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Тепер у житомирських
маршрутках додаткова послуга – душ

Валерія Наумова

Житомирські
маршрутки – це окрема болюча тема для
міста.

Сараї на колесах на сьогодні мають перевагу перед
комунальним транспортом,
проте якість перевезення і надійність рухомого складу – під
великим питанням.
Нарікань від містян щодо
вигляду маршруток було чимало. Чого тільки варті старі, за-

терті сидіння, дірява підлога,
а нещодавно в одній з маршруток з’явилося справжнє ноухау – душ.
Місцевий житель Сергій
Неміровський опублік у вав
відео з 147-ї маршрутки, де
зі стелі під час зливи стікає
вода, немов з душу. Ось це
технології!
Проте таку інновацію мало
хто оцінив. Під публікацією
тільки і можна побачити обурені та саркастичні коментарі
житомирян.
«На кожному маршруті є
така пересувна душова кабінка, на жаль…», – зазначає Ольга
Огороднійчук.
«Ціну підняли, а умов ніяких, брудно, сидіння брудні,
пи льно, і ще на голову капає…», – наголошує Світлана
Святогор.
«Скоро піднімуть ціну, за
воду потрібно платити», – іронізує Жанна Васильченко.
«Металобрухт, а не міський
транспорт», – констатує Світлана Мищік.
«Це маршрутка підвищеного комфорту, радійте, вам
пощастило», – жартує Андрій
Супрунчук.

«А рушник і мило входять
у вартість квитка?» – цікавиться Віталій Олександрович.
У Житомирській міській
раді зазначають, що бесіду
з перевізником провели, і він
пообіц яв все виправити. І,
звісно, ми всі повірили, але
мило і рушник все ж з собою
поклали…
«Зустрічалися з перевізником окремо. Провели бесіду,
щоб він виправив усі технічні
завдан н я, щоб покращити
якість перевезень 147 маршрутом. Сам перевізник пообіцяв, що зробить усе для того,
щоб таких ситуацій більше
не було», – пояснив заступник
міського голови Олексан др
Шевчук.
Зробимо вигляд, що повірили. Серед міста можна
побачи т и ме т у ш н ю: люд и
пробігають Михайлівською на
роботу, за кавою та ховаються
в теплий шарф від прохолодного осіннього вітру.
Проте наша локація – зупинки громадського транспорту. Саме там ми почали наше
опитування, щоб дізнатися,
чи задоволені містяни якістю
маршрутних таксі у Житомирі.

«Зв іс н о, ц і марш р у т к и
в ж а х л и в ом у с т а н і . Я ра з
у тиждень їжджу до батьків,
тому вимушена користуватися
маршруткою. Але точно можу
сказати, що ті умови, які надає
цей транспорт, жаливі, і за них
8 гривень платити – це сміх», –
розповідає Марина, 34 роки.
«Інколи пішки краще піти,
ніж їхати. Користуюся тільки
в тих випадках, якщо поспішаю. Але ці маршрутки – це
щось з чимось. А водії чого
варті… Інколи боїшся щось
сказати, бо ще з маршрутки
випруть», – зазначає Андрій,
17 років.
«То о та к п ра ц ю є н а ша
влада. Випустили це страхіття на дороги, плати їм за
проїзд по 8 гривень, а ти їдь
у смердючому сараї, де за поручні лячно триматися. Що ж
це коїться? Коли ми, як люди,
почнемо жити?» – наголошує
Ганна, 59 років.
Ми отримали абсолютно
очевидні відповіді, проте ми
не припинимо говорити про
це, допоки місцева влада не
створить комфортні умови
проїзду в громадському транспорті.

«Пакунок малюка» повертається у Житомир
Світлана Цимбалюк

Після того, як
держава відмінила
«пакунок малюка»
для новонароджених, точилося багато дискусій щодо
доцільності даного
рішення. Однак через декілька місяців
Верховна Рада України переглянула своє
рішення та повернула одноразову натуральну допомогу.
Нагадаємо, що через проблеми з тендерними закупівлями
«пакунки малюка» у липні цього
року відмінили, а натомість призначили одноразову грошову
компенсацію в розмірі 5000 грн.
Однак такий варіант теж не

знайшов визнання, оскільки
необхідність зібрати купу документів і простоювання черг
в органах соцзахисту виявились
завданнями не з легких. І от через декілька місяців депутати
повертаються до відновлення
видачі пакунків та підтримують
це на законодавчому рівні.
Як зазначила директорка департаменту соціальної політики

Житомирської міської ради Вікторія Краснопір, вже з 1 грудня поточного року перші «бебібокси» повинні надійти до своїх
новонароджених власників.
«Безпосередньо видача "пакунка малюка" згідно з державними нормативними документами буде відновлена з 1 грудня
поточного року. Внесені зміни
в закон України, який регла-

мен т ує державн у допомог у
сім'ям з дітьми, дає нам можливість розпочати працювати
з "бебі-боксами" в натуральній
формі», – розповідає Вікторія
Краснопір.
Слід відзначити, що доопрацьована редакція законопроєкту містить певні зміни. Відтепер
отримати допомогу також зможуть усиновлювачі, патронатні
вихователі, прийомні батьки,
батьки-вихователі та опікуни
новонародженої дитини.
«Є певні новації порівняно з тим, що було. Зокрема,
"бебі- бокси" тепер зможу ть
отримувати не тільки батьки,
а й т і люд и, як і викон у ють
батьківські функції згідно із
законодавством, – це усиновлювачі, прийомні батьки, батькивихователі. Тобто ті люди, які
з перших днів життя дитини
будуть виконувати функції батьків», – підкреслила директорка.
Також буде й інша вартість
таких пакунків. Відтепер відповідно до бюджетного фінансування вона буде становити не
менш ніж 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей віком

до 6 років та не зараховується
до розміру допомоги при народженні дитини. Крім того,
з 1 липня 2021 року за своїм бажанням молоді батьки зможуть
отримати допомогу у грошовій
формі замість «пакунка».
«Якщо хтось хоче отримати грошову компенсацію, то
з 1 липня наступного року це
можна буде зробити через соціальну картку Приватбанку
та органи соцзахисту. Після
чог о "о т овари т и" ц і кош т и
в інтернет-магазинах і в тих
стаціонарних підприємствах,
які приєдналися до проєкту.
На сайт і Мінсоцполітик и є
перелік тих підприємств, які
уклали публічний договір про
те, що вони приєднуються до
цього проєкту», – підсумувала
Вікторія Краснопір.
Щодо того, чи змінитьс я
вміст «бебі-боксу», поки невідомо. Однак, як зазначили
у департаменті соціальної політики Житомирської міської
ради, імовірніше, вміст пакунка
не зміниться: він буде містити
найнеобхідніші та найякісніші
речі для немовлят.
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Політична позиція

ОКСАНА ОЛІЙНИК:
«Довіра людей громади – результат
професіоналізму та відповідальності»
Важливим є, що кожен з нас
здатен зробити вже зараз у себе
вдома, на вулиці, мікрорайоні –
у громаді. Варто робити корисне для людей, які поруч з вами.
Переконана, країна буде
успішною та щасливою, коли буде
щасливою окремо взята родина,
окремо взяте місто, селище, село.
Тільки коли буде порядок і відповідальність за життя людей громади на локальному рівні, відбуватиметься становлення і зростання
сильної місцевої економіки, розвиватиметься успішна кар`єра молоді, функціонуватимуть системи
якісної освіти, охорони здоров`я,
лише тоді буде доречно говорити
про розбудову великої системи на
території всієї України.

Які проблеми на сьогодні в області найактуальніші?

Доктор економічних наук,
професор, перший проректор
Державного університету «Житомирська політехніка» Оксана
Олійник у своєму інтерв`ю розповіла, чому балотується в депутати обласної ради, чому обрала
партію «Наш край» та поділилась
планами щодо розвитку області.

Що спонукало особисто Вас приєднатися до політичної сили «Наш край»?
• Прийняття рішення для
мене – це про відповідальність.
Якщо є політична сила, якій
ти довіряєш, і поряд з тобою
перебувають люди справи, професіонали і ті, яким довіряє громада, – то це та сила, яка допоможе
вирішити багато нагальних питань. Саме тому мною прийнято
рішення долучитись до команди
«Нашого краю».
Це дійсно команда професіоналів, які чітко знають, що

конкретно необхідно і, головне,
вже можливо зробити для покращення життя людей у громаді, –
і люди їм довіряють.
Ми поділяємо спільну цінність – керуємось розумінням,
що коли за тобою стоять колективи – відповідальність не
тільки перед ними, а й перед
їхніми родинами. Люди справи, господарники, люди, за якими
стоять колективи, спонукали мене
долучитись саме до команди політичної сили «Наш край».

На нинішні вибори
йде немало політичних сил.
У чому відмінність «Нашого
краю» від інших партій?
• Насамперед сама назва говорить за себе. Основна ідеологія – не «велика політика». «Наш
край» – політична сила, яка допомагає вирішувати проблеми
місцевих громад, конкретного
міста, району, регіону, області.

Дійсно, проблем багато. Зупинимось на нагальних, важливих
для родин громад.
Зі свого досвіду роботи у вищій освіті, якій присвятила понад
15 років, зі спілкування із людьми
громад визначаю, що актуальним
є, як зробити, щоб молодь їхала
не тільки до столиці чи інших
країн, а залишалася у своїх регіонах і мала успішне майбутнє
в громадах, де народилася. А ця
проблема починається з малого:
із закриття сільської школи. Хто
хоч один раз був у селі, той знає,
що якщо школу закривають, то,
на жаль, родини не залишаються.
Невтішні настрої підживлюються
реальністю неготовності забезпечити дистанційне навчання
у період пандемії саме у селах. Як
лакмусовий папірець, проявились
проблеми доступності до мережі
інтернет, неможливості освітянам
та здобувачам освіти користуватися сучасними електронними
ресурсами. Навчання через групу
у Viber чи електронну пошту – це
не навчання, і дистанційним його
назвати чи визнати неможна. Таке
навчання не зробить нашу націю
освіченою.
Щодо вирішення цієї проблеми. Наведу приклад реального
позитивного досвіду, здобутого
внаслідок швидкої реакції на виклики в умовах пандемії. Наш
університет «Житомирська політехніка», який я представляю,
швидко зорієнтувався, адже має
певні напрацювання для особистих потреб з організації та проведення дистанційного навчання –
відповідні електронні платформи,
зокрема це Moodle. Платформи
було модернізовано, вбудовано
актуальні інструменти, посилено

інноваційними компонентами.
Розроблено та проведено безкоштовні курси для 1500 учасників
і учасниць. Тож на рівні області
для всіх освітян було створено
можливості безкоштовного викладання своїх курсів або прослуховування найкращих курсів,
які є в Україні.

Якими будуть Ваші
перші 5 років як депутата
Житомирської обласної
ради?
Перші 5 кроків бачу результативними, успішними. Маю надію
отримати позитив від того, що
зможу зробити.
Бачу себе корисною у тій
сфері, в якій маю напрацювання, – в освіті, культурі та економіці.
ТОП‑5 пріоритетів:
1. Створення можливостей
ефективної взаємодії влади, бізнесу й освіти.
2. Інноваційний розвиток економіки Житомирщини.

3.Збереження інтелектуального потенціалу людей області
та забезпечення ефективної зайнятості в громадах.
4. Цифровізація та забезпечення доступності цифрових послуг.
5. Підтримка розвитку підприємств кластерів з найбільшою доданою вартістю.
Як тільки будуть успішно реалізовані програми і проєкти, люди
не захочуть їхати за кордон. А відтак примножуватиметься добробут громад, регіону, країни.

На Вашу думку, яких
людей сьогодні потребує
влада як у місті, в області,
так і у країні в цілому?
– Людей, які є професіоналами у своїй справі. Безцінним
є, коли людина добре розуміється на тому, що робить, є
чесною та відповідальною перед
громадою. Якщо є таке внутрішнє
розуміння, то переконана – таку
людину влада не зіпсує.
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У Житомирі закрили ЗОШ № 5, у якій
за два дні захворіли 30 працівників школи
Марія Кравчук

У 5 з них вже підтвердили COVID‑19.
До нас у редакцію звернулись
батьки учнів ЗОШ № 5 і розказали, що у батьківському чаті вчителі повідомляють про дистанційне
навчання з 1 по 4 жовтня. Потім
сказали, що з 5 жовтня у дітей
будуть канікули на тиждень.
У департаменті освіти Житомирської міської ради повідомили,
що про дану ситуацію вони знають. У школі протягом двох днів
захворіли 30 працівників, які не
вийшли на роботу. Вчителі звертаються до своїх сімейних лікарів,
і вже ті направляють на ПЛР-тест.
«У нас зараз закривається
школа. Там за два дні захворіли
30 працівників. Про це нам повідомили 1 жовтня о 13:00. Спочатку не вийшло на роботу 17 осіб,
а на другу зміну не вийшло ще
13 – у всіх лікарняний. Ми ще не
знаємо, чи ми просто закриваємо

на самоізоляцію, чи будемо проводити дистанційне навчання. Якщо
50% вчителів захворіли, то логічно,
що вони не зможуть проводити
дистанційне навчання.
Дистанційне навчання може
бути здійснене, коли буде відповідне звернення вчителя до керівництва, що він не зможе вийти

на роботу у зв’язку з лікарняним.
І на дистанційне навчання можуть
переходити лише ті діти, в яких
вчитель захворів на COVID‑19, заміна буде проходити відповідно
до предмету.
Ніхто ж не може сам собі
поставити діагноз. Вірно? Вони
телефонують до свого сімейного

лікаря, консультуються, якщо
лікар вважає необхідним, то проводиться ПЛР-тест. Зараз ми зіткнулися з тим, що не усі лікарі
направляють робити цей тест», –
розповіла заступник директора департаменту освіти Житомирської
міської ради Світлана Ковтуненко.
Педагогічна рада школи прийняла рішення запровадити канікули раніше, щоб відпрацьовувати меншу кількість навчальних
годин.
5 працівників школи з 30, що
здали ПЛР-тести на COVID‑19,
отримали позитивні результати.
Пізніше стало відомо, що хворіють 22 вчителі та 8 працівників
технічного персоналу. Решта працівників, що не робили ПЛР-тест,
перебувають на самоізоляції.
«Було два вирішення питання: визнати усіх контактуючими
особами і закрити до 15 жовтня
школу або, щоб зменшити кількість днів для відпрацювання,
перенести канікули на раніше.
Педагогічна рада прийняла другий варіант. Діти тиждень будуть
на канікулах, а решту днів вони

будуть на самоізоляції. Коли інші
школи підуть на канікули – учні
5-ї школи будуть навчатися.
Діти мають більш захищений
імунітет, але в будь-якому випадку
ми розуміємо, що є діти з різним
станом здоров’я. Тому, закривши
школу, ми попередили розповсюдження даного вірусу серед дітей.
На сьогодні 4 чи 5 вчителів
отримали позитивний тест на
COVID‑19. Вчора було 4, сьогодні,
якщо не помиляюсь, повідомили
про ще 1 підтверджений випадок.
Хворі 22 вчителя та 8 працівників
технічного персоналу, і серед них
лише 5 здали ПЛР-тести – всі підтвердилися. Тому, ті працівники,
хто сидять вдома і у них є симптоми ГРВІ, зрозуміло, що вони не
зробили тести. Вони сидять вдома
на самоізоляції та проходять курс
лікування», – повідомляє Світлана
Ковтуненко.
Також пані Світлана нам повідомила, що на даний момент
у Житомирі, крім ЗОШ № 5, закрито 32 класи в шести школах по
тому протоколу, що визначається
санітарними службами.

через те, що це може зашкодити
здоров'ю містян.
«Проблема в тому, що використовувати хімічні засоби захисту
рослин у населених пунктах не
дуже просто. Їх не можна розпилювати прямо над містом, оскільки навіть третій чи четвертий клас
токсичності несе небезпеку для
жителів», – зазначив Іван Хом'як.
Виявляється, у світовій практиці використовують декілька
способів боротьби зі шкідниками
деревини. Перший: виводять види

дерев, які мають бути стійкими до
шкідників та хвороб. Другий спосіб: в рослину вводяться капсули
зі спеціально підібраними ліками, які діють на них зсередини та
знешкоджують шкідників. Третій
спосіб – коли створюють мікроклімат для більшої стійкості дерев.
Що ж стосується нашого міста,
то, на жаль, жоден з цих методів
не застосовується на практиці.
Тому поки світ рятує свої дерева, наша влада полишила власні
з цією проблемою сам на сам.

Через осіннє цвітіння житомирські
каштани можуть «померти»
Світлана Цимбалюк

Цієї осені житомирські каштани
вчергове «переплутали» пори року та знову зацвіли. Незважаючи на те, що листя
вже почало жовтіти,
поряд з'явилися білі
суцвіття.
Дане явище у Житомирі зустрічається вже не вперше. Однак,
схоже, те, що донедавна вважалося аномалією, стає нормою. Як
зазначає житомирянин Віктор,
такий феномен він спостерігає
вже не перший рік, однак цвіт
каштанів восени для нього ще
залишається дивиною.
«У мене біля будинку є два
каштани, які щороку надзвичайно гарно квітнуть. Однак останні
три-чотири роки спостерігаю,
що вони почали викидати цвіт не
тільки весною, а й восени. Тому
мені здається це явище трохи
дивним. Думаю, що для дерев це
може бути небезпечно», – ділиться
своїми враженнями Віктор.

Чому так відбувається, нам
розповів доцент кафедри екології
та географії Житомирського державного університету імені Івана
Франка Іван Хом'як. Він наголошує
на тому, що повторне цвітіння
може бути нормою, а у деяких випадках нести серйозну проблему
для дерева.
«Повторне цвітіння рослин –
це достатньо поширене явище.
У деяких випадках воно має адаптаційну роль. Це є аномалією,
але інколи може надавати певні
переваги для рослин. Кожна рослина керується своїми гормонами,
які реагують та запускаються на
певні сигнали. Таким сигналом є
пошкодження листя», – говорить
Іван Хом'як.
Як зазначає науковець, причиною аномального цвітіння можуть бути погодні умови, які не
характерні для даної пори року,
та ураження дерев міллю.
«Вся справа в тому, що за
деяких аномальних умов листя
пошкоджується, і це для рослини сприймається як сигнал,
що вже осінь пройшла. Це може
бути спека, сильні кислотні дощі
і ушкодження каштановою міллю. У нашому випадку тут два
в одному: аномальна спека та
низька кількість опадів. Тобто
листя вже було пошкоджене

спекою, а ще й каштанова міль,
яка активізувалася останні роки,
пошкодила листя. Наприклад, на
вулиці Покровській, біля міської
ветлікарні, каштан взагалі без
листя, але він повністю цвіте. Ті
каштани, на яких листя збереглося, практично не цвітуть або
викинули цвіт у меншій кількості», – підкреслив фахівець.
Виявляється, важко спрогнозувати, чи будуть такі дерева
цвісти весною повторно, оскільки все залежатиме від погодних
умов, які будуть найближчим
часом, та чим це цвітіння закінчиться: відбудеться повний
гормональний цикл чи ні. Однак
вірогідність, що дерево постраждає більше, є, оскільки далі буде
прохолодніше і рослинам буде
важче впадати в сплячку, від
чого вони будуть страждати
і отримають великий стрес.
Також науковець зазначає, що
ситуація з повторним цвітінням
трапляється і з іншими деревами.
Явище це достатньо поширене,
інколи як захисне, а інколи – як
і аномалія, пов'язана з погодними
умовами.
Щодо проблеми молі, яка
шкодить деревам, то тут є деякі
нюанси. Використання хімічних
засобів захисту рослин у населених пунктах забороняється
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Куди зникло «Безпечне місто», або Чому у Житомирі
не працюють камери відеоспостереження?
Руслан Мороз

Ще майже на початку каденції діючої міської влади
вісімнадцята сесія
сьомого скликання
від 29.12.2016 № 508
міськради прийняла
рішення «Про затвердження міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017–2019
роки».
Але радіти цьому довелося не дуже довго. Хоча у самій
програмі зазначалося, що вона
прийнята «з метою забезпечення безпечних умов проживання
та особистої безпеки громадян,
своєчасного та ефективного реагування на нештатні побутові
ситуації, аварії, порушення
громадського порядку, надзвичайні ситуації, підвищення
рівня ефективності надання послуг, ефективного управління
комунальними підприємствами
міста», одразу почалися «розбірки» між різними структурами,
аби з`ясувати, хто ж насправді
відповідатиме за реалізацію
програми.
Наше видання вже писало
про те, що деякий час відеоспостереження не працювало
у місті, потім не могли знайти
кваліфікованих спеціалістів.
Але час спливав, а система
працювала, як каліка, хоча її завданням було забезпечувати нагляд за мостами, небезпечними
та аварійними ділянками доріг,
перехрестями вулиць, місцями
масового скупчення людей, майданами, де проводяться масові
заходи, ринками, об'єктами комунальної власності та виїздами
і в'їздами в місто.
Згідно з програмою на вулицях і майданах міста нібито
було встановлено та виведено на
монітори чергового КП «Міський
інформаційний центр» міської
ради 74 відеокамери. Також
зазначалося, що, крім того, до
системи підключено відеокамери, які встановлені на зупинках
громадського транспорту, на території ОСББ та відомчих систем
відеоспостереження.
Особливо було заявлено,
що цілодобово надається онлайн відеоспостереження з ІРкамер системи черговому Житомирського відділу поліції ГУ
НП в Житомирській області
та надано доступ до системи

Житомирському державному
технологічному університету
для проведення наукових досліджень.
На всі ці чудові речі тоді
було затверджено виділення
8 288 200 гривень на три роки.
Планувалося встановити за
ці кошти тільки за перший,
2017, рік 45 камер, а всього їх
повинно бути не менше 119.
Ми дійсно бачимо інколи
вражаючі кадри, надані КП
«Міський інформаційний центр»,
стосовно якоїсь аварії.
Будучи враженим роботою
відеоспостереження у місті,
6 листопада 2019 року виконком погодив роботу системи
«Безпечне місто» у Житомирі
на 2020–2024 роки. Стверджувалося, що загалом за весь час
реалізації даної програми у Житомирі створена багаторівнева
система міського відділу спостереження, до складу якої входить
міська система, відомча система
відеоспостереження та об’єктова
система. «На сьогодні у міському
інформаційному центрі ведеться
цілодобове відеоспостереження
і фіксується інформація більш
ніж з 400 відеокамер, яка закладається в архів і використовується всіма зацікавленими особами.
Стосовно динаміки: за останні
півтора року приріст кількості
відеокамер, які встановлено в місті, складає 248 – це говорить про
те, що всі структури і проєкти,
що реалізуються, включені до
системи відеонагляду», – зазначив
начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради Микола
Дідківський. Крім того, створена
цілодобова диспетчерська служба, а силові структури отримали
дозвіл на отримання матеріалів
відеоспостереження.

18 грудня 2019 року депутати міської ради затвердили
програму Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади «Безпечне місто» на
2020–2022 роки.
Пресслужба міськради тоді
повідомляла, що дана система
включає 356 камер відеоспостереження, у тому числі: 74
відеокамери встановлені на
вулицях та майданах міста,
мостах, найбільш небезпечних перехрестях та ділянках
доріг; 110 камер – у загальноосвітніх навчальних закладах;
20 – у комунальних закладах
охорони здоров’я; 28 – на зупинках громадського транспорту. Крім цього, у 2018 році
департаментом освіти міської
ради реалізовані пілотні проєкти об’єктових систем відеоспостереження у Центрі розвитку дитини «АБВГДейка» (24
відеокамери) та дошкільному
навчальному закладі № 58 (19
відеокамер). Лише протягом
першого півріччя 2019 року
інформація міської системи
відеоспостереження була використана при розкритті 207
злочинів та правопорушень,
забезпечено оперативне реагування на 135 аварій та подій, припинено 216 випадків
несанкціонованої торгівлі на
вулицях міста, надано відеоінформацію за 225 запитами
правоохоронних органів та
юридичних осіб, 12 запитами
фізичних осіб.
Але останнім часом все частіше громадяни міста почали
скаржитися на відсутність відеоспостереження там, де воно
повинно бути.
Так, після недавньої аварії
з важким травмуванням людей
виявилося, що більша частина
камер взагалі не працює, тобто

камери виконують роль муляжів.
Одна з потерпілих так коментує цю ситуацію: «За словами
патрульних, камери відеоспостереження на перехресті, де
сталася аварія, вже 3 роки не
працюють. В цілому у Житомирі зараз працююють менше
10 камер – якби їх було більше,
водія-втікача відстежити було б
набагато легше».
Тоді постає питання: куди поділося більш ніж вісім мільйонів
гривень, якщо «Безпечне місто»
не працює у заявленому обсязі,
хоч кошти виділялися та ще планують виділяти в подальшому?
Нам не вдалося отримати
коментар від представників міськради, адже всі зараз займаються
виборами, а не роботою. Але ми
можемо констатувати, що і в наступному будуть сварки за гроші,
а роботи не буде.
Усі обіцяють, що після виборів все зміниться на краще. Що
тоді робити в цей час містянам?
Гинути під колесами авто, поки
чиновники влаштуються на нових посадах?
Щоб інформація не була однобічною та виконувалися журналістські стандарти, ми звернулися

за коментарем до керівництва
міського інформаційного центру
Житомирської міської ради. На
поставлені нами запитання від директора КП «Міський інформаційний центр» Житомирської міської
ради Олександра Климчука була
отримана наступна інформація:
«До системи відеоспостереження
за міською цільовою програмою
"Безпечне місто" підключено 244
камери. На утримання системи
відеоспостереження витрачено
у 2019 р. 170 621,00 грн, у 2020 р. –
187 927,00 грн, план на 2021 рік –
196 756,00 грн. Черговими пульту
централізованого спостереження
за 9 місяців 2020 року виявлено
699 подій. У цьому році вийшли
з ладу дві камери відеоспостереження».
В цілому, погодьтеся, дуже
позитивна відповідь, але чому
тоді все частіше містяни та працівники поліції скаржаться на
неможливість отримання інформації від відеоспостереження?
Чи це вже небажання поліції
витребувати відео зі встановлених камер? Історія стає ще
заплутанішою. Але в цьому ми
спробуємо розібратися у подальших матеріалах.
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Для чого житомиряни збирають каштани?
Марія Кравчук

Прогулюючись
в обідню перерву за
Будинком правосуддя,
помітила, як жінка
літнього віку збирає
плоди каштанів, яких,
до слова, там досить
багато.
«Для чого вони їй?» – одразу
промайнуло у моїй голові. Як мені
відомо, готувати їх не можна – не
французькі ж. І мені згадалось, як
моя бабуся збирала бруньки берези, заливала спиртовою сумішшю
і використовувала як натирання
від болю, ще щось чула про варення з каштанів. На цьому мої
знання про цей плід закінчилися.
Коли я поцікавилася, для чого їх
збирають і як використовують, все
виявилось простіше – каштани
здають за гроші. Про яблука, горіхи, квасолю я чула, а про кашта-

ни – вперше. Давайте розбиратися.
Ціна за кілограм каштанів –
близько 2 грн. Спеціалізованих
місць, де можна здати кінський
каштан у Житомирі, ми не знайшли, але оголошень на різних
сайтах про покупку та продаж
багато. Також часто каштани
можна здати в пунктах прийому
вторинної сировини.

Коротко
про головне
• В Україні повернули «пакунок малюка», а з 1 липня
2021 року можна буде взяти гроші замість «пакунку».
• Фокіна звільнили з ТКГ щодо Донбасу.
• ВООЗ представила дешевий і швидкий тест на
COVID‑19: результат з'являється за пів години, а ціна –
близько 5 доларів.
• Азербайджан і Вірменія повідомляють про запеклі
бої в зоні нагірно-карабаського конфлікту.
• Одне з найважливіших водосховищ Криму майже
спорожніло.
• Білоруські силовики відмовилися заводити кримінальну справу на Лукашенка.
• У Туреччині вакцину від коронавірусу почали
випробовувати на людях.
• 1 жовтня в Україні стартував осінній призов, до
армії планують призвати понад 13,5 тис. осіб.
• Внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині загинуло 11 людей, розпочаті кримінальні провадження. У штабі ООС причиною масштабних пожеж
називають обстріли з боку російських бойовиків.
• Протести у Мінську: понад 100 тисяч людей вимагали звільнити політв'язнів.
• В Україні обрали найкращого вчителя року, ним
став викладач історії з Тернопільщини Василь Дяків.
• На Францію звалився потужний шторм «Алекс»:
зниклі безвісти та тисячі будинків без світла.
• СБУ затримала чоловіка, який «замінував» усі електростанції в Україні та вимагав $1 мільйон. За даними
ЗМІ, затриманий має серйозні психологічні розлади.
• У МОЗ назвали єдину умову для перенесення
місцевих виборів – введення надзвичайного стану.
• Цього тижня Україна перетне позначку у 5 тисяч
нових випадків COVID‑19 за добу – міністр охорони
здоров'я Максим Степанов.

То які ж власне лікувальні
властивості плодів
каштану?
Препарати на основі кінського
каштану широко застосовуються
при лікуванні судинних захворювань, зокрема тромбофлебіту,
варикозу, – розширюють звужені
артерії, прискорюють кровотік

і зменшують крихкість капілярів.
А екстракт каштану застосовують
при лікуванні забитих місць, різних травм і синців.
У косметології каштан взагалі
є незамінним інгредієнтом для
збереження краси і молодості.
Засоби з каштана тонізують,
покращують мікроциркуляцію,
зменшують застій крові у поверхневих шарах шкіри, зменшують
целюліт, протистоять випаданню
волосся і захищають від негативної дії ультрафіолету. Екстракт
каштана часто є компонентом
антицелюлітних засобів, оскільки зменшує набряки і тонізує
шкіру, вирівнюючи її поверхню.
Крім того, його можна знайти
серед компонентів «антивікової»
косметики, оскільки він має протинабрякові властивості. Також
екстракт каштана стимулює
вироблення колагену, в результаті чого зменшується кількість
і глибина зморшок, натомість
підвищується тонус шкіри та
підтягується овал обличчя. Каштан також включають до складу шампунів, бальзамів, масок
і сироваток, що стимулюють

ріст волосся та перешкоджають
утворенню лупи. Ну просто незамінний еліксир краси!
Є у каштанів ще одна сфера застосування – це корм для
тварин. За своїми поживними
властивостями, за вмістом білка
й жирів вони перевершують пшеницю і кукурудзу, їх добре їсть
велика й дрібна рогата худоба,
свині і птиця. В 1 кг каштанів міститься 40 г протеїну, 4,8 г кальцію
і 1,5 г фосфору.
Перед годуванням тварин каштани подрібнюють, як правило,
за допомогою саморобних пристроїв. Промисловість нічого такого поки не пропонує. Перемелені
каштани вимочують, щоб з них
вийшли гіркі на смак дубильні
речовини, і додають до основного
корму – зерна, комбікорму, каші,
буряків або сіна. Мало того, що
такий раціон дає господарству велику економію, так ще й тварини
дуже добре додають у вазі.
Тож чому б не вийти на каштанове полювання поки ще за
хорошої погоди – нехай не заради
дрібних грошей, а просто заради
корисної для здоров’я розваги.

«Проєкту сміттєпереробного
заводу немає», –
«Експерти Житомирщини»
Чергове засідання
клубу «Експерти Житомирщини» відбулося
у четвер, 1 жовтня,
у приміщенні обласної
державної адміністрації.
У ході заходу фахівці розглянули
суспільно-політичні питання, обговорили виборчий процес в області,
а також загострили увагу на важливих
проєктах міста, зокрема щодо будівництва сміттєпереробного заводу.
Володимир Піньковский – один
із засновників клубу, нагадав, що виборчий процес триває, зараз можна
побачити активну рекламу 16-ти політичних партій, котрі балотуються
у Житомирі. Наразі 13 з 16-ти партій – вже висунули своїх кандидатів
на посади міських голів.
«Зараз можна бачити по місту чималу кількість політичної реклами,
в якій активно використовуються маніпуляції. Можна відслідкувати також
найактивніших кандидатів, які, окрім
реклами на бордах і банерах, просувають свої кандидатури і в інтернеті, зокрема, в соціальних мережах, де зараз
активно фігурує молодь. Це формує
впізнаваність і інтерес до облич, що
беруть участь у виборах», – зазначив

Володимир Піньковський.
Роман Гуртовенко, експерт клубу
та кандидат у депутати міської ради,
поділився експертною думкою щодо
будівництва сміттєпереробного заводу на прохання експертки Надії
Миколаєнко.
За його словами, сміттєпереробний завод потрібен місту нагально,
проте зараз це просто туманний проєкт: «На даний час це – фікція, про-

кламація реального просування цього
проєкту. Проєкту сміттєпереробного
заводу немає. Виділити територію –
це одне. Ми можемо її виділяти під
будь-що, а для реального будівництва
потрібна інвестиційна угода, зацікавленість інвесторів будівництва, певні
меморандуми, договори, чіткі домовленості. На останніх сесіях і комісіях
питання сміттєпереробного заводу не
розглядалося взагалі».
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Болюче питання

Прощавай, горілчаний заводе!
Руслан Мороз

Зеленський доручив ДУС
передати Житомирський
лікеро-горілчаний завод на
приватизацію.
Президент Володимир Зеленський
підписав Указ № 412/2020, яким передав
державне підприємство «Житомирський
лікеро-горілчаний завод» в управління
Фонду державного майна для подальшої
приватизації підприємства. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Як наголошується в документі, мета
такого рішення – оптимізація переліку
об'єктів держвласності, які перебувають
в управлінні ДУС.
В Офісі Президента пояснили, що
оскільки ЖЛГЗ є непрофільним активом
для Держуправління справами, глава держави підтримав пропозицію ДУС про його
передачу Фонду держмайна для подальшої
приватизації.
«Очікується, що результатом реалізації
цього кроку буде збільшення надходжень
до державного бюджету України», – наголошується у повідомленні.
23 квітня 2001 року ЖЛГЗ був переданий
в пряме управління Державного управління
справами. Контроль за ефективністю управління заводом здійснювало безпосередньо
Мінекономіки.
У листопаді 2019 року повідомлялося,
що на Житомирському лікеро-горілчаному
заводі склалася критична ситуація: з кінця
жовтня підприємство не отримувало спирт
для виготовлення продукції, виробництво
скоротилося. Депутати Житомирської міськради звернулися до Президента, Кабміну
і керівництва Держуправління справами
і попросили стабілізувати ситуацію. У кінці
листопада підприємство зупинилося.
У лютому 2020 року Кабмін дозволив
ЖЛГЗ оптову торгівлю і експорт спирту
етилового.
У кінці серпня Фонд держмайна анонсував великий розпродаж активів Укрспирту. Перші 18 з 78 об'єктів вже проходять
активну підготовку до аукціонів. Перший
конкурс відбудеться 15 жовтня.
Нагадаємо, що ще навесні 2014 року

становище підприємства ускладнилося.
30 квітня 2014 були відзначені ознаки підготовки до рейдерського захоплення ЛГЗ,
до 21 травня 2014 року робітники заводу
відбили дві спроби силового вторгнення.
Керівництво заводу було знято, для управління діяльністю ЛГЗ було створено робочу
комісію за участю представників МВС, податкової служби та обласної адміністрації.
2014 рік завод завершив з чистим прибутком майже 1 млн гривень.
Саме тоді, за повідомленням в українських ЗМІ, Житомирський лікеро-горілчаний завод заганяли у переддефолтний стан,
щоб дешевше приватизувати, – заявив глава
Держуправління справами при Президенті
Сергій Березенко: «Навесні багато говорили,
що підприємство треба терміново приватизувати. Але там колектив боїться приватизації, підозрюючи, що завод «розпиляють»,
розпродадуть по частинах, а їх звільнять.
В результаті колектив не пустив на завод новопризначених директорів, які приходили
з якимись озброєними молодчиками».
Тоді Сергій Березенко не заперечував
факт, що підприємство готуватимуть до
приватизації, і відмовлявся коментувати
версію, що на житомирський завод претендував колишній глава АП Сергій Пашинський.

Знаменитий Житомирський лікерогорілчаний завод у 2011 році
відсвяткував ювілей – 115 років
Можна стверджувати, що історія Житомирського ЛГЗ (лікеро-горілчаного заводу)
пускає своє коріння у далеке XIX століття,
коли волинський губернатор з примітним
прізвищем Синельников розпочав реконструкцію Житомира, в результаті якої виникла нинішня вулиця Першого травня, на якій
і розташований лікеро-горілчаний завод.
Власне кажучи, не з'явитися він не міг,
адже передумови для цього були більш ніж
достатні – горілка, на жаль, була культовим
напоєм місцевого населення протягом багатьох століть. Ще Павло Алепський, який
відвідав наші краї в середині XVII століття,
зазначав, що «горілка в землі козаків занадто дешева, як вода».
Статистика ще більш красномовна: у кінці XVIII століття у Житомирі діяло 10 винокурень, у 1801 р. на Правобережній Україні
діяло 2735 винокурень, з них 1857 – у Волин-

ській губернії. До того ж кожен бажаючий
міг власноруч виготовляти «сем». У 1850 році
лафа для самогонників закінчилася – в Російській імперії був введений акциз. Остаточно
держава прибрала до рук настільки прибуткову справу 10 червня 1894 року. У цей
день було видано «Положення про казенний
продаж напоїв». Ось так просто і нехитро.
Оскільки Житомир від Петербурга
відокремлює відстань, дані заходи затрималися тут на два роки. 1 липня 1896 року
відбулося урочисте відкриття Житомирського казенного очисного винного складу.
Саме з цієї пам'ятної дати і починає свою
історію Житомирський ЛГЗ. На радощах
губернатор видав окремий циркуляр,
який рекомендував розповсюджувачам
оковитої «крайню ввічливість і люб'язність
до публіки».
Важливим фактором була ціна горілки.
Ціни встановлювалися державою і залежали від міцності напою. Горілка міцністю
40% коштувала 7 рублів за відро, 57% коштувала 10 рублів, вино найвищої очистки
коштувало стільки ж – 10 рублів за відро.
Дуже насторожують ці мірні ємності!
Але це все справи давні, а ось не так
давно, у 1995 році, до ЛГЗ звернулося посольство США з проханням виготовити
горілку «Президент», щоб гідно зустріти
у Києві Білла Клінтона. Горілку зробили,
а етикеточку американці самі надрукували – Білл Клінтон у шапці-бирці і вишиванці. Тому горілка сподобалася, адже
ексклюзив все-таки.

З історії заводу відомо, що під час Другої
світової війни підприємство постраждало
в ході бойових дій, а також під час німецької
окупації міста (9 липня 1941–31 грудня 1943),
але у 1944 році відновило виробництво,
а відповідно до четвертого п'ятирічного
плану відновлення і розвитку народного господарства СРСР було повністю відновлено.
У цей час ЛГЗ випускав горілку «Пшенична»,
«Московська», спирт-ректифікат, денатурат,
гіркі і солодкі настоянки, а також лікери.
У 1967 році інженер заводу І. А. Юргутіс
розробив рецепт горілки високої якості
«Житомирська ароматна» з настоянкою
березових бруньок (у 1969 році горілка
отримала золоту медаль на виставці у Москві, а у 1977 році – приз на виставці у ЛосАнджелесі).
Також випускався заводом безалкогольний напій «Лісова казка», який поставляли
для радянських космонавтів, підводників
і збірної команди СРСР з футболу на Олімпійських іграх 1968 року в Мехіко.
У 1984 році завод розробив рецептуру
і почав випуск горілки «Житомирська ювілейна», але розпочата в перебудову антиалкогольна кампанія ускладнила діяльність
підприємства, обсяги виробництва були
знижені. Щоб зберегти підприємство, завод
був тимчасово перепрофільовано: він випускав безалкогольні напої, а також сиропи
«Апельсиновий», «М'ятний» і «Лимонний».
За радянських часів завод входив до
числа провідних підприємств харчової
промисловості міста.

З 5 жовтня в Україні оновлено зони карантину:
Житомирська область у «жовтій» і «помаранчевій» зонах
1 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій.
До «червоної» зони потрапили тільки Тернопіль
і Канів Черкаської області.
З 00 годин 00 хвилин 5 жовтня розпочало діяти нове епідемічне зонування залежно

від епідситуації з коронавірусу.
Київ поки залишається у «жовтій»,
а у «червоній» зоні опинилися два міста
Тернопіль та Канів.
У «помаранчевій» зоні: Вінниця, Луцьк,
Дніпро, Ужгород, Івано-Франківськ, Львів,
Миколаїв, Полтава, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці.
У «жовтій» зоні: Київ, Кривий Ріг, Житомир, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Черкаси
та Чернігів.
Всі інші міста увійшли в «зелену» зону
карантину.

ВАЖЛИВО:
Нове карантинне зонування почало діяти
з понеділка, 5 жовтня,
протягом двох тижнів.
У «червоній» зоні обмежується робота
громадського транспорту.

У «помаранчевій» заборонена діяльність
хостелів, туристичних баз і т. д., крім готелів; діяльність розважальних закладів,
ресторанів у нічний час.
У «жовтій» додатково до обмежень «зеленої» зони не можна відвідувати установи
соцзахисту.
У «зеленій» перебування у громадських
місцях дозволено тільки в масках;
Крім того, уряд повідомляє, що 83 000
школярів в Україні пішли на самоізоляцію
через коронавирус. А це тільки початок
навчального року.

8

WWW.ZT.20MINUT.UA

Кримінал

Середа, 7 жовтня 2020

У житомирянина в тролейбусі витягли банківську
картку і здійснили інтернет-покупок на 10 тис. грн
Поліція Житомирщини
застерігає: будьте уважними
та обачними у публічних
місцях.
Правоохоронці радять жителям області не носити цінні речі у легкодоступних кишенях одягу. Особливо слід бути
уважними у магазинах, кафетеріях, громадському транспорті та інших багатолюдних місцях. 2 жовтня один з жителів
обласного центру повідомив до поліції
про викрадення його банківської картки
у тролейбусі, – повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
Зі слів чоловіка, увечері 1 жовтня під
час поїздки у громадському транспорті він
поклав свою банківську карту до кишені
штанів, а коли вийшов з громадського
транспорту, то виявив її відсутність. Згодом у своєму інтернет-банкінгу 26-річний
житомирянин побачив повідомлення про
купівлю речей у десяти магазинах торго-

ве льн о г о
зак ладу
на загальну суму
майже десять
тисяч гривень.
Відтак чоловік звернувся до поліції.
Нині слідчі Житомирського відділу встановлюють особу порушника та з’ясовують інші
обставини події в межах розпочатого за

До 11 років позбавлення
волі засуджено
житомирянина за умисне
вбивство дружини, з якою
прожив майже 30 років
Трагічна подія у сім’ї
після 28-річного спільного
проживання сталася у липні
минулого року у Житомирі.
Житомирською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення
у справі щодо умисного вбивства чоловіком
своєї дружини, – інформує пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
За результатом розгляду справи вироком Корольовського районного суду міста

Житомира чоловіка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК
України та призначено покарання у виді 11
років позбавлення волі.
Трагічна подія у сім’ї після 28-річного
спільного проживання сталася у липні минулого року у Житомирі. Під час чергової
суперечки, які часто виникали на побутовому ґрунті через дріб’язкові причини (заборона чоловіку після перенесеного інсульту
користуватися автомобілем, нестача коштів
тощо), 70-річний чоловік так розізлився на
дружину, що, схопивши молоток, завдав
їй щонайменше 15 ударів по тулубу, голові.
Від отриманих побоїв 66-річна жінка
померла.
Це не перший
факт, коли сварки
закінчувалися побиттям жінки. До
скоєння вбивства
обвинувачений уже
при тяг у вавс я до
кримінальної відпові да льнос т і за
спричинення легких
тілесних ушкоджень
(ч. 1 ст. 125 КК України) своїй дружині
палицею, за що був
засуджений до сплати штрафу у розмірі
850 грн.

ст. 185 (крадіжка) ККУ кримінального провадження. Законодавством подібні протиправні
дії караються від штрафних санкцій і до 3
років ув’язнення. Водночас правоохоронці
наголошують: кишенькові крадіжки – це
той вид злочину, який найлегше попередити. Тож звертаються до громадян:

– для зберігання грошей, мобільних
телефонів, банківських карток чи інших
цінних речей використовуйте внутрішні
кишені із застібкою. Зверніть увагу на те,
щоб ваші портмоне чи гаманець не виглядали з-під одягу;
– повсякчас стежте, аби ваша жіноча
сумка була застібнутою, а у багатолюдних
місцях чи натовпі намагайтеся притискати її до себе спереду;
– якщо ви відчули, що хтось нишпорить
у вашій кишені, сміливо хапайте його за
руку і кричіть, що впіймали злодія. Як правило, у таких випадках останній намагається
викинути ваші речі на підлогу і зникнути;
– і взагалі, якщо хтось штовхнув вас
у громадському транспорті чи у натовпі –
не дивіться йому в обличчя, гляньте, що
він тримає у руках. Можливо, це ваша річ.
Якщо ж ви все-таки стали жертвою
кишенькових крадіїв, негайно повідомте
про це до поліції. Вчасне повідомлення
про злочин допоможе оперативно викрити і затримати зловмисників.

У Житомирі
на Київській уже
вчетверте закрили
гральний зал

1 жовтня поліцейські
Житомирського відділу під
процесуальним керівництвом Житомирської місцевої прокуратури провели
санкціонований обшук
у підпільному гральному
закладі.
Раніше правоохоронці уже вилучали
з приміщення обладнання та засоби ведення азартних ігор, однак його організато-

ри знову зробили
спробу відновити
нелегальну діяльність, – повідомляє
відділ комунікації
поліц і ї Ж ито мирської област і. П і д п і льн ий
гральний заклад
розташований по
вул. Київській у багатоповерховому
будинку.
За тиж день,
що минув з часу
попереднього
обшуку, організатори зак ладу
знову завезли
нове комп’ютерне
обладнання та спробували відновити роботу. Однак поліцейські за відповідною
ухвалою суду провели черговий санкціонований обшук.
На момент їхнього прибуття у приміщенні перебували адміністратори та
відвідувачі.
У ході проведених слідчих дій із
підпільного закладу вилучені понад 10
одиниць комп’ютерної техніки, гроші,
чорнова документація та інші свідчення
протиправної діяльності. Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 203–2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального
кодексу України.

9

WWW.ZT.20MINUT.UA

Резонанс

Середа, 7 жовтня 2020

Порушив ПДР та ще й вдарив
чоловіка, який зробив зауваження:
як у Житомирі водій «залізного коня»
розібрався з пішоходом
Валерія Наумова

Пішохідний міст
у Житомирі давно
став проїжджою
частиною для мотоциклів, велосипедів
і мопедів.
Навантаження на міст у парку Гагаріна – значне, адже міст
не розрахований на додаткову
вагу у вигляді мототранспорту.
Крім того, це значно впливає на
безпеку пішоходів.
І ось черговий неприємний
випадок хамства та недбальства
обурив житомирян. Невідомий
чолові к на мотот ра нс порт і
пересувався по пішохідному
мосту, де гуляють люди. Інший
чоловік, що прогулювався по
мост у з донькою, ймовірно,
зробив водію зауваження, адже
їзда по пішохідному мосту є
пору шен н ям П Д Р, а також
зменшує термін експлуатації
споруди через додаткове навантаження.
На відео з камер відеоспостереження, що надали в КП
«М і с ь к и й і н ф о р м а ц і й н и й
центр» Житомирської міської
ради, чітко видно, як чоловік
спокійно робить зауваження,
ймовірно, про заборону їзди
по пішохідному мосту, після
чого водій встає з транспортного засобу і вдаряє чоловіка
по обличчю. Все це на очах
маленької дитини, котра, побачивши сутичку, намагалася
відтягнути батька.
Прикро і болісно усвідомлювати, що ми живемо в світі,
де люди дозволяють собі використовувати фізичне та моральне насильство до інших.
Ця ситуація абсолютно точно
залишиться в голові маленької дівчинки. Чисто з психологічного боку такі ситуації
створюють в голові установку,
при якій людина в подальшому боятиметься висловлювати
свою думку, вступати в діалог
з незнайомими людьми і потенційно чекатиме небезпеки.
А тепер виникає доці льне запитання: чи можна було
вчинити в цій ситуації водієві
інакше, не створюючи психологічної травми для дитини та
фізичних травм для чоловіка?

Звісно, можна було б, якби доросла, свідома людина вміла
думати, адекватно поводитися
і банально ставитися з повагою
до інших.
Насправді мовчати про цей
випадок – означає дозволити
кожному нахабі у разі, якщо
думки з приводу тієї чи іншої
ситуації розбіжні, бити та калічити людей. А ще це означає, що ми дозволяємо іншим
скоювати правопорушенн я,
дозволяємо комусь мати вигадану перевагу, бо нашу думку
ми озвучити, банально, боїмося.
Як би не визначали це для
с е б е г ор е -в од і ї , дов од я ч и:
«Мототранспорт – це як велосипед», – ні! Мототранспорт
ніколи не прирівнювався до
велосипеда. Підтвердження
цього можна знайти в чарівній книзі під навою «Правила
дорож нього ру х у Украї ни»
(проте навіщо вони нам, можна
і далі порушувати всі написане і при цьому ще й бити людей). А також той факт, що це
є порушенням ПДР, нам підтвердили у патрульній поліції
Житомирської області: «Рух на
транспортних засобах по підвісному мосту – заборонено.
Там буде встановлено додаткові
знаки про обмеження проїзду
на мосту. Через міст потрібно
транспорт перевозити в руках

із заглушеним мотором».
Піс л я інци ден т у коміс і я
з безпеки дорожнього руху вирішила встановити додаткові
обмежувальні знаки, а також
контролювати, чи виконують
водії вимоги ПДР.
«У нас знак на бульварі ”Пішохідна зона”. Перед схилом
біля арки в парку – ”Пішохідна
зона” і знак ”Рух заборонено”,
і ще од и н знак вс та новимо
«Заборонено ру х всім: крім
пішоходів та велосипедистів»
зліва біля входу на пішохідний
міст. Також патрульна поліція
працюватиме на цілодобовому чергуванні, у них є також
ця камера відеоспостереження
на початку мосту», – зазначає заступник міського голови Олександр Шевчук.
А ось «геніальний» депутат
міської ради Юрій Мойсеєв рекомендує містянам займатися

спортом для того, щоб потім
калічити інших людей, і це
все під гарним соусом «захищати себе та свою сім’ю». Такі
«корисні» поради він просував
під публікацією з відео з камер
нагляду.
«Друзі, займайтеся спортом,
бокс, карате, ММА, що вам більше до душі для свого фізичного
стану та для того, щоб потім не
було соромно перед дитиною,
що не можеш поставити на місце ось таке пузате бидло…», –
написав Юрій Мойсеєв.
І зовсім нічого, що в здоровому суспільстві у 21 сторіччі
конфліктні ситуації вирішуються не бійкою, а конструктивним
діалогом. І зовсім нічого, що
депутат міської ради сповідує
цінності, при яких популяризує насилля, вважає це нормою,
і крім того, маніпулює цим,
адже, на його думку, чоловікові,
який не вдарив водія у відповідь, «має бути соромно перед
дитиною». Що? Тобто у Юрія
Мойсеєва навіть не виникало
думки, що батько не відповів
водієві ударом тому, що він вихований і не хоче травмувати
свою дитину, демонструючи їй,
що насилля – це можливість вирішувати конфлікти.
Якщо депутати міської ради,
з вигляду – цивілізовані, просувають у маси такі цінності, то
про що взагалі мова? Давайте
щоразу бити пики, якщо щось
не подобається, ми ж маємо
«поставити на місце ось таке
пузате бидло…».
У черговий раз можна упевнитися, що перед виборами
можна і лавочку поставити,
але який то депутат, що має
працювати на БЛАГО народу,
якщо він просуває насильство
і рекомендує йти вчитися бити
пики, щоб соромно не було?
У підсумку лише скажемо: не
порушуйте правил дорожнього
руху та у будь-якій ситуації залишайтеся людиною!

КОЛОНКА
Турбота та захист:
правова допомога
особам похилого віку
на Житомирщині
Правових проблем у людей по‑
хилого віку часто не менше, ніж про‑
блем зі здоров’ям. Більше третини
усіх звернень до місцевих центрів
та бюро правової допомоги Жито‑
мирщини припадає на осіб похи‑
лого віку. Про особливості надання
правової допомоги людям похилого
віку говоримо з юристом Житомир‑
ського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової до‑
помоги Андрієм Мілютіним.

За захистом яких
прав найчастіше звертаються до системи БПД
люди похилого віку?
Зазвичай люди похилого віку
приходять до нас зі скаргами на
дію чи бездіяльність органів дер‑
жавної влади (пенсійних фондів,
управлінь соціального захисту
тощо). Доволі часто доводиться
допомагати їм у справах, які сто‑
суються оскарження спадкового
договору, стягнення аліментів на
утримання непрацездатних бать‑
ків. Остання категорія справ склад‑
на психологічно. Адже люди по‑
хилого віку через суд домагаються
того, що їхні діти мали б робити
добровільно без судових рішень.

Які саме найчастіше трапляються порушення майнових прав
людей поважного віку?
Чому саме ця проблема є
дуже гострою для людей
похилого віку?
Втратити власне житло – один
з найбільших ризиків для людей
похилого віку. Адже не лише шах‑
раї, а й родичі можуть ошукати
стареньких. Через правову нео‑
бізнаність вони підписують дого‑
вір дарування квартири чи будинку
з надією на те, що родичі чи знайомі
будуть їх доглядати. Але, як показує
практика, це дуже ризиковано –
в результаті літні люди нерідко за‑
лишаються без даху над головою.

Як можна запобігти
втраті майна людей похилого віку
Один з ефективних шляхів
попередження втрати майна – це
проведення правопросвітниць‑
ких лекцій. Ми маємо їх навчити,
що перш ніж прийняти важливе
рішення, варто порадитись з юрис‑
тами. Тим паче, що в Україні вже
більше п’яти років працюють міс‑
цеві центри та бюро правової до‑
помоги. Літні люди можуть звер‑
нутись до фахівців за безоплатною
юридичною консультацією. Це
можна зробити навіть не вихо‑
дячи з дому, зателефонувавши за
номером 0‑800‑213‑103.

Я к і о со бл и в о с т і
надання БПД людям похилого віку?
Люди похилого віку інколи ма‑
ють вади зі слухом та зором. Вони
потребують індивідуального підхо‑
ду та більше часу для консультацій.
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Трагедія Охрімової гори в Житомирі,
яку ніхто в міськраді не хоче помічати
Руслан Мороз

В районі Охрімової гори, одного
з трьох історичних
центрів Житомира,
руйнуються будинки, спостерігається
зсув ґрунту, але ніхто
з міської влади не має
бажання звертати на
це увагу.
Ще кілька років тому, коли
нібито з добрих намірів по вулиці Перемоги на ділянці між
вул. Грушевського та майданом
Короленка зробили односторонній рух, почали руйнуватися будинки по вулиці Старовільській.
Не так давно там взагалі рухнув
один із будинків. А той, де раніше розміщався ЖЕК № 5, просто
розірвався на дві частини. І навіть
сьогодні, коли його вже трохи підлатали, щілина майже в тридцять
сантиметрів спотворює зовнішній
вигляд будівлі.
Також на Старовільській розташована історична будівля колишнього краєзнавчого музею.
Але вона сьогодні в такому стані,
що нагадує радше роман «Діти
підземелля» Володимира Короленка, ніж меморіальний музей,
що розташований майже поряд.
Також кілька років тому було знесено одну з історичних будівель,
побудовану ще у ХІХ столітті і яка
тривалий час мала незвичайно
красивий вигляд. Але пройшли
роки, і ця чудова будівля перетворилася на руїни.
Взагалі, коли зараз місцева
влада почала говорити про історичний вигляд Житомира, то
можна не звертати на це увагу,
адже нічого дійсно історичного
у Житомирі майже не залишилося. Все, що можна було зруйнувати, зруйнували. Або воно просто
розсипалося від старості.
Про Охрімову гору – один з історичних центрів Житомира – ми
хочемо розповісти. Але не про її
історію, це дуже довго і захоплююче, а про її сьогодення.
Справа в тому, що від сучасної площі Перемоги до Охрімової
гори, за архівними даними, раніше були звичайні городи місцевих
жителів. Ґрунт там був трохи вологий і болотистий. Волозі, яка накопичувалася від дощів та снігу, не
було куди діватися, адже в глибині
були скельні породи, які вологу не
пропускали. Тому, коли почали
будувати Свято-Преображенський
собор, який зводився на місці

зруйнованої у 1771 році Василіянської церкви в період з 1866 по 1874
роки архітекторами К. К. Рахау,
Е. І. Жибером і В. Г. Шаламовим,
були запрошені до будівництва,
у зв'язку зі складністю зведення,
фахівці, які працювали у 1818–1858
роках в Ісаакієвському соборі
в Санкт-Петербурзі. До речі, настінне художнє оформлення та
ікони належать пензлю академіка
мистецтв Михайла Васильєва. Тоді
також було проведено частково те,
що зараз ми називаємо меліорацією: штучним шляхом частина
ґрунтових вод була спрямована
до річки Тетерів, а сам собор було
споруджено на штучному насипі.
Це була досить важка задача навіть для сучасного будівництва.

ТОВ «Експлуатаційна компанія
№ 1». Аукціон провели за допомогою майданчика системи
«ProZorro.Продажі».
«Двоповерхова будівля колишнього відділення детоксикаційної
допомоги розташована в історичній частині міста. Будівля 1906
року побудови. Її загальна площа
складає 332,6 кв. м. Однією з умов
приватизації є збереження профілю діяльності об'єкта як медичного закладу», – відзначили в мерії.
Будинку 114 років. У 1906 році
тут оселився статський радник,
незабаром він продав будинок губернатору Волинської області. До
війни тут був Будинок для літніх
людей, у 80-х роках – міськводоканал. Потім – науково-дослідний

кілька ознак ерозії та зсуву ґрунтів
в бік Подільського мосту. Спускаємося нижче, і в нас наступає шок.
Місцеві жителі, спостерігаючи,
як відбувається зсув ґрунту, самі
в кількох місцях зробили величезні ями, з яких добувають пісок та
глину для власного будівництва.
Те, що місцями почалася просадка ґрунту і видно вже западини,
їх не хвилює. Напевно, той факт,
що при зсуві ґрунту їхні будинки
накриє першими, їх самих також
не особливо хвилює.
Східний схил гори над мостом утримує складна бетонна
конструкція з металевою арматурою. Але і в цьому випадку ніщо
не вічне, і з часом металеві деталі
почали руйнуватися від іржі, а сам

Йшли роки, і частина водовідвідних підземних шляхів
зруйнувалася від часу. Саме тоді
ділянка Охрімової гори почала накопичувати в собі вологу та перетворюватися на пливун. З’явилася
загроза зсуву ґрунту та руйнації
будівель, що незабаром і сталося.
Крім руйнації будівель по
вулиці Старовільській, ми вирішили дослідити стан будівель на
східному схилі гори, там, де зараз
побудований Подільський міст.
І звісно, обрали також одну з історичних будівель Житомира, де,
за іронією долі, ще недавно був
розташований медвитверезник.
Історична довідка
У 2018 році стару будівлю Центру детоксикаційної допомоги –
колишнього витверезника, розташованого у Житомирі у провулку
Успенському, 5, продали на аукціоні за 1,8 мільйона гривень. Початкова ціна продажу лота складала
1 мільйон 642 тисячі 380 гривень.
Як тоді повідомили у міській
раді, переможцем аукціону стало

інститут. З 2000 року ця історична
будівля – витверезник… Рішення
про приватизацію даного об'єкта
було прийнято під час сесії Житомирської міської ради 27 вересня
2018 року.
На даний час будівля руйнується через зсув ґрунтів. На фото
можна побачити, як нахилився бетонний паркан над будівлею, але,
за словами місцевих мешканців,
такий нахил паркану почався тільки наприкінці минулого року. Частина паркану взагалі обвалилася,
і зараз можна побачити труби, які
місцеві мешканці вивели від приватних будинків прямо на схил
гори. Біля самого колишнього
витверезника купа сміття, всюди
валяються використані медичні
шприци та голки від них. Якісь
ампули, залишки медичних препаратів. Вибиті вікна і тріщини
в стінах завершують картину. Ну,
може, ще кидаються в очі відсутні
металеві ворота, які пару місяців
тому були на своєму місці.
Біля будівлі ми знаходимо

паркан також почав нахилятися
в бік моста. Місцями видно сліди корозії конструкції. Коли все
це може впасти, сказати важко.
Може, простоїть рік, може, два.
А з огляду на байдужість місцевих жителів, які самі допомагають
руйнуванню схилу, то, може, і після найближчого рясного дощу.
Після огляду схилу ми перейшли до огляду стану конструкцій мосту. Там справи не краще.
Ерозія також зробила злу справу.
З-під конструкції мосту дощами
вимитий ґрунт. Частина несучих
конструкцій банально перетворилася на порох та зникла. Можна
побачити металеву арматуру, яка
повинна бути під величезним шаром бетону. Але самого бетону вже
у багатьох місцях немає. Зверху
на нас почало осипатися каміння,
і ми знову піднялися на міст.
Неможливо описати почуття,
коли ти бачиш ретельно пофарбовані в патріотичні кольори абсолютно гнилі перила мосту. Ну,
головне пофарбувати, а те, що час-

тина перил просто відсутня, – це
неважливо. Також зникли металеві
перила з драбин з боків моста. Хоча
місцеві стверджують, що взимку
вони ще були. Вся зливова каналізація просто заросла травою.
Іржаві стовпи доповнюють картину розрухи. Але ще більший шок
ми відчули, коли побачили, чим
утримуються ліхтарні стовпи на
мосту. Це прості дерев'яні дошки,
покладені в провали, що утворилися в дорожньому покритті!
Нагадаємо, що Управління
Служби безпеки України в Житомирській області звернулося до
мера Житомира Сергія Сухомлина з листом від 20 серпня 2020
року, який підписаний начальником управління СБУ в області
Сергієм Лисаком з приводу незадовільного стану київського мосту,
що пролягає над залізничними
коліями. Там ситуація аналогічна.
У листі СБУ міститься чітке обґрунтування незадовільного стану
київського мосту в Житомирі, що
експлуатується з 1957 року, а востаннє капітально ремонтувався
у 1977 році: в місцях об'єднання
балок поперек мосту діафрагмами
відсутній захисний шар бетону,
оголена і поржавіла арматура
діафрагм і закладні деталі, на
двох крайніх балках з боку сторін
шляхопроводу оголена і поржавіла
робоча арматура, захисний шар бетону зруйнований і багато іншого.
«Враховуючи викладене, неконтрольована виснажлива експлуатація штучної споруди, без
проведення необхідних робіт з капітального ремонту, може призвести до її руйнування, припинення
транспортного сполучення та настання інших тяжких наслідків.
Крім того, існуючий стан споруди
підвищує її уразливість в терористичному та диверсійному плані», –
йдеться у листі СБУ, в якому радять
вжити заходів реагування, зокрема,
звернутися до Департаменту регіонального розвитку Житомирської
ОДА щодо фінансування необхідного обсягу робіт.
Всі, абсолютно всі мости у Житомирі мають аналогічні проблеми. Один із депутатів міської ради
надав нам коментар, зазначивши,
що особисто він звертався до профільних комісій Житомирської
міської ради з пропозицією
ремонтувати по черзі хоча б по
одному мосту. Адже ми можемо
опинитися в ситуації, коли в Житомирі не залишиться жодного
діючого моста. Цікаво, тоді міська
влада буде організовувати переправу через річки в Житомирі?
Разом з тролейбусним рухом? Чи
обмежаться міськими автобусами?
Відповідь, напевно, ми отримаємо від міської ради нового
скликання після виборів 25 жовтня цього року.
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ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ БЕЗЛАД У ЖИТОМИРІ,
або Як водіїв «розводять» на гроші
Руслан Мороз

На відеохостингу YouTube
з’явилося відео, на якому
житомирські патрульні
«розводять» на гроші випадкового нічного водія.
Наше видання вже неодноразово розміщувало матеріали стосовно скарг на незаконні дії патрульної поліції в Житомирі.
До речі, також ми оприлюднили скарги
самих колишніх патрульних стосовно дій
керівництва Управління патрульної поліції в Житомирській області. Тоді з Києва приїжджала комісія для перевірки
наданих фактів, але потім ми отримали
відповідь, що ці факти неможливо підтвердити. А от, чи перевіряв хтось, чи це
звичайні відписки – хтозна.
Але останнім часом наші українські
доблесні поліціанти потрапляють у ще
більш неприємні ситуації, коли їх ловлять на побутовому дебоші, як патрульну
в Одесі (чудове відео є в мережі Інтернет); коли патрульні зупиняють хлопця
і без нормальних пояснень злегка б’ють
і заливають перцівкою (також відео є
в Інтернеті); або взагалі, як начальник відділу превентивної діяльності Головного
управління Національної поліції в ІваноФранківській області Олександр Вовченко,
кидають гранати (!!!) в коридорі Управління патрульної поліції в Луцьку, де він
працював начальником до переведення
на Прикарпаття. Інформацію вперше
опублікувала на своїй сторінці патрульна Зоя Мельник. Жінка повідомила, що
гранату кидав сам начальник управління
Олександр Вовченко. Він недавно приїхав
служити до Івано-Франківська – на посаду
керівника відділу превентивної діяльності
Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Начальнику щось не сподобалося, і він вирішив
кинути гранату в своїх колег!
Але цього разу ми хочемо розповісти
трохи про відео, яке було оприлюднено
на відеохостингу YouTube, на якому житомирські патрульні «розводять» на гроші
випадкового нічного водія.
Подія відбулася ще 9 серпня 2020 року.
Тоді, як випливає з пояснень потерпілого
та адміністративного позову, поданого
до Корольовського районного суду м.
Житомира, близько 22:00, рухаючись по
вул. Л. Толстого, автівка була зупинена
патрульним автомобілем за те, що був
несправний лівий габаритний ліхтар
(ця несправність була усунута на місці).
Після цього поліцейський сказав, що
на автомобілі не працюють гальмівні
ліхтарі, і попросив відчинити багажник,
потім оглянув бардачок, салон автомобіля.
Далі сержант провів поверхневий обшук
потерпілого та його товариша, а також
обшукав особисті речі і сказав потерпілому сісти до патрульного автомобіля,
де почали казати, що зараз ми «кудись»
поїдемо «пісяти в баночку».
Коли потерпілий зрозумів, що його

«розводять» на гроші, він сказав поліцейським, що йому потрібна юридична
допомога, а ті почали зупиняти інші авто,
шукаючи «свідків».
Сам потерпілий від дій патрульних
в позові до суду заявляє наступне: «Після
того, як до мене прийшов мій знайомий,
який і мав надати мені юридичну допомогу у даній ситуації, на мене вже складали
протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП України.
Протиправність дій поліцейських мене
вкрай лякала, і оскільки я не є юристом,
то не зовсім розумів, що відбувається
(обшук автомобіля, поверхневий обшук,
перебування в автомобілі поліцейських,
намір взяти аналіз сечі). І оскільки мої
права і обов’язки та реальну суть вчинення
правопорушення мені ніхто не роз’яснив,
я попросив надати мені юридичну допомогу. Але на моє клопотання перенести
розгляд справи на інший час та надати
можливість скористатися допомогою
захисника сержант Я. відповів відмовою, чим порушив моє право на захист.
Я відмовився від отримання постанови
на місці, при цьому хочу зазначити, що
неодноразово просив працівників поліції роз’яснити мені мої права, але чомусь
вони просто ігнорували мої вимоги».
Крім того, коли на допомогу затриманому прибув юрист, то він виявив, що «свідки»
підписали порожні папірці без жодного
слова тексту, що і було зафіксовано на відео.
Крім того, перебуваючи в службовому авто,
один з патрульних швидко намагався дописати набито свідчення «свідка» на папірці,
де вже стояв його підпис. На питання до
«свідків», що саме вони підписали, відповіді
не отримали.
Крім того, на поштову адресу потерпілого не надходила постанова про адміністративне правопорушення, і він звернувся із запитом до Управління патрульної
поліції в Житомирській області. Тільки
27.08.2020 року він фактично отримав відповідь на свій запит та копію постанови,
серія ЕАМ № 2953945 від 09.08.2020 року.
Якщо врахувати те, що постанова про
накладання стягнення за справою про
адміністративне правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху
зафіксована не в автоматичному режимі
(серія ЕАМ № 2953945 від 09.08.2020 року),
а також в ній відсутній обов’язковий зміст,
передбачений ст. 283 КУпАП України,
виявляється, що працівники поліції позбавили громадянина всіх прав, якими
він наділений відповідно до головного
Закону України.
Коментар юриста: «Аналіз норм статті
289 КУпАП і частини другої статті 291 КУпАП свідчить, що постанова у справі про
адміністративне правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху,
у тому числі зафіксоване в автоматичному
режимі, може бути оскаржена протягом
десяти днів після її вручення особі або
отримання поштового повідомлення про
вручення, або про відмову в її отриманні,
або повернення поштового відправлення
з позначкою про невручення.
У частині другій статті 286 КАС України визначено, що позовну заяву щодо
оскарження рішень (постанов) по справі

про адміністративні правопорушення
у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, може бути подано протягом десяти днів з дня вручення такого
рішення (постанови).
Отже, на справи про адміністративні
правопорушення за вчинення правопорушень, передбачених статтею 126 КУпАП,
дія положень статті 258 КУпАП не поширюється.
Тому винесення постанов у справі
про адміністративне правопорушення,
передбачене статтею 126 КУпАП, уповноваженими на те особами одразу після
складення протоколу про адміністративне
правопорушення на місці вчинення правопорушення є неправомірним і призводить
до порушення прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
закріплених у статті 268 КУпАП, зокрема
право користуватися юридичною допомогою адвоката, заявляти клопотання,
подавати докази по справі тощо».
В зв’язку з вищевикладеним потерпілий звернувся з адміністративним позовом до Корольовського районного суду м.
Житомира, в якому виклав прохання до
суду відкрити провадження в адміністративній справі, визнати протиправними дії
працівника УПП в Житомирській області
Ярошинського А. В., який з порушенням
конституційних прав розглянув справу
про адміністративне правопорушення на
місці вчинення правопорушення з порушенням вимог КУпАП України, винісши
постанову про адміністративне правопорушення, серія ЕАМ № 2890973 від
28.07.2020 року, та скасувати згадану постанову серії ЕАМ № 2890973 від 28.07.2020
року про накладання адміністративного
стягнення.
Ми не стали звертатися за коментарем
до патрульної поліції, адже з власного
досвіду знаємо, що отримаємо чергову
«відписку». Тож нам залишається дочекатися рішення суду, про яке ми обов’язково
повідомимо читачів.

На завершення хотіли б нагадати про
те, що майже жодна справа щодо злочинів проти журналістів на Житомирщині не була розслідувана належним
чином. Так, минуло майже два роки, як
у залі Корольовського суду молодиками
було побито адвоката Андрія Гожого та
журналіста Андрія Лактіонова. За цей
час журналіст Андрій Лактіонов вже
помер, а його справа так і не зрушила
з місця. Щодо автора цих рядків минулого
року представники патрульної поліції
вчинили протиправні дії, в зв’язку з чим
була подана заява в поліцію та порушене
кримінальне провадження. Але через деякий час провадження було закрите «за
відсутністю складу злочину». Довелося
поновити кримінальне провадження через
суд. І знову через певний час його було
закрито за тим же формулюванням. Сенсу
знову звертатися до суду ми не бачимо.
Все одно ніхто не буде розслідувати цей
злочин.
Ми спілкувалися з представниками
громадських організацій, які брали участь
в переатестації міліції, а згодом поліції.
Дуже велику кількість правоохоронців,
співробітників прокуратури та міліції
тоді було звільнено з органів за компрометуючими фактами. Але минув час, і на
сьогодні від 70 до 80 відсотків звільнених
за корупцію працівників поновилися на
своїх посадах і встигли отримати компенсацію за нібито «незаконне звільнення»!
Навіщо проводилася ця люстрація, пояснити ніхто не в змозі. Всі констатують
лише, що це була профанація нібито досягнень демократії та «європейських» цінностей. Наших правоохоронців громадяни бояться більше за бандитів дев’яностих.
Так що здобули…
А ми поки що чекаємо на рішення
Корольовського суду міста Житомира.
До речі, патрульні, коли зрозуміли, що
«розводняк» не вийшов, намагалися приписати потерпілому ще перебування
в наркотичному сп’янінні, але і цього не
змогли довести…
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Що відбувається з вогнищами
амброзії у Житомирі?
Руслан Мороз

Амброзія полинолиста поширена
у 20 районах Житомирської області
з площею зараження
81,0342 га. Фахівці
стверджують, що
проти амброзії було
запроваджено карантинний режим.
Наше ви д а н н я вже не о дноразово розпові дало про
незадовільний стан боротьби
з небезпечними для людини
рослинами – борщівником Сосновського та дуже агресивним
золотушником канадським. Ці
види пригнічують і витісняють
з природи традиційні рослини.
До того ж борщівник Сосновського може спричинити важки опіки
шкіри, а золотушник викликає
важку алергію у людей.
Наприкінці вересня в групі
«Наше місто – без амброзії» у соціальній мережі Facebook з’явилося
дуже докладне повідомлення про
поширення ще однієї небезпечної
для здоров’я людини рослини –
амброзії.
Амброзія полинолиста належить до карантинних бур'янів, які
завдають великої шкоди не лише
сільському господарству, але й
здоров'ю людини. За життєвою
стратегією – це рудерал (тобто
належить до смітникових видів
бур'янів), заселяє сади, городи,

узбіччя доріг, залізничні насипи,
луки, пасовища, пустирі тощо.
Квітковий пилок амброзії
шкідливий для людини. У період цвітіння, з середини липня
до настання осінніх заморозків,
серед населення спостерігається
алергійне захворювання амброзійний поліноз. Алергію викликають білки – антигени в пилку
амброзії. Пилок амброзії, потрапляючи у ніс, бронхи, викликає
сльозотечу, порушує зір, підвищує
температуру тіла, відбувається різке запалення слизових оболонок
верхніх дихальних шляхів, що
призводить до приступів бронхіальної астми.
Суть же карантинних заходів
полягає в безперервному і якісному контролі за якістю посівного
матеріалу і його засміченістю карантинними бур'янами. Оскільки
збір врожаю припадає на кінець
серпня – вересень, дуже важливим
для запобігання розповсюдженню
амброзії є очищення належним
чином і дезінфекція знарядь праці
і техніки, які брали участь у процесі.
Державна установа «Житомирська обласна фітосанітарна
лабораторія» за період з середини
серпня до середини вересня провела ряд гербологічних експертиз
для встановлення фітосанітарного стану декількох зразків соєвих
бобів і продовольчого проса від
різних постачальників. Фахівцями
були виявлено насіння амброзії
полинолистої у досліджуваних
зразках. За результатами лабораторних досліджень оформлено висновок фітосанітарної експертизи.
Згідно із законом забороняється ввозити засмічену підкарантинну продукцію у вільні від бур'янів
райони. При виявленні бур'яну

вантаж підлягає поверненню
відправнику. При неможливості
очищення заражена амброзією
продукція підлягає знищенню.
Оскільки фаза цвітіння амброзії добігає кінця, саме час знищити осередки амброзії, поки
насіння не потрапило в ґрунт. На
невеликих територіях можна скошувати бур'ян за умови, що зібрані кущі амброзії разом із насінням
відразу ж підуть на утилізацію:
спалювання або у компостні ями.
Лікар-методист просвітницького відділу обласного медичного центру здоров'я та спортивної
медицини Світлана Ходаківська
під час прибирання бур'янів амброзії рекомендує користуватися
засобами захисту. Інакше вже на
наступний рік є шанси виявити
у себе ознаки алергії, яка легко
переростає в бронхіальну астму,
особливо у дітей.
У групі «Наше місто – без
амброзії» у соціальній мережі
Facebook є посилання на сайт
https://ambrozii.net, де зазначені
ділянки з виявленими рослинами
амброзії.
Якщо ж можливості прибрати алерген самостійно немає або
радіус ураження амброзією великий, рекомендуємо зазначити ділянку на карті https://ambrozii.net,
а потім звернутися з відповідним
проханням до органів влади Житомира та Житомирської області:
• На урядову гарячу лінію:
15–45;
• До начальника управління
фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області за телефоном:
+38 (0412) 43‑18‑42;
• У відділ карантину рослин ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області за
телефонами: +38 (0412) 43‑40‑47,
+38 (0412) 34‑24‑31;
• Або відправити скаргу на
електронну пошту: g.upr@zt-dpss.
gov.ua
• У комунальне підприємство
«Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської
ради: +38 (0412) 43‑84‑67;
• Аб о ві д п ра ви т и с к ар г у на електрон н у пошт у:
blagoinspekcia@ukr.net

І пам'ятайте: чим більше
звернень надійде від громадян,
тим більше заходів по ліквідації
буде прийнято! Місцева влада
реагує на письмові звернення
або телефонні дзвінки зі
скаргами на амброзію і надалі
повинна буде відзвітувати
про виконану роботу.
До речі, в коментарях до повідомлення у Facebook жителі на-

шого міста дуже різко та негативно оцінюють роботу комунальних
служб у боротьбі з амброзією.
Навіть найтолерантніші коментарі містять неприємні для
міської влади слова. Так, одна
з жительок Житомира коментує стан боротьби з амброзією
наступним чином: «Все, що вам
надали в межах інформації про
знищення амброзії у нашому
місті Житомирі, – це просто
брехня! Ні на заяви, ні на особисті звернення в міську раду
про покоси чи хімічне знищення
амброзії – реакції нуль! У минулому році скосили вже у жовтні,
коли вона висіялась, у цьому
році навіть не збираються…
А звертались з цього приводу до
багатьох посадових осіб, в тому
числі до профільного заступника міського голови Кондратюка С. М. На черзі вибори, яка
там амброзія! Павловська гора
вся в амброзії, і діти, і дорослі – багато вже на гормональних
таблетках та протиалергійних…
Скільки можемо – до цвітіння
вириваємо руками, потім вже
залишаємо цю справу. Влада
звикла до брехні, бо їй за це нічого не буде! І така історія продовжується з 2011 року…».
Аналогічно висловлюється
друга жінка: «Все місто потопає
в цій рослині. Не думаю, що мерія
вживатиме заходів щодо знищення амброзії. У мера передвиборча

гонка, і йому наплювати на проблему, яка заважає жити алергікам. Йому на всіх наплювати».
Таким чином, проблема з небезпечними карантинними рослинами у Житомирі існує дуже
давно, але роботи зі знищення
таких рослин майже не проводяться. Нагадуємо, що зараз також
своє насіння починає розкидати
борщівник Сосновського, засіваючи величезні площі у Житомирі
біля покинутих пустирів і звалищ.
Але там дуже часто грають міські
діти, і необережне поводження
з борщівником також може призвести до трагедії.
Щодо алергії, то згідно зі статистичними даними Всесвітньої
організації охорони здоров'я, від
різноманітних алергічних реакцій
страждає близько 40% населення
Землі, і з кожним роком ця цифра
зростає. Все частіше організм реагує на подразник анафілактичним
шоком або набряком Квінке, який
може призвести до летального
результату.
Той, хто страждає на алергію,
підтвердить: його життя складається з суцільних обмежень,
яких з кожним прожитим роком
стає все більше і більше. Практично все, що нас оточує, може
стати причиною хвороби. І хоча
летальні випадки зустрічаються
в 1 з 10 тисяч алергічних реакцій,
алергія перетворює життя людини на низку болісних тортур.
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Навчання з НАТО і перемир’я на Донбасі.
Що відбувається у ЗСУ?
Уже шість років
14 жовтня Україна
відзначає День захисника.
Це свято прийшло на зміну
радянському 23-му лютому і стало
одним із символів змін у Збройних
силах, які відбуваються останні
роки. Які події змінюють українську армію саме зараз, досліджували експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Спільні навчання із НАТО

Сучасна історія ЗСУ проходить
під знаком зближення із НАТО.
З кожним роком в українській армії
впроваджують все більше стандартів Альянсу, а у червні Україна нарешті стала партнером Програми
розширених можливостей НАТО.
У вересні відбулась ще одна знакова
подія у відносинах Збройних сил
України та країн – членів НАТО:
спільні військові навчання під назвою «Об’єднані зусилля – 2020».
Маневри такого масштабу
проходили у нашій країні вперше. Воїни тренувалися на військових полігонах, у повітрі, а також
в акваторії Чорного та Азовського
морів. На Херсонщині українська
та британська десантно-штурмові бригади разом будували водні
переправи, форсували Дніпро.
На узбережжі Азовського моря
підрозділи ЗСУ відпрацьовували
ведення оборонного бою на морському узбережжі. На Харківщині
воїни територіальної оборони вчилися швидко реагувати на складні
ситуації: прикриття державного
кордону, несення служби на блокпостах, відбиття нападу умовного
противника. Протягом тижня
навчань військові збивали цілі за
допомогою ракетного комплексу
«Нептун», українського виробництва, стріляли з американських
Джавелінів. Свої вміння демонстрували також авіатори на військово-транспортних «Геркулесах».
За інформацією Міноборони,
у навчаннях взяли участь 12 тисяч

військових, було залучено 50 артилерійських систем, 80 танків та 450
бойових броньованих машин. За
маневрами спостерігали близько
200 іноземних інструкторів, військових радників, а також дипломати з Великої Британії, Канади
та США. Так, капітан армії США
Дерек Фанкгаузер відзначив професійність українських військових:
«Багато з того, що ми побачили
на цих навчаннях, має сумісність
з діями підрозділів НАТО. Ми
раді працювати разом з нашими
українськими колегами».
Підбиваючи підсумки навчань,
міністр оборони Андрій Таран
наголосив: «Часто запитують,
чи є «Об’єднані зусилля – 2020»
відповіддю на російські маневри
«Кавказ – 2020»? Так, це є також
і демонстрацією нашої готовності
до надання гідної відсічі будь-яким
спробам з боку РФ загострити
ситуацію або почати масштабні
бойові дії».

Стримування
російської агресії
Разом із повною бойовою
готовністю, українська армія дотримується режиму припинення
вогню. Згідно з домовленостями
Тристоронньої контактної групи
(ТКГ), з 27 липня на Донбасі заборонено не лише стріляти, а й
проводити розвідувальні дії та
використовувати дрони.
Попри поодинокі порушення,
штаб Операції Об'єднаних сил
(ООС) констатує найдовший режим припинення вогню з початку
війни. Головний його наслідок – це
мінімізація втрат на фронті. Так,
з 21 липня по 5 вересня був найдовший проміжок без бойових втрат.
На жаль, за підсумками вересня,
через обстріли загинув один український воїн, ще троє підірвалися
на вибуховому пристрої.
За інформацією штабу ООС,
за серпень зафіксовано 48 обстрілів, у вересні – 60; для порівняння:
у липні їх було 343. Командування ООС відзначає, що ситуація
у районі проведення операції за-

лишається цілком контрольованою українськими солдатами. На
думку начальника Генерального
штабу ЗСУ Сергія Корнійчука,
порушення з боку бойовиків не
мають масштабного характеру
та спрямовані на дискредитацію
домовленостей ТКГ. Однак ЗСУ
стабільно виконують поставлене
завдання і готові до адекватного
реагування.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан
Хомчак сподівається, що надалі
вдасться уникнути загострень на
фронті: «Два місяці триває режим
тиші. Попри поодинокі та неприцільні постріли, режим дотримується. Ми маємо підстави вважати,
що тиша продовжиться».
За словами Президента Володимира Зеленського, «тиша»
дуже крихка, але необхідна для
подальшого мирного процесу,
який відбувається вже на дипломатичному фронті.
«Хочу подякувати за витримку найперше нашим військовим,
подякувати командуванню ЗСУ
та ООС, головнокомандувачу – за
правильний підхід до армії, до
кожного офіцера, до кожного
солдата. І за знайдене розуміння,
щоб цей перший крок до миру на
Донбасі був можливий», – наголошує глава держави.

Фінансове забезпечення

Сучасна армія неможлива без
гідного фінансового забезпечення
військових. Сьогодні мінімальна
зарплатня військового за контрактом становить від 10 тисяч гривень.
Військові, що стримують агресію
Росії на Донбасі, отримують додаткові премії і можуть заробляти
понад 20 тисяч. За інформацією
Міноборони, на виплати премій
за липень-серпень цього року виділили понад 250 мільйонів гривень.
Підвищити забезпечення
військових обіцяють наступного
року. Незабаром депутати розглядатимуть у першому читанні
проєкт держбюджету на 2021 рік.
Згідно вже з оприлюдненими
Мінфіном цифрами, загальні витрати на грошове забезпечення

військовослужбовців збільшать
на 8,3 млрд гривень.
«На безпеку і оборону в бюджеті цього року передбачено
5,93% від ВВП. Порівнюючи планові цифри 2018, 2019, 2020 років,
ви бачите суттєве збільшення. Це
збільшення відбулось насамперед
тому, що в цьому році скорочуються видатки бюджету. Видатки
на оборону і безпеку не були скорочені ні на копійку. Крім того,
вони були збільшені, і у наступному році також передбачається
збільшення. Зокрема, на грошове
забезпечення військовослужбовців передбачається спрямувати
131 млрд грн», – сказав міністр
фінансів Сергій Марченко.
Над покращенням фінансуван-

ня військових працюють і депутати. Так, на друге читання очікує
проєкт закону про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.
Документ пропонує збільшити
посадовий оклад та оклад за військове звання, а також прив'язати
їх до прожиткового мінімуму для
автоматичного щорічного перерахунку. Крім того, проєкт закону
передбачає повернення додаткових
відпусток, а також дозвіл замінювати частину щорічної відпустки
грошовою компенсацією.
Як саме зміняться зарплати військових наступного року, можна
буде сказати тільки після остаточного ухвалення державного бюджету‑2021 та профільних законів.

На Житомирщині семеро людей
померли від коронавірусної інфекції
За інформацією директора ДУ
«Житомирський обласний лабораторний центр» Зіновія Парамонова, станом на 09:00 06.10.2020
(за минулу добу – 5 жовтня) зареєстровано 135 нових лабораторно
підтверджених випадків.
Всього випадків (з наростаючим

підсумком) – 7070. Одужало всього – 4003, у т. ч. за минулу добу –
195. Померло всього – 128, у т. ч. за
минулу добу – 7. За добу надійшло
повідомлення про підозру – 135.
Всього підозр (з наростаючим підсумком) – 8613. Всього проведено
ПЛР-тестувань за добу – 310. Всього

проведено досліджень методом
ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) – 46234. Всього проведено
ІФА-тестувань за добу – 867. Всього
проведено ІФА-тестувань (з наростаючим підсумком) – 67092.
В Україні 6 жовтня (станом на
9:00) 234 584 лабораторно підтвер-

джених випадки COVID‑19, із них –
4 520 летальних, 103 401 пацієнт
одужав. За добу зафіксовано 4 348
нових випадків. Загалом проведено
2 423 031 тестування методом ПЛР.
За добу одужало 2 149 пацієнтів.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лаборато-

рією Центру громадського здоров’я
України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок
6 жовтня до Центру надійшло
4 665 повідомлень про підозру на
коронавірус. Загалом з початку 2020
року зареєстровано 301 761 повідомлення про підозру на COVID‑19.
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Керівника ФК «Полісся»
звинуватили у непрофесійності
Руслан Мороз

Голова Житомирської
ОДА Віталій Бунечко звинуватив керівника ФК «Полісся» Володимира Загурського
в непрофесійності.
Таку заяву Бунечко зробив під час
брифінгу 1 жовтня 2020 року на центральному стадіоні. На думку голови ОДА, дії
менеджменту клубу потрібно перевіряти,
і він закликає власників клубу, а саме міську
раду, провести аудит у комунальному підприємстві «ФК «Полісся».
Віталій Бунечко зауважив, що футбольна
команда «Полісся» є комунальним підприємством Житомирської міської ради. Ані
обласна рада, ані облдержадміністрація
не є засновниками клубу, але при цьому
надають їй всебічну підтримку.
«У 2020 році видатки обласного бюджету на фінансування різних напрямів,
пов’язаних з діяльністю ФК "Полісся", складуть майже 18 млн грн, з яких 3,4 млн грн –
на фінансування та утримання клубу. Це
рекордна сума за останні роки. Ця сума
включає в себе безпосередньо субвенцію
на підтримку клубу. Перший транш у розмірі 1,3 млн грн команда вже отримала.
Питання щодо наступного траншу буде
розглянуто на сесії обласної ради, яка відбудеться 8 жовтня. Відповідні документи
підготовлені. Коли депутати приймуть
рішення, клуб отримає ще 1,3 млн грн», –
зазначив голова ОДА.
Віталій Бунечко також додав, що область
несе витрати на утримання тренувальної
бази команди, догляд за футбольним полем
на стадіоні «Полісся» та фінансує завершення його реконструкції.
Крім того, як повідомив голова ОДА, він
разом із міським головою доклали чимало
зусиль для того, щоб команда, нарешті,
отримала титульного спонсора, який також на регулярній основі надає «Поліссю»

фінансову підтримку.
«Футболісти "Полісся" грають у професійний футбол. Зараз важливо, щоб
менеджмент клубу також відповідав тим викликам, що стоять перед командою. Вважаю
за необхідне провести аудит використання
коштів керівництвом ФК "Полісся" за останні 3 роки. Щиро сподіваюся, що бюджетні
кошти, кошти громади, вболівальників команди використовувалися за призначенням.
Звертаюся до Житомирської міської ради
як власника команди провести відповідну перевірку та надати висновки облраді
та облдержадміністрації. За результатами
перевірки ми будемо приймати рішення
про обсяги подальшого фінансування клубу», – сказав Віталій Бунечко.
Опоненти очільника ОДА посилаються на меморандум про співпрацю між
Житомирською ОДА, Житомирською обласною радою та Житомирською міською
радою щодо підтримки розвитку футболу
на 2016–2020 роки. Навіть 18 грудня 2019
року депутати міської ради під час 61-ї
сесії підтримали звернення до голови
Житомирської обласної державної адміністрації В. І. Бунечка та голови Житомирської обласної ради В. В. Ширми щодо

підтримки футбольного клубу «Полісся»
саме на підставі цього меморандуму. Але
знайти текст меморандуму на сайті міської ради не вдалося.
Мабуть, саме тому в подальшому депутати Житомирської міської ради посилаються на більш реальний документ –
обласну Програму розвитку футболу на
2018–2021 роки. Але у згаданій програмі
йдеться про розвиток всього футболу
в області, а це більше ніж 200 команд, а не
тільки ФК «Полісся», який забирає левову
частину бюджету.
Дійсно, протягом 2018–2019 років
Житомирська обласна рада активно підтримувала головну професійну команду
області. Так, на підставі обласної Програми
розвитку футболу на 2018–2021 роки, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради № 949 від 07.03.2018, обласною
радою було надано фінансову підтримку
КП «Футбольний клуб «Полісся» у розмірі
1,7 млн грн у 2018 та 4,0 млн грн у 2019 рр.
Крім того, в межах даної програми були
профінансовані у період міжсезоння зимові збори у 2018 та 2019 роках на понад
1,5 млн грн та закуплено екіпірування на
300 тис. грн у 2018 році.

Даною програмою на 2020 рік за кошти обласного бюджету передбачено
890 тис. грн на проведення міжсезонних
зборів, 333 тис. грн на придбання інвентарю
і екіпірування та 1,9 млн грн для надання
фінансової підтримки КП «Футбольний клуб
«Полісся». Необхідність дофінансування з обласного бюджету – 4,8 млн грн, дана сума
затверджена у фінансовому плані клубу рішенням виконавчого комітету Житомирської
міської ради № 782 від 07.08.2019. Цікаво, що
розмір дофінансування в даному випадку
з обласного бюджету затверджує міська рада.
До того ж спочатку проєктом обласного
бюджету на 2020 рік взагалі не було передбачено фінансову підтримку КП «Футбольний клуб «Полісся», але під тиском фанатів
футболу, які влаштували минулого року
файер-шоу біля облради, таке рішення було
прийнято.
У цьому році обласна влада пообіцяла дофінансувати майже 1,3 млн гривень
на діяльність клубу «Полісся». Скрутне
становище обласного бюджету пов’язане
насамперед з пандемією COVID‑19 та незапланованими витратами на протикарантинні заходи.
Але, крім плутанини з фінансуванням,
редакцією було отримано копії відповідей
на листи від керівництва ФК «Полісся» за
підписом директора департаменту культури, молоді та спорту Житомирської
ОДА Максима Обшти від 11.08.2020 року
за № 18–1.14/06–20, де зазначено, що «порушення питання перед обласною радою
щодо можливого виділення фінансування
КП «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради за рахунок коштів
обласного бюджету» можливе тільки після
завершення COVID‑19 на території області.
Якщо брати до уваги заяви науковців, що
COVID‑19 можливо перемогти за півторидва роки, то відповідь директора департаменту М. Обшти є дуже дивною. Так що,
можливо, є сенс звинувачувати у непрофесійності не тільки керівника ФК «Полісся» Володимира Загурського, а також
і директора департаменту культури, молоді
та спорту Житомирської ОДА Максима
Обшту, який надає такі дивні відповіді?

Змінити свого сімейного лікаря можна
З квітня 2018 року
була розпочата національна кампанія
з підписання декларацій з сімейними
лікарями.
І відтоді медична допомога
не прив’язана до місця прописки (місця реєстрації проживання). Кожен громадянин
може вибрати будь-якого терапевта, педіатра або сімейного
лікаря у будь-якому медичному закладі.

Про це розповідає новинн и й к а н а л «БЛОГ П РА ВА».
Проте більшість з нас все ж
так и п і д пис а ли дек ларац і ї
з лікарями із прив'язкою до
реєстрації місця проживання.
А що ж робити, коли невдоволені роботою лікаря і хочете
його змінити?
Медична декларація, яка
підписується під час вибору медичного працівника, є
не юридичним документом,
це лише підтвердження наміру пацієнта отримувати
мед и ч н у допомог у у конкрет ного лікаря. Для того,
щоб змінити лікаря, пацієнту

не потрібно навіть його повідомляти про намір вибрати
іншого лікаря.
Простіше кажу чи, ук ласти нову декларацію з іншим
лікарем досить просто – при
підписанні нового документа
попередня декларація анулюється автоматично, і зміни фіксуються у системі автоматично.
О тже, ви можете обрати
будь-якого лікаря, незалежно
від прописки чи місця проживання. Єдина причина, з якої
інший лікар може відмовити
вам у підписанні декларації, –
це наявність у нього максимальної кількісті пацієнтів.
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Житомирський музей космонавтики
ім. С. П. Корольова: деякі факти створення
та проблеми сьогодення. Частина 2
В. Ф. Нікулін,
Є. Р. Тіміряєв
Закінчення. Початок
у № 26 від 30 вересня
Продовжуємо публікацію статті, яка
була підготовлена одним із засновників
музею космонавтики ім. С. П. Королева
Володимиром Федоровичем Нікуліним,
почесним громадянином м Житомира
і будівельником космодрому Байконур,
почесним краєзнавцем Євгенієм Романовичем Тіміряєвим для Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції на тему:
«Музейна справа на Житомирщині: історія
та сучасність», яка повинна відбутися на
початку жовтня цього року у Житомирі.
Конференція присвячена 155-річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею та 50-річчю заснування музею
космонавтики ім. С. П. Корольова.
В. Ф. Нікулін докладно описав події,
які розгорталися довкола створення експозиції, у книзі «Музей космонавтики
ім. С. П. Корольова» (видавництво «Волинь», 2010 рік). Відкриття виставкової
зали відбулося 1 червня 1991 року. На той
час Житомирський музей космонавтики
був третім у світі за ідейно-філософським
розкриттям теми космосу та кількістю
експонатів після музею космонавтики й
авіації у Вашингтоні та Калузького музею
космонавтики ім. К. Е. Ціолковського.
Відразу після введення в експлуатацію
павільйону був розроблений робочий
проєкт на другу чергу, яка передбачала
прибудову приміщень для обслуговування відвідувачів, фондосховище, виставкову
залу, планетарій і технічну бібліотеку. Цей
проєкт був включений у план будівельної
організації на 1989 рік, і передбачені кошти
з республіканського бюджету, та голова
міськвиконкому Л. М. Хомчук дав вказівку не відселяти сім'ї з потрібної території
і написав лист голові облвиконкому про
недоцільність будівництва другої черги
музею. Так почався довготривалий час без
розвитку музею.
У 2006 році під час підготовки до святкування 100-річчя від дня народження
С. П. Корольова була зроблена спроба
спроєктувати прибудову до музею та розпочати її будівництво. Було прийнято рішення міськвиконкому. На замовлення музею
Житомирський інститут «Гражданпроект»
зробив передпроєктну документацію без
знесення житлового будинку, але за умови
приєднання земельної ділянки площею
120 кв. м, яка на той час слугувала сміттєзвалищем.
Однак новообраний мер міста В. Т. Шелудченко проєкт не підтримала, відмовила
у виділенні 120 кв. м земельної ділянки,
скасувавши попередньо прийняте рішення
міськвиконкому. Чиновники обласної ради,
яка є власником музею, не проявили ініціативу врегулювати конфлікт щодо цього
питання. А до 100-річчя з дня народження
С. П. Корольова відремонтували меморі-

альний будинок й огородили територію
музею космонавтики.
У 2009 р. за особисті кошти В. Ф. Нікуліна майстерня СПДФО «Буланов» та архітектурно-будівельна майстерня «АСТА»
виготовили проєктну документацію на прибудову робочих кімнат, фондосховища та
планетарію до адміністративно-побутового
блоку музею. Робочий проєкт передбачав
будівництво на земельній ділянці музею
і без знесення житлового будинку. На початку 2010 р. головою облдержадміністрації був
призначений Сергій Миколайович Рижук.
Він відразу вирішив виділити 270 тисяч
гривень на прибудову. Музей уклав договір
з науково-виробничою асоціацією «Житомирський моноліт» на будівництво. Роботи
були розпочаті без зволікань, у процесі яких
директор музею О. А. Копил вирішила скоригувати документацію: збільшити площу
прибудови та додати виставкову залу. АСМ
«АСТА» виконала прохання директора музею. Вартість проєктних робіт взяла на себе
асоціація. Попередній проєкт скасували,
чинності набрав новий, після експертизи
та затвердження за ним провели тендерні
торги й продовжилися роботи.
У липні 2011 р. до роботи приступила
нова директор музею І. Д. Дячук, яка всіляко стала перешкоджати будівництву, а відтак і розвитку музею. У жовтні-листопаді
Дячук надала організаціям, які здійснювали
перевірку, недійсний анульований проєкт
(24–2009), внаслідок чого отримала від них
висновки про невідповідність будівництва
проєкту № 24–2009. Листом № 321 від
25 листопада 2011 року на підставі цих висновків директор музею припинила роботи,
тим самим зупинила розвиток музею. За
скоєний злочин Дячук не було притягнуто
до відповідальності. Керівництво обласної
ради на правах власника не втрутилося в незаконну заборону. До цього часу на складі
асоціації «Житомирський моноліт» перебувають виготовлені для другого поверху

металовироби каркаса поверху і стінові
панелі зовнішніх стін. За 9 років роботи
не відновлені.
В останні роки поширюється версія
про те, що значну роль у створенні музею космонавтики ім. С. П. Корольова зіграв В. П. Горбулін, але це не відповідає
дійсності. У 80-ті роки минулого століття
Володимир Павлович Горбулін працював
завідуючим відділом оборонної промисловості Центрального Комітету Комуністичної
партії України, і його вплив поширювався
на підприємства та організації, які були
розташовані на території Української РСР.
І тільки. Постанова Ради Міністрів УРСР
про створення у м. Житомирі музею космонавтики ім. С. П. Корольова була прийнята
на підставі листа Житомирського облвиконкому та клопотання Головкосмосу СРСР.

Сьогодення музею:
проблеми та перспективи
У зв'язку із систематичним нівелюванням обласною радою Закону України «Про
музеї та музейну справу», музей не може
повністю виконувати статті 1 та 2 цього
Закону. На цей час музей не має фондосховища, тож усі об’єкти фонду, а це в основному друковані матеріали, зберігаються
у виставковій залі меморіального будинку-музею С. П. Корольова безсистемно,
а частково з порушенням правил пожежної
та охоронної безпеки. Упродовж останніх 25 років керівництво обласної ради,
порушуючи ст. 14 вищезгаданого Закону,
не забезпечило музей належним приміщенням для фондосховища та діяльності
співробітників. Науково-дослідницька
робота ведеться повільно, співробітники музею не хочуть нею займатися
навіть у себе в місті.
Деякі підприємства та організації
Житомира долучалися до розвитку космічної галузі. НВО «Електровимірювач»

в цеху № 2 виготовляло прилади на замовлення НВО «Енергія» для ЦУПа та
космічних апаратів. Завод «Промавтоматика» розробляв та виготовляв телекомунікаційні мережі з обладнанням
космодрому «Байконур» для управління
та контролю за роботою обладнання під
час запуску ракет. Бригада заводу у складі
восьми співробітників упродовж року
виїжджала на «Байконур» для монтажу
та налагодження телекомунікацій. Брали
участь й інші підприємства та фізичні
особи. Однак працівники музею не зафіксували спогади учасників та очевидців,
не домовилися з підприємствами щодо
передачі експонатів до виставкової зали.
З плином часу підприємства ліквідували,
багато учасників тих подій пішли з життя, забравши з собою пам'ять про славні
справи житомирян. Ця сторінка з історії
міста безповоротно втрачена.
У зв'язку з недостатньою виставковою
площею в музеї також до цього часу не створений спеціальний розділ на тему «Україна
та космос». Працівники музею приділяють
велику увагу заходам, що не стосуються
теми космонавтики. Для цього у виставковій
залі без дотримання правил збереження
зсуваються експонати, втрачається логіка
створених експозицій, що є неприпустимо
для закладу такого рівня.
Щоб вивести музей із застою та привести його до сучасного стану, який дає
можливість виконати статті 1, 2 Закону
України «Про музеї та музейну справу»,
потрібно вжити наступні заходи:
1) Стаття 11 Закону України «Про музеї
та музейну справу» передбачає створення
рекреаційної зони та вимагає наступних
заходів зі сторони можновладців: закрити
транспортний рух на вулиці Дмитрівській,
передати музею прилеглу територію колишньої бази ЖЕКу, перевезти та поставити
на початкове місце ракету «В‑5».
Наступними діями мають бути створення музейного майдану, на якому організувати місце для розвороту та стоянки
автобусів; місце відпочинку для відвідувачів
музею; місце торгівлі; проведення озеленення території.
2) Для виконання статті 14 цього Закону
власник музею зобов'язаний завершити
будівництво прибудови (робочі кімнати,
фондосховище, планетарій і виставкова
зала); добудувати до головного фасаду будівлі «Космос» приміщення з вестибюлем,
гардеробом, туалетами, касою, буфетом
і кімнатою для екскурсоводів.
Відсутність вищеперераховних дій залишає музей провінційним, архаїчним і безперспективним закладом на рівні 90-х років.
Примітка
Достовірність фактів і дій у книзі
«Музей космонавтики ім. С. П. Корольова у м. Житомирі» підтверджується головою облдержадміністрації
С. М. Рижуком на стор. 8 та 9 цієї книги та наведеними у ній документами.
Книга «Саботаж» – документальна
повість. Всі факти та дії підтверджуються документами, які є додатком
до глав книги.
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Готуємось до місцевих виборів 2020
Місцеві вибори, які
відбудуться 25 жовтня
цього року, будуть не
схожі на попередні.

Чи будуть вибори
на окупованому Донбасі?

Передусім вони пройдуть
на новій територіальній основі – з меншою кількістю районів
та громад. А крім того, вперше
місцевих депутатів обиратимуть
не за мажоритарною, а за пропорційною системою. Що слід
знати про майбутні вибори,
розповідає Центр громадського
моніторингу та контролю.

Як проходитиме
голосування?
На місцевих виборах українці,
зокрема, обиратимуть голів міст,
селищ і сіл. Цей бюлетень буде
світло-рожевого кольору. Проголосувати можна буде за одного
кандидата, поставивши позначку
у квадратику біля його прізвища.
Також українці обиратиму ть деп у тат ів до місцевих
ра д: сі льської, селищної чи
міської, районної у місті, районної та обласної. Тобто доведеться заповнити ще 3 або 4
бюлетені. Бюлетень для вибору
сільських/селищних депутатів
буде кремового кольору, міських – світло-жовтого, районних
у місті – світло-сірого, районних – світло-зеленого, а обласних – блакитного кольору.
Заповнювати ці бюлетені
потрібно дуже уважно. Слід

обов’язково поставити дві позначки: галочку або плюс за
місцеву партійну організацію
та цифру, яка позначає номер
обраного кандидата. Причому
цифру необхідно писати чітко
і по трафарету. Хоча у ЦВК заспокоюють, що головне – аби
цифру можна було однозначно
прочитати.
«Насправді уточненими положеннями Виборчого кодексу
чітко виписано, що якщо можливо встановити волевиявленість
цієї цифри, яка написана навіть
якщо не по трафарету, то, відповідно, голос має враховуватися
тому кандидату», – пояснив член
Центральної виборчої комісії
Сергій Постівий.
Водночас бюлетень буде не-

дійсним, якщо не буде обрана
партія або позначки будуть не
у відповідних квадратиках.
Через епідемію COVID‑19
голосування відбуватиметься
за посилених умов безпеки.
Зокрема, обов’язковими будуть
температурний скринінг та антисептики на вході на виборчі
д і льн иц і, мас ковий р еж им
всередині, дезінфекція приміщень, розмітка для дотримання
соціальної дистанції. Крім того,
потоки виборців будуть розділені на вхід та вихід із дільниці.
Всередині повинні перебувати
одночасно не більше 3 осіб на
один стіл видачі бюлетенів.
Причому члени виборчої комісії
мають сидіти не менш як 1 метр
одне від одного.

В Україні відкрито понад
100 кримінальних справ
за фактом порушення
виборчого процесу
Виборча кампанія в Україні
набирає обертів – не минуло й
місяця з її початку, а в країні
вже відкрито понад 100 кримінальних справ за фактом порушення виборчого процесу.
Причому кожна п'ята справа – підкуп. Про
це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.
Варто відзначити, на цих виборах «набір
виборця» поповнився ліками і масками.
Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 1260
заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим
процесом.
У Київській області зареєстровано 188

заяв та повідомлень, 115 – у Дніпропетровській, 105 – у Донецькій, 101 – у місті Києві,
95 – у Закарпатській, 66 – у Кіровоградській,
59 – у Херсонській, 53 – в Івано-Франківській,
49 – в Одеській, по 43 – у Сумській та Чернівецькій, 42 – у Луганській, по 41 – у Волинській
та Полтавській, 33 – у Чернігівській, 31 – у Вінницькій, 30 – у Миколаївській, 28 – у Рівненській, 26 – у Черкаській, 16 – у Харківській,
15 – у Тернопільській, 14 – у Запорізькій, 11 –
у Львівській, 6 – у Житомирській, 5 – у Хмельницькій та 4 – у НПУ.
Усього до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 108 кримінальних правопорушень. З них 57 – пов’язані
з порушенням виборчого законодавства, а 51–
з виборчим процесом.
Також складено 97 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень,
пов’язаних з виборчим процесом.

Цьогорічні місцеві вибори
відбудуться у 24 областях, 136 районах та 1469 громадах. Однак на
окупованих частинах Донецької
та Луганської областей і в анексованому Криму їх не буде. Попри
різні політичні заяви, правових
підстав для виборів в ОРДЛО чи
АР Крим сьогодні немає. І питання внесення змін до постанови
про місцеві вибори на порядку
денному не стоїть.
За словами голови парламенту
Дмитра Разумкова, час для законодавчих змін уже минув, оскільки
місцеві вибори оголошуються не
пізніше ніж за 90 днів до їх проведення. «Зміни в уже ухваленій
постанові можуть поставити під
сумнів всю виборчу кампанію», –
наголосив Разумков.
Тож будь-яка інформація про
можливі вибори на окупованих
Росією територіях неправдива,
зазначають експерти.

Чому місцеві вибори
важливі?
За словами політологів, місцеві
вибори 2020 року стануть завершальним етапом децентралізації,
яка розпочалась 5 років тому. Влада, яку мешканці громад оберуть
для представлення їхніх інтересів,
матиме набагато більше повноважень, ніж попередники.
«Я дуже хочу, щоб усі громадяни України зрозуміли: місцеві
вибори 25 жовтня чи не вперше

в історії України будуть настільки
визначальними для майбутнього
кожного регіону», – наголосив Президент Володимир Зеленський під
час робочої поїздки на Закарпаття.
Власне, завдяки децентралізації більшість податків залишатиметься у місцевих бюджетах. Це
означає, що громади матимуть
більше фінансів, якими розпоряджатимуться на власний розсуд.
Ці кошти вони зможуть витрачати на розвиток інфраструктури
(наприклад, нові дороги), освіту,
медицину, спорт тощо.
«Грошей у громад стане значно більше. У них залишатиметься
більшість податків, які збираються
як з громадян, так і з місцевого
бізнесу, для реалізації програм
і проєктів саме в цьому населеному пункті чи регіоні», – пояснила
голова правління громадянської
мережі «Опора» Ольга Айвазовська в коментарі DW.
Як зазначає експертка, таким
чином ціна представницького
мандату у радах громад чи областей набагато вища, ніж 2015 року.
Наразі результати соцопитувань свідчать, що фаворитами на
місцевих виборах будуть кандидати від партії «Слуга народу».
Відповідно до даних соціологічної
групи «Рейтинг», за «СН» готові
проголосувати 15,5% виборців.
Далі розмістилась «Опозиційна
платформа – За життя» та «Європейська солідарність» – по 11,4%.
На четвертому місці серед вподобань виборців – «Батьківщина»
(8,3%), а на п’ятому – партія «За
майбутнє» (6,2%).

«У ковдрі теплих думок» –
нова збірка Давида Найфонова
Руслан Мороз

Побачила світ нова збірка житомирського митця
Давида Найфонова.
Житомирянина Давида Найфонова,
беззаперечно, можна назвати людиною
творчою. Він – хореограф, автор пісень та
поет, у доробку якого музичні альбоми
«На далеких маяках», «Київ-Житомир»
(створений спільно з київським музикантом Іваном Ловинським), чимала
кількість синглів, а також літературні
збірки «Родина для души» та «Під вітрилами мрій».
І от нещодавно побачила світ третя
книжка Давида під назвою «У ковдрі
теплих думок». За словами автора, ця
ностальгійна світла збірка – присвята
рідним людям, насамперед дідусю
і бабусі, погляд у минуле, філософські
роздуми про життя та світ із нотками

романтизму. У неї увійшли як нові вірші,
так і оповідання «Отважный Заур» за
мотивами осетинських народних казок.
Допоки нова книжка знаходить поціновувачів таланту автора, йде робота над
оформленням наступної, а сам Давид
активно працює над вже п’ятою збіркою.
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Як побороти метеочутливість?
З приходом осені зміну
погоди особливо відчувають
холерики, меланхоліки та
творчі люди.
Хтось може подумати, що залежність
самопочуття від погодних умов – це доля
сучасної людини і виною всьому погана
екологія чи часті стреси. Насправді причини криються в іншому. Скажемо більше,
ще в далекі античні часи люди помітили,
що зміна погоди позначається на їхньому
самопочутті.
Метеозалежність знайома 63% жителів
великих міст, старшим за 28 років. Причому
на 2 «буревісники» чоловічої статі припадає 3 – жіночої. А серед жінок розумової,
особливо творчої праці, міських холериків
та меланхоліків зміни погоди відчувають
понад 70%.
Наш організм влаштований таким
чином, що здатний резонувати на будьякі зміни погоди. Будь-які зміни погодних умов не залишаються непоміченими нашими тілами. Причиною такого
взаємозв’язку виступають наші нервові
рецептори, які, наче антени, вловлюють
зміни. Внаслідок цього весь організм підлаштовується під певні сигнали нервових
клітин, та й органи і системи тимчасово
переходять на роботу у «підвищеній
бойовій готовності» (стресу). Результат
таких подій спрогнозувати нескладно.

У одних людей реагує кардіосистема,
в інших – нервова, а треті відчувають збій
у травленні.
Цей «спадок» ми передаємо своїм дітям,
і вони теж, коли підростуть, – страждатимуть у своїх офісах, важко розплющуючи
очі, практично 6 місяців на рік – восени
і весною.
У відповідь на наближення дощу,
граду або на різкий стрибок температури у здорової людини спрацьовує
система захисту: перелаштовується
гормональний фон, змінюється активність ферментів, склад тромбоцитів та
згортання крові. Причому це все відбувається оперативно, а наслідком може
бути незначне погіршення самопочуття.
Люди зі слабким здоров’ям, неспортивні, з серцево-судинними та легеневими
захворюваннями мають в’ялу та уповільнену захисну реакцію.
Саме восени та взимку частіше за все
відбувається загострення хронічних хвороб,
плюс погіршується загальний стан.
Можна виокремити 3 типи реакцій на
зміну погоди.

Власне метеочутливість

Симптоми: слабкість, головний біль, сонливість, озноб, зниження працездатності,
концентрації уваги та настрою.
Що робити? Намагатися перейти
до типу метеостабільних людей. Висипатися, плавати у басейні, робити
приємн і пок у пк и, ві дмовитис я ві д

Заключна
сесія обласної
ради сьомого
скликання
відбудеться
в обмеженому
доступі

важкої їжі, особливо у другій половині дня, менше дивитися телевізор
(до речі, один з лідируючих факторів
стресу). Можна підібрати легке заспокійливе – рослинні засоби на кшталт
валеріани і т. п.

Метеопатія (метеозалежність)

Симптоми. Стрибки артеріального
тиску, прискорення пульсу, підвищення
температури тіла, безсоння, головокружіння, біль у суглобах, судоми, майже
нульова працездатність. Як правило, це
наслідок хронічних захворювань або послабленого імунного захисту через грип,
ГРЗ, тютюнопаління або кавоманію, серйозну травму або стрес.
Що робити? Утримувати хронічні проблеми у стадії ремісії, заздалегідь підготуватися до кризового сезону. Уповільнити
темп життя, знизити рівень стресу, уникати
нераціональних розумових та фізичних
навантажень.

Метеоневроз

Симптоми ті ж самі, що й при метеозалежності, але людина не має жодного
з перелічених захворювань, просто вміє
себе «накрутити», «запрограмувати». Тобто
поза істерикою її пульс та артеріальний
тиск завжди у нормі.
Що робити? Певна річ, йти до лікаря –
невролога, психіатра. Часто ці проблеми
вирішуються просто і доволі швидко.
Під впливом примх погоди страждають

різні системи організму (імунітет, серцевосудинна й ендокринна системи).
У непевну погоду доцiльно вживати
полiвiтамiни з мiкроелементами, аби
створити в кровi високу концентрацiю
вiтамiну С (можна саму «аскорбiнку»).
З цих же мiрк у вань дуже непогано
збiльшити споживання вiтамiну Е, бо
вiтамiни С та Е вiдiграють вирiшальну
роль в обмiнi речовин, котрий при
змi н i пог од и у повi льн юєт ьс я. А ле
найефективнiша формула здоров'я – що
бiльше людина проведе часу з водою,
то краще почуватиметься. Тому контрастний душ зранку (вiд теплiшого до
холоднiшого) i на нiч (вiд холоднiшого
до теплiшого), хто любить – обливання
холодною водою, точковий масаж (голови, потилицi, лопаток – для нормалiзацiї
венозного кровообiгу), гiмнастика, плавання, тренажерний зал, раз на тиждень
парилка чи сауна – це активна атака на
змiцнення iмунної реакцiї органiзму
i ваш захист вiд сюрпризiв погоди.

У Бердичеві затримали
податківця, який продавав
засекречені дані про
підприємців конкурентам

32-а сесія обласної ради сьомого
скликання відбудеться у режимі обмеженого доступу.

Кіберфахівці СБ
України викрили посадовця ГУ Державної податкової служби у Житомирській області на
незаконному продажі
інформації з обмеженим доступом.

Таку пропозицію підтримала президія 5 жовтня, заслухавши інформацію начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації Миколи Суслика про стан
захворюваності на коронавірус в області. Про це інформує
пресслужба Житомирської обласної ради.
«Ситуація із захворюваністю на коронавірус в області, та й в цілому по України, дуже складна. В області
кількість хворих на інфекцію збільшилась в 1,5 раза
порівняно з минулим місяцем. Житомирщина увійшла
у п’ятірку областей, де найбільший приріст хворих.
Лікарні вже практично переповнені. Тож доречно під
час проведення сесії мінімізувати кількість запрошених», – розповів Микола Суслик.
Депутати проголосували провести сесію в обмеженому
режимі з веденням прямої трансляції з сесійної зали.

За даними досудового слідства,
головний державний ревізор-інспектор за винагороду пропонував
надати відомості про доходи фізичних та юридичних осіб регіону
з автоматизованої інформаційної
системи «податковий блок», – повідомляє пресгрупа УСБ України
в Житомирській області. Замовниками таких послуг були місцеві
приватні підприємці, яких цікавила інформація про конкурентів
та потенційних клієнтів. Вартість
інформації залежала від обсягів
і носія даних.

Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту
податківцем персональної інформації. Затримали зловмисника
у Бердичеві відповідно до ст. 208
Кримінального процесуального
кодексу України під час отримання оплати від чергового клієнта.
У ході обшуків за місцем роботи
та проживання фігуранта вилучено
комп’ютерну техніку та накопичувачі із інформацією з обмеженим
доступом, які він планував продати.
Розслідування здійснюється за
ч. 1 ст. 361–2 (несанкціоновані збут
або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається
в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих
системах, комп’ютерних мережах або
на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення
затриманому про підозру та обрання
йому міри запобіжного заходу.
Документування протиправної
діяльності здійснювали співробіт-

ники УСБУ в Житомирській області
спільно зі слідчими ТУ ДБР у м.
Хмельницький під процесуальним
керівництвом Житомирської обласної прокуратури.
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РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ.
Гідний нащадок великого предка
Є. Р. Тіміряєв

Гідний нащадок
великого предка –
Артемій Дмитрович
Миклухо-Маклай.
Артемій Дмитрович Миклухо-Маклай (1908–1982) – геолог,
кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, спеціаліст у галузі стратиграфії, технотроніки
та магнетизму. Вніс значний
внесок у наукову і практичну
розробку Воркутинського вугільного басейну. Учасник Великої
Вітчизняної війни. Заарештований 29 травня 1945 р. Згідно
з вироком ВТ 4-ої гвардійської
армії за ст. 58 –16 КК РРФСР,
ув'язнений у виправно-трудовий
табір (ВТТ) на 10 років. З 30 грудня 1954 р. до 29 листопада 1955
р. перебував на спецпоселенні.
Реабілітований у 1957 році.
Ім'я дослідника ПівденноСхідної Азії, видатного вченого Миколи Миколайовича
Мик лухо-Мак лая знайоме
майже всім. Можна сказати,
хрестоматійним стало згадування його експедиції в середині
XIX ст. у далекі від Російської
імперії Австралію, Океанію, вивчення життя і побуту папуасів
Нової Гвінеї. Великий учений
усе це зміг здійснити у відведені йому долею всього сорок
два роки. Після смерті Миколи
Миколайовича Миклухо-Маклая це, трішки незвичне на
слух, прізвище отримало друге
життя. З роду видатного вченого
вийшла плеяда й інших талановитих дослідників, що вписали свої імена в науку. Один
з них – троюрідний племінник
Миколи Миколайовича, Артемій
Дмитрович Миклухо-Маклай,
доля і наукові пошуки якого
протягом двадцяти років минулого століття були пов'язані
з Північним Уралом.
Артемій Дмитрович Мик лу хо -Ма к л а й н арод и в с я
у містечку Малин Київської
губернії 26 липня 1908 р. До
роду Миклухо-Маклаїв він належав і по лінії матері, і по лінії
батька. Його мати, Серафима
Михайлівна, була дочкою молодшого брата видатного вченого
Миколи Миклухо-Маклая – Михайла, а батько, Дмитро Сергійович, – сином старшого брата
Сергія. Такі родинні шлюби
у дворянському середовищі
були на той час не винятком.
У Гамарні діду Артемія, рідному
брату Миколи Миколайовича,
належав лісопильний завод, на
якому працювало 16 чоловік.

Микола Миколайович був єдиним із сім'ї Миклухо-Маклая,
хто дожив до приходу радянської влади. У 1928 році сім'я
Артема Дмитровича переїздить
у Ленінград, де він у 1931 році
вступає до Гірничого інституту. На вибір майбутньої професії мали вплив і дід, і батько.
Дід – Михайло Миколайович
Миклухо-Маклай – у свій час
теж закінчив Гірничий корпус,
після чого проводив геологічні
дослідження на Півночі Європейської частини Росії і в районі
Овруцького кряжу на Поліссі.
Зібрані матеріали пізніше використовувалися при складанні
першої геологічної карти Європейської частини Росії. Геологами стали і старший онук
Артемій, і молодший Андрій.
Спочатку в Артема все складалося благополучно. Він вступає до аспірантури, працює на
кафедрі геології Ленінградського
державного університету, захищає дисертацію, стає доцентом,
одружується на Вірі Дмитрівні
Чехович. Перед початком війни
відправляється на Далекий Схід,
де проводить геологічні роботи.
З геологічної партії відразу ж
після оголошення війни повер-

тається у Ленінград і вже у червні 1941 року йде добровольцем
на фронт у складі народного
ополчення.
Артема Миклухо-Маклая зараховують у 5-й винищувальний
полк, який дислокується в тилу
фашистів під Псковом. У боях
це пар т иза нс ьке з'є д на н н я
втрачає багато бійців, і в кінці
вересня 1941 року командування приймає рішення перейти
лінію фронту та приєднатися
до регулярних частин. Одну
з груп виводив командир взводу
молодший лейтенант МиклухоМаклай. Дивом вдалося вийти
з оточення. Невдовзі п ісл я
виходу під Волховом 9 листопада 1941 р. підрозділ, де
перебував Артемій Дмитрович, потрапив під потужний
артилерійський обстріл, під
час якого вчений був поранений і контужений. Прийшов
до пам'яті у фашистському
полоні…
Довелося побувати в концтаборах Латвії, Литви, Німеччини,
Австрії. Німці були інформовані
про те, що перед ними – вчений,
професіонал своєї справи. Багато про що свідчило і прізвище
полоненого офіцера. У кожно-

му з таборів його викликали на допит і пропонували
співпрацювати. Але в Артема
вже давно визріло одне-єдине
рішення – за будь-яку ціну
втекти з полону. Потрапивши
у 1945 році у концтабір Блямау,
що був розташований в горах
Австрії, він вирішив здійснити
втечу. На черговому допиті геолог нарешті дав згоду написати
по пам'яті роботу з геології та
корисних копалин в одному
з районів Середньої Азії. Ніяких секретів він не видавав – про
все це було написано у світовій
науковій літературі.
Паралельно з роботою у копальнях готувався до втечі. Артему Дмитровичу пощастило
роздобути місцеву топографічну карту і компас. Нарешті,
у квітні 1945 року йому вдалося реалізувати задумане.
З великими труднощами він
вийшов до радянських військ
і відразу ж докладно розповів
про свої пригоди. У контррозвідувальному відділі «СМЕРШ»
4-ої гвардійської армії на нього
чекав «щирий прийом». Після
декількох тижнів допитів йому
пред'явили абсурдне звинувачення в тому, що, перебуваючи
в полоні на території Німеччини, він став агентом німецької
розвідки, займався шпигунством на користь фашистської
Німеччини проти СРСР та як
інженер-геолог збирав відомості про корисні копалини
і геологічні роботи в Приташкентському районі, передаючи
їх німцям.
9 липня 1945 р. Військовий
трибунал 4-ої гвардійської армії визнав провину Артемія
Дмитровича Миклухо-Маклая
за ст. 58–16 КК РРФСР доведеною і, за обставинами справи,
вважаючи недоцільним застосування до підсудного вищої
міри покарання, засудив його
до ув'язнення у ВТТ на 10 років
з поразкою у правах на 5 років
та конфіскацією всього майна.
Для відбуття покарання
Артемій Дмитрович був відправлений етапом у Воркутинський табір НКВС. У цьому таборі він перебував до
закінчення терміну, а потім
йог о ви корис т ову ва л и я к
спеціаліста в «Печорвуглегеології».
30 грудня 1954 року Артем
Дмитрович мав бути звільнений. Під новий 1955 рік його чекав непередбачуваний сюрприз.
Замість реального звільнення
його поставили на облік як
спецпоселенця. У коменданта
спецкомендатури № 67 перебувала копія документа з грифом
«СЕКРЕТНО» на ім'я міністра

внутрішніх справ Комі АРСР:
«В соответствии с приказом
МВД СССР № 00898 от 8 октября 1953 года направляется
для содержания и отбывания
наказани я в Ворк у тинском
лагере МВД особо опасный
преступник Миклухо-Маклай
Артем Дмитриевич, 1906 г(ода)
р(ождения), уроженец г. Малин
Киевской области, осуждённый
9 июля 1945 года Военным трибуналом 4-й гвардейской армии
за принадлежность к немецким
разведывательным органам по
ст. 58–16 УК РСФСР к 10 годам
лишения свободы с поражением
в правах на 5 лет». У цій спецкомендатурі Артемій Дмитрович
перебував на обліку одинадцять
місяців. Незважаючи на те, що
він був непересічним спеціалістом у галузі петрографії, йому,
з огляду на «Положення про
спецкомендатури», не давали
дозволу на експедиційні роботи. Артемій Дмитрович у цей
час займався в основному описом під мікроскопом шліфів
і зразків гірських порід, що
привозилися іншими геологами. В подальшому результати
петрографічних досліджень
Арт ема Дми т рови ча с та ли
складовою частиною багатьох
фондових звітів. Архівно-слідча
справа на спецпоселенця була
закрита 29 листопада 1955 р.
За словами журналісткидослідниці М. М. Крочик, після звільнення він залишився
у Воркуті, поїхав у поле рядовим
геологом. Протягом наступних
десяти років він об'їздив обширні райони Полярного і Приполярного Уралу, спочатку як старший геолог, потім як начальник
геологічних партій. У цих експедиціях ним було виявлено,
вивчено і узагальнено чимало
секретних матеріалів, що стосуються геологічної структури цих
територій. Неабияке значення
набули його дослідження про
петрографічні центри обледеніння. До 1972 року Артемій Миклухо-Маклай прокладав нові
маршрути на Півночі. Тут він
пройшов тисячі кілометрів. І хоч
політичної реабілітації вчений
домігся ще у 1957 році, лише на
схилі віку він зміг повернутися
в Ленінград.
Талановита людина з трагічною долею, гідний нащадок великого пред ка, наш
земляк Артемій Дмитрович
Мик лухо-Мак лай пішов із
життя у 1982 році. Матеріали його справи зберігаються
в Архіві УМВС у Житомирській області, Архіві УСБУ
у Житомирській області та
Державному архіві Житомирської області.
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ЯК НІКОЛИ НЕ ХВОРІТИ:
про імунітет простою мовою
Як працює імунітет, чому восени починається сплеск вірусних
захворювань, як підтримати організм дорослим і дітям? Розповідаємо з посиланням на «Vogue.ua».

Крім вірусів і бактерій, захищає
від утворення й розмноження
онкологічних клітин, регулює
запальні процеси.

Як працює імунітет?

І від коронавірусу. Тут важливий момент: коли організм у балансі, перенести хворобу можна
легко або безсимптомно, а ось усі
ускладнені ситуації виникають
якраз через гіперактивації імунної
системи й цитокіновий шторм,
якого зазнають люди з дефіцитом
вітамінів (Д3, Е, фолієвої кислоти),
мікроелементів (цинк, магній, селен), зайвою вагою, метаболічним
синдромом, хронічними захворюваннями.

Імунна система – це набір органів, тканин і окремих клітин, які
запрограмовані знищувати чужорідних агентів і стежити за злагодженою роботою на клітинному
й гуморальному рівні організму.
Завдання імунітету в тому, щоб
розпізнати й знищити будь-який
чужорідний білок (віруси та бактерії), який потрапляє в кров, а також
регулярно відстежувати збої в роботі клітин організму й знищувати їх
у разі негараздів (немічні клітини,
ракові клітини). Імунні органи – це
кістковий мозок, тимус, селезінка,
лімфатичні колектори, імунні
клітини (лейкоцити, лімфоцити,
фагоцити) і ще кілька різновидів
клітин, які поєднують функції.
Імунітет буває двох різновидів:
вроджений і набутий. Характеристика вродженого – базова наявність антитіл, яка характеризує
людину як вид і дає змогу не хворіти на певні захворювання – наприклад, на ті, які переносять
хатні тварини. Він передається
у спадок і є основою розвитку набутого імунітету. Шкіра, слизові,
лімфатичні судини й кров – це
бар’єри, де імунні клітини зустрічаються з вірусами й бактеріями,
дають їм бій і намагаються не пропустити всередину.
Набутий імунітет – це пам’ять
організму про всі контакти за все
життя. Іноді вона буває короткочасною: тоді імунітет «забувається»
і виробляється заново в разі повторного контакту, а іноді – вічна, і повторне зараження низкою патогенів
неможливе. Така реакція залежить

А від коронавірусу?

від збудників. Пам’ять до великої
кількості мікробів можна придбати штучно – шляхом вакцинації,
що часто знижує рівень небезпеки
хвороби або зовсім її усуває.
Останнім часом часто трапляється інформація про те, що діти,
які ростуть із собаками й котами,
їдять полуницю з грядки і яблука
із землі – стійкіші проти хвороб/
алергій, ніж діти зі стерильного
середовища. Чим пояснюється
феномен?
Ми пережили етап розвитку
медицини, який всім нав’язував
стерильність і гіперопіку. А сьогодні доведено: більша кількість
контактів з патогенами в ранньому
віці розвиває стійкість організму.
За умови здорового організму
сформувати адекватну імунну
реакцію можна тільки через досвід імунних клітин. А діти, які виросли в стерильному середовищі,
приречені рано чи пізно зустрітися з патогенами, які шквалом викличуть гіперстимуляцію імунної

системи – це і часті ГРВІ, і тяжкий
перебіг хвороб, алергії, і ризики
онкологічних захворювань.

Застуди – це добре чи
погано? Це тренування для
імунітету чи, навпаки, робота
на виснаження для нього?
Тренований імунітет не допустить частих застуд. А постійні
захворювання й нездужання – вже
вагомий привід звернутися до лікаря й оцінити стан свого організму, метаболізму й можливого дефіциту вітамінів і мікроелементів.

Які є розумні й правильні
заходи, щоб зміцнити
імунітет?
1. Ніхто не скасовував базовий
ЗСЖ: харчування, фізична активність, повноцінний сон, керування
стресами;
2. Обов’язкові профілактичні
огляди й діагностика. Іноді ми

навіть не помічаємо, як звикли
до пригніченого стану, а пирхота в горлі чи нежить – звичайна
реакція на переохолодження.
А річ може бути в банальному
браку вітамінів і мікроелементів.
Корекція дефіцитів, поліпшення
метаболізму й функцій самоочищення організму часто можна
виправити вживанням вітамінів
і мінералів, антиоксидантів і амінокислот;
3. Біопрепарати – наприклад,
плацентарний екстракт. Завдяки
високому вмісту активних речовин у максимально біодоступній
формі він стимулює метаболізм,
а цитокіни забезпечують адекватну імунну відповідь.

Імунітет захищає
не тільки від застуд
і вірусів? А від чого ще?
Імунітет відіграє величезну
роль у гомеостазі – рівновазі й
балансі всіх процесів в організмі.

Що корисно робити
для імунітету?
Загартовуватися, тренуватися, повноцінно й збалансовано
харчуватися. А ще корисно не
уникати щорічних профілактичних оглядів і завчасу запобігати
появі хронічних і вікових хвороб.
Адже від перших дзвіночків до
симптоматики часто проходить
і 3, і 5 років.
Вітамін С – потужний антиоксидант, який допомагає роботі
макрофагів, клітин, які борються
з бактеріями й токсинами. Корисний чай з калиною, журавлиною,
лимоном, імбиром; йогурти та
кисломолочні продукти. Варто додати до раціону цілозернові каші,
багаті на селен і цинк; яловичину,
джерело білка, заліза, селену й
цинку; жирну морську рибу (лосось, оселедець, скумбрія); морепродукти; оливкову олію, а також
часник, цибулю й ферментовані
продукти. І звісно, не треба забувати про вітамінні домішки, що
стимулюють захист імунітету.

Будьте обережні: куріння та COVID‑19
Дощі та похолодання – настав
час щорічної хвилі сезонних захворювань, що триватиме тепер
до весни. А з урахуванням того,
що в нас вірує ще одна хвиля захворюваності – на COVID‑19, то
варто з подвійною увагою ставитись до свого здоров’я та факторів
ризику, що можуть підвищити
шанс захворіти та стати причиною
важких ускладнень.
Одним з таких вагомих факторів є куріння. Сьогодні існує достатньо переконливих доказів того,
що між курінням та COVID‑19 є
зв’язок. Зокрема, доведено, що
порівняно з некурцями, курці
мають більше шансів інфікуватися COVID‑19 та вищий ризик

розвитку ускладнень і смерті від
вірусу Причому це стосується як
тих, хто курить звичайні сигарети,
так і користувачів кальянів, систем
для нагрівання тютюну та електронних сигарет. Будь-який із цих
пристроїв має негативний вплив
на організм та послаблює імунітет.
Наприклад, одне з останніх
досліджень, проведених у США,
свідчить про те, що підлітки, які
регулярно курять електронні сигарети, значно частіше хворіють
на COVID‑19 та мають важчий
перебіг хвороби, порівняно з однолітками, які не курять.
Не варто забувати, що куріння є одним із основних факторів
ризику розвитку неінфекційних

захворювань, які є причиною 84%
смертей в Україні. За даними Центру громадського здоров’я, серед
померлих від COVID‑19 переважають люди старшого віку (75% старші 60 років), і переважна більшість
з них мали хронічні захворювання.
Оскільки кількість нових випадків COVID‑19 почала стрімко
зростати, все більшої актуальності
набувають заходи профілактики –
фізична дистанція, маски, чисті
руки. Разом з тим курцям варто
пропонувати ще один превентивний метод – кинути курити. Допомогти у цьому може професійний
веб-сайт www.stopsmoking.org.ua.
Підготовлено К. Римаренко
ЦГЗ МОЗ України
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ
ПРЕСУВАЛЬНИК-ВУЛКАНІЗАТОРНИК, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 10
000 ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З ГУМОВИХ
СУМІШЕЙ НА ГІДРАВЛІЧНИХ
ПРЕСАХ, ВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ
ПРЕСУВАННЯ. ДОСВІД РОБОТИ
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. НАДАЄМО
0674011396
• ВОДІЙ КАТ. Д ПОТРІБНО ДЛЯ РОБОТИ НА МАРШРУТИ М.КИЄВА. РЕМОНТ І ЗАПРАВКА, ЖИТЛО. ДОХІД
ВІД 1300 ГРН. / ДЕНЬ. 0665215397
• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГРАФІК
РОБОТИ - ПН-ПТ, З 08.00 ДО 17.00
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ. 0678804116
• ДВІРНИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ
РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГРАФІК РОБОТИ
- ПН-ПТ, З 08.00 ДО 17.00 ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
СПІВБЕСІДИ. 0678804116

• ДОГЛЯД ЗА ПАРКАМИ: ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ, ЛИСТЯ, ДОГЛЯД
КВІТНИКІВ, СТРИЖКА КУЩІВ, КОСОВИЦЯ ГАЗОНІВ, РОЗПИЛ ПОВАЛЕНИХ ДЕРЕВ, НАВАНТАЖЕННЯ
ХМИЗУ, САДІННЯ ДЕРЕВ, РОСЛИН.
ПН-ПТ 7-15. СБ 7-11. МІСЦЕ В ГУРТОЖИТКУ. ОФІЦ.ПР. СОЦ/П. З/П
9-11ТИС.ГРН. ОДЕСА. 0661409912
ЗБИРАЛЬНИКИ ПЕЧЕРИЦЬ НА
ПІДПРИЄМСТВО М. ФАСТІВ. З/П
10000-17000 ГРН. НАВЧАННЯ ТА
ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНО
0674677604
• МАСТЕРА И ПОМОЩНИКИ
(ШТУКАТУРЫ, ПЛИТОЧНИКИ) ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. РАБОТА В Г. КОРОСТЫШЕВ.
КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА ДО
РАБОТЫ И ОБРАТНО ДЛЯ РАБОТНИКОВ С Г. ЖИТОМИР И ОБЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
0685091332,0959169474

• Охоронці в м.Київ. Вахта
30/15, 20/10, 15/15. З/п 9000

2. НЕРУХОМІСТЬ

грн.Старші зміни, з/п 500 грн/

2.9. Продам Частина будинку

день. Харчування, проживан-

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

ня за рахунок підприємства.
Консультації з працевлаштування надаються цілодобово.
0734069918,0952858119

•СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК С
ОПЫТОМ РАБОТЫ НА МОЛОЧНОМ
ОБОРУДОВАНИИ. ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЕ. ГРАФИК РАБОТЫ С
ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С
08.00 ДО 17.00 0678804116

2.14. Продам Комерційна
ПРОДАЄТЬСЯ БУДІВЛЯ В С.ІВАНІВКА,
ВУЛ. ВЕРХНЯ, 14. БУДІВЛЯ КПП - 217,7
КВ.М 067-44-74-046
• Продається магазин в с. Леонівка, Житомирського району
по вул. Миру, 37-А. 0971863299
• Продається магазин в с. Ліщин, Житомирського району по
вул. Рад, 21-Б. 0971863299
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Зем. діл. пл. 0,2500 га, КН: 1820982001:01:002:0201, за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка, 76. Дата торгів: 28.10.2020
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №445427;
2. Будинок, з/п 229,00 кв.м, житл. пл. 70,87 кв.м, за адресою: Житомирська
обл., м. Новоград-Волинський, 3-й пров. Гетьмана Сагайдачного 2-А. Дата торгів:
28.10.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №445477.
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Бізнес

Середа, 7 жовтня 2020

Середа, 6 лютого 2019

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Замовник: Комунальне підприємство «Житомирська обласна філармонія
ім..С. Ріхтера»
Поштова і електронна адреса: м. Житомир, вул. Пушкінська, 26.
Місце знаходження майданчика (траси) будівництва: м. Житомир, вул..
Пушкінська, 26.
Характеристика діяльності (об’єкта): Ремонтно-реставраційні роботи
з пристосуванням під сучасні потреби частини приміщень будівлі Житомирської
обласної філармонії ім. С. Ріхтера, пам’ятки архітектури історії місцевого значення
(будівля міського театру, охоронний договір № 3946-Жт) по вул. Пушкінській, 26 в м.
Житомирі. Об’єкт не матиме негативного впливу на атмосферне повітря, грунт, воду.
Технічні і технологічні дані: Ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням під сучасні потреби частини приміщень будівлі Житомирської обласної
філармонії ім. С. Ріхтера.
Соціально-економічна необхідність планової діяльності: Ремонтнореставраційні роботи, частини приміщень будівлі.
Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
• Земельних (площа земель, які вилучаються у тимчасове і постійне користування, вид користування): додаткового вилучення земельних ділянок під буд майданчики не потрібно; сировинних (види, обсяги, місце знаходження і видобування,
джерела одержання): використання місцевих матеріалів, які при виробничому
контролі перевіряються відповідності їх вимогам ДСТУ і стандартів, паспортів,
сертифікатів.
• Водних (обсяги, потрібна якість, джерела водозабезпеченн): підключення до
міських мереж міста.
• Енергетичних (паливо, електроенергія): електроенергія, газ.
• Трудових: згідно штатного розпису.
Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): доставка
будматеріалів та конструкцій автомобільним транспортом. Потреба в механізмах
та буд транспорті відсутня.
Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: граТОВ «Невирівський лабрадорит», (юр.адреса: 12122, Житомирська обл., Хорошівничнодопустимі викиди в межах нормативів.
ський район, с. Рижани, вул. Кутузова, будинок 55, код ЄДРПОУ 38580872), інформує
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захисти території за вапро отримання висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з розріантами: захист земельної ділянки забезпечується раціональним рішенням
робки (продовженні розробки) та подальшої рекультивації Аннівського родовища
генерального плану, організації рельєфу і благоустрою.
лабрадориту та рішення про провадження планованої діяльності у Хорошівському
Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації)
районі Житомирської області.
на навколишнє середовище:
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлянням екології та при• Клімат і мікроклімат – відсутні; повітряне – в межах нормативного;
родних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 01.02.2019р. за №
• Водне – відсутні;
438/1-3/4-4-4133. Офіційне опублікування відбулося 01.02.2019 року в Єдиному реєстрі
• Грунт – відсутні;
з оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікальний реєстраційний
• Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні;
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному
• Навколишнє соціальне середовище (населення) – негативного впливу на сореєстрі з оцінки впливу 20181031856.
ціальне середовище проектом діяльність не матиме;
• Навколишнє техногенне середовище – відсутні.
Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації,
знешкодження або безпечного захоронення побутові відходи передаються на
захоронення згідно укладених договорів з комунальними оргіназаціями міста.
Участь громадськості – відгуки по даним намірам – КП «Житомирська
обласна філармонія ім. С. Ріхтера», тел.:37–41–54.

Бізнес

ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

С\Г техніка, магазин
та запчастини.
•3.5.
Продається
в с.
Продам
Лука, Житомирського району
по
вул. Генерала Вахнюка
, 21•
АГРОЗАПЧАСТИНИ
ДО ОБПРИСКУА. 0971863299
ВАЧІВ,
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР.
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР.
• Продається
магазин в КОс.
КОМБАЙНІВ,
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК,
Лука, ШИНИ,
Житомирського
району
ПАЧОК;
КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA.
(099)2012978,
(067)6713553,
по вул.
Генерала Вахнюка
, 21(063)9628236
Б. 0971863299
• Ємність металева 7м3 з поливомийної
ПРОДАЄТЬСЯ
ПРИМІЩЕННЯ
ЗА
машини
нового зразка,
товарний вигляд.
(050)6146423
АДРЕСОЮ С.ІВАНІВКА, ВУЛ.ВЕРХ-

НЯ, 14. БУДІВЛЯ АДМІНІСТРАТИВ-

• Запчастини до китайських мінітракторів
НОГО Донг
ПРИМІЩЕННЯ
166 КВ.М,
Фотон,
Фенг Сінтай, -Джинма,
ДТЗ
БУДІВЛЯ
НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ
та
інші. www.agrozone.com.ua
. (050)181
1180;(097)1811011;(093)0881880.
- 255,5 КВ.М, БУДІВЛІ БОКСИ - 310

КВ.М 067-44-74-046

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МА2.16. Здам в оренду
РОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
•ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.
(097)4742211;(097)4742272.

КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬ-

•НЕ
Причепи
(самоскидні), 3ПТСТБ. тракторні
Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
12, 2ПТС-5, 2ПТС-4, ГКБ-817, зняті з
0977228822,0665711000
обліку, товарний вигляд. (050)6146423.
(096)3507337

• П Е С О К , Щ Е Б Е Н Ь , О Т С Е В , РА •ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ.
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ,
0677905739,447067

В Ц Е Н Т Р І М І С ТА , 2 5 0 Г Р Н /
ДОБА.
ВИПИСУЮбудівельний.
ДОКУМЕНТИ.
4.3. Інструмент
0665711000,0977228822
Продам

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

3. АВТО

3.3. Автомобілі. Куплю
4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали.
Продам
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ
БУДЬ-

•ЯКИХ
Продам
пиломатеріали:
дошка пола,
МАРОК,
В БУДЬ-ЯКОМУ
строгана
в
шпунт,
столярна
дошка (обСТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТрізна, не обрізна різних розмірів, балки,
НЕНІ,монтажна
ПРОБЛЕМНІ.
ДОРОГО.
крокви,
рейка, дошки
обрішот0976484669,0635852350
ки,
штахетні, дерев`яні відходи з пилорами) з доставкою на дом. 0673911769

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА
4.25. Буріння свердловин,
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОколодязі. Послуги
В И Я Х , В КО Р О Т К И Е С Р О КИ.
ВОЗМОЖНА
ПОКУПКА
ПП ФОНТАН:
БУРІННЯ, РЕМОНТ,
ТАМПОКРЕДИТНЫХ,
ПРОБЛЕМНЫХ,
НАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ
НАСОСНОГОДТП
ОБЛАДНАННЯ.
0677855628,
ПОСЛЕ
АВТОМОБИЛЕЙ.
0677723483
0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ
4.39. Опалювальне

Інформація щодо отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ПП «ТД «БЕТОН» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних
ресурсів Житомирської облдержадміністрації.
3.5.
С\Г техніка, та запчастини. ПРЕС-ПІДБИРАЧІ,
КОМБАЙНИ
Адреса юридична: 10029, Житомирська
обл., м. Житомир, Проспект
Незалежності, 55-б;Продам
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИФактичне розташування родовища: 10029, Житомирська обл., м.Житомир,
РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ
вул. Малинська,10.
МОЖЛИВА
Основний
вид
діяльності
–
виробництво
бетонних
розчинів,ДОСТАВКА,
готових для
•використання.
ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/ ТА ІН.,
ЧАСТКОВЕ
КРЕДИТУВАННЯ. (0
Основні джерела
утворення
забруднюючих
речовин: склади сировини, стрічкоАВТОБУСІВ
ТА
МІНІВЕНІВ
У
НАЯВ50)9242613,(050)5158585,(067
вий конвеєр, цементні силоса, дизельгенератор, болгарка, зварювальний пост, печі
обігрівуТА
типу
НОСТІ
НА«буржуйка».
ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 )9040066
Відбуваються викиди, т/рік: заліза та його сполук (у перерахунку на залізо)
- 0,0042;НОВІ
мангана
йогоГУРТОМ
сполук (у перерахунку
на манган) – 0,00063; кремнію діДНІВ),
ТА таБ/В,
ТА
оксиду- 0,00047; речовин у вигляді суспендованих частинок недиференційованих за
• Техніка
від
виробника.
складом -2,52009;
оксиду азоту
(у перерахунку
на діоксид
азоту
[NO + NO2])Сівалка
- 0,0574;
ВРОЗДРІБ,
ВІДПРАВКА
ПО УКРАЇНІ,
азоту (1) оксид (N2О) – 0,00015; сырки дыоксиду – 0,0235; оксиду вуглецю – 0,04101;
пневматична УПС-8(6),СУПНдіоксиду(097)1521331,(093
-38,501; метану - 0,00075; фторидів добре розчинних – 0,00024;
Євуглецю
СВІЙ СКЛАД.
фторидів погано розчинних -0,00056; фтористого водню – 0,00011.
8(6)-усилена рама, 2-контурний
Загальний річний обсяг викидів становить - 41,15011 т/рік.
)2613742,(097)7266640
Перевищення санітарно-гігієнічних показників
атмосферного
повітря
привід. якості
Культиватор
міжрядний
(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери
на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини
викидів
від джерел забруднення
КРН-5.6,
культиватор
КСО-4.0;
КОМБАЙНИ
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬПП «ТД «БЕТОН»
пропонується прийняти як нормативні.
Зауваження
та пропозиції громадськості
щодоДіскова
отримання
дозволу АГна
НІ "АННА",
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ
РІЗ- 6.0; 8.0.
борона
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади: 10014, ЖитомирНИХ
МАРОК,м. ТРАКТОРИ
Т-25,ім. С.П.
ська область,
Житомир, майдан
тел.
(0412) 48 12
12
2.1;Корольова,
2.4; 2.7;4/2,
3.1.
Сівалка
зерта до ПП «ТД
«БЕТОН».
МТЗ-82,
ПЛУГИ
ОБОРОТНІ,
Розробник
обґрунтовуючих
матеріалів
– ТОВ
«ЕКО-МБ» тел.
(0412) 46-16-60.
нова
(кап.рем)
СЗ-3.6,СЗ-5.4.
ІНША
С/Г ТЕХНІКА,
ПОЛЬЩА.

(097)4742211,(097)4742272

0677801439

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ,

• Виробництво транспортерів шнекових, стрічкових, інші від 4 000 грн./метр,
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ 0975107907, 0932929225

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

8. РІЗНЕ
8.7. Насіння, с/г продукція.
Продам

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М
ЗИЛ. 0677905739,447067
4.2. Будівельні, ремонтні
роботи. Послуги
• Укладаємо бруківку під ключ,
проектуємо, робимо лівневку,
доставляємо матеріали від
виробника. Якість гарантуємо.
0674597690

4.39. Опалювальне
обладнання. Продам

• Виробляємо, реалізуємо.
Котли промислові, потужністю
50-800 кВт для цехів, сушильних камер, теплиць, пташників, складів, магазинів, ангарів,
автомийок,СТО. Обладнання
для підприємств харчової промисловості. Модульні котельні.
0666008784,0680450764

• Продам саджанці морозостійких ківі, гранату, інжиру, хурми,
фундука. Саджанці вирощені в
контейнерах. 0997982988

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047,
0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК,
ВИДАНИЙ НА ІМ`Я ЛЕВЧУКА ІГОРЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, СЕРІЯ НВ
5867417 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ СЕРІЯ ТМ
№43951568, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я
РАДЧУКА РОМАНА АНАТОЛІЙОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ СЕРІЯ ТМ
№46009407, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я
КАСЯНЧУКА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
УТЕРЯН ВОЕННЫЙ БИЛЕТ СЕРИЯ
НК № 5869206, ВИДАН НА ИМЯ
ДИДКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСКИМ
РВК В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 ДЕКАБРЯ 1992Г. СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

6. ПОСЛУГИ
6.13. Ремонт техніки
ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93
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Поради господині

Гороскоп на тиждень 7 - 13 жовтня
ОВЕН

Недоброзичливці
намагатимуться порушити ваш спокій різними методами. Зосередьтеся
на роботі – це допоможе з усім
впоратися.

ТЕЛЕЦЬ

Присвятіть тиждень
плануванню і закінченню розпочатих проєктів. Заплануйте візит до лікаря – він буде
вдалим.

БЛИЗНЮКИ

Впоратися з перепадами настрою вам
допоможуть рідні і близькі.
На вас чекає позитив у роботі
і любовних справах.

РАК

Чекайте на грошову
винагороду у кінці тижня. Не втручайтеся у конфлікти
рідних, аби не нашкодити і їм,
і собі.

ЛЕВ

У житті все налагоджується, омріяний
стан спокою прийшов. Закохані Леви можуть сподіватися на
взаємність.

ДІВА

Ти ж ден ь п р ой де
максимально позитивно. На вихідних звільніться від
зайвого, відпочиньте і займіться
саморозвитком.

ТЕРЕЗИ

Ви наполегливо рухаєтеся до мети. Не ображайтеся, якщо хтось з рідних
висловить думку стосовно вас,
це зараз недоречно.

СКОРПІОН

Ти ж ден ь повн ий
стресів, особливо будьте обережними з колегами, не
поширюйте плітки. Подбайте
про здоров`я.

СТРІЛЕЦЬ

Не біжіть за матеріальним – втратите
щось набагато дорожче. Вихідні
проведіть на природі, у тиші
і спокої.

КОЗЕРІГ

Уві мк н іт ь р еж им
економії і нарешті подумайте про розподіл коштів.
Більше часу присвятіть другій
половинці і дітям.

ВОДОЛІЙ

Спокій вам тільки
сниться. Але ви впораєтеся з усім, що пошле доля.
Ближче до вихідних усе стихне – тоді і відпочинете.

РИБИ

Не роздувайте
з мухи с лона. Цього
тижня зірки радять утриматися
від гучних святкувань. Можливі
травми – обережніше.

Цікаві факти про орхідеї
• Деякі орхідеї можуть прожити
до 100 років.
• Ми усі знайомі з ваніллю, але
найцікавіше, що її плоди є довгими,
тонкими ліаноподібними орхідеями
Vanilla Planiflora.
• Салеп – це популярний і улюблений напій на Сході, який виготовляють з бульб орхідей.
• У Національному парку Орхідей в Сінгапурі зібрана найбільша
у світі колекція орхідей – 60 тисяч
видів і 400 різновидів рослин.
• Найбільша у світі орхідея може
вирости до 20 метрів у висоту.
• Зрізані голівки або обрізана стрі-

7
жовтня

8
жовтня

+ 13°
+ 19°
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ла орхідеї з декількома квітками стоять
у воді довше, ніж будь-які інші квіти.
• Орхідея «Розанна Стусані» мала
форму тури і була продана в США
за 4,5 тисячі доларів у 1952 році, і це
була не найдорожча орхідея в історії.
• Найдорожчою квіткою у світі
вважається орхідея «Золото Кінабалу» – рідкісний вид орхідеї, квіти
якої з'являються лише після того, як
вік рослини досягає 15 років.
• Орхідеї, на відміну від більшості квітів, не викликають алергії.
• Аромат орхідей дуже різноманітний: від ніжних ароматів з нотками
меду і ванілі до запаху тухлого м'яса.

• Деякі види орхідей живляться
маленькими комахами.
• Деякі види орхідей, що потребують запилення бджолами
і мухами, пристосувалися імітувати
практично точні копії жіночих особин цих комах і видавати аромати,
що притягають чоловічі особини.
• Деякі види орхідей можуть
жити 130 років, здебільшого вік рослини – 20 років.
• Орхідеї широко використовуються у традиційній східній медицині, парфумерії і приготуванні спецій.
• Насіння орхідей – найдрібніше
з усіх у світі.

четвер
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Обираємо низ:
наймодніші штани
осінь-зима 2020/2021
Осінньо-зимовий сезон уже
розпочато, і час задуматися про
придбання нових штанів або
хоча б просто придивитися до
трендових моделей прийдешнього сезону. «Vogue.ua» зібрав
наймодніші штани в колекціях брендів сезону осінь-зима
2020/2021.

Штани-банани

Наймодніший силует slouchy
плавно перекочував з літнього
гардероба в осінній, набираючи дедалі більшої популярності.
Дизайнери почали пропонувати
як моделі з деніму, так і штани
з бавовни, шкіри або парчі. Відмітні ознаки модних штанів
slouchy такі: висока посадка,
додатковий об’єм у стегнах,
який часто досягається завдяки
кільком зборочкам, а також звужений низ і вузька талія.

як з білосніжними бавовняними
блузами, так і з напівпрозорими
фактурами.

Шкіра

1970-ті

Шкіряні штани вже не один
сезон очолюють рейтинг наймодніших трендів. Цієї осені
дизайнери пропонують, крім
базових чорних варіантів, придбати кольорові штани зі шкіри.

Штани-палацо

Крім утилітарних штанів на
щодень, цієї осені не обійтися без
жіночних і елегантних палацо,
які свого часу популяризувала
ікона стилю 1930-х Марлен Дітріх. Вільні й шурхотливі штанипалацо візуально подовжують
силует і роблять фігуру привабливішою. Найчастіше їх шиють
з легких і струмливих тканин.

Класика

Класичні штани прямого
крою з року в рік з’являються
в колекціях брендів. Цей елегантний фасон вже перевірений
роками й не дивує дівчат. Найчастіше дизайнери пропонують
носити класичні штани в парі із
жакетом – у такому образі можна
вирушити хоч на ділову зустріч,
хоч на вечірку, якщо стилізувати
костюм ефектними прикрасами.

Оксамит

Для врочистих заходів цієї
осені дизайнери пропонують
придбати штани із чорного оксамиту. Ошатний і приємний до
тіла матеріал легко подружити

Стилістичний тренд на
штани кльош, який набрав
особливої популярності у 1970
роки, цієї осені залишився
в колекціях брендів. Елегантні
штани з високою посадкою й
злегка розкльошені донизу від
коліна прикрасили модні подіуми в усьому світі.

Блискучі фактури

Схоже, що після тривалого
локдауну, дизайнери дійсно
скучили за вечірками. У колекціях осінь-зима 2020/2021 багато
уваги надано саме блискучим
фактурам і тканинам. Зокрема,
крім атласних і оксамитових
штанів, бренди зосередилися
й на інших ошатних матеріалах.

Карта

Буржуазна естетика в новому сезоні осінь-зима 2020/2021 –
один з головних трендів на модних подіумах. Щоб швидко
опанувати цей стиль, досить
придбати штани в карту й переглянути вінтажні образи Катрін
Деньов у 1960-х.

Шовк

Попри те, що шовк здавна
вважають літнім матеріалом,
дизайнери вирішили поекспериментувати. І на світ з’явилися
всілякі штани із шовку в осінньо-зимових колекціях брендів.
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СІМЕЙКА БІГФУТІВ
Жанр: мультфільм

Історія незвичайної сімейки,
голова якої – справжній Бігфут. Його син підліток розуміє
мову тварин та птахів. Одного
разу світ опиняється на порозі справжньої катастрофи.
Щоб врятувати його, родина
повинна згуртуватися, а на
допомогу їм прийдуть лісові
мешканці.

КЛАУСТРОФОБИ:
НОВИЙ РІВЕНЬ
Жанр: трилер, жахи

Популярний американський
блогер подорожує зі своїми друзями, щоб створити новий контент для свого успішного VLOG.
Завжди розширюючи межі та
задовольняє вимоги аудиторії,
вони потрапляють у холодний
світ таємничості, надмірності
та небезпеки.

Житомирський академічний обласний театр ляльок

ВІЙНА З ДІДУСЕМ
Жанр: комедія

Пітер дуже любить свого дідуся
Джека, вони завжди були дуже близькі.
Але зовсім недавно старий овдовів, і
тому переїжджає до своїх дітей і збирається зайняти кімнату хлопчика.
Пітеру явно не подобається перспектива спати на брудному горищі. Хоч
хлопчик і любить свого дідуся, але
кімната йому дорожча. За допомогою
своїх друзів Пітер придумує підступні речі, щоб змусити малорухливого
старого віддати кімнату назад. Але
дід не з боязкого десятку і ще багато
чого може. Війна за кімнату почалася!.

ТАРАС. ПОВЕРНЕННЯ
Жанр: історія, екшн

Масштабна історія про останні
місяці заслання Тараса Шевченка в російській царській армії, що
окупувала в середині ХІХ ст. казахські степи. Поет отримує звістку
від друзів про помилування його
царем Олександром II. Однак військове керівництво Новопетрівського форту не поспішає повідомляти про це Тараса, й не видає
наказ про звільнення. Більше того,
до форту прибуває таємний агент
з Петербурга…

(0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

kinoukraina.zt.ua

"Микита Кожум'яка"
10.10 об 11.00 та 13.00

"Півтори жмені"
11.10 о 12.00 та 14.00

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

