотириста членів особового 
складу військової частини ніяких 
медичних працівників не було. 
Мало того, це було в тундрі, дале-
ко від населених пунктів. Потрібно 
було брати ситуацію в свої руки 
і вирішувати все самому.

Після закінчення служби 
я вступив в Івано-Франківський 
медичний інститут, успішно його 
закінчив і приїхав на Житомир-
щину для того, щоб стати саме 
фахівцем-хірургом.

●� Ви раніше вже були 
в політиці?

– Я за все своє життя був чле-
ном лише однієї партії, це була 
«Свідома Україна», мені імпонува-
ла програма і ті напрямки розви-
тку суспільства, що пропагувала 
дана партія. Після того довгий час 
я не був членом ніяких партій. 
«Наш край» я вибрав тому, що 
в даній команді зібралися люди, 
які не критикують попередників, 
які своїми діями, працею та до-
свідом сьогодні роблять корисні 
справи у суспільстві.

●� У раду якого рівня Ви 
балотуєтесь?

Я балотуюсь в обласну раду 
Житомирщини. На сьогоднішній 
день я тісно спілкуюсь з депутата-
ми попередніх і діючого скликань. 
Саме на рівні області вирішуються 
усі питання, пов’язані з роботою 
наших обласних лікувальних за-
кладів, і взагалі для усієї області, 
тобто для нашого госпітального 
округу.

Нещодавно я брав участь в од-
ному пілотному проєкті, суть 
якого була – створити на теренах 
Житомирської області медичний 
простір у вигляді єдиного госпі-
тального округу, яким керує на 
сьогоднішній день госпітальна 
рада. Але ми маємо розуміти, 

що госпітальна рада має чисто 
рекомендаційний характер для 
планування стратегії розвитку 
галузі на перспективу.

Реалізація всіх намірів прово-
диться, в першу чергу, депутатами 
обласної ради та управлінням охо-
рони здоров’я. Саме від обласної 
ради залежить, як галузь охорони 
здоров’я буде профінансована, на-
скільки будуть збережені всі ліку-
вальні заклади – це прерогатива 
для нас, наскільки сьогодні будуть 
вмотивовані лікарі та медичні пра-
цівники для того, щоб дбати про 
здоров’я людей і ввічливо з ласкою 
відноситись до пацієнтів.

Я закликаю наших медичних 
працівників та керівників не бути 
байдужими та йти в депутати 
всіх рівнів для того, щоб надалі 
вирішувати питання та пробле-
ми у галузі охорони здоров’я. На 
керівних посадах, не маючи депу-
татських повноважень, ідеї можуть 
залишитись без реалізації, а нас 
цікавить сьогодні результат робо-
ти, щоб отримати завтра краще 
матеріально-технічне оснащення 
для лікувальних закладів і забез-
печити кваліфікованими фахів-
цями, відповідно підняти якість 
і доступність медичної допомоги 
для населення області.

●� На Вашу думку, чому 
потрібно голосувати саме 
за «Наш край»?

– Члени партії «Наш край» – 
це люди, які стараються зробити 
кращим життя громадян: госпо-
дарники, керівники, менеджери 
та фахівці своєї справи. «Наш 
край» – це навіть більше не полі-
тична партія, а політична сила, 
яка йде на вибори, робила, робить 
і буде продовжувати робити те, 
що пропагує у своїй програмі. 
Люди, які дійсно знають, вміють 
і пройшли певний життєвий 
шлях, мають великий досвід. Вони 
його реалізують у життя.

Всі кандидати в депутати від 
партії «Наш край» – це люди, які 
працюють з виборцями поряд, 
вони не чужі чи з інших регіонів.

Я сам народився на Івано-
Франківщині, переїхав сюди після 
навчання. Житомирщина стала 
для мене рідним краєм, бо саме 
тут виросли мої діти, вся моя ро-
дина також проживає тут.

Депутати від партії «Наш 
край» дійсно налаштовані на те, 
щоб територія нашої рідної об-
ласті розвивалась і процвітала.

«Наш край» – це ті люди, які 

своїм досвідом, роботою та над-
банням вже доказали, що вони – 
успішні менеджери, відповідно 
вони будуть і успішними депу-
татами.

●� Що б особисто Ви хо-
тіли змінити в медичній 
сфері на Житомирщині?

– У мене завжди точка зору 
була одна: для того, щоб мати 
краще медичне обслуговування 
для населення, ми однозначно 
повинні здійснити реформу, але 
реформу таку, що піде на користь 
як медичному працівнику, так 
і, перш за все, пацієнту. Всі зміни 
в галузі охорони здоров’я пови-
нні бути прив’язані до якості та 
доступності надання медичної до-
помоги людині. Людина повинна 
бути стрижнем всіх змін.

●� Можливо, є якісь цілі, 
що Ви ставите перед собою?

– Моя головна ціль як май-
бутнього депутата – зберегти за-
клади охорони здоров’я, які у нас 
функціонують. Дооснастити їх, 
щоб дійсно була можливість 
для втілення нових технологій. 
Забезпечити кадрами і гідною 
заробітною оплатою медичних 
працівників. Стати більш від-
критими для населення, від-
крити своє серце, щоб пацієнт 
довірив своє здоров’я і життя 
лікарю. Я впевнений у тому, що 
коли партія «Наш край» пере-
може на виборах і ввійде в ради 
різних рівнів, наші кандидати 
будуть працювати для того, щоб 
змінити ситуацію на краще у на-
шій області – це однозначно!

Політична позиція
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На Житомирщині в наступному році можуть 
закрити два відділення центру крові

Світлана Цимбалюк

Ситуацію щодо за-
криття відділень цен-
тру переливання крові 
у Новограді-Волин-
ському та Коростені 
обговорили депутати 
Житомирської облас-
ної ради під час за-
ключної 32-ї сесії, яка 
відбулась 8 жовтня.

Заступниця голови Житомир-
ської обласної адміністрації На-
талія Остапченко розповіла при-

сутнім, що закриття зазначених 
відділень не відбудеться до кінця 
поточного року. Однак, у зв'язку 
з відсутністю фінансування, це 
може статися наступного року.

«Що стосується інформації 
щодо закриття станції переливан-
ня крові в Новограді-Волинському 
та Коростені, то до кінця поточ-
ного року цього не буде. Питання 
стоїть однозначно глибше, ніж 
може здаватися на перший по-
гляд. З 2021 року у станції перели-
вання крові немає фінансування за 
кошт медичної субвенції. І якщо 
ми маємо на меті її утримувати, 
то це повинно бути передбачено 
виключно коштами обласного бю-
джету. Станція переливання крові 
повинна нормуватись іншими 
надавачами послуг для закладів 

охорони здоров'я області і повинна 
бути конкурентноспроможною. 
При такій штатній чисельності, 
при такій якості послуг, не вкла-
даючи коштів, не розвиваючи цей 
напрям, навряд чи протягом на-
ступних років нам вдасться утри-
мувати такий заклад», – зазначила 
Наталія Остапченко.

Однак голова Житомирської об-
лради Володимир Ширма акцентував 
увагу на тому, що питання фінансу-
вання для центру будуть вирішувати 
депутати вже наступної каденції.

«Що стосується центру пере-
ливання крові, то без величез-
них інвестицій фінансування не 
буде. Тому депутатам наступної 
каденції потрібно буде прийняти 
рішення, що робити з центром 
крові», – підкреслив посадовець.

Опитування: чи чекають 
житомиряни на початок 
опалювального сезону

Валерія Наумова

Житомирська міська 
рада анонсувала початок 
опалювального сезону 
на 15 жовтня, проте за 
умови, що середня добова 
температура не переви-
щуватиме показник 8 
градусів тепла.

Чи чекають житомиряни запуск 
опалювального сезону – дізнавалися 
журналісти редакції «20 хвилин».

«Вночі прохолодно, і вдома, відповідно, 
теж. Використовуємо інколи обігрівачі, 
але коли по будинку опалення ввімкне-
не – це зовсім друге. Хотілося б, щоб вже 
почали опалювальний сезон», – зазначає 
Тамара, 39 років.

«Зараз дуже тепла осінь, вдома не 
так холодно, тому це хороша можли-
вість зекономити. Не бачу сенсу зараз 
вмикати опалення. На вулиці 17–19 гра-
дусів – це дуже тепло, тому поки такої 
потреби, як на мене – немає», – коментує 
Іван 25 років.

«У нас велика квартира, тому, 
дійсно, потреба в опаленні є. Але зараз 
опалюємо обігрівачем, тому не так 
холодно, але якщо цілий день вдома 
нікого немає, то відчутно одразу. Че-
катимемо по плану, коли увімкнуть. 
Не можу сказати, що треба раніше чи 
пізніше. Нехай це визначають фахів-
ці», – ділиться Марина, 33 роки.

«Ми на автономному опаленні, 
тому нам особливо різниці немає, 
коли ввімкнуть», – пояснює Каро-
ліна, 28 років.

«Поки ще можна потерпіти. Ще не 
так холодно. А сенс витрачати гроші 
зараз на опалення? У мене вдома – те-
пло», – коментує В’ячеслав, 47 років.

Банер з анонсом відкриття 
нічного клубу на вулиці 
Михайлівській демонтують

Валерія Наумова

Яку тільки рекламу не роз-
міщували у Житомирі, проте 
справжнього шуму наробив 
величезний банер на Михай-
лівській з анонсом відкриття 
нічного клубу.

Заклад відпочинку планують відкрити 
прямісінько навпроти Свято-Михайлівського 
кафедрального собору.

Житомиряни на появу здоровенного ба-
нера, який явно не відповідає архітектурній 
концепції міста, адже виглядає незграбно, 

відреагували нега-
тивно, як і на саму 
ідею відкриття 
нічного клубу на 
пішохідній вулиці.

«Нічний клуб 
н а в п р о т и  с о -
бору?»,  «Якого 
собору? Секти 
імені Сухомлина? 
А якщо в країні 
к луби і  нарко -
тики приносять 
дохід, то це буде 
процвітати…», 
«М іс ц е  в д а ле . 
Навпроти собо-
ру! Залишилося 
назвати “Содом 
і гоморра!”» – пи-
сали містяни під 
публікаціями про 

відкриття нічного клубу на Михайлівській.
Проте у середу, 7 жовтня, члени виконав-

чого комітету Житомирської міської ради 
вирішили демонтувати банер з рекламою 
нічного клубу.

«У зв’язку з тим, що вийшов термін ремонт-
них робіт по об’єкту на вулиці Михайлівській, 
в будівлі ”Укртелекому”, з 17 жовтня додати 
пункт про відмову і з 17 числа демонтувати 
рекламний банер.

Припиняється дія дозволу, і муніци-
пальна інспекція має право цей банер 
демонтувати. Це нічний клуб, якому ми 
надали дозвіл на розміщення банера на 
час реконструкції. Надати доручення 
муніципальній інспекції, повідомити 
про факт демонтажу. У разі невиконання 
демонтажу власником – демонтувати», – 
пояснила заступниця міського голови 
Світлана Ольшанська.
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Стало відомо, коли у Житомирі  
з'являться вакцини від грипу

Світлана Цимбалюк

Щорічна вакци-
нація – найдієвіший 
засіб для профілакти-
ки грипу. Цьогоріч це 
питання стоїть більш 
гостро у зв'язку з по-
ширенням коронаві-
русної інфекції.

Од н а к ,  н а  в і д м і н у  в і д 
COVID-19, грип можна попере-
дити уже наявним щепленням. 
Медики запевняють: вакцина не 
впливає негативно на імунітет лю-
дини, а зміцнює його і змушує 
працювати більш активно і про-
дуктивно.

Вакцинуватися бажано до 
початку розповсюдження гри-
пу, приблизно у вересні-жовтні, 
щоб утворився імунітет і достатня 
кількість захисних антитіл. Однак 
щеплення можна робити й пізні-
ше, навіть якщо у регіоні уже за-
фіксовано сезонні спалахи грипу.

Як зазначили в ДУ «Житомир-
ський обласний лабараторний 
центр», з 28 вересня в Україні 
вже розпочався епідемічний сезон 
захворюваності на грип та ГРВІ. 
У Житомирі захворіла 2331 особа, 
серед них – 1342 дитини.

«На сьогодні проведений 
аналіз даних по області з грипу 
та інших гострих респіраторних 
вірусних інфекцій за останні три 

епідемічні сезони свідчить про 
середній рівень епідемічної ак-
тивності грипу. Спрогнозувати пік 
захворюваності з грипу та гострих 
респіраторних вірусних інфек-
цій у цьому епідсезоні 2020–2021 
року, що настає в умовах епідемії 
коронавірусної інфекції, досить 
складно. Кількість зареєстрова-

них випадків грипу та інших ГРВІ 
становила в середньому 200 тисяч 
щосезону – по 25 тисяч випадків 
за місяць або в середньому до 
7 тисяч за тиждень, а при епідемії 
грипу – до 12–15 тисяч випадків 
щотижня. При цьому кількість 
госпіталізованих щотижня скла-
дала від 200 до 400 хворих», – під-

креслили в обласному лаборатор-
ному центрі.

Також повідомляється, що 
у новому епідсезоні з грипу та 
ГРВІ, відповідно до прогнозів 
Всесвітньої організації охорони 
здоров'я, очікується циркуляція 
4-х штамів грипу: 2-х штамів ві-
русу грипу А та 2-х штамів вірусу 
грипу В. Тому найкращий засіб 
профілактики грипу – щорічна 
вакцинація, котра зменшить 
ризик захворювання на грип, 
виникнення серйозних усклад-
нень, госпіталізації та летальних 
наслідків.

«Наявні результати оцінки епі-
дефективності вакцини свідчать, 
що вакцинація проти грипу за-
лишається найбільш ефективним 
заходом профілактики інфікуван-
ня грипом та розвитку важких 
форм цього захворювання. Тому 
вакцинація проти грипу в умовах 
епідемії коронавірусної інфекції 
є вкрай важливою», – зазначають 
у центрі.

Однак цього року вакцину 
від грипу в аптеках Житомира 
можна буде придбати не раніше 

середини жовтня. Як розповів 
директор КП «Фармація» Генна-
дій Забродський, в Україні вже 
є трьохвалентна вакцина, однак 
попиту на неї немає, оскільки 
вона захищає тільки від трьох 
штамів грипу. Тому там чекають, 
коли надійде більш ефективніша 
чотирьохвалентна вакцина, ко-
тра може захистити від чотирьох 
штамів грипу.

«Нас цікавить вакцина, яка має 
чотири ступені захисту валент-
ності. На сьогодні це – єдина вак-
цина французького виробництва, 
яка з'явиться в Україні не раніше 
20 жовтня; відповідно, в Житоми-
рі вона теж буде після 20 числа. 
На сьогодні є південнокорейська 
вакцина. Вона всього тривалента, 
тому не користується попитом. 
У нас навіть немає жодного замов-
лення на цю вакцину», – зазначив 
Геннадій Забродський.

Тож поки вакцини не надій-
шли у наше місто, бажаючим 
здійснити профілактику від 
грипу залишається дотриму-
ватись заходів особистої безпеки 
та гігієни.

У Житомирі зникнуть  
комунальні аптеки «Фармація»

Світлана Цимбалюк

На черговому засі-
данні сесії Житомир-
ської міської ради, яке 
відбулося 9 жовтня, 
депутати вирішили 
долю приміщень 
аптек комунального 
підприємства «Фар-
мація».

У ході розгляду даного пи-
тання думки між депутатами 
розділились: одні вважають, що 
підприємство збиткове і не дає 
очікуваного результату, а інші, 
що йому потрібно дати друге 
дихання.

Депутат Роман Гуртовенко за-
кликав депутатів не підтримувати 
пропозицію приватизації аптек 
КП «Фармації», оскільки їх можна 
розвивати і вони повинні прино-
сити дохід місту.

«У мене склалося враження, 
що багато наших колег хочуть 
доприватизувати до завершення 
своєї каденції все те, що вони не 
встигли зробити. І, зокрема, я хочу 
зупинитися на аптеці, яка розмі-
щена по вулиці Небесної Сотні, 
52. Який цинізм потрібно мати, 
щоб розбазарювати комунальні 
підприємства, які працюють та 
приносять дохід, а потім, на завер-
шальному етапі каденції, це майно 
брати собі в приватну власність», – 
зазначив Роман Гуртовенко.

Зі свого боку директор КП 
«Фармація» Геннадій Забродський 
запевнив присутніх, що підпри-

ємство можна вивести на новий 
рівень, але для цього потрібен час 
та підтримка міської ради.

«Близько двох з половиною 
тисяч житомирян користуються 
пільговими рецептами в аптеках 
"Фармації": це хворі на серцево-
судинні захворювання, цукровий 
діабет, бронхіальну астму та інші 
захворювання. Це не є бізнес, ми 
робимо націнку всього до 10%. 
В той час, як бізнесмени роблять 
від 25% до 30% за рахунок того, що 
вони розвиваються, а ми не може-
мо. За ці три місяці, що я працюю, 
мені вдалося по білому виплатити 
три рази аванс і три рази заробіт-
ну плату працівникам. У цьому 
місяці аванс та заробітна плата 
досягла 400 тисяч. Тому, якщо нор-
мально працювати, то і це підпри-
ємство може бути незбитковим», – 
підкреслив Геннадій Забродський.

Однак депутати все ж не дослу-
хались до наведених аргументів та 
проголосували за приватизацію 
аптек мережі КП «Фармація».

Слід зазначити, що на відміну 
від приватних аптечних закладів, 
комунальні аптеки беруть на себе 
низку соціальних завдань і по-
винні забезпечувати населення 

необхідними ліками. КП «Фар-
мація» – це саме той соціальний 
заклад, котрий забезпечує безко-
штовними ліками пільгові кате-
горії населення, виготовляє деякі 
види ліків на замовлення та має 
в асортименті життєво необхідні 
препарати, які закуповуються 
згідно з призначеннями лікарів.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ, 
як захистити себе від грипу та ГРВІ
●  уникати тісного контакту з людьми, які хворіють  
на ГРВІ;
●  уникати масових заходів, де має місце  
скупчення людей;
●  часто мити руки, особливо після безпосереднього 
контакту з хворими людьми або їх оточенням;
●  дотримуватися загальних правил особистої гігієни;
●  часто провітрювати приміщення, які відвідують потен-
ційно хворі люди, забезпечувати вологе прибирання;
●  використовувати респіратори при ймовірності спілку-
вання з інфікованими людьми;
●  хворим людям у разі спілкування зі здоровими корис-
туватися масками, зокрема і в громадському транспорті;
●  люди з симптомами гострої респіраторної інфекції 
повинні практикувати етикет кашлю (підтримувати від-
стань, прикривати рот під час кашлю і чхання одноразо-
вими серветками або одягом, мити руки);
●  у разі виникнення ознак ГРВІ забезпечити максималь-
ну ізоляцію хворого в домашніх умовах або в умовах 
стаціонару (залежно від клінічного перебігу захворю-
вання) та мінімізувати контакти оточуючих із ним;
●  вчасно звертатися за медичною допомогою.
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«Тут вже не йде війна мешканців проти забудовника, 
тут – одні мешканці проти інших», або Історія  
бізнес-центру на Київській, 40 з іншої точки зору

Марія Кравчук

У попередніх випус-
ках газети «20 хвилин» 
була розміщена стаття 
про будівництво біз-
нес-центру на вулиці 
Київській, 40, яка ви-
кликала очікуваний 
резонанс. До нас звер-
нувся Олексій, один із 
пайовиків, що вклав 
кошти у будівництво 
даного бізнес-центру.

Він стверджує, що у статті не-
правдива інформація, яку надали 
самі ж мешканці будинку після 
того, як у них не вийшло змані-
пулювати забудовником.

Для того, щоб показати про-
тилежну точку зору на це непро-
сте питання, ми поспілкувалися 
з Олексієм, і ось що з цього ви-
йшло.

●� Ви стверджуєте, що 
у попередній статті неко-
ректна інформація. Що 
конкретно Ви маєте на 
увазі?

• Вся інформація була лише зі 
слів жителів. Спілкувалися лише 
з жителями дво-, трикімнатних 
квартир, і там конкретно «мутять» 
дві людини – Наташа і Альона. Ці 
дві людини «бігали» за грошима. 
У нас є запис на диктофоні, коли 
вони вимагають гроші на банків-
ську картку скинути. І як тільки 
забудовник сказав: «Вистачить, 
потрібно зупинитися», тоді й роз-
почались ось ці розборки.

Ось ці мешканці будинку по 
Київській, 50 зараз виступають, 
вони йдуть проти малого і серед-
нього бізнесу, проти простих лю-
дей, які купили там приміщення, 
проти людей, що хочуть вкладати 
в Житомир та розвиватися тут. 
Залучили активістів. Скажіть мені, 
які це активісти, якщо вони за-
охочують до вимагання коштів та 
діють проти звичайних людей?

Виходить, що, з одного боку, 
послухали мешканців, а нашу по-
зицію не чують, ми ж теж вклали 
туди кошти, ми теж потерпілі 
через те, що жителі, яких підбу-
рили, заважають будівництву. Тут 
вже не йде війна мешканців проти 
забудовника, тут – одні мешканці 
проти інших.

Я, як і кожен з пайовиків, 
вклав немалу суму коштів за при-
міщення, вже два роки чекаю це 

будівництво. У мене вже мало там 
працювати 30 людей, за 30 людей 
я мав би платити податки. А тут 
цьому заважають. Я купував 
приміщення, перевіривши всі 
дозвільні документи і договори 
згоди з сусіднім будинком, – все 
було у порядку.

У цьому будинку конкретно 
дві людини, що «мутять» воду, до 
того ж жителі на першому повер-
сі – тільки за будівництво, бо вони 
розуміють, що з’являться нові ро-
бочі місця, трафік, нерухомість 
підніметься у вартості.

●� Як Ви могли б про-
коментувати той факт, що 
у стінах будинку з'явилися 
тріщини, від чого вони таки 
виникли?

• Насправді тріщини в бу-
динку не через будівництво, і те 
показала експертиза, яка була 
два роки назад. Тріщина через 
місцевість, проблеми з водока-
налом і через інші фактори. Там 
не написано, що це конкретно 
через будівництво.

Ви були безпосередньо біля 
цього будинку, коли проїжджає 
повз трамвай? Потрібно там бути 
і відчути ту вібрацію від трам-
ваю.

До того ж будинок стоїть біля 
самої дороги, він ще з початку 
побудований з порушенням, такі 
будинки потрібно будувати на 
сваях, а не на фундаменті, він – як 
корабель.

Деякі сусіди взагалі говорять, 
що ця тріщина там давно, ще 
коли перукарня перебудовува-
лась. А експерти, що оглядали 
будинок, зазначають, що буди-
нок у задовільному стані. Також 
у нас є ліцензована експертна 
оцінка, де вказано, що будинок 
не посунувся ні на міліметр за 
півтора року.

А те, що опорні стіни при 
перебудівництві порушені, жи-
телі будинку замовчують. Хоча 
експертиза це підтвердила. Якщо 
опорна конструкція порушена, 
то проблема в будівництві чи 
у самих жителях?

Також у рішенні експертизи 
вказано рекомендації щодо ви-

рішення цього питання. У реко-
мендаціях не вказано, що щось 
має виправляти забудовник, але 
він взяв на себе відповідальність – 
заплатив 3 млн гривень з грошей 
пайовиків. З наших грошей: там 
є і бійці АТО-пайовики, і ті, хто 
квартири в тому будинку продав 
і вклав кошти у будівництво.

Зробили укріплення за тех-
нологією, якою укріплюють 
масштабні об’єкти. Коли при-
їхав експерт, що укріплював 
даний будинок Київська 50, він 
був здивований, чому саме за та-
кою технологією укріплюється 
цей будинок, бо це дуже доро-
говартісна технологія для такого 
невеликого будинку.

Забудовник укріпив дім за 
3 млн гривень, ми підписали дві 
угоди з мешканцями будинку 
про співпрацю, і вони були не 
проти будівництва до моменту, 
коли забудовник відмовив в чер-
говому шантажі.

Я зі свого боку власникам най-
більш «постраждалих» квартир 
запропонував викупити їхні квар-
тири. Дві квартири з того будинку 
за ринковою ціною. Чому вони 
відмовились? Вони ж з докумен-
тами сплять. Коли руйнується 
будинок, розумна адекватна 
людина буде виїжджати звідти. 
Продавати будинок і їхати звідти.

●� Мешканці прилеглих 
будинків кажуть, що будів-
ництво незаконне.

• Тобто незаконне? На осно-
ві чого зроблені такі висновки? 
Якщо є повністю всі дозвільні 
документи від міністерства куль-
тури, експертизи, міськобудівний 
огляд, рішення сесії, документи 
на землю, призначення землі, 
дозвіл на будівельні роботи. 
І хтось вирішив з якихось слів, 
що будівництво незаконне.

Чому ж вони не говорили 
місяць про це? Чому вони не 
говорили про це з початку будів-
ництва? Чому вони не говорили 
про це, коли витрачались 3 млн 
гривень на укріплення будинку?

●� Як я розумію, зараз 
будівництво зупинене рі-
шенням суду, вірно?

• Суд не зупинив будівни-
цтво, а незаконно призупинив. 
Це було забезпеченням позову. 
Зараз справа по незаконному 
призупиненню в апеляції. Про 
цьому всьому забудовник, не 
отримавши офіційного рішення 
суду, самостійно припинив бу-
дівництво до рішення апеляції.

Перекрутили все у свою 
сторону, подали до суду, який 
прийняв незаконне рішення. 
Зараз буде відповідна реакція 

від забудовника, і буде подано 
в кондикційну раду суддям на 
самого суддю та на організацію 
цього активіста з приводу того, 
що рішення незаконне.

Також планується мітинг – не 
проти влади, а проти мешкан-
ців будинку, які це все свідомо 
«качають».

А рішення там точно неза-
конне, бо все вирвано з контексту. 
Також офіційно на ділянці за-
реєстровано незакінчене будів-
ництво.

●� Можливо, Ви бачили, 
що нещодавно в інтернет-
мережі гуляло відео, яке 
зняла мешканка сусіднього 
будинку, що ніби будівни-
цтво бізнес-центру про-
довжується навіть після 
рішення суду. Як Ви це 
прокоментуєте?

• Насправді це просто при-
везли опалубку, яку замовили 
ще місяць назад, і її протягом 
години вивантажували з авто-
мобіля. Мешканці цього будинку 
дуже багато перебільшують.

Мені ще цікаво, де вода там. 
Кажуть, там якісь підземні води, 
але при копанні фундаменту не 
було ніякої води, у нас все це є 
на фото.

Потім вони причепились 
до крану, мовляв, кран їздить, 
і тому будинок труситься. А хо-
чете прикол? Кран стоїть не на 
рельсах, він стоїть на фундаменті 
і не їздить.

●� А що з приводу куль-
турної спадщини? Говори-
ли, що на цьому місці була 
історична будівля.

• Там не було культурної 
спадщини. Це також брехня за-
цікавлених. І зносити ту будівлю 
можна було, оскільки був на це 
дозвіл. Раніше там стояла ста-
ра аварійна будівля радіовузла 
Укртелекому, що була прозоро 
викуплена з аукціону. Колись 
дійсно його рекомендували вне-
сти до пам’ятки культури, але 
цього не зробили.

Олексій надав нам скріншот, 
на якому чітко видно відповідь 
Міністерства культури Украї-
ни на запит з приводу того, чи 
дана споруда була архітектурною 
пам’яткою міста.

«Згідно з чинним історико-
архітектурним опорним планом 
міста Житомира, земельна ділян-
ка за вказаною адресою розташо-
вана поза межами історичного 
ареалу та зон охорони пам’яток 
культурної спадщини», – йдеться 
у відповіді Міністерства культу-
ри України.
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Передвиборчий піар по-Мойсеєвськи:  
як заднім числом та без дозволів перемістити 
зупинку громадського транспорту

Анна Сергієнко

Перед виборами можна поба-
чити різноманітні варіанти піару, 
особливо у Житомирі. Що тільки 
не робили кандидати, аби при-
вернути до себе увагу. І лавочки 
ставили, і банери яскраві вішали, 
і листівками зі своїми лозунгами й 
обличчями зупинки обклеювали. 
Проте, мабуть, ніхто ще не пере-
вершив Юрія Мойсеєва.

Чинний депутат Житомир-
ської міської ради для того, щоб 
отримати голоси за свою персону, 
навіть зупинку зробив для жите-
лів Мальованки, щоправда, з по-
рушенням, адже без погодження 
патрульної поліції та з розглядом 
даного питання заднім числом.

Але давайте по порядку. 
З’являється на сторінці славноз-
вісного депутата Юрія Мойсеєва 
публікація, де він позує на фоні 
нової зупинки на Мальованці. Ні-
чого проти гарних справ не маємо. 
Розвивати інфраструктуру та бла-
гоустрій району – це чудово, проте 
чому це так активно почало відбу-
ватися саме під час виборів, і чому 
депутат задля піару самовільно, 

без дозволів встановлює зупинку, 
де, на його думку, це доцільно – за-
лишається під питанням.

За 5 років своєї діяльності зу-
пинкою не займалися, а от саме 
перед виборами, щоб виконати 
усі пункти гарних справ, записані 
Юрієм, без погоджень і комісійних 
розглядів перед встановленням – 
зупинку зробили. Чи то 5 років 
там зупинка не потрібна була?

«Шановні мешканці Мальо-
ванки! Для вашої ж безпеки та 
безпеки водіїв перенесли зупинку 
вул. Кармелюка на 50 м вперед, 
там для неї облаштований за-
їзний карман та вже встановили 
лавочку з накриттям! Дякую за 
розуміння!» – написав депутат на 
своїй сторінці у фейсбуку.

Цікавий спосіб турботи про 
жителів та водіїв – самовільно 
переміщувати зупинку, головне – 
якомога швидше, адже вибори зо-
всім скоро, а пропіаритися треба 
вже зараз.

Журналісти редакції «20 
хвилин» зателефонували до па-
трульної поліції Житомирської 
області, аби дізнатися, чи дозволе-
но самовільно і без попереднього 
розгляду з відповідними інстанці-
ями встановлювати, переносити 

зупинку громадського транспорту, 
і ось що ми почули.

«З приводу зупинки за адре-
сою вул. Кармелюка до нас ніяких 
запитів не надходило і документів 
теж. Все має бути погоджено з ко-
місією, також документи здаються 
до патрульної поліції області на 
погодження. Самовільно це роби-
ти – заборонено», – пояснив речник 
патрульної поліції Ігор Іванюк.

Якщо орієнтуватися по публі-
кації Юрія Мойсеєва, то зупинку 
було встановлено 26 вересня, а за-
сідання комісії, на якій мали роз-
глянути питання, надавати чи не 
надавати дозвіл на переміщення 
зупинки, – відбулося 9 жовтня. 
Тобто зупинка функціонує вже 
рівно два тижні без дозволів, па-
трульні жодних документів про 
переміщення зупинки не отри-
мували, а комісія тільки-от роз-
глянула дане питання.

Отже, коли Юрію Мойсеєву 
потрібно пропіаритися, можна 
і комісію заднім числом, і шуму не 
підіймати, а що – йому ж можна.

І аби то було від чистого серця 
і протягом усієї каденції ті гарні 
справи робилися, але перед вибо-
рами робити все і одразу з порушен-
нями і самовільно – це вже занадто.

Ми також зв’язалися із за-
ступником міського голови Олек-
сандром Шевчуком щодо цього 
питання, і ось його відповідь:

«Комісією (відбулася 9 жов-
тня – авт.) погоджено переміщен-
ня зупинки з самого перехрестя, 
з вулиці Кармелюка, якщо не по-
миляюсь, в карман з подальшим 
виїздом та погодженням місця 
встановлення. Але вона повинна 
бути все-таки в цьому кармані».

А під самою публікацією жи-
томиряни також зауважили, що 
такі дії депутата є порушенням:

«Юрій Мойсеєв, по-перше: 
зупинка встановлена самовільно, 
без узгодження з мешканцями 
прилеглих територій. По-друге: 
встановлена без дозвільних доку-
ментів та дотримання ДБН. Але 
попіарились чудово!» – коментує 
Влад Зим Велоексперт.

«Шкода, що на піарі і закін-
чився ентузіазм… Господар має 
доводити справу до кінця. На мій 
жіночий погляд навіть зрозуміло, 
що потрібно зарівняти місце і об-
лаштувати смітник, на жаль, наші 
люди не вміють носити своє сміття 
з собою…», – пише Anastasiia As.

На коментар, опублікований 
вище, Юрій Мойсеєв відповів, що 
ще планують відремонтувати тро-
туар та покласти плитку, проте, 
сподіваємося, із усіма дозволами 
та документами.

Щодо останнього коментаря не 
зрозуміло: зупинку, встановлену 
з порушеннями, забрали чи сфо-
тографували – і вистачить.

«Цікаво, де зупинка зараз поді-
лася?» – запитує Оля Костюкевич.

ПРОпіар
Коли наша редакція виріши-

ла друкувати спецвипуски роз-
слідувань окремою газетою, які, 

до слова, публікувалися не один 
рік чи не в кожній газеті разом 
із іншими матеріалами, «ОПО-
РА» це визнала «чорним піаром», 
а Сергій Сухомлин настільки не 
хотів, щоб хтось прочитав наші 
розслідування, що дав команду 
збирати ці газети, аби інші їх не 
встигли прочитати.

Можливо, Сергію Івановичу, 
Ви усі наші газети будете скупову-
вати? Адже майже кожен випуск 
має доволі цікаві розслідування, 
де чітко і по факту викладено про 
всі махінації міської ради і про 
Ваше збагачення завдяки місту.

Питання до «ОПОРи»: чому 
коли депутат самовільно перемі-
щує зупинку без погодження, ви 
це не фіксуєте, а коли редакція 
робить свою роботу – випускає 
газети і якщо це не на користь 
окремих облич, то ви це трактуєте 
як «чорний піар»? Якісь подвійні 
стандарти, вам не здається?

Коротко про головне
• «Коронавірусного фонду» 

наступного року вже не буде – 
Разумков.

• Зеленський заявив, що Украї-
на впевнено йде до повноправного 
членства у Євросоюзі.

• Синоптики спрогнозували, 
коли в Україні вдарять перші за-
морозки: третя декада жовтня.

• У Раді хочуть жорстко штра-
фувати теле- і радіоканали за за-
перечення агресії РФ в ефірі.

• Польща оштрафувала «Газп-
ром» на 6 мільярдів євро через 
«Північний потік-2».

• «Є надія»: у ВООЗ дали опти-
містичний прогноз щодо вакцини 
від коронавірусу та зазначили, що 

Україна може отримати вакцину 
вже у 2021 році.

• Румунія запровадила тести 
на COVID-19 і 14-денний карантин 
для громадян України.

• У Нагірному Карабасі по-
новилися бойові дії.

• В Україні з'явилася мож-
ливість онлайн-реєстрації місця 
проживання дитини до 14 років.

• В Україні сповільнилося 
зростання цін, подорожчали най-
більше яйця і цукор.

• Верховний суд зобов'язав Зе-
ленського говорити українською 
під час виконання службових 
обов’язків.

• В Офісі Президента кажуть 
про можливу загрозу незалежнос-
ті України через події у Білорусі.

• Займають з ночі: ЗМІ пока-
зали черги за тестами на корона-
вірус у Києві.

• У Києві закінчуються місця 
для пацієнтів з COVID-19: зайняті 
вже понад 70% ліжок.

• В Україні відкривають тим-
часові шпиталі для хворих на 
COVID-19 – Степанов.

• Україна і Британія підписали 
угоду про стратегічне партнер-
ство.

• Усіх студентів КНУ імені 
Шевченка відправили на карантин 
через спалах COVID-19.

• Міністерство освіти і науки 
рекомендуватиме закладам освіти 
відправити учнів на канікули, а сту-
дентів на дистанційне навчання.
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На Чуднівщині троє 
неадекватних молодиків 
вчинили дебош та сутички 
з поліцейськими

9 жовтня у с. Бейзимівці виник конфлікт, 
що перейшов у бійку, між трьома місцевими 
жителями.

Під час роботи поліцейських сектору ре-
агування, які прибули на виклик про подію, 
неадекватні молодики накинулись на них. 
За цим фактом відкрито кримінальне про-
вадження, тривають слідчі дії, – повідомляє 
відділ комунікації поліції Житомирської 
області. Попередньо встановлено, що у дворі 
будинку на одній з вулиць між кількома 
односельчанами пізнього вечора виникла 
раптова суперечка, яка перейшла у сутичку

Власниця оселі зателефо-
нувала на «102», оскільки, за її 
словами, у дворі були агресивні 
парубки, які відмовлялись йти 
геть. Наряд групи реагування 
Чуднівського відділення, ви-
їхавши до села, застав на місці 
трьох хлопців з явними озна-
ками сп’яніння. На зауваження 
поліцейських щодо припинення 
дебошу і сутички ті відреагували 
ще більшою агресією і кинулись 
у бійку з правоохоронцями.

Також під час хуліганських 
дій був пошкоджений і служ-
бовий автомобіль. У результаті 
вказаних подій уночі були затри-
мані троє жителів с. Бейзимівки, 

2000, 1996 та 1995 років народження. Їхні дії 
кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 (погроза або на-
сильство щодо працівника правоохоронного 
органу) Кримінального кодексу України.

Після оголошення парубкам підозри 
вирішуватиметься питання про запобіж-
ний захід для них. Санкція статті, за якою 
ведеться досудове розслідування, передбачає 
відповідальність у вигляді обмеження або 
позбавлення волі терміном до 5 років. За 
результатами освідування парубків, про-
веденого у медичному закладі, усі троє 
перебували у стані алкогольного сп’яніння.

На Житомирщині 
контррозвідка СБУ викрила 
оборудку із держкоштами 
під час виконання 
оборонного замовлення 
бронетанковим заводом

Контррозвідники Служби безпеки 
України спільно зі слідчими Нацполіції під 
процесуальним керівництвом військової 
прокуратури Житомирського гарнізону 
викрили посадовців оборонного заводу на 
зловживаннях із державними коштами, що 
призвело до неякісного ремонту броньова-
ної техніки для українських Збройних сил.

Як повідомляє пресгрупа УСБ України 
в Житомирській області, за даними досудо-
вого слідства, матеріали для ремонту бойо-
вих машин у межах виконання Державного 
оборонного замовлення МО України були 
закуплені у приватного підприємства з Ки-
єва. При цьому, всупереч чинному законо-
давству, належного державного сертифіката 
якості товару не було надано.

За результатами хімічного досліджен-
ня встановлено, що придбана продукція 
не відповідає передбаченим Державним 
стандартом вимогам, що напряму впливає 
на якість зварювання броньованих частин 
корпусу техніки. За оцінками профіль-
них фахівців, це становить загрозу життю 
і здоров’ю екіпажу бойової машини.

Під час слідчих дій на держпідприємстві 
та за місцем реєстрації фірми-постачаль-

ника у Києві правоохоронці вилучили не-
якісний продукт для зварювання, відповідну 
технічну документацію, результати хімічних 
аналізів та інші матеріали, які можуть бути 
доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, 
розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, 
розтрата майна або заволодіння ним шля-
хом зловживання службовим становищем) 
Кримінального кодексу України, триває 
досудове розслідування.

Для недопущення подальшого нане-
сення шкоди обороноздатності України 
використання неякісного зварювального 
матеріалу на підприємстві припинено.

Пулинські поліцейські 
виявили нелегальний ліс 
у зупиненій за порушення 
ПДР вантажівці

У ніч на 10 жовтня у Пулинському ра-
йоні поліцейські зупинили автомобіль 
марки САЗ за порушення правил дорож-
нього руху.

У ході перевірки вантажівки право-
охоронці виявили в її кузові кілька кубо-
метрів необлікованого лісу. «Розпочато 
розслідування», – повідомляє відділ ко-
мунікації поліції Житомирської області. 
Транспортний засіб близько півночі за 
порушення правил дорожнього руху 
зупинили поліцейські роти Управління 

патрульної поліції в області на 186 км 
автодороги Київ – Чоп.

Піс час перевірки вмісту кузова пра-
воохоронці виявили близько чотирьох 
кубометрів необлікованої деревини ду-
бів.На місце події виїхала та працювала 
слідчо-оперативна група Пулинського 
відділення поліції. 22-річний керманич 
жодних документів, які могли б засвід-
чити облікованість деревини, надати 
правоохоронцям не зміг, як і пояснити 
її походження.

Відтак автомобіль разом з лісопродук-
цією правоохоронці вилучили до відді-
лення поліції. Нині слідчі з’ясовують усі 
причини й обставини події та готують 
клопотання до суду про накладення аре-
шту на вилучене.

За вказаним фактом розпочато кримі-
нальне провадження за ст. 246 (незаконна 
порубка або незаконне перевезення, збе-
рігання, збут лісу) ККУ. Законодавством 
подібні протиправні дії караються від 
штрафних санкцій і до 3 років позбав-
лення волі.

На Житомирщині  
поліція виявила незаконні 
посіви конопель

Поліцейські провели санкціонований 
обшук за місцем проживання 38-річного 
жителя смт Корнина. У результаті вилучили 
з домоволодіння чоловіка кілька десятків 
вже підсушених рослин коноплі та ще 53 
кущі, що росли на присадибній ділянці. 
Про це повідомляє відділ комунікації по-
ліції Житомирської області.

Про ймовірно незаконну діяльність 
чоловіка дільничному офіцеру поліції 

повідомили місцеві жителі. Відтак пра-
воохоронці провели санкціонований об-
шук за місцем проживання 38-річного 
чоловіка.

Як з’ясувалось, господар вирощував 
на присадибній ділянці поблизу бу-
динку рослини конопель. Поліцейські 
нарахували 53 кущі нарковрожаю. Ще 
41 рослину чоловік встиг зрізати та вже 
розпочав процес сушіння.

Слідчі вилучили все виявлене та на-
правили на експертне дослідження до 
Житомирського науково-дослідного екс-
пертно-криміналістичного центру МВС.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 309 
(незаконне виробництво, виготовлен-
ня, придбання, зберігання, перевезення 
чи пересилання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів 
без мети збуту) та ч. 1 ст. 310 (посів або 
вирощування снотворного маку чи ко-
нопель) КК України.

Чоловікові може загрожувати штраф 
від 1000 до 3000 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян або виправні 
роботи на строк до 2 років, або арешт на 
строк до шести місяців, або обмеження 
волі на строк до 5 років.
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Юристи системи БПД: 
щодня бути потрібним 
та корисним людям

Кожного зустріти, вислуха-
ти, допомогти сформулювати 
проблему. Проконсультувати 
та роз’яснити можливі механіз-
ми дій. Допомогти вразливим 
категоріям клієнтів відновити 
порушені права у суді. Усе це 
тримають на своїх плечах «ат-
ланти» системи – юристи центрів 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

Головна настанова для юрис-
тів системи БПД – орієнтація на 
клієнтів. Бути справді зацікавле-
ним у тому, щоб допомогти, а ще 
надати допомогу у такий спосіб, 
який найбільш зручний для кон-
кретної людини.

Кожний клієнт індивідуальний 
і має свої очікування. Він може 
переживати емоційне хвилю-
вання, тривогу і не розповідати 
про все відверто або ж несвідомо 
упускати певні моменти.

«На прохання клієнта прийом 
та консультацію можемо провести 
у кімнаті адвокатів, якщо потріб-
на приватність і він не готовий 
відверто говорити при інших 
клієнтах, що стоять у черзі», – ді-
литься особливостями прийому 
директор Новоград-Волинського 
місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової до-
помоги Петро Пелешок.

Процедура надання консуль-
тації досить проста. Працівник 
місцевого центру реєструє звер-
нення, вислуховує питання, озна-
йомлюється із документами.

Після цього юрист роз’яснює 
клієнту шляхи вирішення його 
проблеми. За потреби така кон-
сультація може бути письмовою. 
Інколи для повного вивчення 
питання та надання вичерпної 
відповіді клієнтам доводиться за-
лучати всіх спеціалістів центру 
чи працювати у неробочий час.

Основна складність у консуль-
туванні – часто відсутні докумен-
ти, які важливі та впливають на 
правильну оцінку ситуації. У тако-
му випадку клієнта просять при-
нести ці документи. За потреби 
юристи допомагають скласти різ-
ного роду заяви та скарги, з яких 
варто починати, коли клієнт хоче 
відновити свої порушені права.

Юристи системи БПД уповно-
важуються на здійснення пред-
ставництва інтересів клієнтів 
у суді у спорах, що виникають 
з трудових відносин, спорах 
щодо захисту соціальних прав, 
виборів та референдумів, у ма-
лозначних спорах, а також щодо 
представництва малолітніх чи 
неповнолітніх осіб та осіб, які 
визнані судом недієздатними 
чи дієздатність яких обмежена, 
або для складання документів 
процесуального характеру.

КОЛОНКА

Ботанічний сад реконструюють, 
але вхід і далі буде обмеженим

Марія Кравчук

У Житомирі продо-
вжують реконструю-
вати ботанічний сад 
Поліського національ-
ного університету.

Реконструкція передбачає 
ремонт вхідної частини, спуску 
та бокових алей ботанічного саду, 
вартість робіт складе більш як 
3 млн грн. Роботи планують за-
вершити у наступному році.

На сайті Prozorro 14 липня 
2020 року була оприлюднена 
інформація про реконструкцію 
частини огорожі та центральної 
алеї Ботанічного саду ЖНАЕУ на 
суму 3 383 932,80 грн. Аукціон від-
бувся 10 серпня. 28 серпня з ТОВ 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕФЕРЕНТ 
ЦЕНТР» був укладений договір 
на суму 3 363 776,46 грн.

Ректор Поліського націо-
нального університету Олег 
Скидан каже, що реконструкці-
єю ботанічного саду займаєть-
ся департамент регіонального 
розвитку Житомирської ОДА. 
Відреставрують вхід, спуск та 
дві бокові алеї.

«Всі питання йдуть через 
департамент регіонального роз-
витку Житомирської ОДА, саме 
вони оголошували тендер на до-
кументацію і також на проведення 
самих робіт.

Тендер був проведений на 
більш ніж 3 млн грн, але ре-
альне фінансування цього року 
буде приблизно на суму 1 млн 
200 тис. грн. Якщо у наступному 
році продовжиться фінансуван-
ня, то матимемо змогу закінчити 
всі роботи.

Зараз продовжуються роботи: 
кладуть тротуарну плитку. Скіль-
ки ще це займе часу, на жаль, не 
зможу сказати, ми це не контро-
люємо. Ми лише стежимо за якіс-
ним проведенням робіт, рештою 
питань займається департамент.

Реконструювати будуть лише 
вхід у ботанічний сад, спуск, дві бо-
кові алеї», – розповів Олег Скидан.

На своїй сторінці у фейсбуку 
ректор Поліського національного 
університету Олег Скидан напи-
сав: «За сприяння Житомирської 
облдержадміністрації та Жито-
мирської обласної ради розпочато 
другий етап реконструкції – Бо-
танічного саду Поліського націо-
нального університету».

Наразі у ботанічний сад об-
межений вільний доступ усіх ба-
жаючих через акти вандалізму, 
проводяться лише групові екс-
курсії. Під постом ректора жи-
томиряни почали обурюватися 
з цього приводу:

«Це так чудово, хотілось, щоб 
за сприяння обласної ради від-
крили доступ житомирянам у цей 
парк. Це маленька Швейцарія, яка 
не має права бути закритою для 
містян, а міська влада має забезпе-
чити відеонагляд і муніципальну 

охорону для даного об’єкта», – на-
голошує Ігор.

«У Києві всі ботанічні сади від-
криті для відвідувачів. Розгляньте 
можливість платного входу за сим-
волічну суму, і буде на прибиран-
ня і охорону», – пише Олександр.

«А коли можна буде відвідува-
ти? Чи й далі доступу не буде?» – 
цікавиться житомирянка Руслана.

«Живеш все життя поруч 
з Польовою, а був лише 1 раз 
(в ботанічному саду – авт.), і то у 5 
класі. Зробіть, будь ласка, платний 
вхід», – пише Андрій.

«Ну так, звичайно, будуть. 
Смішно. Ми через це вже про-
ходили. Пару днів – і все. У нас 
все закрито під сімома замками. 
І там була хороша алея, нормаль-
на. Люди ж готові платити за те, 
щоб погуляти, посидіти на лавці. 
У чому проблема? Якщо дитина 
шишку, що впала, візьме? Мож-
ливо, краще було б дорогу біля 
ботанічного зробити?» – обурю-
ється Олена.

«А народ пускати будуть?» – за-
питує Марина. На що Олег Ски-
дан відповідає: «Будуть. Але в ре-
гламентованому порядку».

Наразі у ботанічний сад об-
межили вільний доступ усіх бажа-
ючих через акти вандалізму. Олег 
Скидан розповідає, що проводять 
лише групові екскурсії: «Ботаніч-
ний сад має державне значення. 
Є положення про ботанічні сади, 
затверджене Міністерством еко-
логії, яким передбачено, що вся 
територія ботанічного саду ді-
литься на наукову, дослідницьку, 

господарську, екскурсійну і т. д. 
Згідно з положенням дозволяють-
ся тільки організовані екскурсії.

Ботанічний сад у нашому місті 
існує з 1933 року, там вже десяток 
років нічого не робилося, і тільки 
останні роки ми наводимо там лад.

Це не парк. Там дуже багато 
трав’яної рослинності, там до-
слідні ділянки, є рослини, які 
постійно знищуються навіть у за-
критому режимі. Вандали про-
никають з різних місць, знищують 
огороджувальні конструкції, рос-
линність, виламують саджанці, 
дерева, трав̀ янисту рослинність.

Ми неодноразово спілкува-
лися з міською владою з цього 
приводу. Якщо буде додаткове 
фінансування на охорону та ві-
деоспостереження, то ми не ви-
ключаємо можливості відкрити 
двері для охочих. Зараз там пра-
цює лише один охоронець, який 
не в змозі контролювати всі 12 га 
території.

Всі кошти, що зараз виділя-
ються на утримання ботанічного 
саду, – це все кошти нашого універ-
ситету. Якщо ми хочемо, щоб сад 
був більш доступним, нам потріб-
на підтримка для забезпечення 
надійної охорони», – наголошує 
ректор Поліського національного 
університету.

Хочеться нагадати, що ботаніч-
ний сад Поліського національного 
університету має загальнодер-
жавне значення. Його колекція 
налічує близько 200 видів кущів 
і дерев та 750 видів трав’янистих 
рослин.
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Іван МАРТИНЧУК – 
кандидат на посаду Житомирського міського голови
Моя стратегія базується на наступних пріоритетах:
1. Реальна відповідальність влади перед громадою за цільове ви-
користання бюджетних коштів;
2. Розвиток підприємництва, інвестицій та розумні місцеві податки;
3. Порядок у сфері ЖКГ, дорожньої інфраструктури та транспорту;
4. Екологія міста та охорона здоров’я;
5. Заходи з енергозбереження;
6. Забезпечення гарантованої соціальної політики територіальної 
громади.
7. Комфортне середовище та сучасне дозвілля громадян.

ЗІ СВЯТАМИ ВАС,  
ЛЮДИ СИЛИ І ЧЕСТІ!  
Шановні полісяни!

Щиро, урочисто і сердечно 
вітаємо вас із величним святом 
українського народу і всього хрис-
тиянського світу – Покровою Пре-
святої Богородиці. Саме у цей день, 
коли Божа Мати оповила своїм 
покровом православний люд, ми 
найчастіше згадуємо про славних, 

мужніх, сильних і мудрих на-
ших пращурів. Тих, хто Силою 
своєї Честі зберігав і множив 
нашу наснагу до життя, наш 
супротив злу і насиллю, нашу 
віру у наші перемоги.

Саме на день Покрови на-
родилося українське лицар-
ство –  козацтво. Саме у цей 
день величного всенародного 
свята українці відзначають 
і День захисника Вітчизни, 
споріднюючи наші благородні 
устремління до волі, свободи та 
незалежності із покровительством 
Пресвятої Богородиці.

З нагоди найвеличнішого для 
нашого народу і нашої країни свята 
зичимо вам миру, любові і злагоди, 
честі і благодаті, міцного козацького 
здоров’я і сили духу, аби подолати усі 
негаразди, кризи і пандемії. Бажаємо 
кожному із вас, усім вашим родинам 
душевного тепла і затишку. Споді-
ваємось на нашу Заступницю, згаду-
ємо і сповідуємо найперші людські 
чесноти. Усіх і найбільших життєвих 

гараздів у ваші сім’ї і у ваші домівки. 
І нехай вам щастить!

З повагою
Голова

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  
«СИЛА І ЧЕСТЬ»

Ігор СМЕШКО,
Житомирська обласна організація

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  
«СИЛА І ЧЕСТЬ»

кандидат на посаду Житомир-
ського міського голови

Іван МАРТИНЧУК

В Україну йде аномальна 
зима: синоптики 
попереджають про 
бабине літо у грудні

Крижані дощі 
та відлиги роз-
гойдають нерви 
українців.

Синоптики взимку 
2020–2021 року обіцяють 
в Україні теплу погоду 
з нетривалими періодами 
морозів. Так, збережуться 
тенденції минулих років: 
скорочення тривалості 
зими і можливі крижані 
дощі. Про це розповідається 
в матеріалі сайту «Znaj.ua».

Зокрема, синоптик Те-
тяна Адаменко підкреслила, що є ймо-
вірність, що зима буде безсніжною, як 
і минулого року, але також є ймовірність 
того, що в зимовий період будуть дощі. На 
її думку, це не найгірший варіант, оскільки 
Україна зараз страждає від посухи.

Також синоптики попереджають, 
що взимку буде мало снігу, проте варто 
готуватися до крижаних дощів, відлиг 
і невеликих морозів: «відлиги і невеликі 

морози, крижані дощі будуть змінювати 
один одного», – зазначила синоптик.

Народний синоптик Володимир Дер-
кач передбачає плюсову температуру 
навіть вночі у грудні і прихід холодів 
тільки після Дня святого Миколая. Він 
назвав таку аномально теплу погоду 
«зимовим бабиним літом». А ось перед 
самим Новим роком очікуються маленькі 
заморозки і сніг.



11 Середа, 14 жовтня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Акцент тижня

Очільник міста Сухомлин б’ється с жінками,  
але продовжує відкрите лобіювання інтересів  
АЗС UPG по проспекту Незалежності, 29

Руслан Мороз,  
      Марія Кравчук

У понеділок, 12 жовтня 
2020 року, на засіданні ви-
конкому міський голова 
Житомиру Сергій Сухом-
лин побився з жінками – 
жительками мікрорайону 
«Міськмолзавод».

Причина – явне і відкрите лобіювання 
мером інтересів АЗС UPG по проспекту 
Незалежності, 29, будівництво якої суд 
визнав незаконним. Люди прийшли за-
питати, чому мер не виконує рішення 
судів і не підписує рішення сесії місь-
кради щодо АЗС та розслідування дій 
чиновників міськради.

Мова йде про прийняте на сесії Жито-
мирської міської ради ще 2 вересня 2020 
року рішення звернутися до правоохорон-
них органів з рекомендацією порушити 
кримінальну справу за фактом незаконно 
виданих посадовими особами міської ради 
містобудівних умов і дозволів для АЗС UPG. 
Тоді «за» проголосували 25 депутатів, але 
Сергій Сухомлин просто заблокував це 
рішення.

Вже на сесії 9 жовтня 2020 року у відпо-
відь на запитання одного з депутатів щодо 
долі даного рішення Сергій Сухомлин за-
явив, що це рішення не підписав досі і не 
збирається цього робити, тому що, на його 
думку, 31 серпня робоча група не засідала 
і ніяких рішень не приймала».

Ось тому у понеділок члени робочої 
групи з будівництва АЗС прийшли на засі-
дання виконавчого комітету, щоб запитати, 
чому так відбувається.

В чому суть?
31 серпня 2020 року у міськвиконкомі 

відбулося засідання робочої групи з пи-
тання АЗС UPG, на якому було прийнято 
рішення направити офіційне звернення 
в поліцію «Про порушення кримінальної 
справи проти посадових осіб міської ради 
за незаконну видачу містобудівних умов 
для АЗС UPG».

Це засідання дійсно було, і на ньому 
насправді вирішили звернутися в по-
ліцію, щоб порушити кримінальну 
справу стосовно співробітників міської 
ради, адже документи на будівництво 
АЗС були видані незаконно, і це визнав 
суд. Той факт, що група дійсно засідала, 
можуть підтвердити безліч свідків – всі 
члени робочої групи, співробітники 
організаційного відділу міськради, гро-
мадські активісти, які були присутні 
на засіданні.

Протокол засідання від 31 серпня 2020 
року також було своєчасно надано в органі-
заційний відділ міськради. І вже 2 вересня 
2020 року на сесії міської ради депутати 
більшістю голосів підтримали це звернення: 
«за» проголосували 25 депутатів.

Що ж робить  
Сергій Сухомлин?

Спочатку він блокує підписання про-
токолу робочої групи, він є, але не підпи-
саний. Але навіть не це важливо. Потім 
Сергій Сухомлин не підписує рішення 
сесії, фактично одноосібно заблокувавши 
його. Відзначимо, що непідписання рішень 
сесії – пряме порушення закону, оскільки 
згідно зі статтею 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування», міський голова 
зобов'язаний підписувати рішення міської 
ради, і ніяких винятків з цього правила 
або підстав не підписувати такі рішення 
у мера немає.

●� Чинний депутат Житомир-
ської міської ради Роман Гуртовен-
ко у соціальній мережі Facebook до-
сить різко прокоментував ці події:

«Відносно того, що 09.10.2020 року під 
час сесії міської ради на моє запитання 
про долю рішення від 02.09.2020 року про 
направлення звернення до поліції про 
порушення кримінальної справи проти 
посадових осіб міської ради за незаконну ви-
дачу містобудівних умов для АЗС Юпіджі, 
Сухомлин С. І. відповів, що він це рішення 
не підписав досі та не збирається цього 
робити, оскільки, на його думку, 31.08.2020 
року робоча група, у якій я брав участь, не 
засідала і ніякі рішення не приймала.

Просто відмінна відмазка і блискавич-
на брехня! Я давно зрозумів, що у міській 
раді серед депутатів і посадових осіб існує 
потужна група підтримки незаконного 
будівництва АЗС на проспекті Незалеж-
ності, 29, яка прикриває один одного та 
чинить тотальний правовий безпрєдєл, 
порушуючи всі можливі закони (що, до 
речі, встановлено рішеннями судів), однак 
міський голова виказав, що він очолює дану 
групу та підтримує злочинців.

Я поясню, що у відповідності до ст. 42 
Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня», міський голова зобов’язаний підпису-
вати рішення міської ради. У законодавстві 
України не передбачено жодних виключень 
із цього правила і жодної підстави не під-
писувати міським головою рішення сесії.

Зараз я звертаюся публічно до місь-
кого голови. Сергію Івановичу, скажіть, 
будь ласка, заявляючи публічно на засі-
данні сесії про те, що я ввів в оману сесію 
02.09.2020 року відносно того, що 31.08.2020 
року робоча група ухвалила рішення, чи 
враховуєте ви, що є письмові матеріали 
(секретар робочої групи Наталія Павловська 
надала в оргвідділ відповідний протокол 
від 31.08.2020 року), що є свідки – усі члени 
робочої групи, працівники оргвідділу ради 
та громадські активісти, які були присутні-
ми на засіданні. Олександр Величко, хоча 
і підписав протокол пізніше (він не був при-
сутнім 31.08.2020 року і приймав рішення 
дистанційно, що не заборонено чинним 
законодавством), також є свідком цього. 
ВИ свідомо брешете, чи ВАС ввели в ома-
ну ВАШІ шістки? Я закликаю припинити 
маніпуляції і припинити крити ВАШИХ 
підлеглих! Також запитую: чи готові ВИ 

в межах розслідування правоохоронними 
органами підтвердити свою брехню, а за-
одно щоб правоохоронні органи розгляну-
ли питання зловживання ВАМИ владою 
і службовим становищем?»

Нагадуємо, що конфлікт розпалювався 
і раніше, але на 2-му пленарному засіданні 
72-ї сесії Житомирської міської ради VІІ 
скликання 9 жовтня 2020 року очільник 
міста Сергій Сухомлин створив умови, 
щоб вогнище конфлікту перейшло будь-
яку межу.

«Ще 26 грудня 2019 року відбулися гро-
мадські слухання, які мали розглянутися 
в 30-денний термін, це обов’язкова норма 
відповідно до статуту. На сьогодні ми вже 
маємо 300 днів, як ці пропозиції громад-
ських слухань не були розглянути жодним 
чином. Звісно, ми вже подали позов проти 
міської ради, на два засідання представни-
ки міської ради не з’явилися. На третьому 
засіданні добре пояснилося юридичному 
департаменту, як це потрібно зробити, що 
потрібно запросити до виступу ініціатора 
виступу громадських слухань. Але мало 
того, що й проєкт рішення, який виставляв-
ся, вони не оприлюднили на сайті міської 
ради, не оголосили жодних рекомендацій, 
просто проігнорували все і знову ж таки не 
проголосували за невідомий проєкт рішень. 
І взагалі, що це у нас відбувається: міський 
голова не виконує рішення судів, не вико-
нує рішень громадських слухань, не надає 
право на виступ, яке передбачено законом, 
так ще й не підписує рішення міської ради 
щодо знесення цього об’єкта. Це просто 
нонсенс. Це не міський голова», – коментує 
події юрист, який постійно представляє 
інтереси громади міста.

Доводиться констатувати факт, що бу-
дівництво АЗС визнано рішеннями судів 
незаконним, а дії працівників департаменту 
містобудування рішенням судів, окремими 
ухвалами визнані протиправними, такими, 
що порушують закон. Жодну особу не було 
покарано чи притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності. Рішення судів, рішення 
громадських слухань не враховуються і не 
розглядаються міською радою, органом 
представницького типу місцевого самовря-
дування. Це пряме порушення Конституції, 

порушення статуту ОТГ, який є основним 
локальним документом нашого міста. Тобто 
міський голова не звертає увагу на норми 
законодавства, на права та інтереси містян.

«Вже 20-го числа цього місяця буде 
розглядатися справа по суті, де є відео-
записи про те, що директор юридичного 
департаменту виступав та всім вказував 
на гарантії розгляду цих громадських 
слухань, законності дотримання законо-
давства, прав та інтересів всіх учасників 
цих слухань. Натомість ми бачимо повне 
порушення цих прав та інтересів, ми ба-
чимо, що міська рада повністю на стороні 
АЗС. Коли міський голова стверджував, 
що він не має жодного відношення до 
цієї АЗС, то він навіть рішення міської 
ради про подання позову на знесення не 
підписав», – наголошує юрист.

Представники громади, зокрема жи-
телі району біля АЗС по проспекту Неза-
лежності, 29 вважають: «Сергій Сухомлин 
відмовився підписувати дану постанову, 
пояснюючи це тим, що ніби всіх депутатів 
ввели в оману. Такі дії міського голови 
вказують на те, що він є ініціатором зло-
чинних схем у галузі будівництва. Саме 
будівництво UPG стосується Сухомли-
на, Блажиєвського та інших посадовців, 
і він просто їх прикриває, не підписуючи 
рішення міської ради. Взагалі не зрозу-
міло, хто надав повноваження міському 
голові не підписувати рішення представ-
ницького органу, який є представником 
територіальної громади. Тобто ця осо-
ба – Сухомлин – порушує законодавство, 
такій особі місце за гратами».

До речі, зараз з інсайдерських джерел 
у міськраді стало відомо, що міськрадою 
вперто поширюються чутки про те, що 
нібито Сергій Сухомлин вже зустрічався 
з Володимиром Петренком і намагався 
повернути йому всю суму матеріального 
заохочення за вирішення питання по АЗС 
UPG. Також злі язики стверджують, що 
сума компенсації від Сергія Сухомлина 
Володимиру Петренку перевищила розмір 
початкового внеску втричі, але Володимир 
відмовився від грошей. Підкреслимо, що 
ця інформація поки що є тільки чутками 
та офіційно не підтверджена.



12 Середа, 14 жовтня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Тема номера

Як лікують від COVID-19  
на Житомирщині, або  
Куди поділися гроші?

Руслан Мороз,  
     Тарас Боросовський

Жахливі умови пе-
ребування в лікарнях 
Житомирщини та 
взагалі України вра-
жають будь-кого, але 
при цьому офіційно 
нас запевняють, що 
«реформа нам потріб-
на і далі». Так куди 
поділися гроші, які 
були виділені на бо-
ротьбу з пандемією? 
Хто отримав дивіден-
ди з «реформи» в ме-
дицині?

Як повідомляє низка жито-
мирських ЗМІ, після двох масо-
вих свят під патронатом мерії – 
у Житомирі сплеск поширення 
COVID-19. Це підтвердив сам 
міський голова Житомира Сер-
гій Сухомлин. В інтерв’ю онлайн-
виданню «Обозреватель» він, 
зокрема, сказав: «Іде зростання. 
Якщо у нас було 20, зараз – 30–35 
хворих на день. Це також велика 
проблема…». Варто згадати, що 
5 вересня 2020 року міська влада 
провела День житомирян, під 
час якого на Михайлівській спо-
стерігалося скупчення людей без 
захисних масок. А вже 26 вересня 
2020 року у Житомирі пройшло 
ще одне масове свято – «День фіт-
несу», на яке мерія зігнала дітей 

і теж без захисних масок. Багато 
хто вважає, що такі події є не-
прямою агітацією за діючу міську 
владу – і саме тому отримали від 
неї «зелене світло».

У  с о ц і а л ь н і й  м е р е ж і 
Facebook ми можемо побачи-
ти жахіття в приймальному 
відділенні Коростишівської 
центральної районної лікарні.

Дописувачка Facebook Ма-
рина Мальована з сумом скар-
житься:

«COVID, не знаю, що страш-
ніше – хворіти ним чи лікувати-
ся в таких умовах. Пост відчаю! 
Ось вам і передвиборча агітація! 
Як можна лікувати людину від 
пневмонії в умовах плісняви та 
вологого матрацу! А найголо-
вніше, що навіть лікар мене ще 
й в очі не бачив! Збити темпера-
туру – будь-ласка, повний ігнор! 
Чесно скажу вам – страшно, ще 
й вдома залишила 4-річного 
сина, і серце розривається, а ще 
й «стіни лікують!»

Дійсно, житомирянам треба 
ще молити Бога, щоб не сталося, 
як у Шепетівці. На фото, яке ви 
можете побачити, лікар-анестезі-
олог Олег Довгань несе на плечах 
40-кілограмовий кисневий балон, 
медсестри штовхають хворого на 
коронавірус на інвалідній колясці 
та несуть його речі. У лікарні під-
твердили справжність фотогра-
фій і наявність такої проблеми, 
проте від коментаря відмовилися. 
Зі свого боку глава Національної 
медичної палати України Сергій 
Кравченко повідомив, що медики 
поставлені у важкі умови через 
нестачу фінансування. Бракує 
навіть засобів захисту.

Щодня ми бачимо та чуємо 
пресбрифінги міністра охорони 

здоров’я України Максима Сте-
панова про ситуацію щодо бо-
ротьби з пандемією. Але замість 
гордості за нашу медицину після 
реформи інколи бере за душу 
злість, інколи лють.

Нещодавно, а саме 29 вересня, 
дописувачка Facebook житоми-
рянка Інна Городецька в своєму 
посту розповіла власну, вже зви-
чайну жахливу історію. При при-
йомі хворого з симптомами, які 
схожі на інсульт, його залишили 
просто неба, поки не отримали 
результатів тесту. Допомогу хво-
рому почали надавати тільки 
після цього.

«…В інфекційне відділення – 
людину, яку привезли з симп-
томами інсульту! Я приїхала 
пізніше до цього відділення 
і побачила моторошну картину. 
Мій брат після усіх маніпуля-
цій, які з ним провели, з темпе-
ратурою лежить на каталці на 
вулиці, бо перевезли на прийом 
до інфекційного відділення, 
а там черга…».

Житомирянка Таїса Вигов-
ська розповіла власну історію 
боротьби з COVID-19 на Жито-
мирщині: «Мою маму після двох 
тижнів лікування від лакунарної 
ангіни амбулаторно у смт Романів 
Житомирської області привезли 
швидкою в жахливому стані до 
Чуднівської ЦРЛ в інфекційне від-
ділення. З підозрою на COVID-19.

Звичайно, спочатку був шок 
і дикий страх. Злість від того, що 
у Романові сімейний лікар довів 
до такого стану («привіт» вам, 
Романівська ЦРЛ, теж). Нерозу-
міння, як два тижні лікували всю 
родину від ускладнень і жодного 
разу навіть рентген-знімок не зро-
били… А після госпіталізації – 
тести не зробили іншим членам 
родини, які контактували з ма-
мою щодня. На жаль, для бабусі 
це стало вироком, і вона «згоріла» 
від вірусу за декілька днів».

Таїса Виговська згадала та-
кож про публікацію постів про 
те, що лікування від COVID-19 
на 100% фінансується державою. 
Так стверджував міністр охорони 
здоров’я України Максим Степа-
нов.

Знову сумна розповідь Таїси: 
«У перший же день мені запро-
понували здати мамі аналіз на 
D-димер та Interleukin 6 у при-
ватній лабораторії Житомира, що 
в суботу 26.09 вранці я і зробила. 
Розумію, що медицина не доско-

нала, особливо обмежені її лабо-
раторні можливості в маленьких 
райцентрах. Показник виявився 
надто високий (при нормі 7 він 
був 41).

У суботу ввечері лікар-інфек-
ціоніст по телефону сказала, що 
мамі потрібен препарат тоцилі-
зумаб (або актемра). Вона ж мені 
озвучує ціну – 24000 грн, і лише го-
тівкою. Запропонувала допомогти 
із закупівлями юридично – лікар 
«з'їжджає», що ціни на нього на 
українському ринку немає. «Лише 
за готівку», «так всі до Вас купу-
вали»…

Весь цей час всі ліки я купую 
у місцевій аптеці. Причому навіть 
з інфекційним набором. ПЛР-тест 
зданий, але результатів ще немає. 
Лікуємося з підозрою у середньо-
важкому стані (на кисневому апа-
раті) і за свій кошт.

Чомусь фраза «лише за готів-
ку» мене зачепила більше навіть, 
ніж сама озвучена вартість пре-
парату. І почалися пошуки аль-
тернативи і правди».

Даний препарат актемра 
входить до протоколу лікування. 
У системі Прозорро станом на 
27.09.2020 року є 132 закупівлі. 
Ціна його в середньому 10100 за 
флакон. І він має закуповуватися 
(і закуповувався!!!) за державні 
кошти!

У неділю, 27.09, Таїса зверну-
лася до депутатів Житомирської 
обласної ради. За дві години вже 
була отримана відповідь, що пре-
парат є в Чуднівській ЦРЛ, а голо-
вний лікар стверджував, що до 

нього ніхто не звертався і пацієнт-
ці призначення цього препарату 
не було.

Моніторинг закупівель 
Чуднівської ЦРЛ

Промоніторивши закупівлі 
Чуднівської ЦРЛ, дійсно можна 
знайти дану закупівлю.

Протягом 28–29 вересня наша 
героїня слідкувала за закупівлями 
лікарні на Прозорро. І знаєте, що 
цікаво? Лікарня закуповувала над-
швидким темпом все, що стосува-
лося COVID: ліки, комбінезони, 
деталі до кисневого апарату тощо 
(до речі, кожен з вас і сам може за 
цим прослідкувати на Прозорро 
за кодом ЄДРПОУ лікарні 01991961 
або за посиланням).

Тоді мамі Таїси препарат ак-
темра видали. І коштів більше не 
взяли на ліки з протоколу. Проте 
препарат видали лише їй! Всі інші 
сусідки по палаті та пацієнти ін-
фекційного відділення Чуднівської 
ЦРЛ ліки і надалі купували (і ку-
пують). Одна з них поділилася, 
що купила препарат за 30 000 грн. 
Син іншої при виписці сказав, що 
препарат не купували, але щодня 
витрачали по 800 грн на лікуван-
ня. А лікар наголосила, що для 
мами Таїси препарат г оловний 
лікар знайшов у іншому районі.

Складається враження, що 
працівники Житомирського об-
ласного департаменту охорони 
здоров’я та органів прокуратури 
Житомирської області або самі 
в схемі, або її «кришують»! А ось 

Блог від Transparency International 
«TRACKING THE TRILLIONS: 6-MONTH 
CHECKUP ON IMF’S COVID-19 EMERGENCY 
AID» стверджує: «Пандемія COVID-19 поси-
лила економічну нерівність країн ще біль-
ше. Зараз існує ризик, що гроші, які направ-
лені на допомогу постраждалим, підуть на 
інші потреби. Це може відбуватися й неле-
гальним шляхом, що ще більше посилить 
корупцію». Тобто чим більше і активніше 
боротися з COVID-19, тим більше крадуть  
і зростає корупція».
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власне схема проста абсолютно. 
Препарат закуповувався за дер-
жавні кошти і реалізовувався 
пацієнтам за готівку.

Фахівці радять найбільш 
дієві і швидкі способи 
перевірки:

– берете всі карти хворих 
у лікарні, що перехворіли на 
COVID-19;

– робите опитування їх (а точ-
ніше надання показів під прото-
кол) про купівлю препаратів при 
стаціонарному лікуванні;

– потім звіряєте їх зі списа-
ними лікарнею препаратами, за-
купленими за кошти державної 
субвенції.

За словами хворих, які мали 
неприємний досвід перебування 
у Чуднівській ЦРЛ, приміщення 
інфекційного відділення в ава-
рійному стані. Воно потребує 
величезних вкладень з боку 
держави. І в той же час у смт 
Романів простоює добудоване 
і введене в експлуатацію при-
міщення 5-поверхової лікарні. 
Чому не раціоналізувати час та 
кошти і не підписати контракт 
на інфекційне лікування з НСЗУ 
у Романові? Невигідно? Кошти не 
буде як відмити?

Але на звичайних людей, для 
яких ті 30 000 грн можуть стати 
непідйомною сумою і смертним 
вироком, більшості чиновників 
начхати…

З початку цього року, коли 
пандемія тільки з’являлася на 
обрії, було визначено 7 опорних 
лікарень для лікування хворих 
з COVID-19. Потім, коли стало 
зрозуміло, що цього занадто 
мало, вийшло нове розпоря-
дження Віктора Ляшка, головного 
державного санітарного лікаря 
України, № 7 від 27.03.2020 року, 
де у Житомирській області визна-
чено 12 опорних лікарень для гос-
піталізації пацієнтів з COVID-19. 
Але договір про надання первин-
ної допомоги при COVID-19 укла-
дений майже зі всіма медичними 
закладами Житомирської облас-
ті! Про це свідчать дані на сайті 
Національної служби здоров’я 
України.

Також наголошувалось, що 
перелік лікарень сформований 
для госпіталізації пацієнтів, стан 
яких погіршується. Пацієнти, які 
відчувають симптоми COVID-19, 
не можуть звертатися самостійно 

до цих закладів охорони здоров’я. 
Це може загрожувати їхньому 
здоров’ю. При виявленні симпто-
мів COVID-19 пацієнтам потрібно 
зателефонувати своєму сімей-
ному лікарю. А при наявності 
важких симптомів – температу-
ра вище 38, яка не збивається, та 
утруднене дихання – дзвонити 
до 103. Насправді це не зовсім 
так. З власного досвіду у тому ж 
Чуднівському районі можемо 
свідчити, що хворі на COVID-19 
частіше дістаються лікарні самі – 
цей випадок стався тиждень тому.

На даний час можна поба-
чити інформацію про лікарні 
та рівень їхньої оснащеності на 
новому дешборді НСЗУ. Зараз вже 
зазначено, що лікування хворих 
на COVID-19 у Житомирській об-
ласті забезпечують 14 медичних 
закладів.

Моніторинг антиковідних 
препаратів у лікарнях 
Житомирської області

Ми промоніторили наявність 
антиковідних препаратів в да-
них лікарнях та наявність взагалі 
ліків, які відповідно до Наказу 
МОЗ України «Про затвердження 
номенклатури лікарських засобів 
та медичних виробів, що заку-

повуватимуться за напрямами 
використання бюджетних коштів 
у 2020 році за бюджетними про-
грамами КПКВК 2301400 «За-
безпечення медичних заходів 
окремих державних програм 
та комплексних заходів про-
грамного характеру», КПКВК 
2301040 «Громадське здоров'я та 
заходи боротьби з епідеміями» 
від 28.12.2019 року № 2711 по-
винні були закуповуватися за 
державний кошт.

На сайті МОЗ також зазна-
чено, що вперше на закупівлю 
ліків та медвиробів на центра-
лізованому рівні додатково виді-
лено 3,2 млрд грн. Таким чином, 
загальний бюджет на закупівлі 
лікарських засобів та медичних 
виробів у 2020 році складатиме 
близько 9,7 млрд грн, що є ре-
кордною сумою на закупівлю 
ліків для громадян України. 
Очікувалось, що цих коштів 
разом зі зниженням цін на ряд 
препаратів вистачить на забезпе-
чення практично повної потреби 
за усіма 38 напрямами.

Вперше при формуванні 
переліку закупівель на 2020 рік 

команда Міністерства охорони 
здоров’я України використовува-
ла методи оцінки медичних тех-
нологій (ОМТ або НТА – health 
technology assesment) із залу-
ченням фахівців Департаменту 
оцінки медичних технологій 
Державного експертного центру 
МОЗ України.

Думка фахівців  
у галузі закупівель  
та лікарів-практиків

Ми проконсультувалися 
с фахівцями у галузі закупівель 
щодо закупівель саме медичних 
препаратів і потім звернулися до 
лікарів-практиків.

Перше, на що звернули увагу 
самі лікарі-практики, це наяв-
ність пакетів від Служби здоров’я 
України, які були закуплені за 
відсутністю передбаченого за-
безпечення ліками взагалі. Це 
насамперед стосується деяких 
установ госпітального типу для 
ветеранів. Тобто ліки потрібно 
придбати самим пацієнтам. До 
речі, стосовно цього неодноразо-
во зверталися головні лікарі до 
представників МОЗ під час бага-
тьох зустрічей на Житомирщині. 
Аналогічна ситуація з лікарня-
ми для хворих на туберкульоз 
та з психічними розладами. 
Стаціонари таких закладів не 
мають достатньої кількості ліків 
для лікування. Звертаючи увагу 
на високу ціну такого лікування, 
його на сьогодні дозволити собі 
навіть пересічний громадянин 
із середнім доходом не в змозі. 
Ліки коштують набагато більше 
за середню зарплату по Жито-
мирській області.

Майже всі опитані пацієнти 
онкодиспансеру також купували 
дорогі препарати самостійно. 
При цьому знову дуже часто лі-
карі «допомагали» у придбанні 
необхідних ліків. Але це вже 
питання до правоохоронних 
органів.

Щодо моніторингу протико-
відних препаратів, то наші кон-
сультанти з України та з-за кор-
дону трохи розійшлися в думці 
стосовно ефективності закупле-
них препаратів та методів їх за-
стосування. Так один з провідних 
закордонних фахівців, з яким 
ми спілкувалися за допомогою 
інтернету, звернув увагу на за-
купівлю частини препаратів, 
які є в українському переліку, 
але не застосовуються в інших 
державах через відсутність саме 
доказової бази, тобто вважаються 
неефективними.

Щодо Чуднівській ЦРЛ, то 
наші експерти не змогли надати 
однозначну відповідь, адже на 
сайті є повідомлення, що лікар-
ня не оновлювала власні дані по 
ліках більше 90 днів. Тобто керів-
ництво лікарні проігнорувало 
вимоги чинного законодавства.

Але, аналізуючи дані на сайті 
закупівель, ми можемо констату-
вати, що на закупівлю згаданого 
препарату актемра неодноразово 
Чуднівською центральною ра-

йонною лікарнею виділялися 
кошти і ці ліки були закуплені. 
Так, 30.06.2020 року відбулася за-
купівля на суму 20393,44 грн, вже 
30.07.2020 року закупівля склала 
12 225,90 грн, а 08.09.2020 року на 
закупівлю препарату актемра 
витрачено 203 934,40 грн.

Але при наявності зазначеної 
кількості хворих на COVID-19 
у Чудновському районі вказаної 
кількості явно недостатньо. Тобто 
всі заяви очільників управління 
охорони здоров’я ЖОДА щодо 
безкоштовного лікування не ви-
тримують елементарної пере-
вірки статистичними даними.

Якщо станом на 13 жовтня 
2020 року обласний лабора-
торний центр повідомляє про 
те, що на Житомирщині за-
фіксовано 8661 випадок коро-
навірусної хвороби COVID-19, 
то це автоматично означає не-
відповідність коштів, що виді-
ляються на лікування, кількості 
хворих. Такої саме думки при-
тримуються всі наші експерти, 
що в Україні, що за кордоном. 
На сайті https://covid19.gov.ua/
analitichni-paneli-dashbordy є 
так званий набір аналітичних 
даних. Але в більшості там 
зазначена потреба у засобах 
індивідуального захисту, а не 
забезпеченість ліками. Тому 
знову доходимо висновку, що 
тягар придбання ліків лягає на 
пацієнта, а не на державу, як по-
стійно зазначають всі представ-
ники охорони здоров’я. Можна 
лише констатувати, що україн-
ська медицина не може відпо-
відати на глобальні виклики: 
та медична реформа, яку було 
впроваджено за останні роки, її 
остаточно зруйнувала.

Як стало відомо з повідо-
млення МОЗ, міністр охорони 
здоров’я дав доручення НСЗУ 
у стислі терміни надіслати по-
вторно сімейним лікарям на 
електронні скриньки стандарт 
надання медичної допомоги 
пацієнтам з COVID-19 та про-

токол лікування. Тобто з початку 
року, коли почалася пандемія, 
протокол не надсилався або був 
змінений кілька разів. До того ж 
міністр констатував, що сімейні 
лікарі замість адекватної терапії 
починають лікування ліками, які 
можуть нашкодити хворому та 
ускладнити перебіг хвороби.

«Закликаю лікарів дотри-
муватися стандарту лікування 
пацієнтів з коронавірусною 
хворобою. Він зроблений у дуже 
зручному форматі і розміщений 
на сайті МОЗ. Це дуже важли-
во, бо, на жаль, часто пацієнтам 
з підозрою на коронавірусну 
хворобу сімейні лікарі почина-
ють призначати одразу декілька 
антибіотиків. Цього категорично 
не можна робити», – повідомив 
Максим Степанов на щоденному 
брифінгу.

Підсумовуючі  
викладені дані, ми маємо 
констатувати наступне:

– Лікарі до сьогодні не завжди 
призначають ліки, які дійсно по-
трібні відповідно до протоколу 
лікування COVID-19. Про це свід-
чить заява міністра МОЗ Максима 
Степанова.

– Лікарі навіть при наявності 
ліків пропонують хворим при-
дбати їх самостійно або пропо-
нують «допомогу» у придбанні 
вказаних ліків.

– Коштів на лікування виді-
ляється державою багато, але вони 
не доходять до лікарень. Аналіз 
закупівель свідчить, що ліки, які 
мають критичне значення для 
лікування, закуповуються в кри-
тично малій кількості. Це може 
призвести до катастрофічних на-
слідків.

– Більша частина коштів з «ко-
ронавірусного» фонду пішла не за 
призначенням, а була спрямована 
на більш агітаційні заходи, які не 
мають нічого спільного з бороть-
бою з пандемією та медициною 
взагалі.

У МОЗ розповіли, що на одного пацієнта, 
у якого ускладнення від COVID-19, витрача-
ється від 45 тисяч гривень.

«Якщо ми говоримо про процес лікування 
одного хворого, який має важкий перебіг 
хвороби, то ця сума – від 45 000 гривень. 
Ліки включені в тариф. Це те, що ми пере-
водимо лікарям», – зазначив глава МОЗ 
Максим Степанов.
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«Ми – "дівчата з вулиці", якщо можна так висловитися, 
аматори»: Валерія Гончаренко та Наталія Клиновська 
про перемогу у конкурсі «Житомире! Я люблю тебе!»

Валерія Наумова

Відеоролик «Об-
личчя твого міста» 
став по-справжньому 
вірусним! Це віде-
оробота учасниць 
конкурсу «Житомире! 
Я люблю тебе!», в якій 
дівчата Валерія Гон-
чаренко та Наталія 
Клиновська втілили 
у життя ідею відобра-
зити кожного жито-
мирянина як частину 
портрету міста.

Про те, чим дівчата живуть 
та захоплюються, про четверту 
перемогу в конкурсі та любов до 
Житомира читайте далі…

●� Привіт, дівчата, роз-
кажіть коротко про себе: 
чим займаєтеся, де навча-
єтеся і працюєте, ваші ін-
тереси.

• Мене звати Валерія. За 
освітою я психолог. Протягом 
п'яти років змінила три робо-
ти. Працювала у сфері, дотич-
ній до журналістики, рекла-
ми та SMM, а зараз займаюся 
3D-моделюванням. Якщо гово-
рити про хобі, то це однозначно 
режисура, фото- та відеозйомка. 
Мрію, що колись це стане моєю 
професією.

• Я – Наталія. Навчаюсь у ме-
дичному інституті уже шостий 
рік. Працюю реабілітологом, 
а також продаю нішеву парфу-
мерію. Серед хобі – музика та 
фотографія.

●� Це ваша перша пере-
мога у конкурсі «Житоми-
ре! Я люблю тебе!»?

• Це наша четверта перемо-
га, – зазначає Валерія.

• Сподіваємося, не остання, – 
додає Наталі.

●� Ви самостійно ви-
гадуєте ідею, концепцію, 
знімаєте та монтуєте, чи 
є якась команда, яка вам 
допомагає?

• Я відповідаю більше за кон-
цепцію та сценарій. Далі коор-
диную акторів, знімальну групу. 
Також відповідаю за розподіл 
бюджету, якщо потрібно – органі-
зовую локації, – пояснює Валерія.

• Якщо Валерія – це більше 
про щось конкретне, то я висту-
паю генератором ідей. Також 
я збираю людей, організовую 
зустрічі і безпосередньо зйом-
ки. Ми підтримуємо одна одну 
24/7. Наша команда не лише 
я і Валерія, за процесом ство-
рення стоїть багато людей. Три 
роки поспіль відеооператором 
був Артем Цівко, цього року – 
Андрій Стариков. Бекстейджі 
(фото/відео процесу зйомки) – 
Віталій Воловоденко, наш друг 
і відеооператор.

●� Скільки часу було ви-
трачено на зйомки і ство-
рення відео?

• Минулі роки ми знімали 
ролик за 2–3 дні. Цього разу на 
зйомки пішов тиждень, адже 
кількість людей у проєкті зрос-
ла. Якщо раніше було максимум 
15 людей, цього року – 75, – за-
значає Наталі.

●� Чому ви вирішили 
щороку подавати свої ро-
боти на цей конкурс?

• Свій перший ролик я по-
дала випадково. Мені сподо-
балася ідея ролику з однієї 
передачі, і я почала шукати 
можливості відзняти щось схо-
же у Житомирі. Мені просто на-
діслали афішу і запропонували 
подати свій сценарій. У нас не 
було нічого, крім ідеї на трьох 
аркушах А4. Але ми пройшли! 
Це був перший ролик, танцю-
вальний, веселий, яскравий. І, 
напевно, цього було замало. 

І ось четвертий рік поспіль мені 
здається, що ми показали ще не 
все. Ми можемо показати Жи-
томир ще з багатьох сторін! – 
ділиться Валерія.

●� Що отримують пере-
можці?

• Нервовий зрив, сіпаюче 
око, сиве волосся, безсоння, але 
дуже круті емоції. Якщо говори-
ти про бюджет, то він складає 
близько 25 тис. грн на один віде-
оролик. Найбільша частина ви-
трат – це зйомка, монтаж відео, 
звук. Усе інше – дрібниці, котрі 
ми купуємо для учасників: вода, 
печиво, сік, серветки, антисеп-
тики. Працюємо з дітьми, тому 
повинні мати в запасі все, – іро-
нізує Наталі.

• Додам до відповіді Наталі 
ще про синці під очима від не-
досипу, але дійсно емоції ша-
лені. Ми щороку знайомимось 
з новими людьми. Є у нас і ті, 
хто з першого ролику з нами. 
А особисто про себе можу 
сказати, що завдяки першому 
ролику, який ми знімали, я по-
знайомилася зі своїм майбутнім 
чоловіком, – ділиться Валерія.

●� Ви навчалися ство-
ренню відео, чи вас можна 
вважати аматорами?

• Ми –  «дівчата з вулиці», 
якщо можна так висловитися, 
аматори, так! Ні у мене, ні у На-
талі немає спеціальної освіти, ні 
режисури, ні сценариста. Наші 
концепти роликів завжди на-
правлені на те, щоб задіяти 

у проєкті багато людей "з ву-
лиці". Не акторів, а аматорів. 
Вуличні музиканти, яскраві тан-
цювальні колективи. Тож коли 
я дізналась, що режисером-по-
становником другого ролику 
буде Петро Авраменко, а до 
зйомок будуть залучені справ-
жні професіонали свого діла – 
я була у захваті. Ну серйозно, 
це як співати на одній сцені із 
зіркою, – згадує Валерія.

●� Ч и б рат и ме т е  в и 
участь у конкурсі наступ-
ного року?

• Ідей вистачає! Аби нам по-
дарували ще одну можливість 
їх реалізувати! – наголошують 
дівчата.

●� Які були відгуки ва-
ших рідних, друзів, зна-
йомих щодо відеороботи?

За словами Валерії, її най-
головніші критики – батьки.

• Моїм батькам ролик спо-
добався. Було приємно чути від 
друзів та знайомих, що відео ви-
кликало у них приємні емоції.

• Друзі знімалися в нашому 
ролику, допомагали нам мораль-
но. Батьки завжди підтримува-
ли. Найприємніше – це чути 
з їхніх вуст, що ролики з кож-
ним роком усе кращі. Якість 
відео, ідеї та подача ростуть, 
а отже, ростемо і ми, – стверджує 
Наталі.

●� Чому ви обрали саме 
таку ідею ролику, яка його 
суть?

• Первинна концепція ви-
глядала трохи інакше. Ми мали 
обирати декілька головних ге-
роїв, які б мали стати "образом 
міста". Але у ході дискусій вже 
на самому етапі зйомок ви-
рішили, що ролик буде більш 
динамічним, без довгих діалогів. 
Ми мали за мету показати, що 
наше місто глибше, ніж ми зви-
кли його бачити. І насамперед 
показати, що місто – це люди, 
які ходять його вулицями, – ді-
литься Валерія.

• Наше місто неординарне, 
хоча цього не помічають. Вале-
рія хотіла показати людей, яким 
є це місто. Я запропонувала хью-
манізацію. Таким чином люди 
із татуюваннями були симво-
лами стріт-арту Житомира, 
діти – новим поколінням міста, 
спортсмени – спорту, активності 
та наснаги міста, а творчі люди 
з музичними інструментами 
показали, наскільки різнома-
нітним і творчим є Житомир.

●� Як ви вважаєте, чому 
щороку перемагаєте у кон-
курсі саме ви?

Валерія: Я думаю, ми щороку 
приносимо якусь особливу енер-
гетику на захист сценаріїв. Ми 
хочемо бути ще кращими, ще 
цікавішими для глядача!

Наталі: Нам кажуть, що ми 
класні, а ми в це віримо і що-
року розвиваємося. «Руді бес-
тії»,  –  пролунало з вуст журі 
цього року.

Насправді тут усе просто: 
ми любимо робити щось цікаве, 
таке, чого ніхто не робив, але 
один без одного не можемо. Чіп 
і Дейл, Бєлка і Стрєлка, Лєра 
і Наташа.

●� Ви любите Житомир?
• Так, я люблю наше місто. 

Якщо докласти зусиль, добре 
жити можна у будь-якому ку-
точку світу. А Житомир – це таке 
місто, де ти можеш відчувати 
себе максимально комфортно, 
адже ритм цього міста підхо-
дить і моєму ритму життя, – за-
значає Валерія.

• Особисто для мене дивно, 
коли люди їдуть за кордон чи на 
заробітки в інше місто, повер-
таються на певний період часу 
і кажуть, що Житомир – дно. Ти 
тут виріс, ходив у школу, закін-
чив інститут. Як мінімум чверть 
життя була тут, а якщо ти не 
можеш реалізувати себе і щось 
запропонувати цьому місту, то, 
може, проблема не у Житомирі?

Житомир – не ідеальне місто, 
але усе можна виправити, якщо 
дуже того захотіти, – підсумува-
ла Наталі.

 Автор фото - Стойков Вадим
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Кому підвищать пенсію у 2021 році?
Наступного року пенсіонерів 

чекає кілька етапів зростання ви-
плат. Такі плани озвучили у Мі-
ністерстві соціальної політики, 
і це підтвердив Президент України 
Володимир Зеленський. Кому і на 
скільки підвищать пенсії, дізнався 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Майже 10 мільйонів 
пенсіонерів

На сьогодні в Україні нарахо-
вується 11,3 мільйона пенсіоне-
рів. У Мінсоцполітики стверджу-
ють, що наступного року пенсія 
збільшиться у близько 10 мільйо-
нів. Найбільше виплати зростуть 
у пенсіонерів, які мають повний 
страховий стаж. У пенсіонерів 
65+ він становить 30 років для 
жінок та 35 років для чоловіків. 
У пенсіонерів 75+ він менший: 20 
років для жінок та 25 років для 
чоловіків.

Гроші на пенсійні виплати 
надходитимуть із зарплатних 
відрахувань 13 мільйонів укра-
їнців, які працюють, а також із 
держбюджету.

«Умовно сьогодні в нас солі-
дарна система, і працюючі утри-
мують наше старше «золоте» по-
коління батьків, бабусь, дідусів, 
коли один працюючий утримує 
одного пенсіонера і ми можемо 
забезпечувати пенсію на 1800 
гривень. Але ми не платимо таку 
пенсію, ми платимо більше. Для 
пенсіонерів, в яких є великий 
стаж, ми платимо 2100 гривень 

з травня. Тут свою роль відіграє 
Державний бюджет України, 
який дотує пенсії», – поясни-
ла очільниця Мінсоцполітики  
Марина Лазебна.

Тож підвищення пенсій-
них виплат планують закласти 
у держбюджет на 2021 рік. Тільки 
на програму 75+ у держбюджеті 
передбачено 203,8 млрд грн.

5 етапів підвищення
У Мінсоцполітики обіцяють, що 

підвищення відбудеться у 5 етапів. 
Перше – одразу у січні 2021 року зі 
зростанням мінімальної зарплати. 
Це підвищення зачепить пенсіо-
нерів віком 65 років, які отриму-
ють мінімальні виплати. Розмір 
мінімальної пенсії зросте з 2100 до 
2400 грн.

Наступний етап відбудеть-
ся у березні, і він стосувати-
меться більшості пенсіонерів. 
Держава проіндексує виплати 
відповідно до росту зарплат 
та інфляції. Відсоток підви-
щен н я буде  розра хований 
у лютому 2021 року.  Варто 
зау важити,  що цього рок у 
індекс становив 11%.

Далі у квітні автоматично пе-
рерахують виплати для пенсіоне-
рів, які працюють. Тобто виплати 
будуть скореговані з огляду на 
збільшення стажу та зростання 
зарплати, з якої розраховується 
пенсія.

Найбільше змін у пенсійних 
виплатах станеться у липні. По-
перше, знову зросте мінімальна 
пенсія для 65-річних пенсіонерів: 
з 2400 грн до 2600 грн. По-друге, 
у липні розпочнеться програма 
Президента України про підви-
щення пенсій українцям, які ма-
ють 75 років і повний страховий 
стаж. Заплановано, що їхня пенсія 
зросте на 400 грн, а мінімальні 
пенсії сягнуть 2500 грн. За даними 
Міністерства соціальної політики, 
це близько 1 млн пенсіонерів. До-
плати не торкнуться тих 75-річних 
пенсіонерів, чиї виплати переви-
щують розмір середньої зарплати, 
з якої сплачені страхові внески 
(наразі 9 837 гривень 35 копійок).

Також у липні будуть випла-
чуватись додаткові 500 грн пен-
сіонерам, які досягли 80-річного 
віку та мають повний страховий 
стаж. Їхня мінімальна пенсія сяг-
не 2600 грн.

Крім того, у липні Пенсійний 
фонд перерахує надбавки та до-
плати до пенсій і збільшить осно-
вний розмір мінімальної пенсії 
з 1769 грн до 1854 грн.

П’ятий етап підвищення очіку-
ється у грудні 2021-го. Основний 
розмір мінімальної пенсії зросте 
з 1854 грн до 1934 грн. І знову бу-
дуть перераховані всі надбавки.

17 жовтня в Україні висадять 1 000 000 дерев
Лариса Бджілка

Про реалізацію 
маштабної акції на-
шому журналісту по-
відомила Юлія Бичай, 
координатор проєкту 
«Озеленення України»

17 жовтня по всій території 
України відбудеться реалізація 
акції «1 000 000 дерев за 24 години» 
у межах глобального екологічного 
проєкту «Озеленення України».

Ціль проєкту – приверну-
ти увагу до проблем екології та 
відновлення екосистеми країни, 
сформувати позитивний імідж 
України у світі через колективну 
історію успіху українців.

Завдання «Озеленення України»: 
висадити 1 000 000 дерев за 24 годи-
ни по всій території України. Про-
вести загальнодержавну інформа-
ційну кампанію з висадження дерев. 

Сприяти протягом року у висаджен-
ні парків та алей. Консолідувати 
українське суспільство, об’єднавши 
бізнес, владу, громадськість і ЗМІ до-
вкола природоохоронної, екологічної 
тематики, та сформувати колективну 
історію успіху українців.

Організаторами проєкту 
«Озеленення України» є Сергій 
Гайдайчук, президент бізнес-клу-
бу «CEO Club Ukraine», та Ганна 
Крисюк, генеральний директор 
Книги рекордів України, за під-
тримки Романа Абрамовського, 
Міністра захисту довкілля та 
природних ресурсів України, 
та Василя Кузьовича, голови 
Державного агентства лісових 
ресурсів України.

Основна висадка дерев з до-
триманням всіх карантинних ви-
мог відбудеться у лісомасиві смт 
Бородянка Київської обл, куди 
запрошуються всі охочі долучи-
тись. Також організатори проєкту 
запрошують представників ЗМІ 
долучитись до висадки власної 
алеї в Національному природному 
парку «Голосіївський».

Програма проведення акції 
«1 000 000 дерев  

за 24 години»
8:30 Старт проєкту з виса-

дження першого дерева органі-
заторами. Локація: Національний 
природний парк «Голосіївський» 
(вулиця Генерала Родимцева, 6а, 
Київ, 02000).

9:00 Початок прямого вклю-
чення областей (3 хв.): Хмельниць-
ка, Київська, Львівська.

10:00 Включення областей 
(3 хв.): Одеська, Херсонська, Дні-
пропетровська.

11:00 Включення областей (3 хв.): 
Вінницька, Рівненська, Волинська.

12:00 Включення областей 
(3 хв.): Житомирська, Запорізька, 
Чернігівська.

13:00 Включення областей 
(3 хв.): Івано-Франківська, Терно-
пільська, Харківська.

14:00–15:00 Висадження парт-
нерської алеї та алеї ЗМІ в Наці-
ональному природному парку 
«Голосіївський». Включення об-
ластей (3 хв.): Донецька, Черкаська, 

Чернівецька.
15:00–16:00 Висадження ди-

пломатичної алеї за участі над-
звичайних і повноважних послів 
з понад 20-ти країн світу та Міні-
стра закордонних справ України 
Дмитра Кулеби. Включення об-
ластей (3 хв.): Полтавська, Сумська, 

Кіровоградська.
17:00 Висадження мільйон-

ного дерева за участі органі-
заторів, перших осіб держави, 
дипломатів та партнерів в На-
ціональному природному парку 
«Голосіївський».

18:00 Підбиття підсумків.
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Кому заважає музей у Кмитові?

Руслан Мороз,  
     Марія Кравчук,  
     Світлана Цимбалюк

Невеселе інтерв’ю, 
але з мораллю та 
екскурсією по Кми-
тівському музею обра-
зотворчого мистецтва 
імені Й. Д. Буханчука.

На заключній сесії Житомир-
ської обласної ради депутати 
прийняли рішення стосовно пе-
ревірки правоохоронцями пору-
шень, які нібито були встановлені 
у Кмитівському музеї.

Саме на цьому наполягала 
депутатка Олена Галагуза: «Наша 
комісія протягом року вивчає 
зловживання у Кмитівському 
музеї образотворчого мистецтва. 
І була перевірка, де встановили 
серйозні порушення щодо рес-
таврації картин. І туди виїздив 
особисто голова обласної Спілки 
художників і встановив те, що 
роботи нібито реставрували, 
однак їх не фотографували до 
реставрації – ми маємо тільки 
факт після. А зараз їх вивозять 
з нашого музею в Київ без усіх 
дозволів і погоджень».

Директор департаменту куль-
тури, молоді та спорту підтвердив, 
що за даним фактом було звер-
нення і дійсно були виявлені по-
рушення, які потребують правової 
оцінки.

«До Кмитівського музею був 
здійснений виїзд голови Спілки 
художників області, який оглянув 
ці картини. І вони дійсно були не 

відреставровані. Фактично дозвіл 
департамент не надавав. Були до-
пущені представники реставра-
ційного центру міста Києва, які 
за два дні нібито здійснили рес-
таврацію дев'ятнадцяти картин. 
Три тижні тому було повідомлено 
обласну раду щодо необхідності 
провести перевірки за даними 
фактами і надати правову оцін-
ку», – зазначив директор департа-
менту культури, молоді та спорту 
Максим Обшта.

Голова обласної ради Воло-
димир Ширма запропонував 
доручити зайнятись цим питан-
ням правоохоронним органам та 
встановити, чи були порушення, 
і за необхідності – відкрити кри-
мінальне провадження. Дане рі-
шення підтримали 40 депутатів.

Найцікавіше те, що осо -
бисто Олена Галагуза ніколи не 
була у Кмитівському музеї об-
разотворчого мистецтва імені 
Й. Д. Буханчука. Тому, що саме 
вона вивчала та досліджувала, за-
лишилося таємницею. Стосовно 
слів директора департаменту куль-
тури, молоді та спорту Максима 
Обшти, то складається вражен-
ня, що він взагалі не пам’ятає, які 
листи, звернення та дозволи були 
департаментом культури, молоді 
та спорту отримані та надані. По-
вна некомпетентність очільників 
культури з року в рік вже не те, що 
не вражає, а взагалі сприймається 
як неминучість.

Дуже бентежить у відповіді 
очільника культури області Мак-
сима Обшти слова, що на місце 
виїжджав голова обласної Спілки 
художників, який взагалі не при-
четний до реставраційних робіт, 
адже це різні фахи. І що значать 
у заяві Галагузи слова «нібито рес-
таврували»? Тобто так чи ні? Знову 

демонстрація некомпетентності 
осіб, які повинні також нібито 
перейматися культурою в області.

Нагадуємо, що Кмитівський 
музей образотворчого мистецтва 
імені Й. Д. Буханчука – художній 
музей у селі Кмитові Корости-
шівського району Житомирської 
області, важливий культурно-
просвітній осередок району та 
області, цінне й велике зібрання 
витворів мистецтва у стилі со-
цреалізму, унікальний сільський 
художній музей. Носить ім'я свого 
засновника – Йосипа Дмитровича 
Буханчука.

Музейний заклад заснований 
на спільній власності територі-
альних громад сіл, селищ, міст 
області і перебуває в управлінні 
Житомирської обласної ради.

Індивідуальний проєкт музей-
ного приміщення був створений 
і виконаний головним архітекто-
ром М. Ю. Сєверовим під керів-
ництвом народного архітектора 
СРСР професора І. І. Фоміна. 
Оригінальним є вирішення проєк-
ту – просторі зали музею, яскраве 
денне освітлення, що ллється зі 
світлових ліхтарів даху примі-
щення, все є дуже гармонійним, 
ергономічним і сприяє головній 
меті відвідувачів – зустрічі з пре-
красним світом мистецтва.

Ідею створення художнього 
музею на Коростишівщині довгі 
роки плекав та втілював у жит-
тя уродженець села Студениця, 
палкий шанувальник мистецтв 
і колекціонер Йосип Дмитрович 
Буханчук. 30 серпня 1974 року 
відбулось відкриття музею в ко-
ридорах Студеницької середньої 
школи. Це був перший музей об-
разотворчого мистецтва у країні, 
а тим більше – в селі. У 1975 році 
постановою колегії Міністерства 

культури УРСР музею образот-
ворчого мистецтва було присвоєно 
звання «народного».

На той час окремих будівель 
для художніх музеїв в країні не 
будували, не передбачалось це 
і п'ятирічними планами. Пропози-
цію Йосипа Буханчука щодо будів-
ництва окремого приміщення для 
музею підтримали другий секре-
тар обкому В. Є. Острожинський 
і голова обласного виконкому 
В. О. Кременицький. У 1984 році 
завершено будівництво примі-
щення музею загальною площею 
3000 м кв. у селі Кмитів, що було 
розташоване неподалік автошляху 
«Київ – Чоп», і у 1985 році експози-
ція музею зустріла перших відвід-
увачів. Вже у перший рік роботи 
закладу культури його відвідало 
майже 40 000 туристів.

Музей має 10 експозиційних 
залів та музейну колекцію, гра-
фіки, скульптури та предмети де-
коративно-ужиткового мистецтва. 
Це унікальний осередок культу-
ри, який став місцем духовного 
збагачення людей як області, так 
і всієї країни. Кмитівський музей 
образотворчого мистецтва імені 
Й. Д. Буханчука Житомирської об-
ласної ради є науково-дослідним 
та науково-освітнім закладом, а та-
кож основним місцем зберігання 
творів мистецтва, матеріальної та 
духовної культури, пов'язаної з іс-
торією та сьогоденням мистецтва. 
Фондове зібрання Кмитівського 
музею образотворчого мистецтва 
імені Й. Д. Буханчука нараховує 
близько 3 000 музейних предметів.

У музей прийшли активісти-
ініціатори. Почалася більш актив-
на культурно-пошукова діяльність, 
проведення різноманітних виста-
вок. Тобто окрім сугубо музейної 
справи, почалася робота вихов-
на. Робота по пропаганді музею 
в інтернеті. А це дуже складна та 
невдячна справа.

За словами Микити Кадана 
і Євгенії Моляр, які розмістили 
відповідну статтю щодо ситуації 
в музеї, де виклали досить вичерп-
но власну точку зору, виходили 

активісти з того, що сторінка у со-
ціальній мережі є радше чимось на 
кшталт ще одного музейного експо-
зиційного майданчика, де можлива 
гра зі значеннями із залученням 
інтуїції та уяви, аніж подобою ме-
талевої таблички на дверях музею 
чи «шапки» над документом, у якій 
владу має лише сувора чиновниць-
ка однозначність. Офіційна назва 
Кмитівського музею образотвор-
чого музею ім. Й. Д. Буханчука 
при всьому цьому залишалася 
незмінною. Їй відповідала і назва 
офіційного музейного сайту.

У музеї відбулася серія кура-
торських виставок. А потім ще 
почалася діяльність програми 
«Жести ставлення» – серії виставок 
сучасного мистецтва у Кмитівсько-
му музеї, на яких демонструють-
ся сучасні твори, автори котрих 
критично осмислюють спадок 
радянської епохи.

Серед цих художниць й ху-
дожників – Таус Махачева, Євге-
нія Бєлорусець, Дана Косміна, 
Андрій Сагайдаковський, Влада 
Ралко, Шон Снайдер, Лада На-
конечна, Євген Нікіфоров та ба-
гато інших. На виставки поїхали 
люди, багато людей – різних по-
колінь, з різних міст, з різними 
поглядами на мистецтво.

Але всі вони присвятили свою 
суботу (відкриття виставок про-
грами відбуваються саме по субо-
тах, щоб відвідувачі з різних міст 
мали час і для експозиції, і для 
огляду села чи, наприклад, корос-
тишівських гранітних кар’єрів) 
саме Кмитівському музею. А ще 
серед них були персоналії, які 
чимало зробили для української 
культури, – музейники, куратори, 
художники й художниці.

На сторінці стали з'являтися 
анонси та виставкові матеріали, 
інтенсивність відвідувань стрімко 
зросла знову, так само, як і відвід-
уваність музею. І аж тут на сторін-
ку звернули увагу житомирські 
обласні депутати. Тоді й почалася 
травля музею.

Депутати облради Олена Га-
лагуза та Сидір Кізін висловили 
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обурення «порушенням декому-
нізаційного закону» і негайно ста-
ли розносити ці «повернення» та 
«порушення» як доведений факт. 
До речі, жоден з цих депутатів 
не був особисто в музеї. Тобто на 
власні очі нічого не бачив, але, як 
говориться, одна бабця сказала. 
До них приєдналося багато носіїв 
як ультраконсервативних поглядів, 
так і просто міських неадекватів. 
І тоді на колектив музею та волон-
терів посипалися звинувачення. 
За звинуваченнями – погрози. За 
погрозами – доноси.

Щодо назви, то Галагуза та Кі-
зін навіть запропонували версії 
для можливого перейменування 
музею. Звучала їхня пропозиція 
буквально так: «Музей монумен-
тального мистецтва» (ще було 
«Мистецтво радянської цюпи»). 
Тобто депутати гадки не мали ні 
про вміст музею, ні про різницю 
між станковим і монументальним 
мистецтвом. Адже колекцію му-
зею складають не монументальні 
мозаїки та фрески, а станкові жи-
вописні полотна та скульптури.

За словами депутатів обласної 
ради, які жодного раду не були 
в музеї, там нібито є «радянська 
пропаганда». І тут виникає вже 
крайній подив: як саме можливо 
побачити «радянську пропаган-
ду» у пейзажах Шовкуненка чи 
сільському інтер’єрі Яблонської, 
десятках й сотнях живописних 

портретів та натюрмортів?
На сьогодні Кмитівський му-

зей потребує реставрації живопи-
су з колекції, опису та оцифруван-
ня колекції, а також капітального 
ремонту даху. І на все це йому 
потрібна матеріальна допомога, 
зокрема і від Житомирської об-
лради. Це нагальні проблеми, 
які вимагають якнайскорішого 
вирішення.

На сторінках соціальних ме-
реж, на сайтах в інтернеті волон-
тери пишуть, що в їхньої команди 
та команди музею є мрія. Поля-
гає вона у тому, щоб розширити 
колекцію, залишаючись у межах 
музейної концепції.

Щоб вкотре переконатися 
в тому, що музей потрібно захи-
щати від депутатів обласної ради 
більш, ніж від бандитів з 90-х, ми 
прямуємо звичним шляхом до 
будівлі музею. Нібито були тут ба-
гато разів, але щоразу ми бачимо 
щось нове. На жаль, це «нове» – 
інколи не зовсім приємні речі.

Нас зустрічає Ярослав Хитрий, 
директор Кмитівського музею 
образотворчого мистецтва імені 
Й. Д. Буханчука. А далі почина-
ється цікава і одночасно сумна 
екскурсія залами музею.

«Ось робота «Квартет імені Та-
нєєва» – не була включена в жоден 
список по реставрації тому, що 
реставрації вона не потребувала. 
Внаслідок останніх інтенсивних 

опадів полотно покоробилось і по-
вністю ослабло. Зараз ця картина 
реставрації потребує. Дуже відо-
мий художник в радянські часи, 
є в багатьох каталогах, ціниться 
на Заході навіть і зараз. Результат 
діяльності Житомирської обласної 
ради, і в тому числі голови комі-
сії з гуманітарних питань Олени 
Галагузи», – з сумом розповідає 
Ярослав про перше ж побачене 
нами полотно.

Йдемо далі…
«Термометр з гігрометром – 

визначає температуру у вистав-
кових залах, а також вологість. 
Вологість повітря для збереження 
творів живопису, гіпсу та графіки 
необхідна 55 +-5%. В музеї він по-
казує 75%. В результаті останніх 
опадів, ну і, зокрема, ось цього не-
рукотворного ренесансу (Ярослав 
Хитрий показує на стелю, звідки 
крапає дощова вода), що створює 
природа. Тут у нас, як ви бачите, 
така комплексна інсталяція, яка 
називається – «нерукотворний 
ренесанс у Кмитівському музеї». 
Це те, що робить природа, а те, 
що роблю я, ми вам покажемо: 
всі картини, що відреставровані 
на даний момент, всі вони в музеї, 
і реставрувалися вони в музеї».

Дійсно, в музеї повітря нібито 
в сауні. Вологість неприємна, на-
віть щоб просто перебувати у при-
міщенні. Але ж там зберігаються 
витвори мистецтва!

«Сьогодні заступниця дирек-
тора з наукової роботи Марія То-
машевська написала на моє ім’я 
доповідну щодо цієї ситуації. Єди-
ний спосіб, щоб хоч якось стабі-
лізувати вологість, – це розпочати 
опалювальний сезон з 15 жовтня, 
тому що більше ми нічого не мо-
жемо зробити. На щастя, минула 
зима була теплою, у нас є доволі 
непогана економія, і вже фактич-
но у нас підписаний договір на 
закупівлю вугілля на наступний 
рік. Ми зможемо його розпочати».

Переходимо далі.
«Це Володимир Табанін – кар-

тина «Весна», московський худож-
ник. Якщо ми розглянемо картину 
ззаду, тут був прорив полотна 
з відлущенням фарби. Все віднов-
лено. Наступна відреставрована 
робота – «Українське весілля». 
У свій час, у 2003 році, на прохан-
ня Ржищева, звідки родом автор 
цієї картини Іван-Валентин Задо-
рожний, в тимчасове зберігання 
їм було передано цю картину. 
Потім вони ніяк не могли її по-
вернути назад. Крім того, картина 
була передана в треті руки, що за-
коном заборонено. Було передано 
в музей «Букринський плацдарм», 
і довгий час тодішній директор 
Віктор Бойко не міг повернути 
картину назад. Були відписки: то 
немає транспорту, то ще щось, 
в результаті були змушені зверну-
тися навіть до прокуратури. Самі 
розумієте, картина величезна, щоб 
перевозити її, потрібен спеціаль-
ний транспорт або інший варіант: 
знімати з-під рами і обережно 
скручувати полотно в рулон і так 
транспортувати. За словами Ві-

ктора Івановича і працівників Ва-
лентини Красовської, коли вони 
приїхали забирати цю картину, 
вона була просто складена, по 
центру було значне відлущення 
фарби, можна також побачити 
сліди проколу. Ця картина також 
реставрувалася в музеї».

Переходимо до наступної 
зали.

«Зараз ця експозиція, що ви-
сить, це відновлена експозиція 
зразка 1985 року, коли саме музей 
відкривався. У цьому році нам 35 
років. За фотографіями старими 
зразка 1985 року ми відновили цю 
експозицію, нам у цьому допо-
магали спеціалісти з Москви. Зо-
крема, художник Віктор Коненко.

А ось картина Раїси Зінькової 
«Весела передача» – теж одна із 
відновлених робіт. Треба сказати, 
що ця картина виставлялась ще 
у Студеницькому музеї. Це перша 
реставрація за 35 років існування 
музею і плюс 11 років у Студениці. 
Ні копійки Житомирська обласна 
рада, скільки ми не подаємо за-
пити, не виділяла. Ця реставрація 
відбулась лише завдяки проєкту 
«Спільнокошт».

Переходимо до наступного 
полотна.

«Портрет колгоспного тесля-
ра» художника Івана Крилова. 
Робота була значно пошкоджена, 
були значні відлущення фарби, 
натягувалося полотно, ми зробили 
їй нову рамку, і робота виглядає 
набагато краще. А це надзви-
чайно відомий художник Сергій 
Григор’єв. Не тільки художник, він 
був і викладачем в Академії мис-
тецтв України у Києві, всесвітньо-
відома людина. Ми пишаємось, 
що маємо його роботи у нашій 
колекції, люди повинні знати ви-
значних українських постатей.

Юрій Подлянський «Жовтне-
вий сніг» – було значне забруднен-
ня полотна, ми його висвітлили. 
Художник – один із засновників 
Ленінградської школи живопису.

Ось акт на постійне і тимча-
сове зберігання предметів – тут 
зазначено усі 19 робіт, і знизу на-
писано рукою головного зберігача 
з печаткою, що всі роботи повер-
нуті до фондів музею.

Всі роботи повернуті до фон-
дів, частина їх зараз в експози-
ційних залах, частина у наших 
музейних запасниках. Орієн-
товно на грудень ми плануємо 
зробити виставку усіх наших 
відреставрованих робіт. Щоб всі 
без виключення мали змогу по-
дивитися на них, у тому числі й 
Олена Галагуза, якщо, звичайно, 
матиме бажання, бо за 13 років 
своєї роботи у Кмитівському музеї 
я ні разу не бачив її тут. Голова 
постійно діючої комісії з гумані-
тарних питань. Як мені відомо, 
лише двоє представників ОДА 
були у нас – Володимир Ширма 
і Максим Вілівчук, більше нікого».

Ми спускаємось вниз і підхо-
димо до величезних вікон.

«Замінили лише три вітражі, 
планували ще поставити метало-
пластикові, але потрібно фінан-
сування, ви самі бачите, який тут 

обсяг роботи. Все, що було в на-
ших силах, – ми зробили. У нас є 
значна економія коштів, частину 
з них ми витратим на опалення, 
решту – подали на перестановку, 
якщо ОДА затвердить, ми змо-
жемо замінити ще один вітраж. 
Проблем у музеї багато. Якби ж не 
заважали. Ми зможемо добитися 
додаткового фінансування через 
гранти, ми зможемо самі. Просто 
не заважайте, звертаюсь до всіх 
депутатів Житомирської ОДА».

Ми заходимо до кабінету ди-
ректора, і Ярослав Хитрий почи-
нає показувати та розповідати про 
довгу і безрезультатну переписку 
з обласною радою, з департамен-
том культури, молоді та спорту 
Житомирської ОДА. Купа доку-
ментації…

«Ось звернення до Олени 
Галагузи та Сидора Кізіна від 
17 вересня 2019 року з проханням 
виділення суми 4 460 гривень (!) 
для оформлення робіт відомого 
українського художника Георгія 
Малакова. Не те що грошей, на-
віть відповіді ці двоє шановних 
осіб не надали. В результаті ці 
роботи були оформлені за спец-
рахунок музею».

А ось документи стосовно 
вкрай необхідного ремонту даху:

«Це було у липні, близько 
21-ї години. Мені зателефонував 
охоронець, сказав, що по стінах 
музею буквально тече вода. Я зате-
лефонував заступнику директора 
з господарчої роботи, який живе 
у Кмитові. Він прийшов, оглянув 
і підтвердив, що дійсно текла вода. 
Ми зробили фотознімки, склали 
дефектний акт, написали листа 
в департамент культури, молоді 
та спорту, конкретно Максиму 
Обшті. В результаті приїхали 
Максим Обшта, Світлана Гресь та 
Віктор Градівський. Подивилися, 
сказали, що у нас у дворі клумби 
не такі, спитали, чому вікна не 
пофарбовані, на що їм заступник 
директора з господарчої роботи 
пояснив, що він просто боїться 
підпускати до тих аварійних вікон 
людей. Потім вони нам сказали, 
що будуть звертатися в департа-
мент регіонального розвитку. За 
час моєї роботи змінилося два 
покоління представників ОДА, 
а відмазки залишилися ті ж самі. 
Вони стверджують, що їм краще 
віддати ті кошти на медицину, 
ніж на музей. Я все розумію, це, 
безумовно, треба, але якби ці 
гроші в достатній кількості виді-
лялися на культуру, то я думаю, ні 
АТО, ні ООС не було б. Люди, які 
дійсно поважають і знають свою 
культуру, не можуть стати колабо-
рантами. Це результат діяльності 
всієї влади».

Наостанок Ярослав показує ще 
одне приміщення:

«У цьому приміщенні і про-
ходили реставраційні роботи. 
Світлини реставрації ми вистав-
ляємо у соціальних мережах. Нам 
приховувати нічого. Незважаючи 
на всі негаразди, музей працює. 
Чи онлайн чи в офлайн-режимах, 
але ми працюємо. Не для керів-
ництва, а для людей».
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РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ:  
Священномученик Аркадій (Остальський)

І. В. Александров,  
      Є. Р. Тіміряєв, І. А.  
      Кучерук

Аркадій Йосипович Осталь-
ський народився в сім'ї священи-
ка Іоанно-Богословської церкви 
Йосипа Венедиктовича і його 
дружини Софії Павлівни. Неза-
баром батька перевели служити 
в Житомир.

Закінчивши Волинську ду-
ховну семінарію у 1910 році, 
Аркадій по жовтень 1911 року 
працював учителем-місіонером 
церковно-парафіяльної школи 
с. Велика Цвіля Новоград-Во-
линського повіту. Поступившись 
настійним вимогам батьків, одру-
жився, хоча з юнацьких років 
мріяв про чернецтво і прагнув 
життя своє присвятити служінню 
Богу. Призначений священиком 
Староконстянтинівського собору 
5 жовтня 1911 р., Аркадій Осталь-
ский був рукоположений у сан 
священика в Житомирському 
кафедральному соборі.

У 1914 році ієрей Аркадій 
очолював хресний хід, з яким 
з Москви на Козацькі Могили 
(скит Почаївської Лаври біля м. 
Берестечка) була перенесена іко-

на священномученика Єрмогена. 
На Козацьких Могилах священик 
Аркадій Остальський виголосив 
проповідь про геройський подвиг 
козаків, що поклали свої тіла за 
православну віру.

У Житомирі в роки громадян-
ської війни чотирнадцять разів 
змінювалася влада. Більшість 
населення опинилося на межі 
злидарського статку. З благо-
словення архієпископа Євлогія 
(Георгієвського) протоієрей Арка-
дій Остальський засновує Свято-
Миколаївське благодійне братство, 
члени якого надають допомогу 
нужденним і хворим, ховають по-
мерлих. Діяльну участь у справах 
братства беруть відомі своєю бла-
годійністю Наталія Оржевська, її 
племінниця княжна Наталія Ша-
ховська, Ольга Мезенцева, Антон 
Дроб'язко та багато інших.

Скориставшись неврожаєм 
1921 року й голодом у ряді укра-
їнських губерній, влада прийня-
ла рішення реквізувати церковні 
цінності. Навесні 1922 року по-
чалося вилучення церковних 
цінностей із храмів. У Житомирі 
з цього приводу було отримане 
послання Святійшого Патріарха 
Тихона, в якому рекомендувалося 
віддавати тільки ті церковні речі, 
які не мають безпосереднього 
використання в богослужінні. 

За розпорядженням правлячого 
єпископа Аверкія (Кедрова) свя-
щеник Аркадій оголосив послан-
ня Патріарха в церкві для членів 
Свято-Миколаївського братства. 
Це стало відомо ДПУ, і 6 травня 
священик був заарештований. 
Арешт стався після закінчення 
божественної літургії. Щоб не ви-
кликати хвилювання парафіян, 
членів братства, Аркадій Осталь-
ський у супроводі співробітників 
ДПУ вийшов потайки з церкви. 
Дізнавшись, що їхній улюблений 
пастир заарештований, віруючі 
кинулися до будинку ДПУ з ви-
могою про його звільнення. Най-
більш активна частина протесту-
ючих була заарештована.

Від заарештованих вимагали 
підписати свідчення, що Осталь-
ський підбурював віруючих до 
опору радянській владі. Монахи-
ня Серафима згадує: «Я відмови-
лася підписати цю фальшивку, 
але слідчий заявив, що якщо 
я не погоджуюся з її змістом, 
потрібно зробити застережен-
ня. Так я й зробила, написавши, 
що люди йшли за о. Аркадієм 
за власною волею, а зовсім не за 
його намовою».

Слідство тривало майже мі-
сяць. Протоієрей Аркадій запере-
чував усі звинувачення. Про те, як 
воно йшло, можна довідатися зі 
спогадів сина священика Юліана 
Красицького:

«Після звільнення Аркадія 
з ув'язнення батько бачив на спи-
ні Остальського сліди катувань». 
Сам сповідник нікому про це не 
розповідав.

У приміщенні окружного суду 
31 травня 1922 р. почався відкри-
тий судовий процес. Здавалося, 
усі свідчать про невинність свяще-
ника Аркадія. Проте обвинувач 
з цинічною відвертістю заявив, 
що характеристика священика, 
яку дали свідки, не є виправдан-
ням, а лише посилює пред'явлене 
обвинувачення. Тому що ідеї, 
проповідувані і втілювані в життя 
священиком, протирічать ідеям 
влади, подібні особистості вкрай 
шкідливі і не потрібні радянській 
владі. Найбільш обурливим об-
винуваченням, інкримінованим 
Остальському, було «підбурю-
вання юрби проти радянської 
влади», у той час, як він у своїх 
проповідях ніколи не зачіпав по-
літичних питань.

Вночі 10 липня 1922 р. Волин-
ський губернський революційний 
трибунал, керуючись «револю-
ційною совістю», без посилань 
на Кримінальний кодекс, за-
судив Аркадія Остальського до 
розстрілу із застереженням: «…
приймаючи до уваги, що завдяки 
прийнятим органами Радянської 
влади заходам, кровопролиття не 
було (…), вищу міру покарання 

замінити ув'язненням у Будинку 
громадських примусових робіт 
із позбавленням волі терміном на 
5 років».

Розповідають, що під час чи-
тання вироку Аркадій Осталь-
ський заснув і конвоїри змушені 
були розбудити, повідомивши, 
що він засуджений на смерть. «Ну 
що ж, – сказав священик, – дякую 
Богу за все. Для мене смерть – 
надбання».

Під тиском братства, що по-
стійно клопоталося про своїх на-
ставників, Аркадія Остальського 
у 1924 році звільнили по амністії. 
За цей час багато чого змінилося 
в Житомирі. Дружина Осталь-
ського вийшла заміж і після його 
звільнення зажадала розлучення. 
Аркадій їде помолитися у Діве-
ївський монастир, а потім у м. 
Саров. У Саровській Успенській 
пустині він прийняв чернечий 
постриг.

15 вересня 1925 р. він був хіро-
тонізований у єпископа Лубен-
ського, вікарія Полтавської єпархії. 
Хіротонія відбулася таємно, і про 
її обставини майже нічого невідо-
мо, очолював її митрополит Сер-
гій (Страгородський). В той час це 
означало свідомо йти на Голгофу.

Як тільки єпископ Аркадій 
прибув у Полтавську єпархію, 
його заарештували, а у жовтні 
вислали в Харків із забороною 
повертатися в єпархію. 9 травня 
1928 р. єпископ Аркадій з'явився 
в ОДПУ «для пояснень». Там зди-
вувалися його появі. Владика не 
був заарештований відразу, але не 
був і відпущений. 15 травня його 
справу розглянув заступник голо-
ви ОДПУ Ягода, який і підписав 
ордер на арешт єпископа. 23 лип-
ня колегія ОДПУ ухвалила: заклю-
чити єпископа Аркадія в концен-
траційний табір терміном на п'ять 
років. Незабаром його відправили 
у Соловецький концтабір.

І на Соловках, що сумно про-
славилися своєю жорстокістю 
в поводженні з ув'язненими, осо-
бливо зі священнослужителями, 
єпископ Аркадій залишався 
вірний Церкві, її духовним за-
повітам. У лютому 1931 року до 
коменданта Соловецького табору 
надійшла заява-донос ув'язненого 
кримінального злочинця, колиш-
нього начальника міліції. Доно-
щик повідомляв про «збіговисько 
попів» щовечора після роботи, 
нібито для чаювань. Насправді, за 
його версією, чаювання – це при-
ховані «нелегальні зібрання ан-
тирадянської організації, на яких 
група ув'язнених священиків, очо-
лювана єпископом Остальським, 
проводить під виглядом релігій-
них бесід агітацію, спрямовану на 
дискредитацію радянської влади». 
Пробув єпископ в ув'язненні на 
Соловках до 1937 року.

З табору Аркадій вийшов 
1937 році сивим. Останній раз 
владика відвідав Житомир на по-
чатку 1937 року, щоб помолитися 
на могилі матері, хотів побачитися 
з колишніми членами «братства», 
зустрічався з побратимами – свя-
щениками Іллею Ніколаєвим та 
Іоанном Сєровим. Розповідаючи 
їм про життя у засланні, говорив, 
що сподівається «одержати де-
небудь парафію».

21 вересня 1937 р. о дев'ятій го-
дині вечора НКВС заарештувало 
архієпископа Августина, про що 
відразу дізнався єпископ Арка-
дій. Опівночі Аркадій вирушив 
на вокзал, де його заарештували. 
Під час обшуку за місцем прожи-
вання було вилучено «листування 
на дев'яти аркушах і церковна лі-
тература – 11 книг».

Спочатку єпископ Аркадій 
перебував у Калузькій в'язниці, 
потім був перевезений у Бутир-
ську тюрму в Москві. Почалися 
допити. Слідчий розпитував про 
його контрреволюційну діяль-
ність, зв'язки і знайомства. Слід-
чий, домагаючись підтвердження 
показань свідків, вимагав проко-
ментувати їх. Преосвященний 
відповів: «У порядку звичайних 
розмов із своїми знайомими хтось 
із них поставив запитання, що 
необхідно зробити для зміцнен-
ня Церкви. Я говорив, що Церква 
розхитується внаслідок нашого 
морального падіння. Отже, для 
того, щоб зміцнити Церкву, необ-
хідно в основу покласти наше мо-
ральне удосконалення. Моральне 
вдосконалення є єдиним засобом 
зміцнення Церкви, й вищих засо-
бів ми не можемо мати».

15 листопада 1937 р. відбувся 
останній допит. На запитання 
слідчого: «Ваше ставлення до ра-
дянської влади?» владика відповів: 
«Після п'ятнадцятьох років, про-
ведених у засланні, на сьогодніш-
ній день я залишуся не згідним 
із радянською владою у питанні 
релігії і закриття церков».

Постановою трійки при Управ-
лінні НКВС СРСР по Московській 
області від 7 грудня 1937 р. єпис-
коп Аркадій за обвинуваченням «у 
контрреволюційній фашистській 
агітації» був засуджений до роз-
стрілу. Обставини останніх днів 
життя мученика нам невідомі. Він 
прийняв мученицький вінець на 
49-му році життя 29 грудня 1937 
р. за межами Москви, на Бутов-
ському полігоні. Похований у за-
гальній могилі.

Аркадій Йосипович Осталь-
ський за фактом розстрілу реа-
білітований посмертно за висно-
вком прокурора Житомирської 
області 25 липня 1989 р. Ухвалою 
Архієрейського Собору Руської 
Православної Церкви канонізо-
ваний у 2000 році.
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УСИНОВЛЕННЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ:  
які проблеми чекають усиновлювачів з 1 січня

Світлана Цимбалюк

На Житомирщи-
ні наступного року 
можуть виникнути 
проблеми з усинов-
ленням через про-
цес децентралізації. 
У місцевих органах 
служб у справах ді-
тей про цю проблему 
знають, але поки що 
не можуть відповісти, 
які будуть шляхи її 
вирішення.

Як децентралізація вплине 
на процес усиновлення

З 1 січня 2021 року в Україні 
відбудеться наступний етап де-
централізації – реорганізація та 
ліквідація райдержадміністрацій. 
Однак із такими змінами набли-

жається і проблема із усиновлен-
ням дітей. На сьогодні в деяких 
ОТГ області створені служби 
у справах дітей, але вони не мо-
жуть займатись безпосередньо 
процесом усиновлення.

Як зазначила головний спе-
ціаліст з питань органів опіки 
та піклування служби у справах 
дітей Житомирської облдержад-
міністрації Людмила Блащук, 
який буде механізм процесу 
усиновлення з 2021 року, ще не 
відомо, тому вони самі чекають 
роз'яснення з цього приводу. На-
разі із 66 територіальних громад 
Житомирщини служби у справах 
дітей утворено лише у 20-ти.

«Як буде з першого січня, ми 
поки самі не можемо сказати і че-
каємо роз'яснень щодо подаль-
шої роботи. На сьогодні питання 
усиновлення у службах міських 
ОТГ ведуться так само, як і у ра-
йонах. У 20-ти ОТГ вже створено 
25 служб у справах дітей», – розпо-
відає Людмила Блащук.

У Мінсоцполітиці зі свого боку 
повідомляють, що урядом перед-
бачено створення Національної 
соціальної служби, яка надавати-

ме різні соцпослуги, але усинов-
лення за нею наразі не закріплено. 
Тому поки не внесли зміни до 
чинного законодавства та нова 
система не запрацює по-новому, 
питаннями усиновлення будуть 
займатися спеціалісти районної 
адміністрації. Однак у подальшо-
му ведення обліку дітей, які підля-
гають усиновленню, а також облік 
сімей, які хочуть прийняти до себе 
дитину, буде покладено виключно 
на Національну соціальну службу 
та її територіальні органи. Також 
там зазначають, що остаточне 
врегулювання законодавчої бази 
буде сформоване до кінця грудня 
2021 року, а формування служби 
в регіонах почнеться з січня на-
ступного року.

Як нині відбувається  
процес усиновлення

Процес усиновлення від-
бувається згідно з чинним за-
конодавством. Діти набувають 
статусу сиріт або позбавлених 
батьківського піклування, після 
чого їх ставлять на облік служби 
у справах дітей. Усиновлювачем 

може бути дієздатна особа від 21 
року. Виняток, коли усиновлювач 
є родичем дитини, тоді ця особа 
має бути старша не менш як на 15 
років. Усиновлювачами можуть 
бути подружжя, а також особи, 
які не перебувають у шлюбі, за 
умови, що вони є громадянами 
України.

Громадяни, які бажають уси-
новити дитину, повинні звернути-
ся з письмовою заявою до служби 
у справах дітей за місцем свого 
проживання.

Якщо служба у справах дітей 
приймає позитивне рішення 
щодо заявника, то він потрапляє 
на облік як кандидат в усинов-
лювачі. Після цього кандидат 
ознайомлюється з інформаці-
єю про дітей, які можуть бути 
усиновлені. У разі виявлення на-
міру особисто познайомитись 
з дитиною, усиновлювач повинен 
отримати направлення від служ-
би у справах дітей за місцем про-
живання дитини для організації 
знайомства з нею.

«Діти перебувають на обліку 
трьох рівнів: спочатку на місцево-
му обліку, потім на регіональному 

і потім надходять на централізо-
ваний облік у банк даних сиріт. 
Згідно із законодавством, на уси-
новлення мають право люди, які 
перебувають на черзі усиновлення 
та мають висновки про можли-
вість усиновлювача. Якщо канди-
дат бажає познайомитись попере-
дньо з дитиною, йому потрібно 
звернутись до служби у справах 
дітей для видачі відповідного 
направлення. Після того, як кан-
дидат отримає направлення, він 
їде на знайомство з дитиною до 
закладу, на території якого вона 
перебуває», – підсумувала Люд-
мила Блащук.

Житомир готується до 
опалювального сезону: 
коли чекати тепло, чи 
готове місто та про тарифи

Валерія Наумова

У Житомирі житловий фонд готовий до опа-
лювального сезону на 98%, а заклади освіти, 
охорони здоров’я та культури – на 100%. Про це 
розповіли під час засідання виконавчого комітету 
Житомирської міської ради в середу, 7 жовтня.

За словами начальника управління кому-
нального господарства Олександра Марцуна, 
Житомир повністю готовий до опалювального 
сезону: «Основні показники виконані на 94%. 
У повному об’ємі не виконано лише благоустрій 
територій. Теплозабезпечення залежить від 
забезпечення водою котелень. Але підготовка 
об’єктів „Водоканалу“ виконана на 95%. Житло-
вий фонд забезпечено на 98%. Заклади освіти, 
охорони здоров’я та культури забезпечені на 
100%. Заготовлено піщано-сольові суміші. Це 
залишок за 2019 рік».

Також під час обговорення наголосили, 
що за планом календарна зима у Житомирі 
починається з середини жовтня. Влада міста 
опалювальний сезон пропонує розпочати орі-
єнтовно 15 жовтня. Саме у цей період планують 
запустити тепло до закладів охорони здоров’я, 
освіти та поетапно включити житловий фонд 
за умови, що середня добова температура буде 
менше ніж 8 градусів тепла.

Що стосується тарифів на теплопос-
тачання, для населення вони будуть 

розділені на три види:
Тариф на теплову енергію без утримання ЦТП 

та ІТП – 1375,76 грн/Гкал (з ПДВ) за такими складо-
вими, як тариф на виробництво теплової енергії, 
тариф на транспортування теплової енергії;

Тариф на теплову енергію з утриманням 
ЦТП та без утримання ІТП – 1493,18 грн/Гкал 
(з ПДВ) за такими складовими, як тариф на 
виробництво теплової енергії, тариф на тран-
спортування теплової енергії;

Тариф на теплову енергію без утримання 
ЦТП та з утриманням ІТП – 1505,09 грн/Гкал 
(з ПДВ) за такими складовими, як тариф на 
виробництво теплової енергії, тариф на тран-
спортування теплової енергії.

Для будинків з автономним  
опаленням тариф складатиме:

К о т е л ь н я  п о  в ул .  П а р н и к о в і й , 
17–1 223,27 грн/Гкал (з ПДВ);

К о т е л ь н я  п о  в у л .  К и ї в с ь к і й , 
60–2 049,43 грн/Гкал (з ПДВ);

Котельня по проїзду Івана Богуна, 
4–1 571,09 грн/Гкал (з ПДВ);

Котельня по вул. Степана Бандери, 
1–2 303,15 грн/Гкал (з ПДВ);

Ко т е л ьн я  по  в ул .  Н ар од и ц ьк а і й 
21–1 875,25 грн/Гкал (з ПДВ).

В області за добу – 
197 нових випадків 
коронавірусу, четверо 
людей померли

Обласний лаборатор-
ний центр повідомляє: 
на Житомирщині за-
фіксовано 8661 випадок 
коронавірусної хвороби 
COVID-19.

За інформацією директора ДУ 
«Житомирський обласний лабора-
торний центр» Зіновія Парамонова, 
станом на 09:00 13.10.2020 (за минулу 
добу – 12 жовтня) зареєстровано 197 
нових лабораторно підтверджених 
випадків.

Всього випадків (з наростаючим 
підсумком) – 8661. Одужало всього – 
4874, у т. ч. за минулу добу – 245. По-
мерло всього – 153, у т. ч. за минулу 
добу – 4. За добу надійшло повідомлень 
про підозру – 197. Всього підозр (з на-
ростаючим підсумком) – 10204. Всього 
проведено ПЛР-тестувань за добу – 528.

Від ускладнень, викликаних ко-
ронавірусною хворобою, померли 
троє жителів м. Житомира – дві жін-
ки віком 66 і 75 років та 78-річний 

чоловік; 83-річний житель Берди-
чівського району.

Наразі на Житомирщині заре-
єстровано 153 летальні випадки від 
COVID-19:

• у Андрушівському районі – 2;
• Баранівському районі – 2;
• Бердичівському районі – 13;
• Ємільчинському районі – 4;
• Житомирському районі – 12;
• Коростенському районі – 13;
• Коростишівському районі – 1;
• Лугинському районі – 4;
• Любарському районі – 2;
• Малинському районі – 6;
• Народицькому районі – 1;
• Новоград-Волинському районі – 6;
• Овруцькому – 2;
• Олевському районі – 3;
• Попільнянському районі – 3;
• Радомишльському районі – 2;
• Романівському районі – 3;
• Ружинському районі – 3;
• Пулинському районі – 2;
• Хорошівському районі – 2;
• Черняхівському районі – 6;
• Чуднівському районі – 3;
• м. Житомирі – 58.
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•	<PMTags1.0 win>	

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ 
ПРЕСУВАЛЬНИК-ВУЛКАНІЗАТОР-
НИК, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 10 
000 ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З ГУМОВИХ 
СУМІШЕЙ НА ГІДРАВЛІЧНИХ 
ПРЕСАХ, ВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ 
ПРЕСУВАННЯ. ДОСВІД РОБОТИ 
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. НАДАЄМО 
0674011396

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

• ВОДІЙ КАТ. Д ПОТРІБНО ДЛЯ РО-
БОТИ НА МАРШРУТИ М.КИЄВА. РЕ-
МОНТ І ЗАПРАВКА, ЖИТЛО. ДОХІД 
ВІД 1300 ГРН. / ДЕНЬ. 0665215397

• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПОСТІЙ-
НЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГРАФІК 
РОБОТИ - ПН-ПТ, З 08.00 ДО 17.00 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТА-
ТАМИ СПІВБЕСІДИ. 0678804116

• ДОГЛЯД ЗА ПАРКАМИ: ПРИБИ-
РАННЯ СМІТТЯ, ЛИСТЯ, ДОГЛЯД 
КВІТНИКІВ, СТРИЖКА КУЩІВ, КО-
СОВИЦЯ ГАЗОНІВ, РОЗПИЛ ПОВА-
ЛЕНИХ ДЕРЕВ, НАВАНТАЖЕННЯ 
ХМИЗУ, САДІННЯ ДЕРЕВ, РОСЛИН. 
ПН-ПТ 7-15. СБ 7-11. МІСЦЕ В ГУР-
ТОЖИТКУ. ОФІЦ.ПР. СОЦ/П. З/П 
9-11ТИС.ГРН. ОДЕСА. 0661409912

ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ В 
УГОРЩИНI НА 2 РОКИ ДЛЯ ГРО-
МАДЯН УКРАЇНИ. ПОДАЧА ДОКУ-
МЕНТІВ В УКРАЇНІ ТА УГОРЩИНІ. 
ДОПОМОГА З ДОКУМЕНТАМИ У 
ПОСОЛЬСТВІ. ДОЗВІЛ НА ПЕРЕ-
ТИН КОРДОНУ. WHATSAPP, VIBER, 
TELEGRAM, SIGNAL:, 067-535-73-
95. 0637267293

ЗБИРАЛЬНИКИ ПЕЧЕРИЦЬ НА 
ПІДПРИЄМСТВО М. ФАСТІВ. З/П 
10000-17000 ГРН. НАВЧАННЯ ТА 
ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНО 
0674677604

• КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК НА СКЛАД 
НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА 
ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗА-
ВОД. ГРАФІК РОБОТИ - ПН-ПТ, З 
08.00 ДО 17.00 ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ. 
0678804116

• МАСТЕРА  И  ПОМОЩНИКИ 
(ШТУКАТУРЫ, ПЛИТОЧНИКИ) ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. РАБОТА В Г. КОРОСТЫШЕВ. 
КОМПЕНСАЦИЯ  ПРОЕЗДА  ДО 
РАБОТЫ И ОБРАТНО ДЛЯ РА-
БОТНИКОВ С Г. ЖИТОМИР И ОБ-
ЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
0685091332,0959169474

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

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	
30/15,	20/10,	15/15.	З/п	9000	
грн.Старші	зміни,	з/п	500	грн/
день.	Харчування,	проживан-
ня	за	рахунок	підприємства.
Консультації	з	працевлашту-
вання	надаються	цілодобово.	
0734069918,0952858119

•	Рибопереробному підпри-
ємству	(Київська	обл)	потрібні	
пакувальники	продукції,	обро-
блювачі	риби,	вантажники.	ЗП	
від	12000	грн.	Графік	роботи	
20/10.	Безкоштовне	житло	і	обі-
ди.	Виплата	ЗП	по	завершенню	
вахти.	0978101848,0509531032

•	Робота в	 жіночому	 ко-
лективі!	 Польща!	 Виготов-
лення	 канапе	 закусок!	 Ліц.	
МСПУ	№847	від	08.06.2018.	
0673543798,0673543799.

•	Робота в	Польщі	та	Чехії	без	
проходження	карантину.	Заво-
ди,	фабрикі,	будови.	Польські	та	
чеські	робочі	візи	всіх	типів.	До-
віз	до	місця	роботи.	Лiц.	МСПУ	
868	вiд	09.08.2016.	0966165620
,0673422451,0932770759

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

• С Л Е С А Р Ь - Р Е М О Н Т Н И К   С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ НА МОЛОЧНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ. ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕ-
СЕДОВАНИЕ. ГРАФИК РАБОТЫ С 
ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 
08.00 ДО 17.00 0678804116

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.1. Продам  1-кiмнатнi 
квартири 

•	Продам в	м.	Запоріжжя	3-х	кімн.	
кв-ру	в	2-ух	поверховому	котедж-
ному	будинку.	Кв-ра	займає	весь	
2-й	поверх	+	 горище.	Гарний	
стан.	Знижений	електротариф.	
Господар.	Посередників	не	тур-
бувати.	Ціна	22000	(616	тис.грн).	
0507854377.

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

• ПРОДАЄТЬСЯ БУДІВЛЯ ЗА АДРЕ-
СОЮ ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С.ЛУКА, 
ВУЛ.ГЕНЕРАЛА  ВАХЛЮКА,  44  А. 
0971863299

2.9. Продам Частина будинку 

•	Продам 1/2	житлового	будин-
ку	(	3	кімнати	)	район	музичної	
фабрики.	Власник	.	0506238041

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Будинок с.	Підгайці,	Кропив-
ницького	р-ну	Кіровоградської	
обл.,	100	кв.м	та	гараж	100	кв.м,	
новобудова,	ремонт,	ділянка	25	
сот.	0992946941
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТІКИЧ ЕНЕРДЖІ» має намір отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря для АЗС № 02148 за 
адресою: 10005, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Чуднів-
ська, 104. Адреса юридичної особи: 03039, м. Київ, Голосіївський 
р-н, вул. Миколи Грінченка, 18Б.

Сфера діяльності – прийом, зберігання світлих нафтопродуктів та 
скрапленого вуглеводного газу і заправка паливом автомобільного тран-
спорту усіх типів. Для приймання, тимчасового зберігання та реалізації 
палива встановлені чотири підземні резервуари сумарною місткістю 
100м3 та три сучасні паливо-роздавальні колонки GILBARCO. Також на 
АЗС обладнаний АГЗП, що складається з наземного резервуару СВГ V= 
9,96 м3 та газо-роздавальної колонки SHELF 100–2 LPG. Для забезпечення 
аварійного живлення електроприймачів АЗС встановлено дизельний 
генератор марки FDG 40 MS, потужністю 32 кВт. Теплопостачання 
в холодний період року адміністративних та побутових приміщень 
здійснюється електричними приладами.

В процесі роботи АЗС до атмосферного повітря потрапляють на-
ступні забруднюючі речовини: оксиди азоту, оксиди вуглецю, діоксид 
сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, метан, 
сірководень, вуглеводні граничні та ароматичні, бензол, ксилол, толуол, 
бутан, пропан, неметанові леткі органічні сполуки. Максимальний ви-
кид забруднюючих речовин складає не більше 2,792 т/рік.

Зауваження та пропозиції щодо намірів надавати протягом одного 
місяця з моменту публікації газети до Житомирської обласної державної 
адміністрації за адресою: 10014 м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 
1, тел. (0412) 47-50-14, е-mail: ztadm@apoda.zht.gov.ua.
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ТОВ «Невирівський лабрадорит», (юр.адреса: 12122, Житомирська обл., Хорошів-
ський район, с. Рижани,  вул. Кутузова, будинок  55, код ЄДРПОУ 38580872), інформує 
про отримання  висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з роз-
робки (продовженні розробки) та подальшої рекультивації Аннівського родовища 
лабрадориту та рішення про провадження планованої діяльності у Хорошівському 
районі Житомирської області.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

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

Продам 

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

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

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

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

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

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

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

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

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опалення	

для	цехів,	виробництва,	сушильних	ка-

мер,	теплиць,	пташників,	складів,	мага-

зинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	

під	ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	

0666008784,0680450764

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

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

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

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

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

1. 4-кім. квартира з/п 149,40 кв.м, житл. пл. 39,90 кв.м. та зем. діл. пл. 0,0247 га, 
КН: 1810136300:11:008:0007, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська (Черняховського) 
137/2, кв.1. Дата торгів: 05.11.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№446820 (уцінено лот № 441739);

2. Нежитл. будів., корівник №1, з/п 1605,4 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., Коростишівський р-н, с. Вільня, вул. Польова, 38. Дата торгів: 09.11.2020 09:00 
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №446823;

3. Нежитл. будів., корівник №2, з/п 1607,0 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., Коростишівський р-н, с. Вільня, вул. Польова, 42. Дата торгів: 09.11.2020 09:00 
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №446827;

4. Нежитл. будів., молочний блок, з/п 190,0 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., Коростишівський р-н, с. Вільня, вул. Польова, 40. Дата торгів: 09.11.2020 09:00 
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №446830;

5. ½ ч. житл. будинку, з/п 45,0 кв.м, житл. пл. 23,24 кв.м, за адресою: Житомир-
ська обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, 1-й пров. Софіївський (Котовського), 22. 
Дата торгів: 09.11.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №447445;

6. ½ ч. житл. будинку, з/п 45,0 кв.м, житл. пл. 23,24 кв.м, за адресою: Житомир-
ська обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, 1-й пров. Софіївський (Котовського), 22. 
Дата торгів: 09.11.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №447498.

2.14. Продам Комерційна 

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

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

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ,  В  ЦЕНТРІ  МІСТА, 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕН-
ТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 

Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/

АВТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВ-

НОСТІ 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

•	Комбайн CASE	8010,	2006	
року	випуску,	в	гарному	стані	
0977829541,0990506972

КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗ-
НИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, 
МТЗ-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, 
ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. 
(097)4742211,(097)4742272

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

•	Техніка від	виробника.	Сівалка	
пневматична	УПС-8(6),СУПН-
8(6)-усилена	рама,	2-контурний	
привід.	Культиватор	міжрядний	
КРН-5.6,	культиватор	КСО-4.0;	
6.0;	8.0.	Діскова	борона	АГ-
2.1;	2.4;	2.7;	3.1.	Сівалка	зер-
нова	(кап.рем)	СЗ-3.6,СЗ-5.4.	
0677801439

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

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

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Укладаємо бруківку	під	ключ,	
проектуємо,	робимо	лівневку,	
доставляємо	матеріали	від	
виробника.	Якість	гарантуємо.	
0674597690
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ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Акційна пропозиція!	 Кре-
дитна	допомога	без	довідок,	
застави	 та	поручителів	 від	
5000	до	500000	грн.	Виводи-
мо	з	чорних	списків.	Пенсіоне-
рам	та	непрацевлаштованим.	
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 ОБ-
ЛАСТІ 0975107907, 0932929225

6.15. Пошив, ремонт одягу, 
взуття 

• ПОШИТТЯ СПЕЦОДЯГУ , ФОР-
МЕННОГО ОДЯГУ ПІД ЗАМОВЛЕН-
НЯ. 0676829230

6.17. Послуги. Iншi 

•	Металодетектори промислові,	
конвеєрні,	арочні	MPL:	виробни-
цтво,	продаж,	доставка,	установ-
ка.	E-mail:	detect@metalfind.net,	
www.metalfind.net	0663581201.

•	Німецьке, рідкісне	фортепіа-
но,	1870р.,	"Вільгельм	Шпанген-
берг".	У	відмінному	робочому	
стані.	84тис.грн.	Доставку	опла-
чуємо.	0507854377

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

•	Продам саджанці	морозостій-
ких	ківі,	гранату,	інжиру,	хурми,	
фундука.	Саджанці	вирощені	в	
контейнерах.	0997982988

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ 
ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ 
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ ВИДАНИЙ 
СПТУ №14 №393967 ВИДАНИЙ 
НА ІМ'Я БІРЮК ГЕННАДІЙ АНА-
ТОЛІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙ-
СНИМ

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
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• 68,7% прісної води на Землі 
перебуває у льодовиках і ще 30% – 
в землі, 1,7% світової води замерзло, 
і вона непридатна для використання.

• Вода може розчиняти більше 
речовин, ніж будь-яка інша рідина, 
включаючи сірчану кислоту.

• Температура замерзання води 
знижується, залежно від наявності солі, 
розчиненої в ній. При середньому рівні 
солі морська вода замерзає при –2 °C.

• Медуза та огірок – це 95% води.
• 70% людського мозку – вода.
• Людина може прожити близь-

ко місяця без їжі, але лише близько 
тижня без води.

• Діти в перші 6 місяців життя 
споживають в сім разів більше води, 
ніж середній дорослий.

• До 2025 року половина людей сві-
ту буде жити в країнах з нестачею води.

• У посудомийній машині вико-
ристовується лише 16 літрів за цикл, 
в той час як для ручного миття по-
суду використовується 20 літрів води.

• Для виробництва кави потріб-
но води удвічі більше, ніж для чаю.

• Курка та коза – найменш з сіль-
ськогосподарських тварин спожива-
ють воду.

• Гаряча вода може замерзати 
швидше, ніж холодна вода (загально-

відомий ефект Мпемба).
• Не існує наукових досліджень, 

які підтверджують рекомендацію 
пити 8 склянок води на день.

• Пиття занадто великої кількості 
води може бути смертельним (відоме 
як інтоксикація водою).

• Протікаючий кран, який капає зі 
швидкістю одна крапля в секунду, може 
витрачати більше 12000 літрів на рік.

• НАСА виявила на Місяці воду 
у вигляді льоду.

• Кожен з нас п’є близько 1 кубіч-
ного метра (1000 літрів) води на рік.

• Скрізь, де на Землі є рідка вода, 
є життя. 

Гороскоп на тиждень 14 - 20 жовтня

ОВЕН
Приділяйте більше 

уваги сім’ї. Зараз не най-
кращий час для перегово-

рів та підписання важливих угод. Є 
ризик не довести справи до кінця.

ТІЛЕЦЬ
Вам необхідно ви-

рішити питання в усіх 
сферах одночасно. Успіх 

чекатиме в кар’єрі, стосунках, 
у справах сім’ї. Також будуть вда-
лими поїздки.

БЛИЗНЮКИ
З в и ч н и й  р и т м 

життя змінився на ме-
тушню та нервовість. 

Використайте цей час на пере-
усвідомлення свого життя.

РАК
Якщо ви давно від-

кладали те, чим хотіли 
займатися – то час дія-

ти. Переглядайте цілі та плани 
на життя, нагадуйте собі, чого 
ви дійсно бажаєте.

ЛЕВ
Справи, які ви від-

кладали на потім, нага-
дають про себе. Зараз уся увага 
зосереджена на кар’єрі. У цей 
період є можливість змінити 
роботу.

ДІВА
Відчутні складнощі 

в спілкуванні з інши-
ми, відсутність взаєморозу-
міння. Намагайтеся зберігати 
спокій.

ТЕРЕЗИ
Необхідно закінчити 

справи, які ви почали, 
відтягувати вже немає куди. Не 
нервуйте, якщо щось не так, як 
ви очікуєте.

СКОРПІОН
Зараз особливо бе-

режіть своє здоров’я, 
адже перевтома і стрес можуть 
викликати різні недуги. Зміни-
ти роботу – чудова ідея.

СТРІЛЕЦЬ
Це час розкриття 

вашого внутрішнього 
потенціалу та талантів. Завдяки 
творчості зможете підвищити 
власну самооцінку.

КОЗЕРІГ
Зараз дуже важливо 

зайнятися особисти-
ми стосунками та налагодити 
контакт з дітьми. Вас чекатиме 
фінансовий успіх.

ВОДОЛІЙ
Максимально контр-

олюйте емоції на робо-
ті і в стосунках, аби не 

виникало зайвих непорозумінь. 
Зараз ваші інтелектуальні зді-
бності на піку.

РИБИ
Зосередьтеся на сво-

їх бажаннях та на собі, 
це допоможе перевести 

вектор уваги на дійсно важли-
ві речі і не зіпсувати стосунки 
з оточуючими.

Цікаві факти про воду

Серед найбажаніших осін-
ніх сумок – моделі з великими 
ланцюгами, ридикюлі, вико-
нані на сучасний лад, елегант-
ні тоут, сумки-хобо, об'ємні 
безформні клатчі, геометрич-
ні рішення і гіперболізовані 
шопери. Vogue.ua зібрав най-
модніші сумки сезону осінь-
зима 2020/2021.

Масивні ланцюги
Л а н ц юг и  бул и  од н и м 

з головних трендів весняно-
літнього сезону 2020. Вони 
з'являлися на сумках, різнома-
нітному взутті та прикрасах. 
Восени ця тенденція зали-
шиться такою ж актуальною, 
тільки тепер можна забути 
про тонкі, ледь помітні лан-
цюжки на користь масивних 
широких ланок.

Сучасні ридикюлі
У прийдешньому сезоні 

особливо популярні вінтажні 
сумки, а саме ридикюлі в су-
часному прочитанні. Так, на 
зміну шовковим витонченим 
мішечкам для монет, які лю-
били модниці минулих сто-
літь, прийшли об'ємні риди-
кюлі зі шкіри та оксамиту.

Елегантні тоути
Сумки-тоут – позачасовий 

тренд і основа ділового стилю. 
Так, цієї осені проводити ді-
лові зустрічі буде максималь-
но комфортно, адже бренди 
подбали про модні і практич-
ні аксесуари.

Об'ємні клатчі
Великогабаритні безформ-

ні клатчі завдяки дизайнеру 

Деніелу Лі стали найзатребу-
ванішою сумкою від 2019 року. 
Streetstyle-зірки, редактори 
модних видань, баєри великих 
платформ і знаменитості ви-
бирали собі культовий клатч-
хмару Bottega Veneta. У ново-
му сезоні осінь-зима 2020/2021 
цей тренд, як і раніше, наби-
рає обертів, і тепер модний 
об'ємний клатч можна знайти 
в арсеналі практично кожного 
бренду.

Геометрія
Якщо класичні сумки – ін-

вестиція в модний гардероб, 
то геометричні моделі піді-
йдуть для дівчат, які люблять 
супермодні тренди. Круглі, 
циліндричні, трикутні, ква-
дратні і багато інших геоме-
тричних форм стали джере-
лом натхнення для багатьох 
дизайнерів.

Сумки-хобо
Знаменита сумка початку 

2000-х знову повернулася на 
модні подіуми. Йдеться про 
універсальну сумку-хобо, яка 
легко впишеться в міський ан-
самбль. Прикметні риси цієї 
моделі: форма півмісяця, ко-
ротка ручка, яка найчастіше 
є продовженням сумки, міст-
кий розмір і м'яка тканина.

Гіперболізовані шопери
На зміну тренду на мікро-

сумки цієї осені приходять 
гіперболізовані об’єми. Тепер 
не потрібно турбуватися, що 
в улюблений аксесуар нічого 
не поміщається: в сумку-шо-
пер точно можна буде вмісти-
ти все що завгодно.

Наймодніші сумки 
осінь-зима 2020/2021

Поради господині

14
жовтня
середа

15
жовтня
четвер

16
жовтня

п’ятниця

17
жовтня
субота

18
жовтня
неділя

19
жовтня

понеділок

20
жовтня
вівторок

+ 10°
+ 16°

+ 8°
+ 16°

+ 9°
+ 10°

+ 7°
+ 9°

+ 4°
+ 8°

+ 4°
+ 8°

+ 5°
+ 8°

737 740 740 741 741 744 746
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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ЗАГУБЛЕНА У ТОКІО
Жанр: драма, трилер
Намагаючись втекти від минуло-

го, Марґарет переїжджає в Японію. 
Вдень вона викладає англійську, а 
вночі шукає вражень в екзотичну 
житті Токіо з його гучними барами, 
небезпечними зв'язками і готелями 
кохання. Але одного разу в місті 
пропадає дуже схожа на неї ді-
вчина, а саму Марґарет затягує 
божевільний роман із загадковим 
красенем-гангстером, який втягує 
її в світ заборонених насолод...

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

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

ДИВО-КУРКА
Жанр: мультфільм
Туру – не зовсім звичайна курка. Робить 

її унікальною те, що вона вміє говорити та 
розуміти людську мову! Правда, Туру не вміє 
робити те, на що здатні інші курки – вона не 
несе яйця. Попередній власник Туру не знав 
про її здатність говорити, тому постарався 
як можна швидше продати її. І купила курку 
старенька Ізабель, вчителька музики. Туру 
перейнялася любов'ю до нової господині, 
робила все можливе, щоб знести бодай одне 
яйце, але найбільше порадувало жінку те, 
що курка вміє говорити. На жаль стареньку 
забрала швидка до великого міста, куди те-
пер хоче потрапити й Туру. На її шляху буде 
багато пригод, але вона досягне своєї мети..

СІМЕЙКА БІГФУТІВ
Жанр: мультфільм
Історія незвичайної сімейки, 

голова якої – справжній Біг-
фут. Його син підліток розуміє 
мову тварин та птахів. Одного 
разу світ опиняється на по-
розі справжньої катастрофи. 
Щоб врятувати його, родина 
повинна згуртуватися, а на 
допомогу їм прийдуть лісові 
мешканці.

"Що таке добре"
17.10  об 11.00 та 13.00

"Як лисичка пташкою була"
18.10 о 12.00 та 14.00


