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Скандал на космічному 
фестивалі «KOROLEV 

AVIA FEST» у Житомирі: 
антисанітарія та шахрайство

с. 12-13

Лідер партії «Наш край» Житомирщини 
Сергій Диняк: «Не я пішов у політику,  
а вона стала частиною мого життя» с. 3 с. 6

Як відбуватиметься навчання у 
школах Житомира: затверджено 
регламент роботи закладів  
середньої освіти в умовах 
адаптивного карантину
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У Житомирі встановлять меморіальну 
дошку Володимиру Башеку

Руслан Мороз

Житомирський ви-
конком погодив вста-
новлення на будівлі 
дитячої лікарні у місті 
Житомирі меморіаль-
ної дошки Володимиру 
Йосиповичу Башеку.

Таке рішення було прийнято 
19 серпня 2020 року. На засіданні 
виконкому було представлено орієн-
товний вигляд меморіальної дошки, 
яку планують встановити.

Зокрема у рішенні виконкому 
зазначено: «Розглянувши звернення 
комунального підприємства «Дитяча 
лікарня імені В. Й. Башека» Жито-
мирської міської ради про надання 
згоди на встановлення меморіальної 
дошки на фасаді будівлі по вулиці 
Шевченка, 2 у місті Житомирі Башеку 
Володимиру Йосиповичу – головно-
му лікарю КУ «Центральна дитяча 
міська лікарня», заслуженому лікарю 
України, почесному громадянину м. 

Житомира, відповідно до законів 
України «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», виконавчий комітет 
міської ради вирішив: надати згоду 
КП «Дитяча лікарня імені В. Й. Ба-
шека» Житомирської міської ради 
на встановлення меморіальної дошки 

Башеку Володимиру Йосиповичу на 
фасаді будівлі по вулиці Шевченка, 2 
у м. Житомирі. КП «Дитяча лікарня 
імені В. Й. Башека» Житомирської 
міської ради здійснити встановлення 
меморіальної дошки Башеку Володи-
миру Йосиповичу відповідно до ви-
мог чинного законодавства України».

Козацький хрест передадуть на 
зберігання до краєзнавчого музею

Руслан Мороз

Своїм рішенням 
19 серпня 2020 року ви-
конком Житомирської 
міської ради погодив 
передачу козацького 
хреста на баланс Жи-
томирського обласного 
краєзнавчого музею.

До цього хрест перебував біля 
Хрестовоздвиженського кафедраль-
ного собору, але після початку ре-
конструкції його звідти прибрали. За 
словами чиновників, він зберігався на 
території КП «Зеленбуд».

Храм, який раніше виконував 
функції музею природи, ще зберігає 
у нижньому храмі скелет мамонта, 
який планують перенести до будівлі 
магістрату після закінчення ремонт-
них робіт.

Раніше у будівлі магістрату пла-
нувалося розмістити картинну гале-
рею, а для музею природи побудува-
ти окрему будівлю поряд з катедрою. 
Але після того, як були знайдені на 
місці робіт деякі артефакти, будів-
ництво припинилося, а гроші були 
спрямовані на інші цілі.

У рішенні Житомирського міськви-
конкому зазначено: «Дозволити кому-
нальному підприємству «Зеленбуд» 
Житомирської міської ради безоплатно 
передати хрест, який був виявлений 
у 1982 році в підвальних приміщеннях 
Хрестовоздвиженської церкви, кому-
нальному закладу "Житомирський 

обласний краєзнавчий музей" Жито-
мирської обласної ради. Приймання-
передачу оформити у відповідності 
до чинного законодавства України. 
Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів 
ради Кондратюка С. М.».

Де найчастіше 
люблять 
відпочивати 
житомиряни. 
ОПИТУВАННЯ

Валерія Наумова

Усі ми любимо відпочинок, проте атмосферу від-
починку створюють саме місця. Де найчастіше відпо-
чивають житомиряни – дізнаємося далі.

«Я сам рибак, я люблю відпочивати у Тетерів-
ці, Перлявці у літній період. У Житомирі – це парк 
Гагаріна, там зараз ремонт, мені подобається, як 
вони зробили. Також краєзнавчий музей, музей кос-
монавтики, художні виставки люблю відвідувати», – 
розповідає Борис.

«У Житомирі я люблю гуляти з друзями в парку 
Гагаріна, біля мосту, там можна зробити гарні фото. 
Також люблю ходити в кіно», – ділиться Влада.

«Я люблю Гідропарк. Там дуже приємно з дітьми 
гуляти, особливо через повітря, пахощі, квіти. Інко-
ли погратися з ними в ігри. Парки у нас чудові, є де 
погуляти. Дітям є де гратися, а батькам де відпо-
чити», – коментує Катерина.

«Міст люблю. Бо мені дуже подобаються водойми, 
це для мене щось неймовірне. Моє місце сили – берег 
річки Тетерів, який знаходиться в моєму місті Чуд-
нові», – ділиться Олександра.

«Насамперед Коростишівський кар’єр, і в основному 
всі гарні місця в мене там зосереджені. Голубі озера. 
Їздиш туди на вихідні і відчуваєш, що набираєшся сил 
на весь тиждень. З палатками, з друзями – це те, що 
треба», – коментує Анна.

«Люблю відпочивати в лісі за вулицею Максютова, 
зараз це вулиця Вільський Шлях, ми там сім’єю гуляємо. 
В Гідропарку також проводимо час. Там можна з ді-
тьми погуляти на атракціонах. Заради свіжого повітря 
і ходимо в парк», – пояснює Іван.

 Концепція меморіальної 
дошки Володимиру Башеку
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Лідер партії «Наш край» Житомирщини  
Сергій Диняк: «Не я пішов у політику,  
а вона стала частиною мого життя»

Нещодавно політич-
на партія «Наш край» 
презентувала команду 
професіоналів та госпо-
дарників. Цю політич-
ну силу на Житомир-
щині представлятиме 
Сергій Диняк.

Про своє дитинство, роботу 
на Пинязевицькому кар’єрі, сім’ю, 
успіх та політику Сергій Диняк роз-
повів у відвертому інтерв’ю.

�� Сергію Васильовичу, 
давайте познайомимося! Роз-
кажіть про своє дитинство 
та сім’ю.

• Народився 1969 року в селі 
Ялцівка Малинського району 
Житомирської області. У звичай-
ній радянській на той час сім’ї. 
Мама – Надія Андріївна – працю-
вала товарознавцем, тато – Василь 
Юхимович – трудився головним 
інженером на Пинязевицькому 
кар’єрі. Оскільки батько був моїм 
взірцем для наслідування у всьому, 
питання вибору майбутньої моєї 
професії не піднімалось – я змалку 
знав, ким я хочу бути.

• Як проходило Ваше навчання? 
Розкажіть про свою освіту.

• У 1984 році, після закінчення 
восьмого класу Гранітненської ЗОШ, 
вступив на денне відділення Ірпін-
ського індустріального технікуму. 
Під час проходження практики тру-
дився на Пинязевицькому кар’єрі 
слюсарем-ремонтником, а після 
отримання диплому у 1988 році 
повернувся на це ж підприємство 
майстром гірничого цеху. Потім – 
служба в армії, вступ до Київського 

політехнічного інституту, і знову – 
Пинязевицький кар’єр.

�� Тобто Ви починали 
свою професійну діяльність 
з Пинязевицького кар’єру?

• Так, на ньому у свої неповних 
30 років уже працював головним 
інженером, а опісля – і головою 
правління. У 2003 році мені за-
пропонували очолити товариство 
«Юнігран», генеральним директо-
ром якого я є і до сьогодні. Маю 
науковий ступінь кандидата тех-
нічних наук, у 2016 році захистив 
дисертацію на тему «Розробка 
циклічно-поточної технології ви-
робництва щебеню на гранітних 
кар’єрах», написану на основі на-
укових досліджень, проведених на 
базі АТ «Малинський каменедро-
бильний завод».

�� Розкажіть про свою ро-
боту в компанії «Юнігран».

• Сьогодні група компаній 
«Юнігран» за чверть століття з не-
великого регіонального виробника 
щебеневої продукції стала лідером 
будівельної галузі. На мапі України 
немає регіону, в якому б не була 
представлена продукція під брен-
дом «Юнігран». Наразі «Юнігран» 
об’єднує групу потужних підпри-
ємств, серед яких ТОВ «Юнігран», 
АТ «Малинський каменедробиль-
ний завод», ПрАТ «Пинязевицький 
кар’єр», АТ «Коростенський кар’єр», 
ТОВ «Юнігран-Сервіс», ТОВ «Будін-
дустрія ЛТД».

�� Чим саме займається 
компанія?

• Компанія має заводи з виго-
товлення будівельних матеріалів 
(щебінь різноманітних, у тому чис-

лі і європейських, фракцій), лінію 
з виготовлення тротуарної плитки 
та інших неармованих бетонних 
виробів, окрему лінію з виробни-
цтва гранітної бруківки. Надаємо 
послуги з буровибухових робіт із 
застосуванням власної екологічно 
безпечної емульсії «Гранеміт I-30-У», 
в основу якої закладено звичайну 
селітру.

Також компанія подбала про 
доставку продукції до клієнта за-
лізничним і автомобільним тран-
спортом. Зокрема, придбали 100 
вантажних автомобілів «Volvo» 
і «Skania», 300 вантажних вагонів, 
ще стільки ж орендуємо в «Укрза-
лізниці». Маємо власне локомотив-
не депо на п’ять тепловозів, вісім 
кілометрів під’їзних колій.

�� «Юнігран» – велике під-
приємство. Скількох людей 
Ви забезпечили робочими 
місцями?

• Група компаній «Юнігран» на-
разі забезпечує роботою 1400 осіб. 
У нашій компанії кваліфіковані 
працівники отримують заробіток 
понад 15 тисяч гривень. До прикла-
ду, зарплата машиніста екскаватора 
в кар’єрі від 20 тисяч гривень, водія 
«БелАЗу» – від 17 тисяч тощо. Ком-
панія увійшла в сотню найбільших 
платників податків України, тому 
обслуговується тільки в централь-
них офісах банків. Я ціную кожного 
працівника – від керівника до різ-
норобочого. Ми – як одна велика 
дружна сім’я. Компанія, на відміну 
від багатьох підприємств, приймає 
на роботу всіх випускників – про-
фтехліцеїв, коледжів, вишів. На 
мою думку, кадри потрібно вихо-
вувати, готувати на місці, зі сторони 
хороші спеціалісти не прийдуть.

�� Чи вплинув корона-
вірус на роботу компанії 
«Юнігран»?

• З початку коронавірусної 
загрози працівники безкоштовно 
отримують засоби індивідуального 
захисту, деззасоби, висококалорійне 
спецхарчування. У нас є їдальня, 
але для уникнення скупчення лю-
дей від початку епідемії роздаємо 
обіди у спеціальних боксах, до 
того ж меню різноманітне, щоразу 
є декілька страв на вибір людини.

�� Ви вважаєте себе успіш-
ною людиною?

• Я взагалі вважаю, що я по-
цілований долею. Бо, по-перше, 

виховувався в середовищі, насиче-
ному любов’ю, повагою, підтрим-
кою і взаєморозумінням. По-друге, 
таку ж підтримку я сьогодні відчу-
ваю з боку своєї сім’ї, мого міцного 
і затишного тилу – дружини Лілії та 
доньок Анни і Ольги. А ще я можу 
спертися на міцне юнігранівське 
плече – унікальний, згуртований 
та професійний колектив, з яким 
не страшно, без перебільшення, 
втілювати навіть найграндіозніші 
плани.

�� А чому вирішили піти 
в політику?

• Давайте розглянемо термін 
«політика». Політика – це діяль-
ність самоуправління на певній 
території, це діяльність індивідуума 
з вирішення питань суспільства, 
пов’язана з прийняттям відповідних 
рішень в багатьох галузях: це по-
ведінка в суспільстві і т. д. А кожен 
із нас у сукупності і є суспільство. 
Чи не так? Мене дратувала і дратує 
фраза «я поза політикою». Ми не 
можемо бути поза нею, ми – части-
на її: усі розсудливі люди вболіва-
ють за становлення і розвиток свого 
міста, села, свого краю і держави 
загалом. Тому не я пішов у полі-
тику, а вона стала частиною мого 
життя. Давно, ще в той час, коли 
я зрозумів: я хочу, я знаю і я можу 
позитивно вплинути на соціально-
економічні процеси, які покращать 
умови життя громадян моєї країни.

�� Розкажіть про свою по-
літичну діяльність

• У політиці я всього тридцять 
років. Два скликання був депутатом 
Гранітненської селищної ради, два – 
Малинської районної і стільки ж – 
Житомирської обласної.

�� Які питання, на Вашу 
думку, є актуальними для 
регіону зараз?

• Сьогодні йде процес рефор-
мування місцевого самоврядування, 
тому мене як пересічного жителя 
громади хвилює питання фінан-
сової та соціальної стабільності 
новостворених ОТГ. Адже саме від 
фінансового забезпечення залежить 
життєдіяльність усіх сфер: медич-
ної, соціальної, духовної, освітньої, 
культурної і т. д. Ні в якому разі не 
можна допустити розбалансова-
ності у медичному обслуговуванні 
та освітньому процесі, які були на-
лагоджені у всіх населених пунктах. 
Цей перехідний проміжок часу 
буде нелегким для мешканців но-
востворених об’єднаних територі-
альних громад, але маю надію, що 
нетривалим».

�� Які конкретно сфери, 
на Вашу думку, потребують 
особливої уваги?

• Не може не хвилювати мене 
і питання благоустрою Житомир-
щини. Враховуючи специфіку моєї 
роботи, я не з чуток знаю, скільки 
зусиль та коштів вкладають у Ві-
нницькій, Київській, Львівській 
областях на будівництво доріг, 
житлово-цивільне та промислове 
будівництво. Переймаються і со-
ціальною сферою. Я щиро вірю, 
що настане той час, коли громади 
самі обиратимуть напрямки свого 
перспективного розвитку, самі ви-
рішуватимуть, куди краще спрямо-
вувати кошти, а не виконуватимуть 
вказівки зверху.

�� Розкажіть про переваги 
«Нашого краю» і чому по-
трібно долучитися до партії?

• Я агітую долучатися до пар-
тії «Наш край», але сьогодні ми усі 
маємо право вибору, тому кожен 
вирішує сам. Свій вибір я зробив. 
Чому на користь «Нашого краю»? 
Все просто: мені імпонує, що я в ко-
горті обізнаних, кваліфікованих 
людей, котрі відповідно до своєї 
профільної галузі вже займаються 
і займатимуться надалі конкрет-
ним напрямком розвитку держави, 
я у політичній силі, яка об’єднує 
компетентних, далекоглядних, мак-
симально відкритих людей, котрі 
несуть реальну відповідальність за 
власні політичні рішення. Поряд зі 
мною ті, хто поділяє мої погляди 
та активну громадянську позицію, 
усвідомлює власну відповідальність 
перед суспільством і сумлінно 
працює на суспільний добробут, 
належно виконує свої обов’язки, 
відстоює громадянські права та 
свободи. Поряд професіонали 
та господарники, які спроможні 
вирішувати реальні проблеми та 
найскладніші питання. Хіба цього 
замало?

�� В и  г о в о р и т е ,  щ о 
невід’ємною частиною успіху 
є любов. Розкажіть про своє 
особисте життя

• Мені п’ятдесят років, і всі ці 
п’ятдесят років я поряд з єдиною 
жінкою – своєю коханою дружи-
ною. Ми народилися в одному се-
лищі, ходили разом до дитячого 
садочка, навіть ліжка наші стояли 
поряд, навчалися в одному класі. 
Разом виховуємо власних доньок. 
Ми ніколи не відпочивали порізно, 
нам завжди цікаво бути разом.

�� Що є Вашою основною 
цінністю?

• Найбільше я ціную постій-
ність. Хоча в житті, як на довгій 
ниві: сьогодні – злети, завтра – па-
діння, але збираюсь з силами, пра-
цюю далі і йду знову до поставленої 
мети. Постійність – обов’язкова риса 
успішної людини.

 Голова Житомирської обласної організації  
     політичної партії «Наш край» Сергій Диняк
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На ринках Житомира трохи впали ціни  
та побільшало продавців, але це не надовго

Руслан Мороз

Кінець серпня – час, 
коли всі домогоспо-
дарства активно за-
готовляють на зиму 
запаси.

З року в рік в цю пору за-
звичай ціни трохи нижчі. Але 
це також залежить від багатьох 
факторів. Наприклад, минулого 
тижня продавців було більше, 
і велика кількість пропозиції від-
повідно відображалася на цінах. 
Покупці були майже задоволені.

М'ясо на ринках було трохи 
дешевше, ніж зазвичай. М'ясо 
кролів навіть коштувало 150–170 
гривень за кілограм, що вважа-
ється нормальною ціною для 
ринку. Тушку кроля вагою в 2 кг 
віддавали зі знижкою – за 260–270 
гривень. Яловичина була навіть 
за ціною 120–130 гривень за кіло-
грам. Це також рідкість для рин-
ку. Свинину можна було купити 
за 90–100 гривень проти 140–150 
гривень на тиждень раніше.

У м’ясному павільйоні віль-
них місць не було. Як і в минулі 
тижні, за два свинячих копита 
просили 20 гривень, за одне риль-
це – 8 гривень.

А ось на вартість риби це ніяк 
не вплинуло. Тож середні ціни 
на рибні товари залишилися на 
тому ж рівні. Так, хек коштує 
78–79 гривень, скумбрія мороже-
на – 82, минтай – 76, оселедець – 
52, оселедець норвежський – 72 
гривні за кілограм. Філе лосося – 
300 гривень, мідії – 140 гривень, 
горбуша – 160 гривень.

Стосовно цін на продукти на 
маленьких ринках міста та в су-
пермаркетах, то цими вихідними 
на рівень цін суттєво вплинули 

три дні відпочинку. Людей у місті 
майже не залишилося. На ма-
леньких ринках по всьому місту 
нікого не було. Одна-дві палатки 
на всю територію. Ціни суттєво 
не змінилися.

Не змінилося й повне ігнору-
вання всіх запобіжних протика-
рантинних заходів. І в транспорті, 
і на ринках вже рідко хто носить 
маски. Також відсутні дезінфікую-
чі засоби. Традиційно продавців 
на ринку набагато більше, ніж 
покупців.

Трохи впала ціна на карто-
плю. Вона коштує від 8 до 15 
гривень проти 20–25 гривень 
тиждень-два тому. Якість карто-
плі також різна.

Помідори є різної якості. Ко-
штують від 10 гривень до 45 за 
кілограм залежно від сорту. Най-
дешевші помідори – сливки – ко-
штують приблизно від 10 гривень. 
Трохи дорожче сорт ляна – 25–35 
гривень.

Корнішони мають різну 
вартість, переважно близько 30 
гривень за кіло. Минулого разу 
нам пропонували придбати відро 
якісних корнішонів для консер-
вації. За 5-літрове відеречко про-
сили від 150 до 180 гривень, що 
як би трохи дорого. Цього разу 
ціни або такі ж, або навіть більші. 
Попит росте, а пропозиція за-
лишається на тому ж рівні.

Ми нагадуємо, що однаковий 
товар, який ви будете вибирати на 
вулиці Хлібній, вам обійдеться 
десь на 20–30 відсотків дешевше, 
ніж у середині ринку. Це також 
треба враховувати.

Дині вже можуть коштувати 
по 10 гривень, кавуни переважно 
від 5. Але ми щось не ризикнули 
придбати диню, купили кавун. 
І також розчарувалися. Якість 
жахлива.

Зелень традиційно коштує 10 
гривень за 100 грамів, що майже 

на постійному рівні. Капуста бі-
локачанна – 5 гривень, перець – 
від 20 гривень, баклажани – 10–20 
гривень залежно від якості.

Яйця курячі по сортах кошту-
ють без змін наступним чином: 
С0–18.50 грн за десяток; С1–17.50; 
відбірні яйця по 25 грн в пачці.

Меду дуже мало, і він має ви-
гляд, наче чимось оброблений. 
Пасічники розповідають, що 
протягом кількох років бджіл 
перетруїли майже по всій Жи-
томирській області. Фермери 
використовують авіацію для об-
робки полів від шкідників і тра-
диційно «забувають» попередити 
бджолярів, щоб ті не випускали 
бджіл з вуликів у ці дні. Тож зно-
ву нагадуємо, що на ринку треба 
бути уважними та дивитися ще 
на якість меду.

З’явилися сливи по 10–25 гри-
вень за кіло. Персики також три-
маються на рівні 40–65 гривень. 
За такою ж ціною абрикоси.

З цікавинок знову полуниця 
за 70 грн за кілограм та лохина по 
250 гривень за кілограм у коро-
бочці. Але її дуже мало. Більшість 
тільки в супермаркетах. Але на-
віть при цьому місяць тому лохи-
на коштувала 150 гривень за кіло, 
хоч навесні – по 300 гривень. Як 
тоді жартували, то просто задар-
ма. Кукурудза подешевшала, але 
й ціна дуже різна і залежить від 
розмірів качана. Можна придбати 
від 3 до 8 гривень на ринку та від 
13 до 16 гривень в супермаркетах. 
Причому в супермаркетах якість 
кукурудзи дуже сумна і сумнівна.

Радимо уважно дивитися на 
те, що вам намагаються продати 
на ринках міста і не піддаватися 
на неякісну рекламу продавців. 
Приємних вам покупок з наймен-
шим навантаженням для вашого 
гаманця!

До речі, сайт «Сьогодні» про-
вів дослідження, скільки зараз 

коштує життя в Україні та кра-
їнах Європи. Пропонуємо його 
результати.

Журналісти порівняли ціни 
на базовий набір продуктів 
харчування, комуналку, проїзд 
у транспорті і оренду квартири 
в Україні та ЄС.

Експерти зафіксували зрос-
тання економічної прірви між 
багатими і бідними українця-
ми. Щорічний аналіз показав, 
що останнім часом це було дуже 
яскраво виражено. Уже влітку 
в Україні почалося стрімке зрос-
тання зарплат – про це говорять 
останні дані Держслужби статис-
тики. І в липні середньостатис-
тичний працівник став багатшим 
більш ніж на 1000 гривень, але 
далеко не всі так розбагатіли.

А недавно Євростат опубліку-
вав дослідження про рівень жит-
тя в країнах ЄС, порівнявши ціни 
на продукти, алкоголь, розваги, 
одяг і комуналку. України в цьому 
списку не було, але ми виріши-
ли подивитися, як відрізняються 
ціни в Україні і Європі.

Станом на 2019 рік найдо-
рожчою країною Європейсько-
го Союзу для життя виявилася 
Данія. Там люди витрачають на 
41% більше, ніж у середньому 
жителі Євросоюзу. Якщо ж роз-
глядати не тільки ті країни, які 
входять в ЄС, то найдорожчою 
для життя виявиться Швейцарія, 
де витрачають на 62% більше, Іс-
ландія (на 54% більше) і Норвегія 
(на 49% більше).

Найдешевшою з країн ЄС 
виявилася Болгарія, жителі якої 
витрачають в середньому на 47% 
менше грошей, ніж жителі інших 
країн.

Продукти харчування та-
кож виявилися найдорожчими 
в Швейцарії – на 63% дорожчі за 
середній показник по країнах ЄС. 
У Норвегії їжа дорожча на 57%, 

в Данії усього на 29%, в Італії на 
9%. А ось у тій же Польщі про-
дукти коштують на 30% дешевше, 
ніж у середньому в інших краї-
нах. Найдешевше їжа обійдеться 
у Північній Македонії, де вона 
коштує на 40% менше.

Цікаво, що найдорожчий ал-
коголь в Європі виявився у Нор-
вегії, де його вартість на 136% 
перевищує середній показник 
по ЄС. До прикладу, і в Данії він 
всього на 18% вищий. Найдешев-
ше алкоголь обійдеться все в тій 
же Північній Македонії – ціни там 
на 60% нижчі, ніж у середньому 
по Європі.

Ціни в Україні  
та країнах Європи

Ми вирішили порівняти, 
які ж ціни на базовий набір 
продуктів харчування, кому-
налку, проїзд у транспорті і ви-
наймання квартири в Україні 
і в європейських країнах. Ціл-
ком очікувано виявилося, що 
ціни у нас одні з найнижчих, 
але не варто забувати, що й 
зарплати теж.

На сайті Numbeo постійно 
оновлюють індекс вартості життя 
в різних країнах. Станом на літо 
2020 року Україна замикала цю 
таблицю і розташувалася на 121-
му місці з 135. Нижче нас за вар-
тістю життя виявилися Єгипет, 
Сирія, Грузія, Узбекистан, Індія, 
Пакистан та інші. Виявилося, 
що майже у всіх європейських 
країнах вартість життя на 150% 
більше, ніж у нашій країні.

В Україні середня зарпла-
та становить всього 346 дол. 
(9571 грн), в той час як оренда 
житла у великих містах сягає 
307 доларів, а за комуналку по-
трібно заплатити 94 дол. Зате 
у транспорті у нас можна про-
їхатися за 0,25 дол., а абонемент 
у фітнес-зал на місяць купити 
всього за 17,25 дол. Разовий по-
хід в кіно обійдеться українцям 
у 3,6 дол., а чашка капучіно 1,04.

В о д н о ч а с ,  н а п р и к л а д , 
у Польщі оренда однокімнатної 
квартири недалеко від центру 
міста коштуватиме 566 доларів, 
комунальні послуги – 183 до-
лари, разовий проїзд у тран-
спорті – 0,91 дол., страва в рес-
торані близько 6,6 дол., а чашка 
капучіно – 2,35 дол. А середня 
зарплата там – 851 долар.

У Німеччині ціни вже наба-
гато вищі, але й середня зарп-
лата там становить 2757 доларів. 
Оренда квартири обійдеться 
у 877 дол., а за комуналку по-
трібно заплатити близько 257 
дол. Абонемент в спортзал на 
місяць коштує 35 доларів, а за 
чашку капучіно потрібно від-
дати 3,25 дол.
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Угорщина за цінами схо-

жа з Польщею. Так, середня 
зарплата тут близько 785 дол., 
оренда житла 426 дол., а ко-
муналка 170 доларів. Водно-
час абонемент у спортзал там 
коштує 37,8 дол., а похід у кіно 
обійдеться в 6 доларів.

Вищі ціни в Італії, де серед-
ня зарплата становить 1694 до-
лари, оренда житла – 727 дол., 
комуналка 185 доларів, а разо-
вий проїзд у транспорті 1,7 дол. 
За страву в ресторані середньої 
цінової категорії там доведеться 
віддати 17,66 дол., а за абоне-
мент в зал аж 57 доларів.

Але безперечним лідером 
за цінами, звичайно ж, зали-
шається Швейцарія. Середні 
зарплати тут сягають 6109 до-

ларів, винаймання однокімнат-
ної квартири буде коштувати 
близько 1658 дол., комунальні 
послуги 218 дол. За поїздку 
в громадському транспорті 
тут потрібно віддати майже 4 
долари, а за одну страву в рес-
торані – 27 доларів, капучіно ж 
обійдеться у 5 дол. А ось або-
немент у спортзал на місяць за 
мірками України вартує косміч-
них грошей – 93,6 долара, тоді 
як похід в кіно – 20 доларів.

Що стосується цін на про-
дукти, то в Україні вартість їжі 
найнижча. Особливо дешево 
порівняно з європейськими 
країнами у нас коштує м'ясо, 
алкоголь і сигарети.

Також нагадуємо, що в Укра-
їні запланували підвищення 

мінімальної зарплати до 5 ти-
сяч гривень на 1 вересня 2020 
року. Про це повідомив глава 
НБУ Кирило Шевченко, який 
запевняє, що нинішнє підви-
щення мінімалки не вплине на 
зростання цін, як у 2017 році.

«Зараз через загальний низь-
кий попит в умовах коронакризи 
цей ефект на ціни буде істотно 
меншим, ніж у 2017 році. Рівень 
заощаджень населення знизився, 
а підприємства поки зберігають 
досить песимістичні очікування 
і не прогнозують зростання про-
дажів», – пояснив він.

За його словами, підви-
щення мінімалки підтримає 
внутрішній попит, а, відповід-
но, і економіку на етапі віднов-
лення.

Місцеві бюджети Житомирщини  
у 2-му півріччі 2020 року втратять 5 млн грн

На Урядовому порталі опри-
люднено постанову «Про внесен-
ня змін до Порядку зарахування 
частини акцизного податку з ви-
робленого в Україні та ввезено-
го на митну територію України 
пального до загального фонду бю-
джетів місцевого самоврядування 
у 2020 році», якою затверджено 
розподіл часток зарахування до 
загального фонду бюджетів міс-
цевого самоврядування частини 
акцизного податку у другому пів-
річчі 2020 року.

За результатами опрацювання 
постанови КМУ «Про внесення 
змін до Порядку зарахування 
частини акцизного податку з ви-
робленого в Україні та ввезено-
го на митну територію України 
пального до загального фонду бю-
джетів місцевого самоврядування 

у 2020 році» встановлено, що із 71 
місцевого бюджету Житомирської 
області, до яких здійснюється за-
рахування частини акцизного 
податку з виробленого в Україні 
та ввезеного на митну територію 
України пального, у другому пів-
річчі 2020 року передбачається 
зменшення таких часток по 41 
бюджету.

«Внаслідок зменшення часток 
зарахування частини акцизного 
податку з виробленого в Україні 
та ввезеного на митну територію 
України пального розрахункові 
втрати місцевих бюджетів області 
у другому півріччі 2020 року ста-
новитимуть понад 5,0 млн грн.

Серед міст та ОТГ області, по 
яких передбачається зменшення 
часток, 14 є членами АМУ», – за-
значає консультант з бюджетних 

питань АМУ в Житомирській об-
ласті Сергій Гаращук.

Асоціація міст України у вста-
новленому порядку погодила 
наданий Мініфіном проєкт по-
станови із зауваженнями щодо 
відсутності розрахунків, пояснень 
та обґрунтувань, що вплинули 
на зниження часток акцизу для 
бюджетів органів місцевого само-
врядування.

Нагадаємо, в межах бюджет-
ної децентралізації кілька років 
тому акциз з пального почали за-
раховувати у бюджети громад. 
Місцевий акциз з пального – це 
не тільки інструмент боротьби 
з тінізацією у сфері обігу паль-
ного (яка до його запровадження 
складала 30%), а й джерело до-
ходів громад для реалізації со-
ціальних проєктів – будівництва 

нових шкіл та дитячих садочків, 
ремонт доріг, мостів, облаштуван-
ня вулиць тощо. Цей ресурс дуже 
важливий для місцевого само-

врядування, оскільки окремим 
громадам саме акциз з пального 
приносить до 50% доходів у міс-
цеві бюджети.

Як у Житомирі  
відзначили День Прапора  
та День Незалежності

У Житомирі 23–24 серп-
ня відбулися заходи з наго-
ди святкування Дня Пра-
пора та Дня Незалежності 
України.

На центральній вулиці Михайлівській 
та у міському парку культури та відпо-
чинку імені Ю. Гагаріна було організовано 
низку заходів, починаючи майстер-кла-
сами, показовими виступами, іграми, 
закінчуючи значною кількістю фотозон 
у різних локаціях та концертом від му-
зичних шкіл Житомира.

23 серпня підняли жовто-синій прапор 
України у супроводі гімну, виконаного 
зведеним військовим оркестром. Участь 
в урочистостях з нагоди підняття жов-
то-блакитного стягу взяли представники 
влади, підприємств, установ, організацій, 
громадських об’єднань, рідні воїнів, заги-
блих в АТО/ООС, та військовослужбовці.

24 серпня у Житомирському місько-
му парку відбулася низка заходів, при-
свячених Дню Незалежності України, 
серед яких – організація майстер-класів, 
розвиваючих ігор, концерту та шаховий 
турнір «Незалежність». Активно містяни 
відвідували фотозону на вулиці Михай-
лівській. Там розмістили велику мапу 
України з декораціями.
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Як відбуватиметься навчання у школах Житомира: 
затверджено регламент роботи закладів  
середньої освіти в умовах адаптивного карантину

Валерія Наумова

Уже через тиждень 
житомирські школярі 
підуть на навчання.

У вівторок, 25 серпня, вико-
навчий комітет Житомирської 
міської ради затвердив регламент 
роботи закладів середньої освіти 
в умовах адаптивного карантину.

«Усі ми розуміємо, що коро-
навірус нікуди не пішов, і нам 
треба буде 1 вересня відкривати 
школи. Наша задача була в тому, 
щоб діти в школу пішли і отри-
мували знання саме в шкільно-
му просторі, а не дистанційно. 
З бюджету виділені кошти на за-
купівлю дезінфекційних засобів, 
і у нас немає потреби збирати 
кошти», – наголосили у Жито-
мирській міськради.

За словами заступниці дирек-
тора департаменту освіти Світла-
ни Ковтуненко, наразі зробили 
все для того, щоб забезпечити 
школи засобами індивідуального 
захисту, дезінфікуючими та ан-
тисептичними засобами.

Крім того, кожен заклад осві-
ти надав тимчасовий порядок 
освітнього процесу: «Заклади 
освіти будуть враховувати: пло-
щу приміщення, кількість учнів, 
як розділена молодша і середня 
ланки, скільки учнів перебува-
ють на конкретних квадратних 
метрах, як будуть працювати 
класи».

Згідно з регламентом, учням 
1–5 класів рекомендовано щоден-
не відвідування школи з класно-
урочною системою, тобто у зви-
чайному режимі.

«Чому 1– 5 к лас? Справа 
в тому, що діти у цей період на-
вчаються не тільки предметам, 
які викладають вчителі, а й на-
вчаються вміти навчатися. 5-й 
клас проходить адаптацію до 
середньої школи, і у них багато 
нових вчителів з’являється, до 
яких вони повинні звикнути, так 
само нові предмети, серйозні-
ші вимоги», – пояснює Світлана 
Ковтуненко.

Для учнів 6–11 класів пропо-
нується змішане навчання.

«Деякі будуть перебувати 
в школі, деякі – в цей період на 
дистанційному навчанні. Тобто, 
отримавши завдання, вони бу-
дуть працювати вдома. Це буде 
чергуватися. Це складний про-
цес, процес утворення розкладу, 
змінності», – наголошують у де-
партаменті освіти міської ради.

У Житомирі найменша школа 
вміщує 350 дітей, а найбільша – 

2011 дітей. У середньому школи 
вміщують по 1000–1200 дітей.

Також було заначено, що ре-
комендовано проводити заняття 
в актових та у спортивних залах. 
Площа цих кабінетів дозволяє 
безпечно розмістити учнів, не 
наражаючи їх на небезпеку.

Також на територіях шкіл 
уже обладнані невеликі куточ-
ки, де встановлені столи, лавки 
і винесені стільці. Таким чином, 
частково навчальний процес від-
буватиметься на свіжому повітрі.

«Школами буде відслідкову-
ватися погода, щоб навчальний 
процес було організовано пра-
вильно. Також важливо, щоб 
були відкриті всі запасні входи 
та виходи, додаткові санвузли», – 
наголошує Світлана Ковтуненко.

Деякі школи вже підготували 
санітарні кімнати. Вони мають 
усе необхідне: антисептики, мий-
ні засоби, паперові рушники.

На питання щодо того, чи ви-
стачить школам міста таких за-
пасів, у департаменті освіти від-
повіли: «Ми не знаємо, наскільки 
нам цього вистачить. Ми вперше 
в таких умовах, нормативи на це 
не розроблені».

Питання маскового 
режиму цікавило бать-
ків найбільше. Під час 
затвердження регла-
менту пояснили, як 
працюватиме масковий 
режим і в якому випадку 
учні повинні одягати 
маску: «Якщо діти під 
час навчання сидять на 
своєму місці, ні з ким не 
контактують – тоді вони 
можуть зняти маску. 
Якщо ж діти бігають 
в коридорах, обійма-
ються, розмовляють 
між собою, ходять по 
школі, де є багато інших 
дітей, – маска повинна 
бути».

Також для кожного педагогіч-
ного працівника шиють багато-
разові маски – по три маски на 
одного педагога, а дітей масками 
повинні забезпечити батьки.

Для утилізації масок будуть 
встановлені спеціальні контейне-
ри, а батьків проситимуть давати 
до маски спеціальний пакетик, 
щоб вона не псувалася і не бруд-
нилася в рюкзаку.

Питного куточку не буде, тому 
найкраще – це якщо батьки да-
ватимуть воду дітям з собою. Це 
безпечніше, ніж використання 
спільного бутля з водою.

Документ має перелік вимог, 

які повинні забезпечити школи 
для безпечного та комфортного 
навчання дітей. З ним пропонує-
мо ознайомитися нижче.

Школи повинні забезпечити 
наступні умови:

• здійснення прибирання усіх 
навчальних приміщень та при-
леглої території закладу освіти 
(дезінфекція поверхонь, перевірка 
вікон щодо забезпечення наскріз-
ного та кутового провітрювання; 
відкриття та дезінфікування 
жалюзійних решіток на отворах 
вентиляційної системи, фільтрів, 

кондиціонерів тощо);
• створення умов для мінімі-

зації ризику інфікування (напри-
клад, визначення приміщень для 
окремого зберігання верхнього 
одягу/взуття для різних вікових 
груп учнів, працівників закладу 
освіти; встановлення бактерицид-
них ламп), збільшення вільного 
простору в навчальних приміщен-
нях (прибирання зайвих меблів, 
устаткування, килимів, м’яких 
іграшок тощо);

• забезпечити організацію 
централізованого збору викорис-
таних засобів індивідуального за-
хисту, паперових серветок в окре-
мі контейнери (урни) з кришками 
та поліетиленовими пакетами 
з подальшою утилізацією згідно 
з укладеними угодами на вивіз 
твердих побутових відходів;

• проведення навчання праців-
ників щодо одягання, використан-
ня, зняття засобів індивідуального 
захисту, їх утилізації, контроль за 
виконанням цих вимог; необхідні 
умови для дотримання працівни-
ками правил особистої гігієни (ру-
комийники, мило рідке, паперові 
рушники (або електросушарки 
для рук), антисептичні засоби для 
обробки рук тощо);

• обмеження щодо проведен-
ня масових заходів (нарад, зборів 
тощо) у закритих приміщеннях 
(окрім заходів, необхідних для 

забезпечення функціонування 
закладів освіти, – проведення педа-
гогічних рад, засідань ректоратів, 
конкурсних комісій, конференцій 
трудового колективу тощо);

• медичні пункти закладу 
необхідними засобами та облад-
нанням (безконтактними термоме-
трами, дезінфекційними, в тому 
числі антисептичними засобами 
для обробки рук, засобами осо-
бистої гігієни та індивідуального 
захисту); розміщення інформації 
(плакатів/банерів, пам’яток) про 
необхідність дотримання респіра-
торної гігієни та етикету кашлю 
(зразки пам'яток додаються);

• усіх працівників закладу за-
собами індивідуального захисту 
з розрахунку 1 захисна маска на 
3 години роботи (засоби індиві-
дуального захисту мають бути 
в наявності з розрахунку на 5 
робочих днів, у т. ч. на 1 робочу 
зміну – безпосередньо на робо-
чому місці працівника);

• організацію на вході до всіх 
приміщень закладу місць для об-
робки рук антисептичними за-
собами. Місця для обробки рук 
позначити яскравим вказівником 
про правила та необхідність дезін-
фекції рук (банер, наклейка тощо);

• наявність рідкого мила, ан-
тисептичних засобів для рук та 
паперових рушників (або електро-
сушарок для рук);

• проведення щоденного 
вологого прибирання усіх при-
міщень та обладнання закладу, 
у тому числі підвіконня, підлоги, 
опалювальних приладів (решіток), 
меблів, класних дошок; проведен-
ня дезінфекції поверхонь (в тому 
числі дверних ручок, столів, 
місць для сидіння, перил тощо) 
після проведення занять у кінці 
робочого дня; проведення прові-
трювання впродовж не менше 10 
хвилин після кожного навчального 
заняття; розміщення на території 
закладу, у коридорах, рекреаці-
ях контейнерів/ урн з кришкою 
для використаних масок з чіткою 
яскравою відміткою «ВИКОРИС-
ТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ»;

• відстань мж столами не мен-
ше 1,5 м та розміщення за столом 
не більше 4-х осіб при організації 
харчування; раціональне викорис-
тання запасних виходів із закладу 
освіти, використання розмітки на 
підлозі, що полегшує організацію 
двостороннього руху коридорами, 
виокремлення зон переміщення 
для різних вікових категорій здо-
бувачів освіти;

• за можливості проведення 
занять з окремих предметів на 
відкритому повітрі за сприятли-
вих погодних умов; закріплення 
за класами певних навчальних 
кабінетів для мінімізації пере-
сування учнів у приміщеннях 
закладу освіти;

• безперебійне водопостачан-
ня закладу та контроль за якістю 
та безпекою питної води; чистоту 
та справність систем вентиляції;

• утримування вентиляційних 
каналів у приміщеннях закладу 
в робочому стан;

• працівників п’ятиденним 
запасом засобів індивідуального 
захисту та дезінфікуючих засобів;

• наявність у закладі достат-
ньої кількості рідкого мила та 
паперових рушників;

• неможливість проникнення 
на територію закладу сторонніх 
осіб.
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Сучасний Житомир: на Михайлівській –  
парасольки, а на околицях – смітники та руїни

Руслан Мороз

Мешканці окраїн 
Житомира постійно 
скаржаться на сміття 
та поганий стан доріг.

Минулого тижня житоми-
рянин Олександр Міщенко опу-
блікував кілька фото та дописів 
на сторінці у соціальній мережі 
Facebook, показавши зруйновану 
зупинку громадського транспорту 
та смітник на ній. Його питання, чи 
це смітник на зупинці, чи зупин-
ка на смітнику, викликало велику 
кількість вподобань та коментарів.

Ре д а к ц і я  « 2 0  х в и л и н » 
зв’язалася із автором дописів, щоб 

дізнатися подробиці.
«Нас, мешканців мікрорайону 

по вулиці Вільський шлях, обу-
рює стан зупинок та смітників. 
Це просто жахи, які ми бачимо 
щодня. І діти, і дорослі, щоденно 
чекаючи на маршрутний автобус, 
принижуються і змушені стояти 
поруч із смітником. Стан зупин-
ки громадського транспорту, як 
після бомбування, це ж не нор-
мально в сучасному обласному 
центрі. Ми з сусідами постійно 
звертаємося до міської ради і по 
сміттю, і по зупинці, і по ремонту 
доріг на наших провулках, але нас 
ніхто не чує. Одразу після публі-
кацій смітника приїхала техніка 
з людьми, два ЗІЛи та екскаватор, 
і почали швидко прибирати, але 
пройде пару днів – і все буде зно-
ву, як було. Смітнику не місце на 

зупинці. Складається враження, 
що в мерії "парасольки на Ми-
хайлівській" – важливіші за все. 
Ось, наприклад, ремонт доріг та 
освітлення на провулках, який 
було обіцяно ще минулого року, 
ми ніяк не можемо дочекатися, 
там просто можна не те що коле-
са побити, а і ноги повикручува-
ти. Висновок один: найбільшим 
досягненням мера Сухомлина є 
парасольки на центральній ву-
лиці міста!…», – прокоментував 
Олександр Міщенко.

Нам не вдалося отримати 
коментар з цього приводу у чи-
новників Житомирської міської 
ради, але ми направили відповід-
ний запит до комунальних служб 
міста і після того, як отримаємо 
відповіді, додатково поінформу-
ємо наших читачів.

Закон ухвалено: з 1 вересня 
мінімальна зарплата  
в Україні зросте до 5 тис. грн

Мінімальна зарп-
лата в Україні збіль-
шиться до 5 тис. грн 
з 1 вересня.

Відповідний законопроект 
№ 3963 щодо змін до бюджету 
України 2020 року, який було 
подано Президентом України, 
Верховна Рада ухвалила на за-
сіданні 25 серпня.

В ухваленому законі йдеться 
про поетапне збільшення міні-
мальної зарплати та її зростання 
на 5,86% вже з осені.

З 1 січня 2021 року мі-
німалка буде 6 тис. грн, 
а з 1 липня 2021 року – 
6,5 тис. грн.

Закон також передбачає 
збільшення видатків на під-
вищення розміру посадового 
окладу працівника 1 тарифного 

розряду та встановлення його 
у розмірі 2 225 грн (підвищення 
на 5,86%).

Завдяки чому  
піднімається мінімалка

Додаткові бюджетні витра-
ти на підвищення мінімальної 
заробітної плати здійснять за-
вдяки збільшенню надходжень 
від податку на доходи фізичних 
осіб – на 461 млн 337,8 тис. грн 
і податку на додану вартість 
з вироблених в Україні товарів 
(робіт, послуг) з урахуванням 
бюджетного відшкодування – 
на 80 млн грн., а також через 
зменшення витрат Міністерства 
фінансів України (обслуговуван-
ня державного боргу) на 3 млрд 
461 млн 224,9 тис. грн.

Підвищення мінімалки  
та інфляція

Підвищення мінімаль-
ної заробітної плати до 
5 тис. грн не позначиться 
на рівні інфляції в Укра-
їні, – заявив 17 серпня 
голова НБУ Кирило  
Шевченко.

Зростання продажів не про-
гнозується через зниження рівня 
заощаджень населення та песи-
містичні очікування підпри-
ємств, пояснив він.

В Україні 
продовжать 
показувати 
телеуроки

У новому навчальному році продовжать 
проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», 
в межах якого транслювали уроки для 
учнів на телебаченні.

Про це повідомляє сайт «Нова Українська школа» з посиланням 
на інтерв’ю т. в. о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в ефірі 
телеканалу «Дім».

«Зараз працюємо над тим, щоб охопити набагато більшу 
аудиторію цими уроками, включно до 11 класу. Тому що ми 
в будь-якому разі маємо готуватися до найгіршого сценарію. 
Розраховувати на краще, готуватися до гіршого.

Телеуроки продовжаться, тому що телебачення на сьогодні – 
найпоширеніший інформаційний канал, який дає можливість 
донести інформацію до найвіддаленіших», – сказав Шкарлет.

Також, за його словами, зараз в Україні 74 школи не мають 
доступу до інтернету, а на початку минулого року було понад 600.

Нагадаємо, 6 квітня стартував проєкт «Всеукраїнська школа 
онлайн», в межах якого телеканали почали транслювати відеоуроки 
для 5–11 класів. 28 квітня телеканали почали показувати уроки для 
1–4 класів. Також усі уроки розміщували на YouTube-каналі МОН.



8 Середа, 26 серпня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Кримінал

На Житомирщині 
унаслідок 
конфлікту травм 
зазнав 21-річний 
хлопець

До місцевої лікар-
ні з травмою голови 
ушпиталили жителя 
села Парипсів.

Поліцейські з’ясували, що 
хлопця побили поблизу місце-
вого кафе. Про це повідомляють 
у відділі комунікації поліції Жи-
томирської області.

Попередньо поліцейські 
з’ясували, що 23 серпня близько 
3:00 поблизу сільського кафе між 
групою молоді стався конфлікт. 
У результаті 21-річному жителю 

с. Парипсів було завдано кількох 
ударів, унаслідок чого він впав. 
Знайомі допомогли травмованому 
дістатися додому. Лише увечері 
він повідомив рідним, що почува-
ється зле, а ті викликали медичну 
допомогу.

У хлопця діагностували тяжку 
черепно-мозкову травму та ушпи-
талили до хірургічного відділення 
Попільнянської лікарні.

Поліцейські встановили та 
опитали учасників події. Зокрема, 
з’ясували, що до вчинення право-
порушення причетний 20-річний 
житель сусіднього населеного 
пункту.

У Новограді-Волинському 
знайшли тіло загиблої 
39-річної жінки  
з ознаками удушення

Уранці 22 серп-
ня на вулиці в селі 
Яруні було виявлено 
тіло місцевої жи-
тельки з ознаками 
насильницької 
смерті.

Про це повідомляють у від-
ділі комунікації поліції Жито-
мирської області. Повідомлен-
ня до поліції надійшло близько 
4:50 від жителя села. За слова-
ми заявника, він виявив тіло 
жінки в одному з провулків.

На місці події працювала 
слідчо-оперативна група Ново-
град-Волинського відділу поліції. 
Під час огляду правоохоронці 
виявили на обличчі загиблої ті-
лесні ушкодження. Поліцейські 
зібрали з місця події слідову та 
доказову інформацію, опитали 

місцевих жителів, провели інші 
необхідні першочергові заходи.

Тіло загиблої направили 
на судово-медичну експерти-

зу для встановлення причини 
смерті. За висновками фахівців, 
смерть жінки настала внаслідок  
удушення.

У Житомирі невідомі  
за одну ніч двічі  
вчинили напад на людей

24 серпня до Жи-
томирського відділу 
поліції надійшли 
два майже анало-
гічні повідомлення 
про вчинення хулі-
ганських дій віднос-
но жителів міста.

Того ж дня правоохорон-
ці встановили причетних до 
кожного з них. Про це повідо-
мляють у відділі комунікації 
поліції Житомирської області.

21-річний житомирянин, 
звернувшись на спецлінію 
«102», повідомив, що в ніч на 
24 серпня він перебував непо-
далік торговельного закладу 
в обласному центрі. Близько 
4:30 до нього підійшли невідомі. 
Між ними та заявником розпо-
чався словесний конфлікт, який 
згодом переріс у сутичку. У ході 
цього один із незнайомців наніс 
хлопцеві поріз.

Тоді ж дня у ході першо-
чергових заходів оператив-

ники встановили причетного 
до поранення заявника. Ним 
виявився 19-річний житель 
Житомирського району.

Зі схожим повідомленням 
до поліції звернувся й 19-річ-
ний житомирянин. Хлопець 
розповів, що близько 3-ї годи-
ни тієї ж ночі у центрі міста до 

нього підійшли незнайомці, 
які після недовгої розмови 
нанесли йому кілька ударів та 
пішли в невідомому напрямку.

Одного з учасників кон-
флікту розшуківці встановили 
того ж дня, нині ж тривають 
заходи щодо з’ясування осіб 
інших учасників.

На Житомирщині 
нелегально 
вирубали ліс  
на 190 тис. грн

Правоохоронці 
встановили, що під 
виглядом рубки сухос-
тою лісники провели 
заготівлю соснових 
колод, до того ж зани-
зивши її обсяги.

У результаті такої незаконної 
діяльності державі завдано збитків 
на 190 тисяч гривень, – повідомля-
ють на сайті поліції Житомирської 
області.

Незаконну вирубку поліцейські 
виявили в одному з лісових квар-
талів на Радомишльщині. Під час 
огляду місця події вони з’ясували, 
що загалом зрубано 49 дерев.

Слідчі перевірили документа-
цію місцевого лісгоспу. Попере-
дньо встановили, що під вирубку 
потрапили сосни, не призначені 
для цього, до того ж лісники вка-
зували завідомо невірні дані, зо-
крема зменшували діаметр колод 
зрубаних дерев.

За висновками екологів, сума 
завданих збитків становить 190  
тисяч гривень.
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Встановлення факту 
спільного проживання: 
як фахівець системи 
БПД Житомирщини  
допоміг отримати 
спадщину

Іноді для того, аби отримати 
спадщину, потрібно довести у суді 
факт спільного проживання.

Іван Петрів (ім’я та прізвище 
змінені з етичних міркувань, – 
прим. автора) доглядав за сво-
єю тіткою, жив з нею у її будинку 
та вів спільне господарство. Але 
чоловік не був зареєстрований 
за цією адресою. Коли жінка по-
мерла, він поховав її, та офор-
мити спадщину не зміг. При-
ватний нотаріус відмовив йому 
в оформленні спадщини, оскільки 
Іван Петрів не мав жодних пись-
мових доказів, що він є родичем 
померлої тітки.

За консультацією пан Іван 
звернувся до Лугинського бюро 
правової допомоги.

Начальник бюро Ярослав 
Савчук пояснив клієнту, що факт 
спільного проживання можна під-
твердити письмовими пояснен-
нями двох свідків, та роз’яснив, 
як правильно потрібно скласти 
дані пояснення. Згодом Ярослав 
Савчук склав заяву про встанов-
лення факту постійного спільного 
проживання спадкоємця зі спад-
кодавцем на час відкриття спад-
щини. До заяви було додано всі 
необхідні копії документів.

Заяву було подано до суду. Су-
дом було відкрите провадження 
по справі та згодом повністю за-
доволено заяву Івана Петріва.

Коментує начальник Лугин-
ського бюро правової допомоги 
Ярослав Савчук:

Що таке окреме  
провадження?

Окреме провадження – це 
вид непозовного цивільного су-
дочинства, в порядку якого роз-
глядаються цивільні справи про 
підтвердження наявності або 
відсутності юридичних фактів, 
що мають значення для охорони 
прав, свобод та інтересів особи 
або створення умов здійснен-
ня нею особистих немайнових 
чи майнових прав або підтвер-
дження наявності чи відсутності 
неоспорюваних прав (ст. 293 Ци-
вільного процесуального кодексу 
України).

В якому випадку спадкоє-
мець вважається таким,  
що прийняв спадщину?

Спадкоємець, який постійно 
проживав разом із спадкодав-
цем на час відкриття спадщини, 
вважається таким, що прийняв 
спадщину, якщо протягом стро-
ку, встановленого статтею 1270 
Цивільного кодексу України він не 
заявив про відмову (ч. 3 ст. 1268 
Цивільного кодексу України).

КОЛОНКА

МОНЕТИЗОВАНА ДОПОМОГА:  
що і як працює?

Нещодавно уряд 
заявив про грошову 
компенсацію замість 
«пакунків малюка» – 
і суспільство одразу 
розділилось на два 
табори.

Частина людей сприйняли 
«монетизацію» як щось нега-
тивне. Втім, отримання «жи-
вих» грошей замість субсидій 
та пільг уже звичний процес для 
українців. Цей механізм добре 
налагоджений і в більшості ви-
падків не викликає нарікань. 
Яка допомога монетизована 
сьогодні і що буде далі, дізнався 
Центр громадського моніторин-
гу та контролю.

5000 грн замість  
«пакунку малюка»

Наприкінці липня Кабмін 
ухвалив постанову про грошову 
компенсацію замість «пакунку 
малюка» на дітей, які народи-
лись у 2020-му та не отримали 
цю допомогу. Своє рішення 
уряд пояснив тим, що Анти-
монопольний комітет скасував 
тендерні закупівлі по проєкту.

«Зараз у нас сталася така 
ситуація, коли у 8 регіонах такі 
пакунки вже закінчилися. Ще у 4 
регіонах залишки також дуже 
малі. Тому треба було швидко 
приймати будь-яке рішення. Но-
вий тендер займе ще місяці три, 
і реалізація цього проєкту буде 
досить тривалою. Тим більше, 
що багато батьків звертали увагу 
на те, що вони все ж хотіли б ба-
чити монетизовану форму», – за-
явив перший заступник міністра 
соціальної політики Євген Котик.

За інформацією Кабмі-
ну, замість «бебі-бокса» 
сім’ї тепер отримувати-
муть 5000 грн на при-
дбання дитячих това-
рів. Гроші надійдуть на 
картку Приватбанку.

Товари можна буде купити 
у магазинах, які долучаться до 
проєкту. У Мінсоцполітики на-
голошують, що сума компенса-
ції перевищує вартість пакун-
ків. У тендерній документації 
на «бебі-бокс» передбачалося 
3700 грн.

Деякі батьки задоволені 
можливістю купити ті речі, які 
підходитимуть саме їм, інші хо-
чуть отримати вже готовий на-
бір у «пакунку малюка». Думки 
експертів також розділились. 
Зокрема, ЮНІСЕФ закликає по-

вернути натуральну, а не грошову 
допомогу. Втім, урядова ініціати-
ва стосується лише 2020 року, чи 
триватиме вона далі, невідомо.

Монетизовані субсидії
Як і торік, зараз діє дві мо-

делі монетизації субси-
дій: готівкова та безготівкова. 
У першому випадку українці 
отримують гроші на картку, 
щоб потім оплатити комуналку. 
У другому – уряд перераховує 
гроші в Ощадбанк, а той розра-
ховується із постачальниками 
послуг (зокрема, за субсидії на 
скраплений газ і твердопаливні 
котли). Залишок субсидії грома-
дяни можуть отримати готівкою.

У липні монетизовану суб-
сидію отримали майже 3 млн 
родин. Їм виплатили близько 
400 млн гривень, в середньому – 
по 257 грн. Традиційно у літній 
період кількість отримувачів 
менша, оскільки немає плати 
за опалення. А на осінь кількість 
отримувачів субсидій зросте.

Зважаючи на епідемію ко-
ронавірусу, більшості спожи-
вачів субсидію переоформили 
автоматично. «Всі субсидії, які 
діяли у минулому опалюваль-
ному періоді, автоматично по-
довжуються на наступний. Вра-
ховуючи карантин, ми зупинили 
особисту подачу заявок на пере-
отримання субсидій», – заявив 
заступник міністра соціальної 
політики Віталій Музиченко.

Перевірити чинність субси-
дії можна на сайті subsidii.ioc.
gov.ua.

Гроші для пільговиків
Окрім монетизованих суб-

сидій, українці отримують 
грошові виплати по пільгах на 
оплату комуналки. Йдеться про 
25%, 50% чи 75% знижку для 
понад 20 категорій пільговиків: 
учасників бойових дій, чорно-
бильців, ветеранів військової 
служби, дітей війни, Героїв 
України, багатодітних сімей, 
педагогів і медиків у сільській 
місцевості тощо.

Як і компенсацію за субси-
дії, виплати за пільгами можна 
отримати Укрпоштою або ж на 
картку в Ощадбанку. Цей меха-
нізм працює без збоїв.

Варто зауважити, що пільги 
для деяких категорій залежать 
від розміру доходів. У деяких 
випадках родинам вигідніше 
оформлювати монетизовану 
субсидію, аніж отримувати 
гроші за своєю категорією пільг.

У планах уряду також запро-
вадити грошову компенсацію на 
пільговий проїзд у громадсько-
му транспорті. Розмови про це 
почались ще 2018 року, однак 
перехід на монетизацію так і не 
відбувся. Сьогодні такі програ-
ми є лише точково по країні. 
За словами міністра соціальної 
політики Марини Лазебної, на-
разі відомство працює, щоб уні-
фікувати правила монетизації 
пільгового проїзду.

«За ст. 91 Бюджетного кодек-
су видатки на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд 
та інші передбачені законодав-
ством пільги належать до видат-

ків, що можуть здійснюватись 
з усіх місцевих бюджетів. Проте 
органи місцевого самоврядуван-
ня виділяють кошти на їх надан-
ня в недостатньому обсязі або 
взагалі не виділяють, що при-
зводить до соціальної напруги. 
Тому ми хотіли б розв’язати цю 
проблему з фокусом на адрес-
ності надання пільг. Але, зви-
чайно, ми розуміємо, що потріб-
но виходити із спроможності 
місцевих бюджетів», – розповіла 
Марина Лазебна.

За словами експертів, мо-
нетизовані пільги – це шлях до 
прозорого та ощадливого вико-
ристання держпідтримки. Адже 
компенсується лише реальне 
споживання.

«Пільги часто несправедли-
ві, багато пільг отримують за 
підробними документами або 
за документами, оформленими 
з порушенням процедури. Вони 
обтяжують бюджет, з одного 
боку, з іншого – і не мають від-
ходити тим людям, які на них 
не мають права. Тому я повністю 
підтримую підхід монетизації, 
ми маємо переводити пільги 
в грошову форму», – перекона-
ний голова парламентського 
комітету з питань фінансів, по-
даткової та митної політики, 
депутат «Слуги народу» Данило 
Гетманцев.

Попри побоювання деяких 
експертів, монетизація не при-
звела до боргів за комуналку. 
І в уряді, і в парламенті задоволен-
ні її результатами, тож планують 
продовжувати програму.
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Ігор Смешко: «Сподіваємось на розум  
і одвічну мудрість українського народу»

Упродовж серпня 2020-го року поряд із 
низкою подій, що привертали увагу громад-
ськості України, часто звучали рейтинги 
найбільш впливових політиків, а також – 
провідних політичних партій. Серед них 
соціологи називають і показники популяр-
ності партії «Сила і честь» (СіЧ). Сьогодні 
«СіЧ» привертає симпатії понад 6,5% вибор-
ців нашої країни, а це означає, що за умови 
проведення дочасних парламентських ви-
борів в Україні партія «Сила і честь» могла б 
розраховувати на присутність у Верховній 
Раді. Однак сьогодні інша ситуація, бо на 
порядку денному внутріполітичного жит-
тя – вибори до місцевих рад усіх рівнів. Про 
те, як готуються до 25 жовтня 2020-го року 
осередки «Сили і честі», розповідає лідер 
партії Ігор Смешко.

�� Ігоре Петровичу, наскіль-
ки важливими для партії «Сила 
і честь» стануть вибори до місце-
вих рад, до яких нині готується 
Україна?

• Насамперед хочу зауважити, що пар-
тія, яка не бере участі у виборах, деморалі-
зується і зрештою зникає. Таких прикладів 
у новітній історії нашої держави є багато. 
Тому ми на вибори йдемо, наші осередки 
у 20-ти областях України сьогодні активно 
готуються до виборів місцевих рад усіх рів-
нів. Інакше бути не може, бо ж недарма 
вважають, що місцеве самоврядування є 
основою великої піраміди влади. Україна 

якраз на марші цього процесу, коли про-
ходить реформа із децентралізації влади 
і ради на місцях отримують все більше 
повноважень.

�� Які регіони України для Вас 
і партії «Сила і честь» наразі є ви-
значальними і де ви розраховує-
те на найбільшу підтримку свого  
виборця?

• Минулорічні вибори Президента 
України і парламенту продемонстрували 
найкращі для нас результати у централь-
них областях України, а також – на заході 
нашої країни. Я б сказав про непогані по-
зиції і очевидний потенціал «Сили і честі» 
на півдні України. Поки що у нас скромні 
результати на сході, і зараз ми звертаємо на 
цей регіон особливу увагу, бо знаємо, що й 
там є наш виборець.

�� На які соціальні прошарки 
населення розраховує партія «Сила 
і честь»?

• Наголошую на тому, що наша пар-
тія, яка сповідує ідеологію конституцій-
ної демократії, принципово відрізняється 
від ряду політичних сил, які мають опору 
олігархічних угруповань. Ми розраховує-
мо на середній клас, на наукову і творчу 
інтелігенцію, на українське вчительство та 
численний загал працівників сфери охоро-
ни здоров’я, на фермерство, на військових 
пенсіонерів і особливу надію покладаємо 

на середовище студентської молоді. У 2019-
му році під час президентської виборчої 
кампанії лише за півтора місяця агітаційної 
роботи ми заручилися підтримкою двох 
мільйонів виборців. Сьогодні партія «Сила 
і честь» помітно зміцніла організаційно, 
і тому ми розраховуємо суттєво наростити 
наші минулорічні показники.

�� Ви розумієте силу конкурен-
ції на виборах до місцевих рад, 
адже до виборця підуть найбільші 
партії, які мають парламентську  
«прописку»?

• І я, і мої колеги-однопартійці відчува-
ємо напругу соціально-політичної ситуації 
в Україні і розуміємо, що під час виборів 
конкуренція за мандати депутатів місцевих 
рад буде гострою і досі не баченою. Партія, 
яку сьогодні вважають правлячою, хоча вона 
лише вчиться управляти країною, захоче 
досягти позитивного для себе результату. 
Водночас гірко визнавати, що у часи пре-
зидентства Петра Порошенка в Україні 
відродилася так звана «п’ята колона», яка 
реанімувала свої ряди, купила комплекс най-
потужніших ЗМІ і увійшла до парламенту. 
Нинішні вибори ці політики розглядають як 
можливість розвороту України у бік держа-
ви-агресора, яка реально зневажає Україну. 
Ще одна партія, яка взяла на озброєння на-
ціонально-демократичну риторику, прагне 
повернути втрачені торік позиції на засадах 
олігархічного порядку у нашій державі. 

«Сила і честь» на цих виборах намагати-
меться делегувати до місцевих рад фахово 
підготовлених людей із незаплямованою 
репутацію. Ми розуміємо гостроту боротьби 
на місцевих виборах, але розраховуємо на 
організаційну потужність наших осередків, 
які вже мають досвід виборчих змагань. Ми 
віримо і сподіваємося на розум і одвічну 
мудрість українського народу, який все ще 
вчиться обирати до влади високоморальних, 
порядних, фахово підготовлених і патріо-
тично налаштованих людей.

 Очільник політичної партії  
    «Сила і честь» Ігор Смешко

З 24 серпня в Україні – новий 
розподіл карантинних зон

Житомирська об-
ласть – в списку не 
готових до ослаблення 
карантину.

Державна комісія з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій встановила 
нове епідемічне зонування в Україні 
з 24 серпня. Про це повідомив міністр 
Кабінету Міністрів України Олег Не-
мчінов.

Станом на неділю, 23 серпня, Київ 
і ще 15 областей України не готові до 
ослаблення карантину через епіде-
мічні показники. Про це повідомляє 
пресцентр Міністерства охорони 
здоров'я.

Згідно з даними, послаблювати 
карантин сьогодні не готові: Київ; Ві-
нницька область; Волинська область; 
Житомирська область; Закарпатська 
область; Івано-Франківська область; 
Київська область; Львівська область; 
Одеська область; Рівненська область; 
Сумська область; Тернопільська об-
ласть; Харківська область; Хмель-
ницька область; Чернівецька область; 
Чернігівська область.

Такі епідемічні рівні будуть діяти 
14 днів до наступного рішення комісії.

Вже повідомлялося, що епідси-
туація в Україні погіршується. У 18 
регіонах країни за останні 2 тижні 
перевищено граничне значення – 12 
хворих на 100 тис. жителів.

Також у деяких областях дуже ви-
сокий коефіцієнт виявлених і госпіта-
лізованих хворих з COVID-19 і висока 
завантаженість лікарень. Загалом, 
ситуація з пандемією погіршується.

Раніше у ВООЗ назвали терміни 
закінчення пандемії коронавірусу. 
У Всесвітній організації охорони 
здоров'я вважають, що пандемія 
COVID-19 повністю завершиться 
менш ніж за два роки.

Крім того, поширюються новини, 
що китайська вакцина від корона-
вірусу надійде у продаж вже за 4 
місяці – у грудні 2020 року.

Фармацевтична корпорація 
Sinopharm планує успішно за-
кінчити тестування препарату 
найближчим часом, а виробничих 
потужностей вистачить на те, щоб 
випустити 220 мільйонів доз вакци-
ни вже у перший рік.

Очікується, що вартість ін'єкції 
становитиме близько $150.

Безробіття в Україні 
збільшилося на 77%

Статус безро-
бітного в Україні 
станом на 20 серп-
ня мають майже 
488 тисяч осіб, що 
на 77% більше, ніж 
роком раніше, – 
276 тисяч.

Про це повідомляє пре-
сслужба Державного центру 
зайнятості. Відзначається, 

що у серпні допомогу по 
безробіт тю отриму ва ли 
411 тисяч громадян.

З початку дії карантину 
(з 12 березня по 20 серпня) 
статус безробітного отрима-
ли 431,8 тисячі осіб, що на 
67% більше, ніж за аналогіч-
ний період минулого року.

Карантинні обмежен-
ня призвели до того, що 
488 тисяч українців втрати-
ли роботу. Це на 77% біль-
ше, ніж у минулому році. 
Після введення карантину 
була прийнята програма 

компенсацій по частково-
му безробіттю, виплати не 
перевищували мінімальну 
зарплату. Після введення 
у березні карантину була 
прийнята програма ком-
пенсацій по частковому 
безробіттю.

К р і м  т о г о ,  п р е м`є р -
м і н іс т р  Ук ра ї н и  Де н ис 
Шмигаль повідомив, що ця 
програма буде допрацьова-
на і виплати будуть робити 
і в період інших карантинів, 
наприклад через грип. Якщо 
втратили роботу – подавай-
те документи в центр зайня-
тості. Уряд хоче розширити 
програму допомоги безро-
бітним. За час карантину 
ця програма допомогла вже 
майже 400 тис. українців 
зберегти свої робочі місця.

Як зазначив Шмигаль, 
це дасть можливість отри-
мувати допомогу не тільки 
в період чинного карантину, 
а й у разі встановлення об-
межень у зв'язку з іншими 
захворюваннями, якщо вони 
будуть мати місце.
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ВЛАДА НАРОДУ:  
що передбачає закон про референдум

Торік Президент Во-
лодимир Зеленський 
пообіцяв українцям, 
що важливі питання 
вирішуватимуться 
спільно з народом 
на референдумах. 
І цього літа депута-
ти зробити перший 
крок – ухвалили пре-
зидентський закон 
про народовладдя 
у першому читанні.

Документ вже отримав відгук 
Венеційської комісії й активно го-
тується до другого читання, яке 
відбудеться восени. Що в проєкті 
і чому він важливий, розповідає 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Конституційне право  
на референдум

Референдум – це пряма участь 
виборців в управлінні державни-
ми справами та місцевому само-
врядуванні. Вона здійснюється 
шляхом таємного голосування. 
Згідно з Конституцією України, 
виключно всеукраїнським рефе-
рендумом вирішуються питан-
ня про зміну території держави. 
Питаннями референдуму можуть 
бути зміни до Конституції щодо 
загальних засад, виборів і рефе-
рендуму, а також правосуддя. 
Водночас референдум не допус-
кається щодо податків, бюджету 
й амністії.

Всеукраїнський ре-
ферендум призначає 
Верховна Рада або 
Президент України. Він 
також проголошується 
за народною ініціати-
вою на вимогу не менш 
як трьох мільйонів гро-
мадян з різних куточків 
країни.

Попри те, що Конституція 
гарантує українцям право 
на референдум, наразі вони 
не можуть його реалізувати. 
Останні два роки народовлад-
дя заблоковане через прогали-
ну в законодавстві. У 2018 році 
Конституційний суд визнав 
нелегітимним закон «Про все-
український референдум» від 
2012 року, а нового докумен-
та не з’явилось. Тож сьогодні 
Україні необхідний закон, 
який запустить механізм на-
родовладдя.

Закон про народовладдя
Понад рік Офіс Президента, 

депутати й експерти готували 
новий проєкт закону про рефе-
рендум. У липні Верховна Рада 
ухвалила документ у першому 
читанні. Проєкт передбачає 
чотири види референдумів, за-
лежно від предмету: зміни до 
Основного закону (розділи І, ІІІ, 
XIII), питання загальнодержав-
ного значення, зміна території 
держави, втрата чинності за-
коном України або окремими 
його положеннями. На розгляд 
громадян виноситься одне пи-
тання, яке передбачає чітку від-
повідь: «так» або «ні».

Не можна оголошувати 
референдум з питань, 
які підривають засади 
захисту прав людини, 
незалежність, сувере-
нітет чи територіальну 
цілісність країни. Також 
заборонений референ-
дум щодо податків, 
бюджету та амністії.

«Ми відмовилися від по-
няття «консультативні рефе-
рендуми». Будь-який рефе-
рендум – дорога річ, вартість 
одного – приблизно 2 млрд грн. 
Щоб проводити консультації 
з народом, досить соціологіч-
них опитувань. Ми ж створили 
формулу, за якою рішення на-
роду обов'язкове для виконання 
органами державної влади», – 
пояснює перший заступник 
голови Верховної Ради Руслан 
Стефанчук.

Референдум щодо змін до 
Конституції призначає Президент, 
а щодо зміни території – Верхо-
вна Рада. Референдум може іні-
ціювати народ – за умови трьох 
мільйонів підписів з двох третин 
територіальних одиниць України. 
Щонайменше по 100 тисяч під-
писів у кожній.

Новацією проєкту є мож-
ливість реєстрації у Цен-
тральній виборчій комісії 
прихильників та опонентів 
питання референдуму. Це мо-
жуть бути політичні партії чи 
громадські організації. Також 
революційною є норма про 
можливість електронного го-
лосування. Для цього проєкт 
передбачає створення авто-

матизованої інформаційно-
аналітичної системи.

Думки експертів
Венеційська комісія проана-

лізувала законопроєкт і не має 
претензій до загального змісту. 
Водночас вона надала низку 
рекомендацій, які стосуються 
окремих положень. Зокрема, 
щодо проведення референдуму 
за народною ініціативою. Євро-
пейські експерти вважають, що 
потрібно продовжити термін 
для збору підписів на рефе-
рендуми та перевіряти всі під-
писи. Необхідно передбачити 
роль парламенту в процедурі 
ініціативного референдуму та 
визначити наслідки схвален-
ня народної ініціативи. Також 
Венеційська комісія радить 
роз’яснити різницю між рефе-
рендумом, який громадяни іні-
ціюють щодо скасування законів 
або частини законів та референ-
думу щодо «вирішення питань 
загальнодержавного значення».

Крім того, у Раді Європи 
рекомендують виключити із 
проєкту і врегулювати окре-
мим законом положення про 
електронне голосування. Таку 
позицію займають і деякі ві-
тчизняні експерти, наприклад 
голова правління Центру по-
літико-правових реформ Ігор 
Коліушко. Він особисто долучав-
ся до розробки законопроєкту 
і вважає референдум важливим 
демократичним інструментом. 
На його думку, суспільство по-
винно мати важіль впливу на 
владу, якщо вона не виконує 
свою роботу.

«Чому закон потрібний? Тому 
що може виникнути ситуація, 
коли референдум може бути ін-
струментом протидії владі у ру-
ках консолідованого народу. На-
приклад: влада прийняла закон, 
який нікому не подобається, і щоб 
цивілізовано якось на це відпові-
сти, а не організовувати одразу 
революцію, має бути закон про 
референдум», – переконаний Ігор 
Коліушко.

Деякі журналісти та гро-
мадські організації закидають 
авторам законопроєкту ризики 
диверсійного впливу. Напри-
клад, голова Комітету виборців 
України Олексій Кошель по-
боюється російських сценаріїв 
у проведенні референдумів. Втім, 
експерти, які працювали над за-
конопроєктом, називають такі 
закиди маніпулятивними.

«Я багато чую запитань щодо 
ризиків через Донецьк, Луганськ 
чи анексований Крим, але цей 
закон встановлює чіткі запобіж-
ники, тож антидержавницькі сили 
цим інструментом скористатись 
не зможуть», – наголошує експерт-
ка з конституційного права Цен-
тру політико-правових реформ 
Юлія Кириченко.

За словами Руслана Сте-
фанчука, законотворці перед-
бачили процедуру звернення 
до Конституційного суду щодо 
формулювання питань рефе-
рендумів. Щодо суперечливих 
моментів, зокрема й електро-
нного голосування, то робота 
над фінальним документом 
триває. Експерти сподівають-
ся, що автори таки врахують 
найважливіші рекомендації.

Запрацювала онлайн-база  
українського короткометражного кіно

З 24 серпня запра-
цювала база Ukrainian 
Short Films – перша 
масштабна онлайн-бі-
бліотека українського 
короткометражного 
кіно від часу його ви-
никнення до наших 
днів.

Головні цілі бази Ukrainian 
Short Films – виведення україн-
ського короткометражного кіно 
у чіткіший фокус міжнародних 

селекторів/-ок та кураторів/-ок, 
полегшення діалогу українського 
кіно зі світовими культурними ін-
ституціями, а також збереження 
у фокусі глядачів та індустрії робіт 
українських режисерів від початку 
ХХ століття до сьогодні.

«Десятки й сотні українських 
короткометражних фільмів, що 
прогриміли на кінофестивалях, 
або розчинялися в небутті, або 
викладалися на YouTube, де та-
кож губилися і з часом зникали. 
Створення бази українського кіно 
покликано вирішити цю пробле-
му», – розповів Олександр Телюк, 
кінознавець та контент-менеджер 
Ukrainian Short Films.

База доступна у двох мов-
них версіях – українській та 
англійськ ій (запуск англо -
мовної версії запланований 
на початок вересня 2020-го). 
Легкий пошук фільмів забез-
печують фільтри: за назвою, 
тематикою, ім'ям режисера, 
роком виходу, тривалістю або 
жанром фільму.

Розміщення фільмів у базі 
U k ra i n ia n Shor t  Fi l ms д ля 
українських режисерів/-ок є 
безкоштовним. У разі зацікав-
лення куратори/-ки зможуть 
безпосередньо спілкуватися 
з режисерами/-ками про покази 
фільмів на їхніх майданчиках.

«База Українські короткоме-
тражки (Ukrainian Short Films) – 
ніколи не буде комерційною, вона 
є нашою соціальною складовою. 
Ми хочемо поширювати і знайо-
мити як українців, так і світ з до-
брим та актуальним українським 
кіно. Зберігати пам’ять про ньо-
го», – розповіла Уляна Вдовичин, 
операційна директорка Wiz-Art.

Наразі база налічує півсотні 
фільмів, і її наповнення триває. На 
першому етапі роботи над базою 
проаналізували історію україн-
ського кіно та склали список 
українських короткометражних 
фільмів за всі часи. Наступни-
ми кроками був відбір фільмів, 

які можуть бути цікавими для 
міжнародних кураторів. Зараз 
ведуться переговори з правовлас-
никами фільмів та їх внесення до 
Ukrainian Short Films.

Для користування базою кі-
нопрофесіоналам та критикам 
потрібно акредитуватися на 
платформі Big Short (bigshort.com.
ua). Час очікування на розгляд за-
явки – 24 години.

Створенням бази займається 
громадська організація Wiz-Art. 
Проєкт створення бази підтримує 
Український культурний фонд.

П о с и л а н н я  н а  б а з у : 
https://bigshort.com.ua/ukrainian_
short_films.
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Тарас Боросовський,  
      Валерія Науменко

Вже котрий рік 
поспіль на території 
аеропорту «Жито-
мир» відбувається 
космічний фестиваль 
імені С. П. Корольо-
ва «KOROLEV AVIA 
FEST».

Але виявляється, що адап-
тивний карантин йде злегка 
не за планом. У Житомирі всі 
присутні на фесті одностайно 
проігнорували елементарні 
заходи протиепідеміологічної 
безпеки. Нібито нас COVID-19 

взагалі не стосується.
Тоді який сенс було з самого 

початку вводити обмежувальні за-
ходи в транспорті, закривати рин-
ки і все те, до чого ми звикли за 
весну. Тільки ще плакатів з напи-
сами: «COVID – це антиукраїнська 
змова!» не вистачало. Ну а чому 
ми не переймаємося питаннями, 
чим Житомир гіршій за Терно-
піль або Луцьк, де вже з майже 
такими транспарантами ходять по 
вулицях та погрожують масовим 
повстанням. Все ж демократія – це 
рівність всіх областей.

На фото та відео з «KOROLEV 
AVIA FEST», що публікували від-
відувачі дійства, чітко видно, що 
про карантин там не чули. Відсут-
ність масок, натовп, у тому числі 
й діти – все це, на думку влади 
Житомира та області, допустимо.

«Ми робимо все, щоб не 
допустити розповсюдження 

коронавірусу», – запевняє голо-
ва Житомирської ОДА Віталій 
Бунечко. – Стосовно "KOROLEV 
AVIA FEST", який відбувся 22 серп-
ня у Житомирі, хочу зазначити, 
що проводився скринінг, пере-
бувала поліція, яка примушувала 
дотримуватися соціальної дис-
танції, але я хочу наголосити, що 
відповідальність повинна бути 
насамперед у голові, а вже потім 
апелювати до представників вла-
ди. Ми робимо все можливе, щоб 
не допустити розповсюдження 
цієї хвороби».

«Ми робимо все, щоб не до-
пустити розповсюдження коро-
навірусу», – запевняє голова Жи-
томирської ОДА Віталій Бунечко.

А ле,  як би там н і  було, 
22 серпня 2020 року на території 
аеропорту «Житомир» старту-
вав космічний фестиваль імені 
С. П. Корольова «KOROLEV AVIA 
FEST».

На відкриття фестивалю заві-
тали перший заступник голови 
Житомирської ОДА Володимир 
Федоренко, заступник голови 
ОДА Віктор Градівський, радник 
голови ОДА Олександр Паламар-

чук, Житомирський міський голо-
ва Сергій Сухомлин та депутати 
обласної ради.

Нагадаємо, що 19 серпня 2020 
року заступник міністра інфра-
структури України Олег Ющен-
ко провів у м. Житомирі виїзну 
нараду щодо реконструкції та 
розвитку аеропорту. Чому влада 
так зацікавилася статусом саме 
міжнародного аеропорту в Жи-
томирі і для чого це потрібно 
житомирянам, про це розмова 
буде окремо. Ми вже пережили 
і космопорт, переживемо і міжна-
родний аеропорт. Все одно літати 
з Житомира економічно взагалі 
невигідно. До того ж ви самі мо-
жете переконатися, в якому стані 
перебуває будівля аеропорту, про 
яку постійно говорять у міській 
раді, що там щось реконструю-
ють та ремонтують. Щось зовні 
не дуже на це схоже.

А ось те, що все це зараз пе-
ребуває у майже приватному 
використанні, – факт. Приватні 
клуби організовують різні фести, 
польоти над Житомиром та інші 
заходи, все це здійснюють саме 
приватні структури. Тож логічно 

припустити, що вся бурхлива ді-
яльність з продовженням рекон-
струкції аеропорту здійснюється 
тільки з метою подальшої його 
приватизації. Прямо про це ніхто 
не говорить, але факти та чутки 
від джерел, яким можна довіряти, 
свідчать саме про це.

Також досить очікувано спа-
лахнув скандал на космічному 
фестивалі «KOROLEV AVIA 
FEST» у Житомирі під час від-
криття. Житомирянин Віталій 
Валан розповів, що організатори 
за вхід на свято почали брати 
гроші в сумі 50 гривень, хоча 
раніше повідомлялося, що вхід 
на це свято має бути вільним. 
Цьогоріч музей космонавтики 
ім. С. П. Корольова відзначає 
своє 50-річчя, тому на кінець 
літа запланували масштабно 
відзначити цю подію і кошти 
виділялися досить значні.

До того ж рішенням сесії Жи-
томирської обласної ради 2020-й 
рік оголошено роком музею кос-
монавтики імені С. П. Корольова, 
тож фест імені Сергія Павловича 
Корольова фінансувався по повній 
програмі.

Скандал на космічному фестивалі  
«KOROLEV AVIA FEST» у Житомирі:  

антисанітарія та шахрайство
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Скандал на космічному фестивалі  
«KOROLEV AVIA FEST» у Житомирі:  

антисанітарія та шахрайство

На цьогорічному фестивалі 
було представлено все різноманіття 
малої авіації. Свою майстерність 
в небі показували пілоти з різних 
міст України та з-за кордону.

«Понад сотня літаків – з Мол-
давії, Прибалтики та Германії. 
Влада не заважала, а допомага-
ла, починаючи від місцевої і за-
кінчуючи обласною, тому свято 
вийшло масштабніше та сплано-
ване», – прокоментував одному 
з житомирських ЗМІ засновник 
фесту малої авіації ім. С. Коро-
льова Леонід Крігер.

Тож дуже дивно, що на відео, 
яке зняв сам Віталій Валан, на його 
запитання: «Дівчата, а нащо ви 
продаєте квитки?», ми дуже чітко 
чуємо відповідь, що «квитки про-
даються на експозицію літаків, яку 
пропонує аеропорт».

На відео також є момент, 
де зазначається, що печатка на 
квитках належить Бюро пере-
пусток дочірнього підприєм-
ства «Міжнародний аеропорт 
Житомир ім. С. П. Корольова» 
ТОВ "Акорд"». Саме цей момент 
був знятий активістами на відео, 
і згодом вхід на територію зроби-
ли безкоштовним для всіх.

ДП «Міжнародний аеропорт 
Житомир ім. С. П. Корольова» 
ТОВ «Акорд», за даними сайту 
Opendatabot, має засновником 
товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Акорд» з фондом 
в 1 483 951.25 грн. (100%). Кінцевим 
бенефіціарним власником на сайті 
зазначений Янчук Олексій Воло-
димирович, Україна, м. Житомир. 

Директором значиться Скиба Ан-
дрій Анатолійович.

Тож ні про який державний 
чи комунальний аеропорт мова 
взагалі не йде. Це суто приватне 
підприємство, на яке витрача-
ються кошти Житомирського 
міського бюджету. Причому нам 
розповідають казки про польоти 
до Туреччини та Єгипту. Нагаду-
ємо, що пару виборів тому ми всі 
вже чекали на польоти в одному 
з офісів у центрі міста, де зараз 
також вже чекають на робочі візи 
до інших країн.

Для організації заходу управ-
ління культури додатково спла-
тило підприємцю Аркадію Са-
вицькому 8400 грн за транспортні 
послуги.

З Любов'ю Леліченко під-
писали аж 9 договорів: 10000 та 

7000 грн за послуги фотозйомки, 
6800 грн за професійні дизайнер-
ські послуги, 12500 за декоратив-
ну гірлянду, 3555 грн за послуги 
з проведення анімаційного шоу 
та решту договорів. Сумарно 
з 8 по 25 серпня підприємниці 
сплатять 45,5 тис. грн. Обрання 
Любові Леліченко як виконавиці 
послуг пояснюється особистим 
знайомством з керівницею управ-
ління культури міста і… вмінням 
оформити день народження її чо-
ловіка – Євгена Колодія.

Не менш цікавим є ще один 
улюбленець управління куль-
тури – підприємець Анатолій 
Галицький. Займаючись авто-
транспортними перевезеннями, 
на фестивалі він став експертом 
до цього у зовсім незнайомих для 
нього сферах. Так, проведення ре-

кламно-інформаційного супро-
воду в мережі інтернет заходу 
«KOROLEV AVIA FEST» оцінили 
в 15 тисяч грн. Скільки ж витра-
тили на придбання в нього 50 
вишитих сорочок. За створення 
відеороликів – ще 3400 і 5000 грн. 
І знову ж таки дві угоди по 
3 тис. грн кожна на інформацій-
ний супровід в мережі Інтернет.

Таким чином, міське управ-
ління культури підписало з під-
приємцем 6 договорів на 44 тис. 
340 грн.

Організація прямої трансляції 
заходу обійшлася місту в чималу 

суму – 34 000 грн. Управління куль-
тури знову ж таки підписує угоду 
з Максимом Ситніковим, який до 
цього жодного разу таких послуг 
не надавав.

У величезному переліку бю-
джетних витрат знайшлося місце 
й фірмі дружини міського голови. 
З ТОВ «Ком Бріо», яким володіє 
Світлана Сухомлин, управлін-
ня культури підписує угоди на 
10 тис. грн з організації харчування.

Так що під час святкування 
просто хтось добре нагрів свій 
гаманець. Та так, що й дітям та 
онукам залишиться…
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Три роки боротьби проти АЗС UPG  
та бездіяльності міської влади

Руслан Мороз

22 серпня 2020 року випо-
внилося три роки боротьби 
жителів Житомира проти 
АЗС UPG та бездіяльності 
міської влади.

У соціальній мережі Facebook в зв’язку 
з цими подіями, які якраз припадають на 
День Незалежності України, один з меш-
канців району по проспекту Незалежності, 
29 Володимир Островський виклав звернен-
ня до всіх небайдужих: «Шановні сусіди!!! 
Ось результати нашої боротьби:

1. Рішенням суду скасований дозвіл про 
початок будівельних робіт.

2. Рішенням суду визнано незаконне 
видання містобудівних умов та обмежень. 
Відповідно суд зобов'язав притягнути до 
відповідальності винуватих осіб міськради.

3. Поданий позов до суду про скасування 
сертифікату на введення в експлуатацію.

4. А також триває розгляд справи в гос-
подарському суді про відновлення в’їздів-
виїздів (тротуарів) до попереднього стану.

5. Визнано нецільове використання 
землі і направлене звернення до міськра-
ди – вчинити дії згідно із законодавством 
(повернути ділянку державі).

6. Відкрите провадження в адмінсуді 
проти міськради за невиконання рішень 
громадських слухань (26.12.19)

Борімося і надалі разом і поборемо! 
22 серпня 2020 буде три роки, як ми перший 
раз вийшли на мітинг (боротьбу) проти цієї 
клятої АЗС».

Нагадуємо, що мешканці самостійно, 
всупереч діючій міській владі, подали до 

суду низку позовів і всі їх виграли. Але суди 
продовжуються, а АЗС, незважаючи на від-
сутність дозволів, продовжує свою роботу. 
Тобто боротьба жителів міста з міською 
владою продовжується, і скільки буде ще 
тривати – невідомо.

Крім того, Житомирський окружний 
адміністративний суд у своїй ухвалі про від-
криття загального позовного провадження 
в адміністративній справі № 240/9401/20 від 
10 серпня 2020 року, розглянувши позовну 
заяву громадської організація «Громадська 
оборона» до Житомирської міської ради 
про визнання протиправними дій та безді-

яльності, зобов̀ язання вчинити 
дії, ухвалив прийняти позовну 
заяву до розгляду та відкрити 
провадження в адміністратив-
ній справі.

Справа буде розглядатися 
за правилами загального позо-
вного провадження. Підготовче 
засідання призначено у справі 
на 10 вересня 2020 року.

Окремо суд ухвалив пові-
домити Житомирську міську 
раду про наявність у суді мате-
ріалів, які підлягають врученню 
суб`єкту владних повноважень 
як стороні у справі, та про мож-
ливість їх отримання лише без-
посередньо у суді за адресою: 
місто Житомир, вулиця Мала 
Бердичівська, 17, кабінет 307. 
Таким чином, чиновники місь-
кради вже не зможуть сказати, 
що вони не чули або їх не по-
передили.

Нагадуємо, що раніше, 
в окремій ухвалі по справі 
№ 240/11513/19 від 1 липня 2020 
року, Сьомий апеляційний ад-
міністративний суд у м. Вінниці, 

розглянувши у відкритому судовому за-
сіданні апеляційну скаргу Житомирської 
міської ради на рішення Житомирського 
окружного адміністративного суду від 29 січ-
ня 2020 року у справі за адміністративним 
позовом товариства з обмеженою відпо-
відальністю «ЮПІДЖІ» до Житомирської 
міської ради про визнання протиправним 
та скасування пункту рішення, встановив, 
що на підставі системного аналізу наведених 
правових норм та досліджених матеріалів 
адміністративної справи колегія суддів дохо-
дить висновку, що будівництво АЗК з пунк-
том сервісного обслуговування населення, 

адміністративними приміщеннями, АГЗП 
та автомийки розпочато з недотриманням 
встановлених розривів та відстаней від бага-
токвартирного будинку, що є порушенням 
державних будівельних норм.

Згідно з ч. 1 ст. 249 КАС України суд, 
виявивши під час розгляду справи пору-
шення закону, може постановити окрему 
ухвалу і направити її відповідним суб`єктам 
владних повноважень для вжиття заходів 
щодо усунення причин та умов, що спри-
яли порушенню закону.

Окрема ухвала є формою реагування 
суду на порушення норм права, причини 
та умови, що спричинили (зумовили) ці 
порушення, з метою їх усунення та запо-
бігання таким порушенням у майбутньому.

Враховуючи викладене, з метою усу-
нення причин та умов, що цьому сприяли, 
колегія суддів вважає за необхідне постано-
вити окрему ухвалу, копію якої направити 
на адресу Житомирської міської ради та 
виконавчого комітету Житомирської місь-
кої ради для вжиття відповідних заходів 
реагування.

В ухвалі зазначено: «Довести до відома 
Житомирської міської ради та виконавчого 
комітету Житомирської міської ради про 
викладені в ухвалі обставини для вжит-
тя належних заходів з метою з̀ ясування 
причин та умов, що сприяли порушенням 
при затвердженні наказом департаменту 
містобудування та земельних відносин 
Житомирської міської ради від 08.08.2017 
№ 52/17 містобудівних умов та обмежень 
для проєктування об'єкта будівництва за 
адресою проспект Незалежності, 29, м. Жи-
томир Житомирської області, та вжиття 
заходів, направлених на усунення подібних 
порушень у подальшому».

Слідкуємо за розвитком події і в подаль-
шому будемо вчасно про них інформувати 
читачів.

Доходи Житомирської області за пів року – 1,8 млрд грн, 
а витрати – 1,5 млрд скільки отримали, стільки й проїли…

Руслан Мороз

На сайти «Open 
Budget» оприлюднили 
суми доходів та ви-
трат бюджету Жито-
мирської області за 
2020 рік.

Оприлюднені дані стосу-
ються періоду з початку року 
по червень 2020 року. Як і очі-
кувалося раніше, основним 
джерелом доходу бюджету 
області є офіційні трансферті 
від органів державного управ-
ління – 1 179 444 733.00 грн, що 
становить 66,76% від всіх над-
ходжень.

�� Другим за об’ємами 
джерелом доходів є подат-
кові надходження, які ста-
новлять:

– податки на доходи, по-
датки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості – 
469 794 982.65 грн – 95.09%

– рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів – 21 328 867.18 грн – 4.32%

– інші податки та збори – 
2 903 296.48 грн – 0.59%

Виконання бюджету:
– за доходами: виконано 

1 766 807 895.44 грн – 46.33% 
при уточненому річному плані 
в 3 812 847 845.00 грн.

– за видатками: викона-
но 1 461 021 046.17 грн – 34.58% 
при уточненому річному плані 
в 4 224 128 131.72 грн.

Тож за майже пів року дохо-
ди Житомирської області склали 
приблизно 1,8 млрд грн, а витрати 
близько 1,5 млрд гривень. Грубо 
кажучи, скільки отримали, стіль-
ки і проїли.

На що пішов бюджет області?
• 422 млн – на освіту;
• 317 млн – охорона здоров'я;
• 300 млн – економічна діяль-

ність;
• 202 млн – загальнодержавні 

функції;
• 136 млн – соцзахист і соцза-

безпечення;
• 81 млн – духовний і фізичний 

розвиток (що це таке, на сайті не 
уточняється, але з особистого до-
свіду можемо засвідчити, що пере-
важну частину цього періоду був 
жорсткий карантин. Культурні та 
спортивні заходи не проводили-
ся взагалі. Тож на що саме пішли 

ці гроші – спробуємо дізнатися 
після отримання запитів на ін-
формацію, які наша редакція вже 
спрямувала в належні структури).

Порівняно з минулим роком, 
коли дохід був 3,36 млрд грн, темп 
зростання бюджету впав на 46%.

Ще одним дуже сумним показ-
ником є майже повна відсутність 
доходів від промислового та сіль-
ськогосподарського виробництва. 
За роки незалежності структура 
виробництва просто перестала 
існувати як фактор, який визначає 
індустріальну державу. Існуючі 
окремі виробництва не змінюють 
істотно стан речей. Тож перспек-
тиви і прогнози на майбутнє та-
кож дуже сумні і туманні.

Довідково
Бюджетна система України, 

відповідно до статті 5 Бюджетно-
го кодексу України, складається 

з державного бюджету та місцевих 
бюджетів. Місцевими бюджетами 
є бюджет Автономної Республіки 
Крим, обласні, районні бюджети 
та бюджети місцевого самовряду-
вання. Бюджетами місцевого само-
врядування є бюджети територі-
альних громад сіл, їх об'єднань, 
селищ, міст (у тому числі районів 
у містах), бюджети об’єднаних те-
риторіальних громад.

Для прогнозування еконо-
мічного і соціального розвитку 
держави використовуються 
показники зведених бюджетів. 
Відповідно до статті 6 Бюджет-
ного кодексу України, зведений 
бюджет України включає по-
казники Державного бюджету 
України, зведеного бюджету 
Автономної Республіки Крим 
та зведених бюджетів областей, 
міст Києва та Севастополя.
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У Житомирі завершився VI міжнародний  
фестиваль мистецтв «Пісенний Спас-2020»

Руслан Мороз

Протягом 17–
19 серпня 2020 року 
у Житомирському 
телецентрі відбува-
лася незвичайна по-
дія – телеглядачі мали 
змогу насолоджувався 
виступами музикан-
тів й співаків у межах 
фестивалю «Пісенний 
Спас-2020».

Уже вшосте на Житомирщині 
проходив масштабний міжнарод-
ний фестиваль «Пісенний Спас» 
імені Володимира Шинкарука, 
у межах якого змагалися молоді 
виконавці.

Ми вже повідомляли про но-
вий незвичний формат фестива-
лю, про який розповіла в своєму 
інтерв’ю народна артистка Укра-
їни Ірина Шинкарук.

«У зв’язку із всесвітньою пан-
демією та карантином, фестиваль 
перейде повністю у телевізійний 
формат. Тобто перший тур кон-
курсної програми молодих ви-
конавців проходитиме онлайн. 
Конкурсанти надсилають заявки, 
а міжнародне журі оцінює висту-
пи. Ті виконавці, які пройдуть 
у другий тур, приїдуть безпосе-
редньо в Житомир. На три дні 
Житомирський телецентр стане 
фестивальним центром, тут про-
ходитиме конкурс, майстер-класи 
від зірок та гала-концерт фести-
валю. Цього року це вже шостий 
фестиваль і п’ята конкурсна про-
грама», – зазначила в інтерв’ю 
співачка.

Всі ці дні у соціальних мере-
жах, зокрема на фестивальній 
сторінці у соціальній мережі 
Facebook, Ірина Шинкарук роз-
міщувала повідомлення з по-
дробицями щодо учасників та 
конкурсантів фестивалю.

Обов’язковою умовою участі 
в конкурсі молодих виконавців є 
виконання пісні на слова та/або 
музику Володимира Шинкарука. 
Усі фестивальні дні транслювалися 
в прямих ефірах, всі заходи про-
ходили з дотриманням карантин-
них застережень. Гостям дарували 
шовкові маски від ТМ Ludmila 
з емблемкою «Пісенний Спас», яку 
вишила майстриня Ольга Шкулета.

Режисерами «Пісенного Спа-
су-2020» стали знаний київський 
режисер Анжела Норбоєва, і Сер-
гій Сень, викладач Житомирського 
коледжу культури і мистецтв імені 
Івана Огієнка, який свого часу став 
переможцем фестивалю у номіна-
ції конферансьє. Головним режисе-
ром фестивалю є Ірина Шинкарук.

Традиційною родзинкою 
фестивалю є Спасівський руш-
ник – один із символів фестивалю 
«Пісенний Спас». На ньому вже 
залишили автографи 80 зіркових 
гостей. Відома майстриня Інна 
Завальнюк невтомно працює над 
полотном з 2017 року.

Переможцями VI міжнарод-
ного молодіжного фестивалю 
«Пісенний Спас-2020» стали:

• Гран-прі – Катерина Сте-
шенко, Луганська обл., смт Біло-
куракине;

Номінація «Виконавець 
естрадної пісні»:

• Лауреат І премії – Ксенія До-
рошенко, м. Ізмаїл Одеської обл.;

• Лауреат ІІ премії – Дарія 
Мартинюк, м. Житомир;

• Лауреат ІІІ премії – Людмила 
Клименко, м. Житомир;

Номінація «Виконавець 
авторської пісні»:

• Лауреат І премії – гурт 
«FoFan», м. Житомир;

• Лауреат ІІ премії – KOS, м. 
Житомир;

• Лауреат ІІІ премії – Sofite, м. 
Харків;

• Лауреат ІІІ премії – Slava 
Shae, м. Полтава;

Номінація «Конферансьє»:
• Лауреат ІІ премії – Богдан 

Ярошинський, м. Житомир;
• Лауреат ІІІ премії – Алія Да-

нилюк, м. Житомир;
• Спеціальний приз отримав 

дипломант конкурсу у номінації 
«Виконавець естрадної пісні» – 
Анастасія Іванюха, м. Житомир.

Державний університет «Жи-
томирська політехніка» на фести-
вальній сторінці у Facebook зали-
шив наступний пост: «19 серпня 
2020 року гала-концертом та 
нагородженням конкурсантів за-
вершився міжнародний фести-
валь «Пісенний Спас 2020» імені 
Володимира Шинкарука! Вітаємо 
колектив студентів Житомирської 
політехніки "All in One": Козак 
Юлію (Україна), студентку 2 курсу 
факультету публічного управління 
та права, Молдамурата Куаниша 
(Республіка Казахстан), студента 
1 курсу магістратури факультету 
інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій, та Орумбаєва Нурсултана 
(Республіка Казахстан), студента 
1 курсу магістратури факультету 
інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій, з гідним виступом про-
тягом усіх конкурсних днів.

Наші конкурсанти стали 
дипломантами міжнародного 

фестивалю "Пісенний Спас-2020" 
імені Володимира Шинкарука! На-
гадаємо, що в межах конкурсної 
програми колектив виконав пісні 
The Hardkiss "Коханці", твір Воло-
димира Шинкарука "Віч-на-віч" та 
Марселя "Бұл өмірде (Це життя)". 
Вітаємо вас! Ви були неймовірні, 
у своєму власному стилі, ні на кого 
не схожі та яскраві!».

Сама Ірина Шинкарук також 
залишила коментар: «Відшуміли 
фестивальні фанфари! Неймовірна 
втома і шалений адреналін, заснути 
до ранку так і не вдалося. Узявши 
горнятко кави і смачнюче невагоме 

тістечко, яке з великою майстер-
ністю і любов'ю зробила Ольга 
Сердюкова, я відчула приплив 
щастя! Щастя від розуміння того, 
що поруч зі мною надзвичайно 
світлі і талановиті люди, справжні 
професіонали, кожен у своїй справі. 
Уся команда "Пісенного Спасу", орг-
комітет, волонтери, телевізійники, 
наші партнери, конкурсанти, журі 
та артисти, що брали участь у кон-
цертах фестивалю. Протягом фес-
тивальних днів наші серця билися 
в унісон! Про кожного з вас хочеться 
розповісти окремо! Дякую, що ви є 
в моєму житті!»
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20 цікавих місць Житомирщини

Житомирщина, хоч і не від-
носиться до туристичних регіонів 
України, але має чим похвалитися. 
Кожен відпочиваючий може зна-
йти собі цікавий куточок за своїми 
вподобаннями. На території об-
ласті є унікальні природні озера, 
скелі, ліси, залишки панських 
маєтків, різні музеї та старовинні 
монастирі та собори. Пропонуємо 
вам ознайомитись з найпопуляр-
нішими з них.

Блакитні озера
Якщо виїхати з Овруча на 

північ Житомирщини в сторону 
Білорусі, то можна потрапити 
на блакитне озеро. Озеро з бла-
китною водою та зручним дном 
у гранітному обрамленні подарує 
справжній відпочинок для душі 
й тіла.

Палаци родини Терещенків
Про багатства родини Тере-

щенків складають легенди. Під 
час мандрівки Житомирщиною ви 
можете ознайомитися з палацами 
та парками цих меценатів, які збере-
глись дотепер. Такі панські палаци 
є у Червоному, Андрушівці та част-
ково збережені елементи в Івниці.

Тригірський монастир – 
старовинний, компактний  
та затишний

У густому дубовому лісі, на 
краю скелястого мису річки Те-
терів, зберігся старовинний монас-

тир. Це один із найкомпактніших 
та затишних монастирів XVI ст. 
У соборі знаходиться чудотворна 
ікона Тригірської Божої Матері. 
Монастир раніше займав за зна-
чущістю друге місце після Поча-
ївської Лаври.

«Острів кохання»
Мальовничий «Острів кохан-

ня» розташований в с. Старий Со-
лотвин Бердичівського району, по-
серед річки Коднянка. Острівець 
має штучне походження, його 
створили майже 50 років тому. 
Особливої барвистості крихітному 
острівцю надають дерева, що рос-
туть там, – саме вони створюють 
казкову атмосферу.

Доступне скелелазіння
У с. Дениші – справжня Мекка 

для альпіністів і скелелазів. Тут 
неповторна природа, скелі, які 
з одного боку обриваються над 
річкою Тетерів, а з іншого – пере-
ходять в лісову рівнину. Це одне 
з найзручніших місць в Україні 
для скелелазіння. Висота скель до-
сягає 25 метрів, і є дуже різнома-
нітні маршрути. Місцеві краєвиди 
порівнюють зі Швейцарією.

Перше озеро в Коростишеві
За кілометр до Коростишева 

можна натрапити на мальовниче 
озеро. Серед відпочивальників, 
і власне, на карті воно має назву 

Перше озеро. Тут прозора та чиста 
вода, розлогий берег. Навколо – 
лісове повітря. Це – чудове місце 
для відпочинку.

Коростишівський гранітний 
кар’єр (каньйон)

Це місце – мрія для туриста. 
Адже навколо кар'єру прозора та 
чиста вода. Також ви насолодитеся 
свіжим чистим повітрям, зможете 
порелаксувати. Загалом на кар'єрі 
три озера, він облаштований аль-
танками та оглядовим майданчи-
ком, а також місцем для риболовлі.

Маєток Ганських у селі 
Верхівня Ружинського району

Присадибний комплекс XVIII – 
XIX ст. шляхтичів Ганських, рід 
яких був одним із найдревніших 
у тодішній Речі Посполитій, 
отримав національне значення 
пам'яток архітектури України.

Свято-Василівський  
жіночий монастир в Овручі

Ця старовинна споруда має 
понад тисячолітню історію. Мо-
настир пов'язують ще із Рюрико-
вичами. Тут колись існувала не-
велика церква. Місце за час свого 
існування неодноразово піддава-
лося набігам татар, а згодом і геть 
було зруйноване.

«Замок Радомисль» 
в Радомишлі

Це приватний музейник 
комплекс, створений Ольгою 
Богомолець. Метою створення 
є поширення культури, її упро-
вадження та інтеграція. Замок 
часто обирають для проведення 
весільних церемоній.

Дуб-чудодій у селі Вишпіль 
Черняхівського району

Цьому дубові вже, очевидно, 
більше сотні років. І кажуть, що 
доторкнувшись до нього, можна 
вилікуватися від хвороб. Головне 
сказати такі слова: «До тебе торка-
юся, здоров̀ я набираюся».

Кар’єр в Олександрівці
Неподалік від Городища роз-

ташований Олександрівський 
кар'єр. На березі річки є залишки 
колишнього кар’єру. Місце тут до-
волі тихе, люди приїздять сюди 
вкрай рідко.

Маєток  
Модеста Єзерського

Історична споруда знаходиться 
у невеличкому селі Іванківці на 
Житомирщині. Їхати до неї при-
близно півтори години. Відомо, 
що ця будівля належала місцево-
му поміщику Модесту Єзерському 
і побудована у 1892 році. Тут ще 
збереглися елементи колишньої 
розкоші.

Північне городище 
Возвягеля

Можливо, багато хто знав про 
це місце. Тут є кургани, поселен-
ня, городища літописних міст 
і могильники. Звідси видніється 
залізничний міст. Локація дійсно 
мальовнича.

Парк Островського 
у Коростені

Це центральний парк міста, 
розташований на гранітній скелі 
на березі ріки Уж, де колись сто-
яла фортеця стародавнього Іско-

ростеня. За деякими відомостями, 
княгиня Ольга провела тут останні 
роки життя, тому у парку стоїть 
пам’ятник княгині. Поруч – ку-
пальні княгині площею близько 
100 кв. м, які нині мають статус 
пам’ятки природи та історії.

Кам’яне (Камінне) село
Це геологічний заказник міс-

цевого значення, розташований 
на схід від села Рудня-Замисло-
вицька Житомирської області. 
Це скупчення великих валунів 
площею 15 га. Походження їх 
досі залишається невідомим: або 
це залишки давнього льодовика, 
або ж на цьому місці були гори.

Звягельська фортеця
Розташована у центрі міста 

Новоград-Волинський (історична 
назва – Звягель). Залишки замку, 
збудованого 1595 року князем Кос-
тянтином Острозьким і зруйнова-
ного армією Максима Кривоноса 
під час Визвольної війни Богдана 
Хмельницького 1648 року.

Садиба Оржевських
Садиба дворян Оржевських 

побудована в центрі Нової Чор-
ториї на початку XIX ст. в стилі 
бароко, реконструйована в кінці 
XIX в. в псевдовізантійському 
стилі.

У приміщенні палацу збере-
глися унікальні дзеркала і вітра-
жі візантійських майстрів, ковка 
ручної роботи, обробка мореним 
дубом.

Бункер Сталіна в Коростені
Тим, хто захоплюється історі-

єю і фактами Другої світової Ві-
йни, буде цікаво, що в Коростені 
знаходиться Об’єкт «Скеля», відо-
мий як «Бункер Сталіна».

Палац Уварової
Палац був приданим для до-

чки Федора Артемовича – Наталії, 
яка вийшла заміж за графа Сергія 
Уварова, предводителя дворянства 
Бердичівського повіту.

Садиба розташована в центрі 
села, в оточенні старовинного пар-
ку, що розкинувся на пересічній 
місцевості.
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Радянський Союз розвалив  
банкір з Житомирщини

Андрій Козаченко

У наш час популяр-
ними є різноманітні 
тренінги, майстер-
класи, на який роз-
кривають секрети 
успіху.

Часто меседжі, які там тран-
слюють, «злизані» з Заходу і не 
зовсім підходять до нашої мен-
тальності. У зв’язку з цим варто 
звернутися до життєвих історій 
наших земляків, чий шлях до успі-
ху може дійсно стати прикладом 
для багатьох. Один з них – Герой 
України Володимир Матвієнко, 
життєве кредо якого звучить так: 
«Працювати і вчитись без зупин-
ки».

Герой України, всесвітньо 
відомий банкір, професор, поет, 
публіцист, заслужений діяч мис-
тецтв України Володимир Мат-

вієнко народився в селі Білка на 
Коростенщині. Сьогодні видат-
ному українцю вже за 80!

Особливо шанують Володи-
мира Павловича односельці, для 
яких він так багато зробив і робить 
дотепер. На його честь назвали 
майдан біля Будинку культури, 
школу, яку він побудував за власні 
кошти. Понад 50 років трудового 
шляху Володимир Матвієнко при-
святив банківській системі.

Його ім’я нерозривно пов’язане 
з історією становлення Наці-
онального банку України, по-
будови банківської системи. За-
провадив купони багаторазового 
використання, які взяли на себе 
інфляційний удар і завдяки яким 
Україна уникла гострої кризи 
готівкових коштів. Був ініціато-
ром створення і впровадження 
української національної валю-
ти – гривні.

«1991 рік – рік, коли Верховна 
Рада призначила мене першим 
головою Національного банку. Це 
було 6 червня», – згадує Володимир 
Матвієнко.

Тодішній стан економіки, за 
його словами, потребував рефор-
мування грошової системи. Во-
лодимир Павлович звертає увагу 
на ту обставину, яка призвела до 
цього.

«Я об’явився головою Націо-
нального банку ще в надрах Радян-
ського Союзу. Коли в Москві йшла 
нарада в Геращенка, голови Дер-
жавного банку, – вони слухали мою 
промову. І коли прийшли після 
перерви, я кажу: будемо продо-
вжувати. А Геращенко говорить: 
«А що тут продовжувати?! Мат-
вієнко вже розвалив Радянський 
Союз!». Вони зрозуміли, що 
Україна вже заявила про себе, що 
вона в складі Радянського Союзу 
не буде», – розповідає Володимир 
Матвієнко.

В одному з інтерв’ю відомий 
українець сказав, що він ніколи 
не був другим. Цілеспрямованість 
була закладена в ньому на генному 
рівні самим життям.

«У нас сім’я була бідна. Але 
в матері був характер – вона вміла 
у будь-якій ситуації працювати 

й добиватися свого. Бачте, без 
батька я родився, але навіть при 
тяжких умовах ми не повимирали. 
Тому що ми всі, як мурашки, пра-
цювали», – говорить Володимир 
Матвієнко.

Серед інших постулатів нашо-
го видатного земляка – «Любити 
свою державу! Бути чесним». Нині 
Володимир Матвієнко багато до-
помагає знедоленим, зокрема 
багатодітним сім’ям, для яких за 

його меценатства неодноразово 
було придбано житло.

Володимир Матвієнко закли-
кає не впадати у відчай – настане 
час, закінчиться війна, й українці 
здолають кризу, створять матері-
альні блага.

«Ледачих, нікчемних і безтур-
ботних до цього дня не сприй-
маю, – сказав як відрізав Матвієн-
ко в одному зі своїх інтерв'ю, – всі 
нинішні біди – від ліні».

Як підтвердити страховий стаж без запису в трудовій книжці
До Романівського 

бюро правової допо-
моги Бердичівського 
місцевого центру 
з надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги звернулася 
жителька селища Ми-
ропіль М.: «У грудні 
цього року мені вихо-
дити на пенсію. Звер-
нулась в управління 
Пенсійного фонду, 
щоб попередньо пере-
глянули мою справу. 
Виявляється, мені не 
вистачає 10 місяців 
страхового стажу, 
і я втрачаю право ви-
ходу на пенсію. При 
цьому свою трудову 
діяльність починала 
в колгоспі (пропрацю-
вала там 1 рік 8 міся-
ців), але запису про 
це в трудовій книжці 
у мене нема. Що мені 
робити?».

Для того, щоб дати вичерпну 
відповідь пані Ірині, насамперед 
варто пояснити різницю між тру-
довим і страховим стажем. Так ось, 
трудовий стаж – це період роботи 
до 1 січня 2004 року, підтвердже-
ний записами у трудовій книжці 
або іншими документами.

Страховий стаж – це 
період роботи особи, 
протягом якого вона 
сплачувала або за неї 
сплачували єдиний 
соціальний внесок. За 
найманих працівників 
страхові внески сплачує 
роботодавець, само-
зайнята особа платить 
за себе сама. Сплата 
рахується помісячно. 
Навіть якщо у трудовій 
книжці є запис про те, 
що людина відпрацюва-
ла певний період на під-
приємстві, але страхові 
внески за неї не сплаче-
но, страховий стаж їй не 
зараховується.

Під час виходу на пенсію до-
статня чи недостатня кількість 
страхового стажу визначає, чи має 
людина право на пенсію. Якщо 
страхового стажу недостатньо, 
пенсію не призначають і особа 
може претендувати лише на со-

ціальну допомогу.
Поняття «страховий стаж» вве-

дено з 1 січня 2004 року – після 
набуття чинності Закону України 
«Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування».

Наголошуємо, трудовий стаж 
до 2004 року за умови його до-
кументального підтвердження 
автоматично прирівнюється до 
страхового і зараховується під час 
призначення пенсії.

Якщо до 2004 року людина 
працювала, але відповідного за-
пису в трудовій книжці нема, тру-
довий стаж можна підтвердити 
іншими документами: довідками 
з посиланням на відповідні накази 
про прийняття на роботу і звіль-
нення з неї, копіями з особових 
рахунків про виплату помісячно 

заробітної плати тощо. Тут слід 
звернути увагу, що ст. 56 Закону 
України «Про пенсійне забез-
печення» виокремлено окремий 
порядок зарахування до трудового 
стажу періоду трудової діяльності 
в колгоспах. А саме: при зараху-
ванні до трудового стажу врахову-
ється, чи перебувала особа членом 
колгоспу та чи виконувала вста-
новлений мінімум трудової участі 
у громадському господарстві.

Щоб отримати документи, 
які б підтверджували таку інфор-
мацію, необхідно звернутись або 
на підприємство (правонаступ-
ника), де особа працювала, або 
в архів у тій місцевості, де людина 
працювала, якщо підприємство 
припинило діяльність.

Довідку, видану на підпри-

ємстві або в архіві, необхідно 
пред’явити в орган Пенсійного 
фонду України, і періоди стажу, 
підтверджені копіями наказів або 
зазначені в архівній довідці, особі 
мають зарахувати.

Загалом порядок зарахуван-
ня трудового стажу врегульовано 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.08.1993 року № 637 
«Про затвердження Порядку під-
твердження наявного трудового 
стажу для призначення пенсій за 
відсутності трудової книжки або 
відповідних записів у ній», у якій 
зазначено, якими саме документа-
ми можна підтвердити трудовий 
стаж. Це довідки підприємства; 
виписки з наказів; особові рахунки 
та відомості на видачу зарплати; 
посвідчення і характеристики 
з місця роботи; трудові договори 
і угоди з відмітками про їх вико-
нання; інші документи, що містять 
відомості про періоди роботи.

Варто знати, що накази з ка-
дрових питань (про прийняття на 
роботу, звільнення, переведення 
на іншу роботу, оплату праці, су-
місництво) зберігаються 75 років.

Якщо ви або ваші знайомі 
зіткнулися з правовими про-
блемами, просимо звертатися 
за безоплатною правовою до-
помогою до Романівського 
бюро правової допомоги 
за адресою: смт Романів, 
вул. С. Лялевича, 2 (4-й по-
верх, каб. 425).

 Герой України Володимир Матвієнко
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Багата на вітаміни та поживні 
речовини, дієтична та смачна – 
про користь цвітної капусти

Не всі ми любимо 
цвітну капусту, але 
після того, що ми 
розповімо – ви будете 
частіше додавати її 
у свій раціон.

Корисних речовин у цвітній 
капусті, як повідомляють лікарі, 
дуже багато. Починаючи від віта-
мінів C, K, B6 і до цілого арсеналу 
корисних речовин: калію, магнію, 
марганцю, фосфору, клітковини, 
холіну, антиоксидантів, міне-
ральних солей, пектину, а також 
тартронова, лимонна, яблучна 
кислоти, пише видання «Tochka.
Net».

Цвітна капуста здатна проти-
стояти цілому ряду захворювань. 
Прийом цвітної капусти в їжу 
дозволяє уникнути розвитку 
серцево-судинних захворювань, 
онкології та діабету. Така капуста 
дуже добре справляється з очи-
щенням організму від шлаків, 
холестерину та інших шкідливих 
елементів, тому підходить тим, 
хто хоче схуднути. З огляду на 
такий калейдоскоп корисних 
властивостей цвітної капусти 
для здоров'я нашого організму 
ми просто не могли пройти повз. 
Вважаємо, що всім важливо зна-
ти про користь цвітної капусти.

Користь цвітної капусти 
для дорослих і дітей

У цвітній капусті є велика 
кількість вітамінів, мінералів та 
інших корисних речовин. Якщо 
порівнювати цвітну капусту зі 
звичайною білокачанною, то 
варто сказати, що у цвітній вдвічі 
більше білків і втричі більше віта-
міну C. А ще вона багата такими 
вітамінами: A, B, B1, B2, B6, PP, 
H. Що ж стосується мінералів, то 

у цвітній капусті міститься багато 
калію, кальцію, натрію, фосфору, 
заліза, магнію.

Завдяки тому, що у цвітній 
капусті присутня велика кіль-
кість вітаміну C, її вживання до-
поможе нам підвищити імунітет, 
боротися з різними хворобами.

Також вітамін C корисний для 
нашої шкіри. Вживаючи цвітну 
капусту, ми можемо продовжити 
молодість шкіри, підвищити її 
еластичність, зменшити зморшки.

Цей овоч дуже корисний для 
серцево-судинної системи. Він 
знижує рівень «поганого» хо-
лестерину. Калій, що міститься 
у цвітній капусті, допомагає три-
мати в нормі артеріальний тиск.

Цвітна капуста, завдяки своїй 
низькій калорійності, допомагає 
схуднути.

Вона також корисна для 
шлунково-кишкового тракту. 
Вживаючи цю капусту, ви можете 
поліпшити травлення, знизити 
ризик розвитку гастриту і вираз-
кової хвороби.

Свіжий сік цвітної капусти 
допоможе впоратися із запален-
ням ясен. Його потрібно змішати 
з водою (пропорція – 1:1) і полос-
кати ясна кілька разів на день.

Вживання цвітної капусти 
рекомендовано дітям, дорослим 
і вагітним жінкам, оскільки це 
гіпоалергенний овоч. Його мож-
на додавати в прикорм вже з 5–7 
місяців від народження.

Лікарі не рекоменду-
ють їсти цвітну капусту 
людям з підвищеною 
кислотністю шлунку!

Для вагітних жінок ці ово-
чі – джерело вітамінів групи 
В і фолієвої кислоти. Цвітна 
капуста корисна для майбутніх 
мам, адже дозволяє уникнути 
проблем з травленням, з якими 
вони стикаються.

Скільки потрібно їсти 
цвітної капусти?

У 128 г продукту міститься 
10% добової норми клітковини, 
яка необхідна для здорової ро-
боти кишечника.

У 150 г міститься подвійна 
денна норма вітаміну С і ¾ норми 
бета-каротину.

У 100 г сирої цвітної капусти 
міститься денна норма вітаміну 
С – 70 мг.

Калорійність цвітної 
капусти

У 100 грамах сирої капусти – 
30 калорій.

Харчова цінність на 100 г: 
білків – 2,5 г, жирів – 0,3 г, вугле-
водів – 5,4 г.

Повний список вітамінів 
у цвітній капусті

• вітамін С;
• вітамін В1 (тіамін);
• рибофлавін;
• піридоксин;
• вітамін К;
• вітамін U;
• клітковина;
• фолієва кислота;
• пантотенова кислота;
• омега-3 жирні кислоти;
• біотин;
• холін.

Нові правила організації навчання: 
кому можна в школу без маски

Міністерство 
охорони здоров’я 
спільно з Міністер-
ством освіти і науки 
України оприлюдни-
ли зміни до правил 
навчання в учбових 
закладах, які почнуть 
діяти з 1 вересня цьо-
го року.

Для учнів 1–4 класів пересу-
вання в установах освіти дозво-
ляється без використання маски 
і респіратора.

У регіонах, що належать до 
помаранчевого рівнем епідемі-
ологічної небезпеки, педагогам 
в процесі викладання навчальної 
дисципліни рекомендується ви-
користовувати захисні щитки.

Вчителі, що працюють у жов-
тій або зеленій зоні, повинні про-
сто дотримуватися відповідної 
дистанції.

Допуск вчителів на роботу 
відбуватиметься тільки після про-
ведення відповідної термометрії.

У разі підтвердження коро-
навірусної хвороби у когось із 
учнів, весь клас повинен піти на 
самоізоляцію і провести заходи, 
передбачені галузевими стандар-
тами МОЗ.

Дозатори і антисептики 
повинні перебувати у закладі 
тільки на вході, у подальшому 
рекомендується ретельно мити 
руки після кожного уроку.

За добу на 
Житомирщині згоріло 
чотири автомобілі

Минулої доби 
(24 серпня, – авт.) 
рятувальники Жито-
мирської області зага-
сили чотири палаючі 
автівки.

«25 серпня о 04:05 у м. Ново-
граді-Волинському поблизу бага-
топоверхівки загорівся автомобіль 
Mercedes-Benz Sprinter. Загоряння 
виявили сусіди господаря авто-
транспорту. Вони й сповістили 
рятувальників про пожежу. На 
місці вогнеборці з’ясували, що 

вогонь вже перекинувся на салон 
сусіднього автомобіля Citroen 
Berlingo. Його власник повідомив, 
що автівка під’єднана до газової 
установки. О 04:18 рятувальники 
ліквідували пожежу. Тим самим 
вони запобігли можливості вибу-
ху та збільшенню площі пожежі. 
Вогонь встиг знищити моторні 
відсіки та салони автівок.

Цієї ж доби вогнеборці загаси-
ли ще два автомобілі. У Бердичеві 
під час руху загорівся Opel Omega. 
Побачивши, що через отвори пішов 
дим, водій зупинив машину та ви-
кликав рятувальників. За десять 
хвилин бійці ДСНС ліквідували 
пожежу та не дали вогню розпо-

всюдитися в салон тран-
спортного засобу. Крім 
того, у м. Коростишеві, 
при аналогічних обстави-
нах, загорівся автомобіль 
ВАЗ 2103. Водій спочатку 
намагався ліквідувати 
пожежу самотужки за 
допомогою вогнегас-
ника, однак це йому не 
вдалося. Після прибуття 
підрозділу ДСНС горів 
моторний відсік. Вогне-
борці швидко зупинили 
займання, однак полум’я 
знищило відсік двигуна. 
Причини виникнення 
пожеж, а також усі об-
ставини наразі встанов-
люються», – йдеться у по-
відомленні управління 
ДСНС України у Жито-
мирській області.

Рятувальники 
вивільнили палець 
дитини, що застряг 
у колесі велосипеда

Коростишівські 
рятувальники допо-
могли хлопчику, який 
потрапив у справжню 
халепу.

Дитина возилася з велоси-
педом, і ї ї палець застряг між 
ланцюгом та зіркою заднього 
колеса.

«24 серпня о 12:30 до Служ-
би порятунку «101» надійшло 
повідомлення про те, що у м. 
Коростишеві необхідна допо-
мога дитині, яка опинилась 

у нестандартній ситуації»,  – 
повідомляють в управлінні 
ДСНС України у Житомирській 
області.

Семирічний хлопчик возив-
ся зі своїм велосипедом, палець 
дитини застряг між ланцюгом 
та зіркою заднього колеса, само-
тужки вийняти його хлопцю не 
вдавалось. Перелякана мати, яка 
прибігла на крик, також нічим 
зарадити не змогла, вона зате-
лефонувала «101». Бійці ДСНС 
ножицями перерізали ланцюг 
велосипеда та вивільнили па-
лець малюка. Допомога медиків 
дитині не знадобилась.
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ВИДАТНІ ЗЕМЛЯКИ.  
Кременистий шлях Ігнація Раузе

Л. А. Копійченко, 
      Є. Р. Тіміряєв

Наше видання про-
довжує публікацію 
серії статей «Реабі-
літовані історією». 
Цього разу ми роз-
повімо про Ігнація 
Сигізмундовича Раузе 
(1882–1937).

Народився Ігнацій Раузе 
26 грудня 1882 р. у м. Карачев 
Орловської губернії. Офіцер ро-
сійської армії, нагороджений 7 бо-
йовими орденами та Георгіївською 
зброєю. Громадський діяч, поет, 
художник. Заарештований 9 верес-
ня 1937 р. Звинувачений в участі 
у галицькій і петлюрівській ар-
міях, антирадянських настроях, 
контрреволюційній роботі. За 
постановою НКВС СРСР і Про-
курора СРСР розстріляний 2 січня 
1937 р. Реабілітований 19 червня 
1959 р.

Ім'я Ігнація Сигізмундовича 
Раузе сьогодні, на жаль, мало кому 
відоме на Житомирщині. Тим ча-
сом Житомир був для нього 
не лише містом, де він прожи-
вав. Тут він закінчив гімназію, 
служив у 19-му Костромському 
піхотному полку. Під час гро-
мадянської війни був поміч-
ником військового комісара, 
членом ліквідаційної комісії, 
ініціатором улаштування 
православної церкви на Пав-
люківці, перебував у дружніх 
стосунках з багатьма творчи-
ми особистостями міста. Ходив 
на етюди разом з художником 
Олександром Григоровичем 
Канцеровим. Співробітничав 
з відомим зоологом, орнітоло-
гом, краєзнавцем Всеволодом 
Іллічем Бруховським. Брав 
участь у музичних вечорах, 
організованих композитором 
М. А. Скорульським.

Ігнацій Сигізмундович Раузе 
народився 26 грудня 1882 р. у м. 
Карачев Орловської губернії. Бать-
ко Сигізмунд Августович понад 20 
років прослужив у царській армії, 
одержав особисте дворянство. 
У чині підполковника вийшов 
у відставку. Помер у 1905 році. 
Мати – Ольга Іполитівна, уро-
джена Щеневська, померла під час 
голоду 1933 року. Обоє поховані 
у Житомирі.

Родина Ігнація у 1890 році 
прибула до Житомира, де при-
дбала на Павлюківці, біля Шпаків-
ського провулку, півтори десятини 
землі, на якій було побудовано 

одноповерховий дерев'яний бу-
динок. Освіту Ігнацій одержав 
в Орловському кадетському кор-
пусі Бахтіна. Учасник бойових 
дій російсько-японської війни 
1904–1905 рр. Поранений 18 червня 
1905 року, після лікування вийшов 
у відставку. У жовтні 1906 року 
одержав чин поручика і був зачис-
лений у запас стрілецьких частин 
по Житомирському повіту. Через 
півтора року, у травні 1907, при-
званий із запасу на службу у 19-й 
піхотний Костромський полк, 
в якому служив його молодший 
брат Михайло. У червні 1908 року 
призначений завідуючим коман-
дою розвідників, але вже у вересні 
був звільнений зі служби у зв'язку 
з хворобою.

У листопаді 1911 року Ігнацію 
Сигізмундовичу надано звання 
штабс-капітана. Брав участь 
у військових діях на германсько-
му фронті у складі 19 піхотного 
Костромського полку. У званні 
підполковника з 1 червня 1917 
року. Під час громадянської ві-
йни був військовим комісаром 
Одеси, помічником військового 
комісара Житомира, деякий час 
працював у ліквідаційній комісії. 
Брав участь у передачі колишньої 
полкової церкви та влаштуванні 
за особисті кошти православної 
церкви на Павлюківці.

У 1921 році одружився з Гли-
керією (Ліною) Семенівною Кор-
шуновою, 1890 року народження, 
родом із м. Пензи. Від першого 
шлюбу залишилися син Костян-
тин 1912 року народження і дочка 
Тетяна 1913 року народження.

І. С. Раузе займався і літера-
турною діяльністю. Його статті 
і вірші друкувалися у місцевій 
пресі. Інколи він надсилав свої 
статті і в журнал «Воєнний вест-
ник». На жаль, літературна спад-
щина Ігнація Сигізмундовича 
збереглася лише частково. Вдалося 
відшукати лише 5 його віршів. 
У них звучить невимовна туга за 
втратою коханої жінки, з якою 
він сподівався «переплыть море 
жизни вдвоём». Її «образ милый» 
він ніколи не зможе забути. Збе-
рігся вірш, у якому Раузе виклав 
своє бачення ролі поезії у житті 
суспільства. Він називає героями 
співця і поета, які зневажають 
катів і трони, живлять знедолені 
серця «огнем пісень», прославля-
ють «казкових велетнів-пролета-
рів». Його вірші перекладалися 
на українську мову Л. Сокирком, 
І. Чубуком, О. Григор'євим.

Та більшість свого вільного 
часу він присвятив улюбленій 
справі – малюванню. Полюбляв 
писати етюди. У Житомирському 
краєзнавчому музеї зберігають-
ся два етюди: один – Олександра 
Канцерова, другий – Ігнація Раузе, 

на яких вони зобразили один од-
ного. Понад десяток робіт Раузе 
зберігаються в одній приватній 
колекції, а в експозиції Жито-
мирського літературного музею 
перебуває портрет композитора 
Скорульского пензля І. Раузе, який 
Михайло Адамович вважав своїм 
найкращим зображенням.

Ігнацій Сигізмундович писав 
картини, зрідка портрети, але все 
це на рівні аматора. За прохан-
ням Бруховского виконував окремі 
замовлення краєзнавчого музею 
з оформлення стендів і діорам.

Ігнацій Сигізмундович Ра-
узе тричі арештовувався орга-
нами ДПУ-НКВС. Причин для 
його арешту було більше ніж 
достатньо. Він походив із дво-
рянської родини, був поляком 
і колишнім царським офіце-
ром. До того ж мав родичів 
за кордоном (у Рівному жила 
Марія Леонтіївна Лятошин-
ська, уроджена Щеневська – 
дружина покійного дядька по 
материнській лінії). І взагалі, 
за поняттями того часу він був 
підозрілою особою…

Вперше Раузе був зааре-
штований органами ДПУ УСРР 
у 1931 році, перебував під вар-
тою півтора місяця. Серед аре-
штованих «значится бывший 
ответственный секретарь Осови-
ахима Раузе Игнатий Сигизмун-

дович, а среди подозреваемых 
композитор Скорульский». Раузе 
був з-під варти звільнений, а Ско-
рульського взагалі не арештову-
вали, бо він виїхав з Житомира 
у Київ.

Свідченням другого арешту є 
архівно-слідча справа Раузе-Ра-
децького Ігнатія Сигізмундовича 
по обвинуваченню його в анти-
радянській діяльності. Заарешту-
вали Раузе 5 січня 1935 року. Після 
арешту його двічі допитували. 
Однак своєї «провини» він не ви-
знав. Заслуговує на увагу і витяг із 
протоколу засідання Президії Жи-
томирської міськради від 15 січня 
1935 р., в якому констатується: 
«возбуждено ходатайство перед 
соответствующими органами 
о виселении гражданина Раузе-
Радецкого Й. С., проживающего 
в Житомире по Мало-Вильской, 
22, со всей семьей за пределы Жи-
томирского района». Але у зв'язку 
з тим, що в перебігу слідства не 
було зібрано достатньо доказів для 
передачі справи до суду і перекру-
чено прізвище фігуранта у справі, 
29 березня 1935 р. прокурором 
міста справа була припинена. 
Раузе-Радецький був звільнений 
з-під варти ще 26 січня 1935 р.

Втретє І. С. Раузе був зааре-
штований 9 вересня 1937 р. На цей 
раз Ігнація Раузе звинувачували 
не лише в антирадянських на-

строях, а й у тому, що він служив 
у галицькій і петлюрівській армі-
ях, проводив контрреволюційну 
роботу проти радянської влади. 
На допитах Раузе заперечував усі 
звинувачування. Та незважаючи на 
це, йому було пред'явлено стан-
дартне обвинувачення у прове-
денні контрреволюційної роботи. 
Він «викривався» лише сфальси-
фікованими слідчим показаннями 
свідків, які через двадцать років 
не підтвердили їх. Керуючись 
наказом № 00485 НКВС СРСР 
від 11 серпня 1937 р., працівни-
ки УНКВС Житомирскої області 
включили Раузе-Радецького Іг-
натія Сигізмундовича в списки 
обвинувачених, що направлялися 
на розгляд так званої «двійки». 
Постановою НКВС СРСР і Про-
курора СРСР від 23 грудня 1937 р. 
(протокол № 615) його присудили 
до вищої міри соцільного захис-
ту – розстрілу. Ігнацій Сигізмун-
дович був розстріляний 2 січня 
1938 р. у Житомирі. Похований 
разом з іншими жертвами терору 
на Путятинці.

У грудні 1955 року дружина 
І. С. Раузе – Анна Семенівна, звер-
нулася до Голови Верховної Ради 
СРСР К. Є. Ворошилова і Про-
курора СРСР А. Я. Вишинського 
з проханням про реабілітацію 
чоловіка. 19 червня 1956 р. до 
президії Житомирського об-
ласного суду УРСР було подано 
протест прокурора області на 
рішення «двійки» у справі Раузе. 
Президія облсуду протест про-
курора області задовольнила: 
постанову НКВС СРСР і Про-
курора СРСР від 23 грудня 1937 
р. стосовно звинувачення і міри 
покарання Раузе-Радецького 
Ігнатія Сигізмундовича було 
відмінено, справа проваджен-
ням припинена «за відсутністю 
складу злочину».

27 грудня 1958 р. дружині 
І. С. Раузе було видано свідоцтво 
про смерть чоловіка, в якому було 
вказано, що «Раузе-Радецький Іг-
натій Сигізмундович, 1882 року 
народження, помер у місцях по-
збавлення волі 9 квітня 1944 року 
від туберкульозу легень». Анна 
Семенівна померла, так і не ді-
знавшись правди.

Минуло понад сімдесят років 
з дня розстрілу колишнього цар-
ського офіцера, який не виїхав за 
кордон, а залишився на Батьків-
щині, брав активну участь у гро-
мадському і культурному житті 
міста Житомира. Про І. С. Раузе 
нагадують нам портрет Михайла 
Адамовича Скорульського у Жито-
мирському літературному музеї, 
два його етюди у Житомирському 
обласному краєзнавчому музеї та 
декілька романсів на його вірші, 
написані Скорульським.

 Раузе Ігнацій Сигізмундович
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Житомирському трамваю – 121 рік!
Руслан Мороз

Цьогоріч житомир-
ському трамваю випо-
внюється 121 рік.

Про це нагадує на офіційній 
сторінці в соціальній мережі 
Facebook управління тран-
спорту і зв'язку Житомирської 
міської ради: «22 серпня ви-
повнюється 121 рік з початку 
роботи пасажирського трам-
ваю у місті Житомирі. Початок 
історії датований 1895 роком 
появою вантажних трамваїв 
на кінській тязі. З часом коней 
замінили на електродвигуни, 
а замість лісу і вугілля 22 серп-
ня 1899 року в трамваях почали 
їздити люди».

Наше видання вже неоднора-
зово нагадувало, яким був наш 
житомирський трамвай у цей час. 
Дозволимо собі ще раз коротко 
про це нагадати.

У 1895 році міська влада Жито-
мира уклала концесійний договір 
з підприємцем Лихачовим про 
будівництво кінного вантажного 
трамвая від залізничного вокзалу 
до Богунської лісопилки. У люто-
му 1886 року договір перейшов 
до підприємця Лазаря Полякова, 
який довівши безперспективність 
кінної тяги, домігся її заміни в до-
говорі на електричну.

У травні 1897 був відкритий 
житомирський вантажний трам-
вай. Лінія проходила територією 
нинішньої в'язниці, вулицями 
Сінною, Північною і Великою 
Вільською, далі – Старопоштовим 
шляхом через річку Кам'янку до 
Богунської лісопилки. Ширина 
колії становила 1000 мм. З Бо-
гунської лісопилки до вокзалу 
перевозили ліс, а в зворотному 
напрямку, до млина, – зерно. 
Згодом планувалося впровадити 

пасажирський рух, однак цього 
не сталося. Про подальшу долю 
житомирського вантажного трам-
вая нічого не відомо.

Житомирський пасажирський 
трамвай було відкрито 22 серп-
ня 1899 року Компанією міських 
і приміських трамвайних шляхів 
Росії. Діяли чотири лінії: Київ-
ська (маршрут № 1), Чуднівська 

(маршрут № 2), Бердичівська 
(маршрут № 3) та Вільська (марш-
рут № 4). Всі вони були одноко-
лійними. У 1909 році відкрито 
Московську лінію (маршрут № 5). 
Вона поєднала Київську лінію 
з Житнім ринком.

У 1918–1920 роках система не 
працювала. У 1921 році від кін-
цевої зупинки п'ятого маршруту 

на Московській вулиці був побу-
дований тупик для лінії вантаж-
ного трамвая (в північну сторону). 
У 1935 році Вільську лінію продо-
вжено до Богунського мосту.

В результаті військових дій 
у 1941 році припинено рух Мос-
ковською і Вільською лініями. 
Для перевезення вугілля з вок-
залу до електростанції окупанти 
використовували трамвай. Так, 
до Київської лінії було добудо-
вано відгалуження Товарно-ван-
тажним провулком і вулицею 
Іподромною безпосередньо до 
залізничних колій, до Бердичів-
ської лінії було добудовано від-
галуження до електростанції по 
вул. Жуйка. Такому чином, з 1941 
року Товарно-вантажним про-
вулком, вулицями Київською, 
Великою Бердичівською і Жуйка 
курсував вантажний трамвай. Ви-
користовувалися переобладнані 
пасажирські вагони. Вантажні 
перевезення трамваєм припи-
нили лише у 1953 році, коли до 
електростанції проклали заліз-
ничну гілку.

У 1944 році було відновлено 
рух Московською лінією, а Віль-
ська запрацювала лише у 1948-му. 

Але маршрут функціонував як дві 
окремих ділянки: від центру до 
кладовища і від Червоного провул-
ка до панчішної фабрики. Перша 
ділянка входила в трамвайну сис-
тему, а друга була відірваною – там 
використовувалися старі вагони 
перших випусків. Відстань між 
двома ділянками пасажири до-
лали пішки. Заново Вільську лінію 
з'єднали у 1950 році.

У 1955 році почалася підго-
товка до впровадження у Жи-
томирі тролейбусного руху. 
Для запобігання дублюванню 
маршрутів у зв'язку з прокладан-
ням тролейбусних маршрутів 
радіусами трамвайних поступово 
припиняє свою роботу частина 
ліній. З 1974 року діє єдиний 
трамвайний маршрут, який 
з цього часу втрачає номер.

У 1977 році трамвайне депо 
перенесено з вул. Малої Берди-
чівської у нове трамвайно-тролей-
бусне депо № 2. На місці старого 
депо між будівлями наукової 
бібліотеки ім. О. Ольжича та кі-
нотеатром «Жовтень» досі стоїть 
будівля тягової підстанції, яка 
була побудована ще до початку 
трамвайного руху в Житомирі.

У Житомирській області  
станом на 25 серпня  
зареєстровано 59 випадків 
захворювання на коронавірус

За даними Жито-
мирського обласного 
лабораторного центру, 
станом на вівторок, 
25 серпня, зареєстро-
вано 59 нових лабора-
торно підтверджених 
випадків коронавірусу.

Всього випадків (з наростаю-
чим підсумком) – 2923. Одужало 
всього – 1753. Померло всього – 60. 
За добу надійшло повідомлення 
про підозру – 59. Всього підозр 
(з наростаючим підсумком) – 4463. 
Всього проведено досліджень за 
добу лабораторією ОЛЦ – 216. 
Всього проведено досліджень 
(з наростаючим підсумком) ла-

бораторією ОЛЦ – 26980.
В Україні станом на 25 серп-

ня – 108 415 лабораторно підтвер-
джених випадків COVID-19, з них 
2318 летальних, 52 870 пацієнтів 
одужали. За добу зафіксовано 
1658 нових випадків. Загалом про-
ведено 1 436 206 тестувань мето-
дом ПЛР. Усього за добу одужало 
346 пацієнтів.

ЦІКАВІ ФАКТИ
• У перші роки існування трамвая візники боролися 
з новим конкурентом. Вони навіть підкладали на рей-
ки великі дерев'яні дошки.
• Напередодні Першої світової війни інженер Тимчен-
ко, автор проєкту Київського бензотрамваю, планував 
прокласти трамвайну лінію між Києвом і Житомиром. 
Війна зупинила ці плани на стадії проєктування.
• Якщо хто пам'ятає, по вулиці 1-го Травня (зараз Свя-
тослава Ріхтера) трамвай рухався унікальним чином – 
лінія була всього одна, і навпроти 21-ої школи і десь 
за кінотеатром «Першотравневим» були два роз'їзди. 
Трамвай, якщо не бачить далі нього іншого трам-
ваю, – починає рух. А інший, коли виїхав на роз'їзд, – 
чекає. Так що досить довго доводилося чекати, поки 
роз'їдуться трамваї. Цією лінією ходили дерев'яні 
вагончики з дверима-гармошкою і шкіряними петлями 
для «тримання». Ну а вже потім з'явилися німецькі,  
зі світло-синіми сидіннями.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	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

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

ЗАЛИВКА ПІДЛОГИ НА ВНУТРІШНІ 
РОБОТИ В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК 
(ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, С.РОМАНКІВ). 
ЗАРАБІТНА ПЛАТА 120ГРН/КВ.М 
0672322787,0443622787

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

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

• ПОЛЬСЬКА АГЕНЦІЯ ПРАЦІ RV 
POLSKA ОГОЛОШУЄ НАБІР ПРА-
ЦІВНИКІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ВА-
КАНТНИХ ПОСАД СПЕЦІАЛІСТІВ 
ТА РІЗНОРОБОЧИХ ДО КРАЇНИ 
ПОЛЬША. ТАКОЖ ДОПОМАГА-
ЄМО В ОФОРМЛЕННІ НЕОБХІД-
НИХ  ДОКУМЕНТІВ. ЛIЦ.  МСПУ 
1607 ВIД 26.12.2016.  ІНФО ЗА 
0990732067,0634490846ТЕТЯНА

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

РІЗНОРОБ, ЗАРОБІТНА ПЛА-
ТА 450 ГРН/ДЕНЬ (ОБУХІВ-
СЬКИЙ Р-Н, С.РОМАНКІВ).   
0672322787,0443622787

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

•	Робота в	Польщі.	Всі	вакансії	
безкоштовні,	від	прямого	робо-
тодавця.	Зарплата	26000-48000	
грн.	Можна	без	знання	мови,	
навчання	на	місці.	Тел	в	Польщі	
+48536012943	(+	viber).	вКиєв
і:Тел.:+380965568181(+viber)

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.10. Продам Дачі 

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

2.16. Здам в оренду 

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

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

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-
ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ 
СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗ-
МИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРО-
ГО. 0976484669,0635852350

К У П И М  В А Ш  А В Т О М О -
БИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ 
ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТ-
КИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА 
П О К У П К А  К Р Е Д И Т Н Ы Х , 
П Р О Б Л Е М Н Ы Х ,  П О С Л Е 
Д Т П  А В Т О М О Б И Л Е Й . 
0962494994,0983098010 
ЯРОСЛАВ
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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



22 Середа, 26 серпня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Бізнес

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

ГІДРОЦИЛІНДРИ, ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ ТА РЕМОНТ БУДЬ-
Я К О Ї  Т Е Х Н І К И  В І Д  Ф І Р -
М И  " ГА РА Н Т - Г І Д РА В Л І К " . 
(096)0765379,(068)5308267

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

•	Млини (зерноподрібнювачі)	
однофазні	і	трифазні,	продук-
тивністю	від	250кг/год,	січкар-
ні,	корморізки.	Ціна	договірна.	
0971448722

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РА-

СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М 

ЗИЛ. 0677905739,447067

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗА-
МІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗА-
ПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИ-
ЇЗД ПО ОБЛАСТІ 0975107907, 
0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

ВИРОБИ З ПРИРОДНОГО КА-
МЕНЮ ПАМЯТНИКИ, ПЛИТИ, 
БОРДЮР, БРУЩАТКА. ЦІНИ 
ВІД ВИРОБНИКА. РОЗДРІБНА 
ТА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ. ПРИ 
ОПТОВІЙ ЗАКУПІВЛІ ПРИ-
ЄМНІ ЗНИЖКИ.НАШ САЙТ 
HT TP: / /KAMKOR.COM.UA 
0965811541

•	П р о д а м  в і д е о к а м е р у	

Sony	2100	та	комплектуючі.	

0677809198

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ 
ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ 
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПАСПОРТ ГРОМА-
ДЯНИНА УКРАЇНИ СЕРІЯ ВМ № 
75421, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я ХОМЕН-
КО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМИ

8.24. Інше. Куплю 

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

•	Купую нелікв іди. 	 Елек-

тродвигуни	 будь-які, 	 б/в.	

Трансформатори	 силові .	

Редуктори	та	КіПа.	Кабель	

силовий.	 Тельфера	 бол-

гарські.	Телефонні	станції	

АТС,	 СРСР.	 Автомати	 та	

пускачі.	 Пропонуйте	 все.	

0953761020,0981794580,Олег

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

1. Будинок з/п 68,6 м.кв, житл. пл. 33,7 м.кв. та зем. діл. пл. 0,18 га, КН: 
1810700000:02:040:0076, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Саченка 
Д, 106. Дата торгів: 21.09.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№440263 (уцінено лот № 432521);

2. 3-кім. квартира з/п 62,47 кв.м, житл. пл. 45,1 кв.м, за адресою: м. Житомир, 
вул. Небесної Сотні (Московська) 28, кв.13. Дата торгів: 21.09.2020 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №440248.

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
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• Батьківщиною дині вважається 
Середня і Мала Азія.

• Диня на 92% складається 
з води.

• В Узбекистані диню сушать.
• Вона добре очищає пори 

шкіри.
• Медики рекомендують вжи-

вати диню при виснаженні та 
недокрів̀ ї.

• 25% динь вирощують в Китаї.
• 1 кг м̀ якоті дині містить всього 

30 кілокалорій.
• Щорічно у світі вирощується 

близько 32–33 мільйонів тонн динь.
• У дині містяться вітаміни гру-

пи В, С і Е. Саме вони мають пози-

тивний вплив на структуру шкіри 
і волосся, надаючи сильну антиок-
сидантну дію.

• Диня також позитивно впли-
ває на жіноче здоров'я, запобігаючи 
деяким гінекологічним проблемам. 
Вживати цю ягоду особливо корис-
но в період планування зачаття, 
оскільки диня здатна вирівнювати 
гормональний фон і створювати 
виключно позитивні умови для на-
стання вагітності.

• Диня не дозріває від лежання, 
тому її не варто зривати недости-
глою.

• Диня, як і кавун, належить до 
сімейства гарбузових.

• Найдорожчий у світі сорт дині 
має назву «Юбарі Кінг». Він виведе-
ний в Японії. Одна невелика динька 
коштує кілька тисяч доларів.

• Регулярне вживання в їжу цих 
плодів допомагає очистити організм 
від шлаків і токсинів. А все завдяки 
високому вмісту в них клітковини.

• Існує близько 200 сортів дині.
• На одній динній лозі зазвичай 

зростає від двох до восьми плодів.
• Іноді диня має приємний 

трав’янистий запах. Він означає, що 
вона не до кінця дозріла.

• Не варто вживати диню на-
тщесерце. Це може стати причиною 
кишкових розладів.

Гороскоп на тиждень 26 серпня - 1 вересня

ОВЕН
Приборкайте свою 

непоступливість, інакше 
не уникнете конфлікту 

з колегами і керівництвом. Для 
чоловіків Овнів тиждень напру-
жений.

ТЕЛЕЦЬ
На цьому тижні 

енергію потрібно на-
правити на сім`ю. Вирішення 
юридичних питань краще від-
класти на потім.

БЛИЗНЮКИ
Сприятливий період 

для вирішення сімейних 
питань. Відрядження і поїздки 
пройдуть вдало, особливо оздо-
ровчі.

РАК
На цьому тижні на 

вас чекає багато дріб-
них клопотів. Займіться своїм 
здоров̀ ям – знайдіть гарного 
лікаря.

ЛЕВ
У вашій голові мате-

ріальні питання, однак 
задумайтеся і про інші про-
блеми. Можете сподіватися на 
додатковий дохід.

ДІВА
Утримайтеся ві д 

висловлення особистої 
думки – можете зіпсува-

ти репутацію. Краще присвятіть 
час самовдосконаленню.

ТЕРЕЗИ
Змініть імідж, ви-

користайте свою ди-
пломатичність і добро-

зичливість – це допоможе вам 
просунутися вгору у професій-

ному плані.
СКОРПІОН
Уникайте усього, 

що пов̀ язано з фінан-
сами, – зараз це не на часі. Вели-
кий шанс травмуватися і стати 
жертвою афери.

СТРІЛЕЦЬ
На першому плані – 

робота. Використайте 
нові ідеї або порадьтеся з коле-
гами – у вас усе вийде.

КОЗЕРІГ
Зіткнетеся з обста-

винами, що підірвуть 
вашу віру у себе. Подумайте 
про відпочинок або приділіть 
час навчанню.

ВОДОЛІЙ
Напруга  зник не, 

якщо зможете само-
орга н ізу ват ис я.  Ви 

можете стати занадто вимогли-
вими – не зіпсуйте відносини 
з оточуючими.

РИБИ
Уникайте походу до 

«казенного» дому. Будете 
багато нервувати і розмірковува-
ти про життя.

Цікаві факти про диню

(Продовження.  
Початок у № 20 від 19 серпня)

Спробуйте радіочастоти
Це чудовий метод для тих, 

хто не любить голок. Радіочас-
тоти – процедура, під час якої 
використовується електричний 
струм для стимуляції вироблен-
ня колагену і еластину, а також 
для підтягування шкіри, її роз-
гладження і пружності. Радіо-
частоти творять дива і мають 
довгостроковий ефект.

Придивіться  
до мезотерапії

Мезотерапія – це зведена до 
мінімуму інвазивна процеду-
ра, коли суміш вітамінів, амі-
нокислот і мінералів вводиться 
в мезодермальний шар шкіри. 
У клініці Mallucci London є по-
пит на інноваційну процедуру 
під назвою Light Eyes Ultra. Це 
інноваційний вітамінний кок-
тейль для мезотерапії, що міс-
тить гіалуронову кислоту, рус-
кус, вітамін С і антиоксиданти.

Доктор Вогт пояснює, що ця 
процедура допомагає у боротьбі 
з усім: від мішків і кіл під очима 
до грубої шкіри, зморшок і зне-
воднення. Словом, мезотерапія 
допоможе у всьому.

«Це просте і безпечне лі-
кування, важливе для ділянки 
навколо очей, бо ця зона за-
звичай важко піддається ліку-
ванню, – говорить доктор Вогт. – 
Ми використовуємо винятково 
натуральні інгредієнти, які не 
впливають на риси обличчя, 
але покращують і освіжають 
зовнішній вигляд».

Філери  
у сльозові борозди

«Ін'єкційні препарати, на 
кшталт філерів для сльозових 
борозен, є ефективним спосо-
бом для лікування темних кіл 

і "западин" під очима», – гово-
рить доктор Шах-Десаї.

«Вводячи під очі філери, ми 
заповнюємо простір, що утво-
рився внаслідок старіння, висвіт-
люючи темні кола, заповнюючи 
порожнечу і розгладжуючи 
зморшки», – пояснює доктор. 
Попит на процедуру зріс під 
час ізоляції (і триває зараз), але 
важливо звертатися до визна-
ного медичного фахівця, адже 
це складніша ін'єкційна техніка.

Підтяжка нитками
Більш інвазивний підхід до 

регенерації шкіри – без значного 
хірургічного втручання – нитко-
вий ліфтинг.

«Це лікування, для якого 
застосовуються спеціальні хі-
рургічні нитки, що миттєво 
підтягують шкіру і забезпечу-
ють довгострокову регенерацію 
колагену, – говорить доктор Шах-
Десаї. – Розчинні нитки вводять-
ся за допомогою канюлі з тупим 
кінцем, щоб запобігти травмам 
та пошкодженням тканин».

Операція проходить за 45 
хвилин, і хоча буде спостеріга-
тися ефект «відтягнутих назад» 
очей, він стане м'якшим через 
кілька наступних днів.

Підтяжка повік
Блефаропластика (або під-

тяжка повік) може допомогти 
відкрити погляд і характери-
зується «найбільшою відда-
чею за вкладені кошти», – каже 
Шах-Десаї. Під час підтяжки 
відбувається видалення за-
йвої шкіри і жиру з верхньої 
повіки шляхом розрізу, при-
хованого у природній складці 
повіки, і потім прихованого 
тонкими швами.

«Якщо обвисла шкіра за-
важає периферичному зору, 
блефаропластика допомагає 
з усуненням цієї перешкоди, 
розширюючи тим самим поле 
зору», – пояснює Шах-Десаї.

Прибираємо мішки під 
очима: 9 дієвих порад

Поради господині
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ТОЛОКА
Жанр: драма, історія

Ох, і цікава ж українська історія! Тільки за 
останні 400 років відбулося стільки всього, 
що й не перерахуєш. Але можна спробува-
ти пройти маленький екскурс у минулі події. 
Наприклад, що тільки не зробить жінка, щоб 
визволити свого брата з турецького полону… 
Катерина пообіцяла свою прихильність тому, 
хто зможе його звільнити. Правда, це не її 
брат, а коханий, таку брехню можна було би 
й покарати… І якби це була балада Тараса 
Шевченка, то відрубали би Катерині голову, 
а тут історія продовжується й охоплює все 
нові й нові події. Козаччина, Голодомор, Чор-
нобиль, війни, революції – це те, що зробило 
наш народ таким, яким він є.

ЗАВИСНУТИ 
У ПАЛМ-СПРІНГЗ
Жанр: комедія, романтика
Зустрівшись на весіллі у Палм-

Спрінгз, Найлз та Сара раптом 
опиняються у петлі часу. Кожен 
новий день вони змушені слухати 
ті ж самі весільні тости та пісні... 
Проте є й переваги: "День Бабака" 
дає можливість прожити безкінечну 
кількість життів а, отже, реалізу-
вати найбільш шалені ідеї і мрії. 
Приготуйтесь, буде гаряче! 

СХІДНЯК
Жанр: комедія

Його позивний "Борода". Він - не-
вгамовний оптиміст, і здатен вирішити 
будь-яке питання. Ось і цього разу, 
він - перший, коли треба відправи-
тись у штаб, щоб «вибити» необхідне 
для забезпечення свого підрозділу. 
У напарники Борода бере з собою 
молодого новачка, якого кличуть "Ре-
жисер". Разом їм доведеться їхати 
крізь блокпости, прифронтові міста 
й села, зустрічатись із військовими 
і цивільними, потрапляючи у різні  
халепи - кумедні та не дуже... 

АГЕНТ ЄВА
Жанр: детектив, драма

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

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ


