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На Житомирщині люди перекривали 
трасу Київ — Чоп, вимагаючи 
повернення вкрадених паїв с. 10

Житомирська лікарня № 2  
все ж отримала статус  
опорної с. 5

При нестачі коштів на спорт начальниця 
управління на 150 тисяч замовляє онлайн-
трансляції у спільника свого чоловіка. 

БЕЗ ГРОШЕЙ,  
АЛЕ З ТРАНСЛЯЦІЯМИ:  

сімейні тендери  
управління молоді

с. 12
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Опитування

Житомиряни про 
День вишиванки: 
опитування

Валерія Наумова

20 травня вся Укра-
їна святкувала День 
вишиванки. 

Вишиванка – унікальний тра-
диційний одяг українців, в якому 
закладена сила та могутність по-
колінь. Вишиванка є оберегом та 
захистом, окрім цього – це кра-
сивий елемент одягу, створений з 
натуральної тканини з унікальною 
вишивкою. Кожна вишивка має 
свій глибокий сенс і мету.

Житомиряни про День виши-
ванки в опитуванні «20 хвилин 
Житомир».

«Для мене вишиванка – такий 
ніжний, особливий одяг. Завжди, 
коли одягаю її, відчуття такі при-
ємні. Це красиве свято, і мені дуже 
подобається, коли вулицями зу-
стрічаю різні покоління у вишиван-

ці. Ми всі такі різні, але вишиванка 
нас поєднує», – каже Маргарита, 
39 років.

«У мене є одна класична, біла з 
вишивкою, а нещодавно я замовила 
собі вишиванку гірчичного кольору 
з вишивкою – це надзвичайно гарно. 
Ще ось ця сукня-вишиванка, її я 
одягаю не лише на свята, а і взагалі 
на щодень. Це наш традиційний 
одяг, раніше тільки так і ходили», 
– ділиться Ірина, 27 років.

«Я взагалі не люблю сорочки, але 
вишиванка у мене є, і от вона мені 
подобається. Якщо якісь офіційні 
заходи, то замість звичайної со-
рочки одягаю її. Вона зручніша», – 
пояснює Влад, 19 років.

«У мене немає вишиванки, але 
мені подобається атмосфера цьо-
го свята, і кожна вишиванка така 
особлива і неповторна», – ділиться 
Марія, 21 років.

«Так! Це наше свято! Це наша 
вишиванка! Слава Україні!» – ви-
гукує Максим, 25 років.

З 28 травня  
у Житомирі проводитимуть  
«Музичні вечори  
на Михайлівській»

Світлана Цимбалюк

З 28 травня по 25 
вересня щоп'ятниці 
та щосуботи о 18:00 
на головній пішохід-
ній вулиці міста буде 
проходити мистець-
кий захід «Музичні 
вечори на Михайлів-
ській».

Таке рішення підтримали 
члени виконавчого комітету на 
черговому засіданні, яке відбу-
лось 19 травня. 

Як зазначила начальниця 
управління культури Жи-
томирської міськради Ілона 
Колодій, у разі погіршення 
епідемічної ситуації вечори 
проводитимуть на балконах 
Житомирської міської ради, 
музичної школи імені Б. М. Лято-
шинського та будинку Трибеля. 
Анонси про виступи колективів 
будуть розміщуватись на сайті 
Житомирської міськради та у 
соцмережах. 

«Цей проєкт рішення перед-
бачає щоп'ятниці та щосуботи 
о 18:00 з 28 травня по 25 вересня 
проведення музичних вечорів на 
вулиці Михайлівській. Ці вечори 
будуть організовані за участю 
творчих колективів музичних 
шкіл міста, колективів Пала-
цу культури та аматорських 
колективів. Ми також запро-
шуємо колективи міста до 
співпраці. 

Захід не передбачає великого 
скупчення людей, він буде про-

ходити на вулиці Михайлівській 
та з дотриманням карантин-
них обмежень. Однак за умов 
погіршення епідситуації ми пе-
ренесемо захід на балкони при-
міщення міської ради, музичної 
школи ім. Бориса Лятошинсько-
го та будинку Трибеля. Інфор-
мація про виступ колективів 
щотижнево буде анонсована на 
офіційному сайті міської ради 
та на сторінках соціальних 
мереж», – наголосила Ілона 
Колодій.

Житомирян запрошують на 
«Велодень-2021»

Світлана Цимбалюк

У Житомирі 29 травня про-
йде спортивний захід «Вело-
день-2021». 

Про це говорили на черговому засідан-
ні виконавчого комітету Житомирської 
міської ради, яке відбулося 19 травня. 

Як зазначила начальниця  управлін-
ня  у справах сім'ї, молоді та спорту 
Житомирської міської ради Ірина 
Ковальчук, цьогоріч зміниться маршрут 
велопробігу через ремонтні роботи, але 
не суттєво.

«Прошу погодити рішення про спор-
тивний захід "Велодень-2021", який ми 
плануємо провести 29 травня на майдані 

Соборному. Просимо встановити пости 
патрульної поліції на перехрестях згідно 
з додатком. У зв'язку з ремонтними робо-
тами ми не суттєво змінили маршрут. 
Хочу наголосити, що цього року це буде 15-й 
велодень», – зазначила Ірина Ковальчук. 

Велопробіг розпочнеться 
з вул. Київської та проляга-
тиме через майдан Привок-
зальний – вул. Вокзальну – 
вул. Вітрука – вул. Шевченка 
– вул. Велику Бердичівську. 
Фінішною точкою стане май-
дан Соборний.

За вказаним маршрутом 
буде перекритий рух з 10:00 
до 14:00.
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Житлові субсидії-2021: 
які зміни чекають на житомирян

Світлана Цимбалюк

Під час чергового засідан-
ня 19 травня уряд прийняв 
рішення щодо змін, які стосу-
ються призначення житлових 
субсидій.

Згідно з постановою Кабінету Міні-
стрів субсидію зможуть отримати понад 
2,5 млн домогосподарств автоматично, 
без особистого звернення. І тільки 15% 
громадян мають подати оновлену заяву 
та декларацію – це близько 460 тис. до-
могосподарств.

Які зміни передбачені
Рішенням уряду сума коштів на де-

позитному рахунку особи може бути 
збільшена до 100 тис. грн. У тому разі, 
якщо буде перевищено ліміт, громадяни 
втрачають право на отримання житлової 
субсидії. Окрім того, відтепер не будуть 
враховуватись житлові приміщення, які 
перебувають у спільній частковій або 
сумісній власності, а також ті, які роз-
тпшовані в сільській місцевості.

Домогосподарствам, які відповідають 
змінам і до яких немає зауважень, перед-
бачено автоматичне перепризначення суб-
сидії. Рішення прийматиметься органами 
соціального захисту на підставі інформації 
Мінфіну за результатами перевірки щодо 

одержувачів житлових субсидій: наявність 
у власності житлових приміщень, тран-
спортних засобів, депозитних рахунків 
та іншої власності.

Однак автоматичне перепризначен-
ня на наступний опалювальний сезон не 
буде стосуватися домогосподарств, яким 
житлова субсидія надавалася у грошовій 
безготівковій формі. Зокрема, якщо вона 
була призначена за фактичним місцем 
проживання осіб: мова йде про оренда-
рів житлових приміщень та внутрішньо 
переміщених осіб. Також це стосується 
ситуації, якщо субсидія була призначена 
без урахування окремих осіб з числа за-

реєстрованих у житловому приміщенні, 
які не проживають за місцем реєстрації. 
Щоб вирішити це питання, необхідно 
оновити відомості щодо непроживання 
окремих осіб за місцем реєстрації.

Як можна оформити субсидію
У Мінсоцполітиці наголошують: щоб 

не було утворення черг, документи можна 
подати протягом 5 місяців неопалюваль-
ного періоду, у травні – вересні 2021 року. 
Якщо документи будуть подані в зазна-
чений проміжок часу, все одно житлова 
субсидія буде нарахована починаючи з 
травня 2021 року.

Бланки заяви та декларації можна 
роздрукувати з офіційного вебсайту 
Мінсоцполітики https://www.msp.gov.ua/
news/16214.html  задля того, щоб їх можна 
було надати в паперовій формі особисто 
або ж надіслати поштою до відповідних 
установ.

Звернутися за оформ-
ленням субсидії можна 
за одним із вказаних 
способів:

- через уповноважених осіб 
територіальних громад (у 
тому числі старостати) та 
ЦНАПи;

- безпосередньо до структур-
них підрозділів з питань со-
ціального захисту населення 
райдержадміністрацій, вико-
навчих органів міських рад;

- заповнені бланки можна 
надіслати поштою на адресу 
органу соціального захисту 
населення;

- через електронний сервіс, 
який розміщено на офіційно-
му вебсайті Мінсоцполітики  
https://www.msp.gov.ua.

Без житла та автомобілів: що задекларували посадовці 
департаменту освіти Житомирської міської ради

Анна Сергієнко

Журналісти «20 
хвилин» продовжують 
досліджувати щорічні 
декларації посадовців, 
які вони зобов’язані 
були подати до 1 квітня.

Цього разу ми аналізували, що 
оприлюднили в своїх деклараціях 
очільник департаменту освіти Жи-
томирської міської ради та його 
заступниці.

Почнемо з нинішнього началь-
ника департаменту освіти Жито-
мирської міської ради Валентина 
Арендарчука. 

Зарплата та доходи. За осно-
вним місцем роботи у департаменті 
освіти він отримав заробітну плату 
у розмірі 348 тис. 853 грн та 1 тис. 
989 грн від викладацької діяльності 
у ЗОШ № 8. Що стосується грошо-
вих активів, посадовець задеклару-
вав 5 тис. дол. готівкою та 22 тис. 198 
грн на банківських рахунках.

Транспорт. У власності Вален-
тина Арендарчука транспортні 
засоби не значаться.

Житло та земля. У деклара-
ції посадовця не зазначене власне 
житло чи земля, а проживає він 
у квартирі площею 66,87 кв. м, де 
50% належить його дружині.

Наступною журналісти «20 
хвилин» аналізували декларацію 
першої заступниці директора депар-
таменту освіти Житомирської місь-
кої ради Світлани Ковтуненко.

Зарплата та доходи. У мину-
лому році Світлана Ковтуненко за 
основним місцем роботи у місько-
му департаменті освіти отримала 
заробітну плату у розмірі 367 тис. 
482 грн та 76 тис. 068 грн пенсії. 
Також вона отримала 200 грн від 
міської організації профспілки 
працівників освіти. Грошові акти-
ви у посадовиці не вказані.

Житло та земля. Об'єкти не-
рухомості у декларації заступниці 
відсутні, водночас її чоловік має 
квартиру площею 64,56 кв. м.

Транспорт. У сім'ї Світлани 
Ковтуненко є автомобіль Chevrolet 

Tacuma 2007 р. в., який також є 
власністю чоловіка.

Інша заступниця директора 
департаменту освіти Житомир-
ської міської ради Раїса Кошевич 
водночас займає посаду начальни-
ка відділу з питань організації та 
забезпечення освітнього процесу 
закладів освіти.

Зарплата та доходи. У мину-
лому році за основним місцем 
роботи  у департаменті освіти 
Житомирської міської ради Раїса 
Кошевич отримала заробітну пла-
ту у розмірі 326 тис. 647 грн та від 
педагогічної діяльності у ЗОШ № 
33 – 3 тис. 550 грн. Вона отримала 
пенсію у розмірі 71 тис. 843 грн 
та 200 грн від міської організації 
профспілки працівників освіти. 
Грошові активи посадовиця не 
вказує.

Житло та земля. У власності 
Раїси Кошевич об'єкти нерухомос-
ті відсутні, а у її чоловіка наявна 
квартира площею 49 кв. м.

Транспорт. Транспортні засоби 
у декларації заступниці також не 
зазначені.
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З 1 червня у Житомирі почнуть роботу 
інспектори з паркування

Світлана Цимбалюк

З 1 червня на ву-
лицях Житомира 
з'являться інспектори  
з паркування.

Інспектори займатимуться 
профілактикою правопору-
шень у сфері паркування тран-
спортних засобів на території 
міста, а також притягуватимуть 
винних осіб до відповідальності 
за порушення правил зупинки, 
стоянки та паркування тран-
спортних засобів у неналежних 
місцях.

Як зазначає заступник місь-
кого голови Олександр Шев-
чук, основне завдання інспекто-
рів з паркування полягатиме в 
тому, щоб вивільнити пішохідні 
зони міста від стихійного парку-
вання автомобілів та створити 
безпечні умови задля велопрос-
тору. Поки що будуть працювати 
5 інспекторів, за кожним з них 
буде закріплена територія, де 
вони будуть здійснювати контр-
оль. У разі зафіксованого право-
порушення водіїв чекає штраф 
від 340 до 680 грн.

«Головна м е та роботи 
інспекторів – вивільнення пі-
шохідних зон міста та безпека 
велопростору. Ми розпочинає-
мо тестовий режим з 1 червня, 
зараз інспектори проходять 
навчання. Перші дні інспекто-
ри проводитимуть превентив-
ну роботу, пояснюючи водіям 
суть порушення та адміні-
стративну відповідальність 
за нього. Нині всі інспектори 
мають сертифіковану тех-
ніку: за допомогою планшету 
фіксується порушення, це є до-
казовою базою в судах, принтер 

друкує самі повідомлення, а 
камера фіксує місце, де пере-
буває інспектор»», ‒ наголосив 
Олександр Шевчук. 

Варто зазначити, що на сайті 
міської ради у розділі «право-
порушення» водій за номером 
свого авто матиме можливість 
перевірити інформацію про 
штрафи або з'ясувати, чи його 
транспортний засіб перебуває 
на штрафмайданчику. Окрім 
того, за номером ID він може 
ознайомитись детально із фо-
тофіксацією вчиненого право-
порушення.

Житомиряни не 
в захваті від 
нововведення

Як тільки з'явилась новина 
про інспекторів з паркування, 
які невдовзі розпочнуть свою 
роботу, житомиряни зі свого 
боку поквапились висловити 
думки з цього приводу. Містяни 
згадують, що таку ініціативу вже 
намагались впровадити, однак 
вона не прижилась у Житомирі. 
Тож житомиряни переконані, що 
ефективніше було б спочатку об-
лаштувати паркомісця, а потім 
вже думати про те, як їх контр-
олювати. 

«Таке вже було. Нічого ново-
го не вигадали», ‒ зазначає Тіна 
Бережна. 

«А у них є мізки думати? Вчер-
гове хочуть набити свої кишені. Не 
бюджет міста, а кишені», ‒ пере-
конана Зоя Бойко. 

«Інспектори паркувальних 
місць, яких майже не існує. Ще б 
інспекторів доріг зробили у Жи-
томирі, яких теж немає», ‒ пише 
Наталія Комаринська.

«Увесь центр забитий маши-
нами, ні пройти, ні проїхати! Але 
ж спочатку треба організувати 

парковки з паркоматами, а потім 
перевіряти і штрафувати», ‒ вва-
жає Олена Мур.

«Ще добре було б заборонити 
парковки біля багатоповерхових 
будинків і на дитячих майданчи-
ках», ‒ переконана Ніна Вінні-
чук.

«Ще якщо б хтось відповідаль-
ність брав за авто, що перебуває 
на платній парковці, і відповідав 
перед власником у разі його по-
шкодження чи втрати, куди б не 
йшло. А то пам'ятаю я той час, 
коли не встигнеш зупинитись, а 
до тебе вже паркувальник по гроші 
біжить, а автомобілі зламували на 
тих парковках серед білого дня», ‒ 
наголошує Andrew Stepanchuk.

«Вже не знають, як поповнити 
бюджет для своїх зарплат. Дороги 
хоч полатайте, тому що немає їх 
у Житомирі», ‒ радить Анатолій 
Булат.

«У всьому світі біля торгових 
центрів парковки завжди безко-
штовні, а в Америці навіть без-
коштовні електрозаправки вже 
ставлять ‒ так приваблюють 
покупців. Орендарі сплачують 
чималу оренду торгових центрів, 
а їх навколо обкладуть платними 
стоянками. Вже навіть не сміш-
но», ‒ обурюється Олена Брух-
Турчанова.

Скандал на сесії Коростишівської міськради –  
містяни вимагають звіту міського голови

Руслан Мороз

Сесія Коростишівської місь-
кої ради 18 травня 2021 року 
почалася зі скандалу. Пред-
ставники громадськості, міс-
тяни вимагали звіту міського 
голови і закидали йому звину-
вачення у некомпетентності.

Вже задовго до початку сесії біля будівлі, 
де повинна була розпочати свою роботу 
11 сесія міської ради восьмого скликання, 
почали збиратися представники громади 
міста. Організатори заходу повідомили про 
збір підписів під колективним зверненням 
до депутатів і голови Коростишівської ОТГ 
Івана Кохана.

У цьому зверненні, зокрема, зазначалися 
основні проблеми, які, на думку організато-
рів, не вирішуються у Коростишеві роками. 

«Від імені усіх небайдужих жителів Ко-
ростишівської об'єднаної територіальної 
громади, – йдеться у заяві, –   звертаємося 
до вас як до обраних народом представни-
ків громади та безпосередньо до міського 
голови (якого жителі обрали вже на тре-

тій термін) з приводу проблемних питань 
діяльності міської ради та її виконавчих 
органів, які турбують нашу громаду:

1. Неналежний стан інфраструктури 
міста та сіл громади, перелік об'єктів якої 
визначено ст. 13 ЗУ «Про благоустрій на-
селених пунктів». 

2. Соціально-економічний розвиток 
старостинських округів.

3. Гуманітарні питання у сфері освіти, 
охорони здоров'я та соціального захисту 
населення.

4. Організація   роботи   структурних   
підрозділів   та   інших   виконавчих органів 
міської ради.

5. Відсутність належного доступу до пу-
блічної інформації та прозорості діяльності 
міської ради та її виконавчих органів.

На підставі частин 6 та 7 ст. 42 Закону 
Україну «Про місцеве самоврядування» місь-
кий голова при здійсненні наданих йому 
повноважень є підзвітним, підконтрольним 
і відповідальним перед територіальною 
громадою та не рідше одного разу на рік 

звітує про свою роботу перед територі-
альною громадою на відкритій зустрічі з 
громадянами.

Враховуючи вищевказане, територіальна 
громада відповідно до вказаного закону 
просить міського голову І. Кохана публічно 
прозвітувати про свою роботу за 2020 р. та 
перше півріччя 2021 року перед громадою 
на відкритій зустрічі з громадянами.

Шановні депутати, просимо вас як на-
родних обранців підтримати це звернення 
своїх виборців про публічне звітування 
міського голови перед громадянами через 
відкрите голосування».

Основними претензіями до роботи 
депутатського корпусу та міського го-
лови були відсутність ремонту доріг, 
слабка інфраструктура міста, незро-
зумілі рішення, які приймаються на 
сесіях міської ради.

Питання щодо розгляду депутатами 
звернення було поставлено на голосування 
сесії міськради. Після невеличкої перерви 
сесія продовжила свою роботу, але згодом 
було оголошено, що 31 травня 2021 року 
о 10.00 в сесійній залі міської ради відбу-
деться друге пленарне засідання 11-ї сесії 
міської ради восьмого скликання. Стосовно 
розгляду питань, зазначених у зверненні, 
інформації на цей час немає.
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Електронні пенсії та деградація 
альтернативної енергетики: 
чергове зібрання комісії Житомирської ОДА

Валерія Наумова

У Житомирській ОДА 
20 травня відбулася комі-
сія з питань соціально-
економічного розвитку 
регіону, інвестиційної 
діяльності, середнього 
і малого бізнесу, будів-
ництва, транспорту та 
зв’язку, у ході якої депу-
тати підтримали низку 
важливих питань.

Зокрема, обговорили програму 
розвитку дорожньої інфраструк-
тури та ремонту й утримання ав-
томобільних доріг, програму сти-
мулювання населення, програму 
підвищення енергоефективності, 
програму реформування водопро-
відно-каналізаційного господар-
ства, програму щодо забезпечення 
житлом педагогічних, медичних 
працівників, учасників АТО та чле-
нів їхніх сімей, а також програму 
розвитку індустріальних парків. 

Також пролунало декілька 
звернень. Вони стосувалися но-
вовведень щодо пенсій, зокрема 
отримання виплат на пластикові 
карти, та проблем альтернативної 
енергетики. 

Депутат Житомирської об-
ласної ради Сергій Крамаренко 
пояснив, що у зв’язку із нововведен-
нями пенсії нараховуватимуть на 
карту, а не доставлятимуть лис-
тоношою, як раніше, і це – про-

блема для села: «Кабмін прийняв 
постанови, якими кардинально змі-
нюється система доставки пенсій 
та соціальної допомоги у сільській 
місцевості. Замість листоноши, 
який щомісяця приносить пенсію в 
села, пенсіонерам видадуть картки, 
на які щомісяця надходитиме пенсія 
чи інші виплати. У мене питання: а 
що вони робитимуть з тими карт-
ками у наших українських селах? 
Де немає банкоматів, де немає 
терміналів… Це створить значні 
незручності для наших пенсіонерів. 
Тож я звертаюся до депутатів із про-
ханням об’єднатися навколо цього 
питання».

Крім цього, обговорили пи-
тання альтернативної енергетики. 
Як зазначив керівник з питань 
зв’язків з органами влади ТОВ 
«ТЕСЛА ЕНЕРГО» Олег Зарудін, 
таким товариствам необхідні по-
даткові канікули, в іншому разі роз-
виток альтернативної енергетики 
буде припинено: «Для того, щоб 
реалізувати проєкт альтернативної 
енергетики, обов’язковою умовою 
є наявність земельної ділянки. 

Після того, як скасували та уне-
можливили будівництво сонячних 
електростанцій, з 2021 року єди-
ним інструментом для того, щоб 
збудувати сонячну електростан-
цію, залишається аукціон. Проте 
такі аукціони майже не проводять. 
Останній проводили 2 роки тому».

Фахівець додає, що відсут-
ність аукціону та висока вартість 
земельних ділянок унеможлив-
люють розвиток альтернативної 
енергетики.

«Нам треба платити найвищу 
ціну за землі енергетики, а з іншого 
боку – не впроваджують інстру-
мент для того, щоб використати 
цю земельну ділянку за призначен-
ням. Ми три роки поспіль просимо 
підтримати товариства альтерна-
тивної енергетики та встановили 
податкові канікули для них. Якщо 
ми не зробимо цього, розвиток аль-
тернативної енергетики буде при-
пинено», – пояснює Олег Зарудін.

Розгляд цих питань буде 
винесено на четверту сесію 
обласної ради 8 скликання 27 
травня 2021 року.

Житомирська 
лікарня № 2  
все ж отримала 
статус опорної

Анна Сергієнко

Після довготривалого обговорення Жито-
мирська лікарня № 2 все ж отримала статус 
опорної лікарні.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці КП «Лікарня № 2 ім. В. П. 
Павлусенка». 

Таке рішення Кабінет Міністрів прийняв 17 травня, і незва-
жаючи на перешкоди, які були у цьому питанні, лікарні надано 
статус опорної.

«КП "Лікарня № 2 імені В. П. Павлусенка" Житомирської 
міської ради отримала статус опорного закладу охорони 
здоров'я! Відповідні зміни в розпорядження Кабінету Міністрів 
України було внесено 17 травня. Ми дякуємо депутатському 
корпусу теперішньої та минулої каденції, також всім небай-
дужим, хто долучився та підтримав нас на шляху до здобуття 
опорності!» – йдеться в публікації.

До переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 
округах на період до 2023 року також внесено Малинську міську 
лікарню та Олевську центральну лікарню.

З 31 травня у Житомирі запрацюють пришкільні табори
Світлана Цимбалюк

31 травня у Житомирі за-
працюють 29 пришкільних 
таборів, які будуть відвідувати 
близько 3500 дітей.

Про це в коментарі журналістам «20 
хвилин» розповіла заступниця директора 
департаменту освіти Житомирської 
міськради Світлана Ковтуненко.

У зв'язку з карантинними обмеженнями 
цьогоріч у групи набирають не більше 15 
дітей, у той час, як в минулих роках було 
по 30. Для них буде відведений індивіду-
альний клас та діятиме окремий графік 
відвідування. 

«Карантин продовжується. Щоб не по-
гіршувалась ситуація, будуть створені умови, 
які повинні забезпечити вчителі і заклад під 
час проведення пришкільного табору. Тому в 
групі буде розміщено не по 30 дітей, а по 15. 

Для них буде відведена окрема класна кімна-
та. Окрім того, що вони не будуть постійно 
перебувати у класній кімнаті, по черзі будуть 
працювати в спортивних та музичних залах. 

Відповідно буде графік харчування і всього ін-
шого», – наголошує заступниця.

Харчування у пришкільних таборах буде 
триразовим та коштуватиме 55 грн на день. 

Загалом батьки сплачуватимуть 90% від цієї 
суми, а 10% – міська рада. Однак для певних 
пільгових категорій дітей харчування буде 
безкоштовним, а деяким доведеться спла-
чувати тільки 30% від загальної вартості. 

«Безкоштовним буде харчування для 
пільгових категорій дітей: діти-сироти та 
позбавлені батьківського піклування, діти 
учасників бойових дій, діти, батьки яких за-
гинули, перебували або перебувають у районі 
проведення антитерористичної операції. 
Також це стосується внутрішньо перемі-
щених осіб, дітей з інвалідністю, малоза-
безпечених та багатодітних сімей. Але ще 
є категорія обдарованих дітей, батьки яких 
будуть сплачувати за харчування 30%, а 70% 
– міський бюджет. Сюди теж входять діти, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та ті, які перебувають на дис-
пансерному обліку.

Що стосується інших дітей, то 10% за 
них платить міська рада, 90% – батьки 
дітей. Харчування буде відбуватись тричі 
на день, його вартість становитиме 55 грн», 
– зазначає Світлана Ковтуненко.
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Понад 280 тис. грн привлас-
нено під час ремонту школи 
в Андрушівському районі 
– приватному підприємцю 
повідомлено про підозру.

Викрито зловживання з бю-
джетними коштами Управлінням 
СБУ в області спільно з окруж-
ною прокуратурою. 

За процесуального керівни-
цтва ювенального прокурора 
Бердичівської окружної проку-
ратури приватному підприємцю 
повідомлено про підозру у при-
власненні бюджетних коштів у 
великих розмірах та службовому 
підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 
366 КК України). 

За даними слідства, кримі-
нальне правопорушення скоєне 
у 2017 році, під час проведення 
за бюджетні кошти капітального 
ремонту даху та заміни вікон 
(заходи енергозбереження) у 
приміщенні однієї із загально-
освітніх шкіл Андрушівського 
району на загальну суму понад 
1,2 млн грн. 

Підрядник – приватний під-
приємець, складаючи офіційні 
документи про ремонтні роботи, 
вніс до актів недостовірні відо-
мості, завищивши обсяг вико-
наних робіт на понад 280 тис. 
грн, спричинивши селищній раді 
збитків на зазначену суму. 

Досудове розслідування про-
водить Бердичівський райвідділ 
поліції.

У Житомирі продовжується 
навчання Служби безпеки 
України, цього разу «заміну-
вали» філармонію.

В обідню пору 24 травня у 
Житомирі кілька поліцейських 
автомобілів із увімкненими 
сиренами мчали вулицею По-
кровською.

Прессофіцер патрульної 
поліції Житомирської області 
Ігор Іванюк повідомив про те, 
що надійшло повідомлення про 
замінування. Виявилося, що за-
мінування – навчальне.

«Наприкінці квітня анонсува-
лась масштабна перевірка анти-
терористичної і контрдиверсій-
ної захищеності різних об’єктів 
на території Житомирщини. Тож 
у межах цієї масштабної пере-
вірки сьогодні тривають раптові 
спеціальні тренування на об’єкті 
з масовим перебуванням людей, 
а саме – у філармонії. Мета за-
ходів – перевірка злагодженості 
дій усіх залучених структур», – 
пояснила керівниця пресцентру 
Управління СБУ у Житомирській 
області Ірина Мартинюк.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

У Житомирі пройде свято  
«Країна дитинства – країна мрій»

Світлана Цимбалюк

У Житомирі 1 червня до Дня 
захисту дітей відбудеться загаль-
номіське свято «Країна дитин-
ства – країна мрій».

Це рішення підтримали члени виконавчого 
комітету під час чергового засідання, яке від-
булось 19 травня

Пропонуємо вашій увазі план заходів, які 
будуть проводитись у Житомирі 1 червня. З 
9:30 до 19:00 для дітей передбачена насичена 
програма на декількох локаціях нашого міста. 

9.30-12.30 (міський парк культури та відпо-
чинку) ‒ турнір з фінансової грамотності для 
учнів 10 класів закладів загальної середньої 
освіти.

10.30-12.30 (міський парк культури та відпо-
чинку) ‒ майстер-класи гуртків з декоративно-
ужиткового мистецтва Житомирського центру 
творчості дітей і молоді.

10.30-12.30 (міський парк культури та від-
починку) ‒ арт-майстерня «Королівство дитя-
чих мрій» творчих колективів Житомирського 
міського центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді.

11.00 (міський парк культури та відпочинку) 
‒ презентація інформаційної кампанії «Пода-
руй дитині радість сім’ї» щодо сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

11.00 (міський парк культури та відпочинку) 
‒ організація фотозони.

11.00 (міський парк культури та відпочинку) 
‒ проведення фестивалю дитячого малюнку 
на асфальті.

12.00-14.00 (вул. Михайлівська) ‒ святковий 
концерт «Ми діти твої, Україно!»

12.00-14.00 (вул. Михайлівська) ‒ ігрова про-
грама «Веселий марафон».

12.00-14.00 (вул. Михайлівська) ‒ майстер-
класи з декоративно-ужиткового мистецтва.

12.00-14.00 (вул. Михайлівська) ‒ виставка 
малюнків «Дитячі мрії».

12.00-14.00 (вул. Михайлівська) ‒ майстер-
клас зі сценічного фехтування.

12.00-14.00 (вул. Михайлівська) ‒ майстер-
клас «Що потрібно знати,  щоб бути хорошими  
батьками» у межах Клубу багатодітних матерів.

12.00-14.00 (вул. Михайлівська) ‒ туристичне 
містечко.

12.00-14.00 (вул. Михайлівська) ‒ інформа-
ційна та ігрова програма Пластового моло-
діжного центру.

16.00-19.00 (парк ім. Ю. Гагаріна (ліва сто-
рона від арки) ‒ «Відпочивай-читай!» Читання 
казок та творів за сторінками Житомирщини.

16.00-19.00 (міський парк культури та від-
починку, ліва сторона від арки) ‒ «Поринь в 
історію!», майстер-клас із ткацьким станком 
з народною майстринею.

У продовження свята 3 червня о 17.00 у Жи-
томирській обласній філармонії ім. Святослава 
Ріхтера пройде звітний концерт вихованців ‒ 
випускників колективів Житомирського центру 
творчості дітей і молоді. А 7 червня о 18.00 у 
Житомирському академічному музично-дра-
матичному театрі ім. І. Кочерги відбудеться ви-
пускний благодійний концерт Житомирської 
міської школи хореографічного мистецтва 
«Сонечко».

ПДР та контроль: що варто знати  
водіям електротранспорту у Житомирі

Валерія Наумова

У Житомирі все час-
тіше можна помітити 
електротранспорт. І ми 
зараз не лише про авто, 
а і про такі нові види 
транспорту, як електро-
самокати, моноколесо 
та гіроскутери. 

Багатьох цікавить, які правила 
дорожнього руху запроваджені 
для такого транспорту та хто 
контролює порушення ПДР во-
діями електротранспорту. 

Як пояснили у патрульній по-
ліції Житомирської області, якщо 
транспортний засіб обладнаний 
мотором до 3 кВт, то посвідчення 
водія не потрібно. 

«Відповідно до ПДР на тран-
спортні засоби, які обладнані мо-
тором до 3кВт, не потрібна відпо-
відна категорія. Тобто якщо б це 

був електромопед більше 3 кВт, то 
вже потрібна категорія і водійське 
посвідчення», – розповідає пресо-
фіцер патрульної поліції Жи-
томирської області Ігор Іванюк.

Проте це не звільняє водіїв 
такого транспорту від відпові-
дальності у разі вчинення ДТП чи 
наїзду на пішохода. Таким чином, у 
разі, якщо водій електротранспор-
ту, рухаючись проїжджою части-
ною, порушить ПДР, він отримає 
за це штраф.

«Якщо на такому транспор-
ті водій рухається проїжджою 
частиною, порушує правила до-
рожнього руху і якщо це зафіксує 
патрульна поліція, то його можна 
оштрафувати за порушення ПДР 
відповідно до статті 127 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення як велосипедиста. 
Хоча поки цей вид транспорту не 
віднесено до якогось конкретного 
виду транспорту», – пояснює 
фахівець.

Що стосується руху вули-
цями, де постійно перебува-
ють пішоходи, то водію такого 
транспорту варто пам’ятати: хоч 
гіроскутер, електросамокат та 
інший подібний транспорт не 
вимагає наявності водійського 
посвідчення, проте у разі наїзду 
на пішохода це вважатиметься 
дорожньо-транспортною при-
годою.

«Якщо на такому транспор-
ті людина наїде на когось, то це 
вважатиметься дорожньо-тран-
спортною пригодою. Хоч і не по-
трібно водійське посвідчення на 
такий вид транспорту, але це все 
одно транспортний засіб. Залежно 
від тілесних ушкоджень форму-
ватиметься відповідальність за 
наїзд», – коментує Ігор Іванюк.

Отже, хоч багатьом до душі 
такий простий, на перший 
погляд, транспорт, але варто 
пам’ятати про відповідальність 
та бути обережними, рухаючись 
як вулицями, де є пішоходи, так 
і проїжджою частиною, де інтен-
сивний рух авто.

На Житомирщині за тиждень – 686 нових випадків захворювань на COVID-19
З 19 по 25 травня в Україні було за-

фіксовано 26 368 нових випадки COVID-19. 
Зокрема на Житомирщині 686.

Показник захворівших зменшується як 
по Україні, так і на Житомирщині порівняно 
з минулими тижнями.

19 травня показник захворівших на 
COVID-19 становив 115 осіб. 20 травня цифра 
була більшою – 164 людини, наступного дня 

було виявлено 117 захворівших на COVID-19. 
22 травня кількість захворівших сягнула 134 
випадків, а 23 травня хворих було 75. 24 
травня виявили 48 випадків, 25 травня цифра 
спала до 33 осіб.

Пам’ятайте! За порушення норм, спрямо-
ваних на запобігання поширенню COVID-19, 
встановлено адміністративну та посилено 
кримінальну відповідальність! 

Аби уникнути захворювання на коро-
навірусну інфекцію, обов’язково вживайте 
профілактичних заходів та дотримуйтеся 
основних правил: 
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та 
дотримуйтеся соціальної дистанції.
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У Житомирі – ще одна «реформа». 
Тепер – над «Родославом»?

Микола Корзун

Ще якихось два-три роки 
тому навіть уявити було 
важко, що ситуація може 
так швидко розвиватися у 
деструктивному напрямі. 
Йдеться про те, як сьогодні 
проходить обговорення долі 
фольклорного ансамблю наці-
онального обряду «Родослав». 
Фактично зненацька, абсо-
лютно несподівано, у кулуарах 
Житомирської обласної ради 
раптом заговорили про пере-
хід ансамблю «Родослав» під 
егіду Житомирської обласної 
філармонії. 

Нагадаємо для тих, хто не в курсі чи, 
можливо, забув, що фольклорний ансамбль 
національного обряду «Родослав» було офі-
ційно утворено 30 років тому. На той час, 
ще на зорі незалежності України, це був 
унікальний колектив як за своїм творчим 
потенціалом, так і за тими завданнями, які 
відкривалися перед країною, що вставала 
на ноги і виходила на дорогу національного 
відродження. З того часу вже немало води 
спливло, і «Родослав» вже давно став ві-
зитівкою Житомирщини, і без його участі 
не відбувалася більшість найпотужніших 
мистецьких подій у житті Поліського краю.

Звісно, сьогодні говорити про ту ситу-
ацію, за якої три десятиліття тому виник 
«Родослав», не доводиться. Україна начебто 
вже пройшла свій період становлення дер-
жавності, але це аж ніяк не означає, що ті 
найперші завдання, які стояли перед на-
шою державою, сьогодні вже виконані. На 
жаль, виконано далеко не все, і зроблено 
набагато менше, ніж можна було зроби-
ти. Знову ж таки, на жаль, у тій ситуації, у 
якій опинилася нинішня Україна, найгірше 
почувають себе представники мистецької 
галузі, освітяни, медики, для яких традицій-
но не вистачає бюджетного фінансування. 

Під «прицілом» комісій

Але повернемося до конкретики. Ко-
мунальне підприємство Житомирської 
обласної ради «Фольклорний ансамбль на-
ціонального обряду “Родослав”» входив до 
когорти тих підприємств та установ, які за 
будь-яких обставин та ситуацій вважали-
ся золотим фондом культурної спадщини 
Житомирщини. Власне кажучи, «Родослав» 
і донині залишається унікальним колекти-
вом у масштабах всієї України. Ну а щодо 
майстерності і виучки його артистів, то тут 
жодних підстав для сумнівів чи побоювань ні 
у кого не виникало. Але чому ж тоді у квітні 
2021 року, під час підготовки до чергової сесії 
Житомирської обласної ради, питання про 
перехід «Родослава» до складу Житомирської 
обласної філармонії постало, як то кажуть, 
на повен зріст. Щоправда, зрозуміти тол-

ком, що саме сталося і чому колектив одного 
комунального підприємства хтось прагне 
«злити» до складу іншого, ніхто не міг ні 
у квітні 2021-го року, ні й сьогодні – якраз 
напередодні четвертої сесії Житомирської 
обласної ради. Якщо говорити по суті, то 
спочатку на засіданні депутатської комісії 
із гуманітарних питань виринула проблема 
заборгованості КП «Фольклорний ансамбль 
національного обряду «Родослав» за орен-
ду приміщення по вулиці Чуднівській, 105. 
Однак депутати під егідою досвідченого 
правоохоронця, міліцейського генерала О. 
Савченка дійшли до суті проблеми. Вияви-
лося, що заборгованість з’явилася лише через 
одну причину – через недбалість, або – якщо 
делікатніше, – через відсутність належного 
адміністративного досвіду у директорки «Ро-
дослава» Ольги Хмельницької. До речі, саме 
під час засідання «гуманітарки» виявилося, 
що директорка комунального підприємства 
«Родослав» досить слабо володіла не лише 
фінансовими вимогами та правилами, але й 
державною мовою. Раніше, можливо, на це 
не дуже звертали уваги, але сьогодні вимоги 
щодо бездоганного володіння державною 
мовою керівників державних та комунальних 
підприємств є аксіомою (неписаним пра-
вилом) для усіх бюджетних установ. Проте 
члени депутатської комісії із гуманітарних 
питань так остаточно і не вирішили долю та 
перспективи ансамблю «Родослав». Однак, 
аби не приймати поспішних і непродуманих 
рішень, було вирішено створити робочу 
групу. Звісно ж, її слід було утворювати не-
гайно і одразу, аби питання про перехід 
«Родослава» під дах Житомирської облас-
ної філармонії не виникало у ході засідань 
інших депутатських комісій Житомирської 
обласної ради. Але швидко створити робочу 
групу, яка змогла б вивчити і запропонувати 
варіант вирішення питання по «Родославу», 

не вийшло. Або хтось навмисне зволікав із 
її створенням, або ж питання про подаль-
шу долю «Родослава» нікого особливо не 
цікавило. Але вже через два дні інша депу-
татська комісія Житомирської облради, що 
опікується комунальним господарством та 
майном, знову взялася за обговорення пер-
спективи «Родослава». Воно взагалі виходить 
трохи дивно, коли профільна гуманітарна 
комісія вирішує створити робочу групу, а 
інші депутатські комісії на це належної уваги 
не звертають. Зате звертають увагу на те, 
що ансамбль «Родослав» вже давно начебто 
не відповідає своїм колишнім критеріям 
чи вимогам. Хоча, якщо чесно, хто із членів 
депутатської комісії із питань комунальної 
власності конкретно і предметно цікавився 
тим, чим живе колектив «Родослава» і чи 
можна довіряти фразам чиновників про 
застарілість його репертуару? Знову ж таки 
якщо чесно і відверто, то депутати слабо 
орієнтуються у питаннях життя мистецьких  
колективів Житомирщини. Як то кажуть, 
не той тепер час. Куди важливішими пи-
таннями порядку денного у житті області 
видаються питання комунальних тарифів, 
землекористування та розробки надр. Іноді 
спалахують надмірними блискавками уваги 
рішення про кадрові призначення керівників 
підприємств та установ Житомирської об-
ласної ради. 

Непроста ситуація всередині 
колективу
Знову ж таки не варто забувати, що 

упродовж року Житомирщина жила в 
умовах наступу пандемії. І у таких умовах 
до ситуації у «Родославі» і справді руки у 
керівництва області могли не доходити. 
Хоча хто – хто, але керівники так звано-

го профільного департаменту культури, 
спорту та туризму мали знати, що  якраз  
у «Родославі» вже тривалий час ситуація 
всередині колективу складалася дуже не-
просто. Про це засвідчив лист, який від 
імені колективу було направлено на адресу 
голови Житомирської обласної ради Воло-
димира Федоренка. У листі є багато цікавих 
фактів, але куди важливішим є його висно-
вок: колектив фактично висловлює недові-
ру своєму директору, вищезгаданій Ользі 
Хмельницькій. Проте насправді виходить 
так, що сама директорка під час засідання 
депутатської комісії із гуманітарних питань 
пішла у наступ і висловила наміри щодо 
входження  ансамблю «Родослав» до складу 
іншого комунального підприємства – Жи-
томирської філармонії.

Сьогодні, якраз напередодні старту 
четвертої сесії Житомирської облради, 
важливо зрозуміти, чи знають і чи відчу-
вають депутати Житомирської обласної 
ради гостроту виниклої проблеми. Адже те, 
що ситуація у «Родославі» не зовсім проста, 
– це всім очевидно. Але ж питання полягає 
у тому, щоб зрозуміти, чи щось зміниться 
на краще після входження «Родослава» під 
дах Житомирської обласної філармонії? У 
самому колективі «Родослава» чимало його 
працівників вважають, що після входження 
фольклорного ансамблю національного об-
ряду «Родослав» до складу філармонії сам 
колектив зазнає значного штатно-кадрового 
скорочення. 

Частина депутатів Житомирської облра-
ди, поінформована спеціалістами відомчого 
департаменту, яким керує Максим Обшта, 
вважає, що у «Родославі» занадто багато 
пенсіонерів. Проте, повторимо, більшість 
депутатів реальної уяви про справи «Родо-
слава» так і не мають. А тому можуть  про-
голосувати «за» входження «Родослава» до 
складу філармонії виключно через  інерцію 
свого мислення. Щодо творчого обличчя 
колись уславленого колективу, яким «Родо-
слав» вважався десятиліттями, то сьогодні 
втрата мистецької легенди сучасного По-
лісся особливо нікого не збентежить. 

Але якраз у цій ситуації бентежить 
інше: те, що ми звикаємо до втрат і 
поволі втрачаємо свою національну 
ідентичність. «Родослав», як ровес-
ник української Незалежності, зумів 
таки стати виразником певного коду 
і вдачі нації, яка після тривалої пере-
рви стала на шлях формування своєї  
самобутності і неповторності. Попри 
всю повагу до всіляких телевізійних 
пісенно-розважальних шоу, попри 
те, що українці неабияк зважають на 
успіхи чи невдачі своїх співвітчизників 
на фестивалях на кшталт Євроба-
чення, «Родослав» формує і привчає 
до іншого – до глибини відчуття і 
розуміння  характеру того народу, 
який боровся, бореться і змушений 
боротися за своє. За рідне і близьке, 
за здобуте і втрачене і за – майбутнє! 
Тож вирішувати з наскоку і шукати аж 
занадто простих рішень у нинішній 
ситуації вкрай небажано. І – не со-
лідно!
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• У Бердичеві незакон-
ний гральний заклад обла-
штували у кафе – вилучено 
комп’ютери та грошові ко-
шти.

• На Житомирщині «за-
робили» 440 тис. грн на 
вогнезахисному покритті 
шкільних дахів – судитимуть 
підрядника та виконавця. 

Зловживання скоєні під час 
реконструкції покрівель при-
міщень Скраглівської та Швай-
ківської загальноосвітніх шкіл 
на загальну суму 1,7 млн грн, 
яка проводилася, відповідно 
до укладених з відділом освіти 
Бердичівської райдержадміні-
страції договорів, приватним 
підприємцем. Зокрема, серед 
інших категорій робіт необ-
хідно було здійснити вогнеза-
хист дерев’яних конструкцій 
дахів, для проведення якого 
підрядник залучив ще одно-
го виконавця. У подальшому 
підрядник, складаючи офіційні 
документи про виконання ро-
біт з вогнезахисної обробки 
дерев’яних балок шкільних да-
хів, вніс недостовірні відомості 
про використану вогнезахисну 
суміш, завищивши її вартість 
на 440 тис. грн, які привласнив.

• У Коростені на полігоні 
твердих побутових відхо-
дів незаконно облаштували 
сортувальний майданчик – 
прокуратура заявила позов.

• На Житомирщині ви-
крили організовану групу, 
яку підозрюють у шахрай-
ському заволодінні майном 
іноземних підприємців на 
суму 1,7 млн грн.

Злочин скоїла 33-річна жи-
телька смт Народичі, головний 
бухгалтер деревообробного 
підприємства, за пособництва 
двох раніше судимих осіб. Зо-
крема, використовуючи дові-
рливі стосунки із власниками 
підприємства, громадянами 
іноземної країни, перереєстру-
вала нежитлові приміщення та 
автотранспорт загальною вар-
тістю 1,7  млн грн на належне 
їй товариство. Також органі-
зованою групою викрадено 
товарно-матеріальні цінності, 
а саме: багатопильний верстат 
та сотню скляних тумб вартістю 
майже 320 тис. грн.

• Копіював та збував кон-
фіденційну інформацію – на 
Житомирщині судитимуть 
колишнього дільничного 
офіцера поліції. Незаконною 
діяльністю дільничний офіцер 
одного з територіальних відді-
лень займався протягом черв-
ня-серпня 2020 року.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Житомирські «автогерої»:  
головні порушники ПДР за тиждень

Марія Кравчук

Гуляючи Житомиром, часто 
можна спостерігати картину, як 
авто припарковане не за пра-
вилами, водії повертають, не 
вмикаючи покажчика повороту, 
виконують розворот, де їм за-
манеться, або не дотримуються 
елементарних правил дорожньо-
го руху.

Журналісти «20 хвилин» зібрали з соцме-
режі Facebook найбільш кричущі випадки 
порушень правил житомирськими водіями. 
Місто має знати своїх «героїв».

1. Житній ринок – місце,  
де не діють ПДР

Житній ринок – місце, де 80% водіїв хоча б 
раз порушували, місце, де авто стоять скрізь, 
незважаючи на знаки та ПДР, місце, де за 
кошти від виписаних штрафів можна було 
добудувати житомирський аеропорт.

Ось і на цьому фото ми бачимо, як авто 
припарковане просто на пішохідному пере-
ході. Хтось може сказати: «Він там нікому не 
заважає, можна обійти, ну порушив трохи, 
з ким не буває». Тоді для чого були приду-
мані ПДР? Ні, не для того, щоб їх порушу-
вати! Якщо написано «10 м від пішохідного 
переходу заборонено паркування», отже, 
заборонено, і ніяких «я на дві хвилини при-
паркувався».

Житомиряни активно коментують си-
туацію та зазначають, що такі випадки із 
неправильним паркуванням на Житньому 
– на кожному кроці.

«Там можна цілий день їх фотографувати», 
– пише Сергій Колос.

«Через нього там і "тягучка", потрібно 
було з іншого боку сфотографувати», – комен-
тує Юрій Поліщук.

«На ринках таке по всьому місту! Там 
якісь особливі ПДР! Причому для пішоходів 
теж, багато хто переходить вулицю там, де 
йому треба. Поліція на ринках взагалі не має 
ніяких повноважень, напевно, бо не чіпають 
ні порушників ПДР, ні злодіів, ні циган, які 
пристають до людей», – зазначив Volodymyr 
Gerasymov.

«В принципе, он никому не мешает. Но есть 
правила, и их надо выполнять. Сегодня он стал 
на переходе, а завтра сбил человека, потому 
что ему все равно на других и на правила», – 
поділився своєю думкою Олександр Мадудін.

2. VIP-парковка для еліти
Сьогодні у нас просто екскурс централь-

ними вулицями Житомира, наступна в черзі 
– Михайлівська. Про водіїв, які паркуються 
там на пішохідній зоні, прямо на фонтані, 
ламаючи плитку, ми говорили багато.

На цьому фото бачимо, як водій припар-
кувався прямо під входом до міської ради. 
Досить нелогічний вчинок, адже з іншого 
боку мерії є парковка для авто чиновників.

«Скоро інспекція з паркування запрацює», 
– дивиться з позитивом у майбутнє Zenyk 
Yarmolyuk.

Автор фото, користувач з ніком Кот Бар-
маглот, зазначив, що після фотосесії авто 
він викликав патрульних поліцейських, щоб 
вони зафіксували порушення.

«На місце одразу був викликаний патруль 
поліції для відповідного реагування. Фото тут 
в групі для загальної інформації!» – пише Кот 
Бармаглот.

3. «Він же нікому не заважає,  
нехай собі стоїть»

Вулиця Київська, світлина знята біля ТРЦ. 
Водій вантажного авто припаркувався на 
тротуарі, очевидно, для завантаження/ви-
вантаження товару, тим самим створивши 
дискомфорт для інших учасників дорожнього 
руху. Воно ж, напевно, нікому не заважає, чи 
все ж заважає?

В коментарях до фото розгорілась справжня 
дискусія, користувачі переплутали проїжджу 
частину з тротуаром та пішохідною зоною.

Якщо заглянути у посібник ПДР, він дає 
таке визначення терміну «проїжджа частина»: 
елемент дороги, призначений для руху не-
рейкових транспортних засобів. Дорога може 
мати декілька проїжджих частин, межами 
яких є розділювальні смуги.

Тротуар – елемент вулиці, призначений 
для руху пішоходів, який прилягає до про-
їжджої частини або відокремлений від неї 
газоном. Може розташовуватися як нижче, 
вище, так і на одному рівні з дорогою.

«Там дороги хватает. Можно и с коляской, 
и с велосипедом спокойно проехать», – ділиться 

думкою Елена Ненкова.
«А разве можно с коляской вдоль проезжей 

части ехать? Для этого есть тротуар», – за-
значила Larisa Zainchkovskaya.

«Це не дорога, якщо не помиляюсь, це тро-
туар біля Глобалу», – написав Тоха Тошкин.

«Мені здається, що тротуар справа, а пі-
шохідна зона відгороджена бордюрами. Авто 
стоїть на проїжджій частині», – міркує Серый 
Ярош.

4. Коли слова зайві
Просо власник БМВ вирішив, що правила 

ПДР на нього не розповсюджуються і став 
так, як зручно саме йому: перетнувши по-
двійну суцільну для повороту і прямо під 
знаком.

«Я думаю о другом. Туда так стать, 
только через две сплошные проехать или по 
встречке из дворов. Наверное, в магазин за пи-
вом пошел...» – коментує користувач з ніком 
Ole Lukoye.

«Було б в мене таке авто, я б поперек ста-
ла», – жартує Світлана Мороз.

«Парковаться ему можно! Дл я него 
этот знак не работает...» – написав Sergei 
Zhiganov.

Зрештою, будемо мати надію, що всім 
«героям» сьогоднішньої рубрики прийдуть 
«листи щастя» у вигляді штрафів за непра-
вильно припарковані автомобілі та порушен-
ня правил дорожнього руху. А інших водіїв 
це змотивує навіть не думати про можливість 
порушити ПДР.
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Військовослужбовець 
отримав компенсацію 
за відпустку у зв’язку 
з усиновленням

Закінчення. Початок у  
№ 17 від 19 травня

Колегія суддів апеляційного 
адміністративного суду вважає, 
що позивач має право на отри-
мання додаткової соціальної 
відпустки у зв`язку з усинов-
ленням дитини, а отже, набув 
право на отримання грошової 
компенсації за невикористану 
додаткову відпустку у зв`язку 
із звільненням зі служби. Отже, 
було зобов`язано військову час-
тину нарахувати та виплатити 
Євгену грошову компенсацію 
за одноразову оплачувану від-
пустку у зв`язку з усиновленням 
дитини, виходячи з грошового 
забезпечення станом на день 
звільнення з військової служби.

– Одноразова оплачу-
вана відпустка у зв'язку 
з усиновленням дитини 
надається тривалістю 56 ка-
лендарних днів (70 кален-
дарних днів – при усинов-
ленні двох і більше дітей) 
без урахування святкових і 
неробочих днів. Але варто 
пам’ятати, що така від-
пустка надається за умови, 
якщо заява про надання 
відпустки надійшла не 
пізніше трьох місяців з дня 
набрання законної сили 
рішенням суду про усинов-
лення дитини. Водночас у 
разі невикористання до-
даткової соціальної відпус-
ки протягом календарного 
року, додаткова соціальна 
відпустка переноситься 
на інший період. А отже, 
особа не втрачає самого 
права на цю відпустку. І це 
право може бути реалізо-
вано в один із таких двох 
способів: 1) безпосереднє 
надання особі відпустки піс-
ля закінчення особливого 
періоду, який може тривати 
невизначений термін; 2) 
грошова компенсація від-
пустки особі, 

– прокоментував начальник 
відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної пра-
вової допомоги Житомир-
ського місцевого центру з на-
дання БВПД Андрій Мілютін.

Правова допомогаЗНО-2021: особливості  
тестування та правила поведінки

У 2021 році осно-
вна сесія ЗНО трива-
тиме з 21 травня до 
15 червня. 

Обов’язковими є два предме-
ти: українська мова та математи-
ка. Третій на вибір – або історія 
України («Період XX – початок 
XXI століття»), або іноземна мова. 
Четвертим може бути один із та-
ких навчальних предметів: істо-
рія України, біологія, географія, 
фізика, хімія, англійська мова, 
іспанська мова, німецька мова, 
французька мова.  

Цьогорічні випускники та-
кож можуть обрати додатковий 
п’ятий предмет із запропонова-
них для ЗНО. Результати основної 
сесії учасники дізнаються до 30 
червня. 

Допуск до пункту тестування
Для допуску до пункту тесту-

вання учаснику ЗНО необхідно 
пред'явити такі документи:

• оригінал сертифіката учас-
ника ЗНО;

• оригінал документа, серія 
та номер якого зазначені в сер-
тифікаті;

• запрошення-перепустку, 
яку необхідно самостійно роз-
друкувати зі своєї інформаційної 
сторінки.

Відсутність одного з перелі-
чених документів або подання 
його копії унеможливить участь 
у тестуванні.

Запізнення
Тестування розпочнеться 

об 11.00. Вхід до пунктів тесту-
вання буде відкрито з 10:15 до 
10:50. Будь-яке запізнення уне-
можливить проходження тесту, 
тому рекомендується заздалегідь 
відвідати пункт тестування або 
перевірити маршрути доїзду до 
нього. На пункт тестування ба-
жано з’явитись за 45 хвилин до 
початку тесту.

Технічні засоби
Під час роботи над тестом 

заборонено мати при собі засо-
би зв'язку, пристрої зчитування, 
обробки, збереження та відтво-
рення інформації, а також окремі 
елементи, що можуть бути скла-
довими відповідних технічних 
засобів чи пристроїв.

Також заборонено викорис-
тання друкованих або рукопис-
них матеріалів, інших засобів 
та предметів, окрім дозволених 
пристроїв медичного призначен-
ня, про наявність яких учасник 
має повідомити працівникам 
пункту ЗНО.

Не забудьте залишити всі тех-
нічні засоби, які маєте з собою, у 
спеціально відведеному для ре-
чей місці в аудиторії. Залишаючи 
телефон у сумці, вимкніть його.

При порушенні цих вимог 
учасник зовнішнього оцінювання 
буде позбавлений права на про-
довження виконання сертифіка-
ційної роботи.

Зверніть увагу, що 
абітурієнт позбав-
ляється права про-
ходити тестування за 
наявності навіть ви-
мкненого телефона!

Технологічна перерва
Для виявлення в абітурієнтів 

засобів зв’язку та з метою здійснен-
ня контролю за дотриманням про-
цедури проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання у пунк-
тах тестування можуть використо-
вуватися технічні засоби, зокрема 
камери відеоспостереження або 
металодетектори.

З метою виявлення забороне-
них засобів в учасників ЗНО під 
час тестування можливе прове-
дення технологічної перерви. У 
цьому разі роботу над тестом буде 
призупинено. Час, витрачений на 
проведення технологічної пере-
рви, буде додано до часу, відведе-
ного на виконання тесту.

Виявляти наявність заборо-
нених предметів мають право 
працівники Державної служби 
охорони, Українського та регіо-
нальних центрів оцінювання якос-
ті освіти та особи, уповноважені 
здійснювати державний контр-
оль за проведенням зовнішнього 
оцінювання.

Вихід з аудиторії
Учасники тестування мають 

право з дозволу старшого ін-
структора вийти з аудиторії до 
закінчення роботи над тестом. 
Якщо учаснику ЗНО потрібно 
вийти з аудиторії, то він повинен 
залишити зошит із завданнями 
сертифікаційної роботи і бланки 
відповідей на робочому столі.

Час, який учасник зовнішньо-
го оцінювання провів за межами 
аудиторії, не додається йому до 
часу роботи над сертифікацій-
ною роботою. Одночасний вихід 
кількох учасників зовнішнього 
оцінювання з однієї аудиторії до 
завершення роботи заборонено.

• У Мінську екстрено сів літак Ryanair: затримано засновника 
Nexta – Романа Протасевича.

• Європейську раду закликали розглянути нові санкції проти 
режиму Лукашенка.

• Збірна України в товариському матчі ледь не програла 
Бахрейну, рахунок в кінці матчу становив 1:1.

• У щорічному пісенному конкурсі «Євробачення-2021», що 
проходив у Нідерландах, перемогу здобули представники 
Італії – рокери Maneskin з піснею «Zitti E Buoni». Українські 
виконавці зайняли 5-е місце.

• У червні в Україні проведуть перерахунок пенсій пенсіонерам, 
які працюють.

• WBO санкціонувала бій Усик – Джошуа. У сторін є 10 днів 
на перемовини.

• У Хмельницькій області впала повітряна куля з людьми – є 
загиблий та постраждалі.

• Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім аре-
штом.

• В Умані підстрелили двох хасидів, нападник втік.
• Путін готовий обговорити із Зеленським ситуацію з Кримом, 

проте обговорювати територіальну приналежність Криму 
в контексті того, що півострів – не регіон Росії, «ніхто не 
буде».

 Окупанти з мінометів обстріляли Піски, пошкоджено 
приватний будинок, на щастя, обійшлось без постраж-
далих.

• США запровадили санкції проти російських компаній і 
суден, які будують «Північний потік-2».

• Справу «Роттердам+» закрили вчетверте поспіль – НАБУ.
• Верховний Суд виправдав генерала Назарова у справі про 

катастрофу Іл-76 під Луганськом.
• Регулятор хоче заборонити постачання електроенергії з 

Білорусі та Росії.
• Ізраїль та ХАМАС домовилися про припинення обстрілів.
• Рада ЄС затвердила відкриття кордону для вакцинованих 

туристів з «третіх країн».

Коротко про головне
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На Житомирщині люди перекривали трасу Київ – Чоп, 
вимагаючи повернення вкрадених паїв

Руслан Мороз

У п’ятницю, 21 трав-
ня 2021 року, обкрадені 
Держгеокадастром 
селяни перекрили трасу 
Київ – Чоп. 

Основною метою акції було 
привернення уваги до біди, в якій 
вони опинилися через бездіяль-
ність органів влади, прокуратури 
та правопорядку. Свого часу дер-
жавне підприємство «Україна», 
яке розпоряджалось понад 4,6 
га землі, було трансформовано 
у КСП «Україна-Черняхів-1». На 
цьому підприємстві працювали 
десятиліттями люди, і від нього 
після розпаювання мають отри-
мати землю.

Однак начальник обласного 
Держгеокадастру своїм наказом 
вилучив у 470 селян розпайовані 
земельні ділянки, які належать 
їм за законом, а також надав до-
зволи на проєкт землеустрою на 
користування близько 3,8 га землі 
для ведення підсобного сільського 
господарства ГО «Інваліди АТО» 
(до квітня ц. р. організація мала 
іншу назву). У документах зазнача-
ється, що громадська організація 
створена для оздоровлення та ре-
абілітації, але для чого їй тоді аж 
3,8 га? Із селом та інвалідами АТО 
її засновники не пов'язані, згадана 
громадська організація юридично 
існує у закинутій хатині.

Передісторія подій
28.04.2021 р. Верховною Ра-

дою України у другому читанні 
приймається законопроєкт за 
реєстраційним № 2194 «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення 
системи управління та дерегуляції 
у сфері земельних відносин».

В період з 29.04.2021 по 
06.05.2021 державним реєстра-
тором Чижівської сільської 
ради Новоград-Волинського 
району відбулося проведен-
ня державної реєстрації пра-
ва власності на 35 земельних 
ділянок загальною площею 
3806,2737 га, що розташовані 
за адресою: Житомирська об-
ласть, Черняхівська селищна 
рада. Підстава для проведення 
державної реєстрації – лист від 
05.05.2021, виданий начальни-
ком відділу у Черняхівському 
районі Головного управління 
Держгеокадастру у Житомир-
ській області Андрієм Полу-
ляхом на підставі запиту від 
30.04.2021 Чижівської сільської 
ради Новоград-Волинського 
району Житомирської області.

Водночас до державного реє-
стру речових права не вносяться 
відомості про інше речове право 
– постійного користування згідно 

із вказаними державними актами. 
Державна реєстрація проводить-
ся з порушенням вимог статті 28 
Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їхніх обтяжень», 
всупереч положенням статті 117 
Земельного кодексу України.

Рішеннями Житомирського 
окружного адміністративного суду 
від 13 березня 2019 р (набрало за-
конної сили 18.07.2019) у справі 
№240/5092/18 та від 6 вересня 2018 
р. у справі № 806/3304/18 за участю 
Головного управління Держгеока-
дастру у Житомирській області 
(відповідач) та колективного сіль-
ськогосподарського підприємства  
«Україна-Черняхів-1» (третя особа) 
судом було встановлено, що колек-
тивне сільськогосподарське під-
приємство «Україна-Черняхів-1» 
є правонаступником учбово-до-
слідного господарства «Україна» 
і має право на постійне корис-
тування земельними ділянками 
згідно із вказаними актами на 
землю, серія ЖТ-11-6-2 № 00002 
та І-ЖТ № 001150. Згідно з да-
ними з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, пра-
вонаступником державного 
підприємства «Україна» (код 
ЄДРПОУ 00487155) є колективне 
сільськогосподарське підпри-
ємство «Україна-Черняхів-1» 
(код ЄДРПОУ 00487155).

КСП «Україна-Черняхів-1» як 
правонаступник ДП «Україна», 
маючи право постійного користу-
вання землями сільськогосподар-
ського призначення, що перебу-
вають на території Черняхівської 
селищної ради Черняхівського 
району Житомирської області, 
здійснює обробіток земельних 
ділянок за цільовим призначен-
ням для ведення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва 
загальною площею 4274,2029 га.

11.05.2021 року Головне 
управління Держгеокадастру у 
Житомирській області видало 
накази № 6-2707/14-21-сг та № 
6-2709/14-21-сг «Про припинен-
ня права користування», згідно 

з якими на підставі доповід-
ної записки (!) в. о. началь-
ника Управління державної 
експертизи, ринку та оцінки 
земель Володимира Рудніка від 
11.05.2021 №1165/3-21-0.3:

- припинено учбово-дослід-
ному господарству  «Україна» 
(код  00487155) право постійного 
користування землею державної 
власності сільськогосподарського 
призначення площею 1619,6 га та 
3294 га, яке виникло відповідно на 
підставі державних актів на землю, 
серія ЖТ-11-6-2 № 00002 та І-ЖТ 
№ 001150, у зв'язку з припинен-
ням діяльності учбово-дослідного 
господарства «Україна»;

- скасовано реєстрацію дер-
жавних актів на право постійного 
користування землею, серія ЖТ-
11-6-2 № 00002 та І-ЖТ № 001150, 
які зареєстровані в Книзі записів 
державних актів на право постій-
ного користування землею за № 5;

- земельні ділянки площею  
1619,6 га та 3294 га, які були надані 
в постійне користування, віднесені 
до земель запасу.

17.05.2021 щодо вказаного 
факту неправомірних дій 
службових осіб Головного 
управління Держгеокадастру 
у Житомирській області КСП 
«Україна-Черняхів-1» звернуло-
ся до Житомирського РУП ГУ 
НП в Житомирській області та 
Житомирської обласної про-
куратури із заявою про злочин 
у порядку, передбаченому ст. 
214 КПК України.

11.05.2021 реєструються кло-
потання ГО «Фонд інвалідів АТО» 
про дозвіл на розробку документа-
ції із землеустрою за № Г-3248/0/21 
-21 та № Г-3253/0/21 -21.

13.05.2021 та 14.05.2021 Голо-
вним управлінням Держгеока-
дастру у Житомирській області 
видаються накази № 1311-УБД та 
№ 1309-УБД, згідно з інформаці-
єю на вебсайті Держгеокадастру. 
Згідно з виданими наказами на-
дано дозвіл ГО «Фонд інвалідів 
АТО» на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
постійне користування двох зе-
мельних ділянок, розташованих 

на території Житомирського (Чер-
няхівського) району, за межами 
населених пунктів Черняхівської 
селищної (Великогорбашівської 
сільської) ради. Орієнтовний роз-
мір земельних ділянок 1406,3786 
га та 2399,8951 га, відповідно до 
цільового призначення – для 
ведення підсобного сільського 
господарства.

17.05.2021 були розроблені 
ФОП Дубінець Д. Г. на замовлен-
ня ГО «Фонд інвалідів АТО», від 
імені якої діяв Швець В. В., два 
проєкти землеустрою, які пода-
ні на погодження за принципом 
екстериторіального розгляду.

Але ще раніше, 07.09.2020 року, 
КСП «Україна-Черняхів-1» замови-
ло розробку проєкту землеустрою 
щодо приватизації земель держав-
ного підприємства «Україна», що 
перебувають на території Черня-
хівської селищної ради та Велико-
горбашівської сільської ради Чер-
няхівського району Житомирської 
області, про що укладено договір 
№ 01-4 та сплачено 650 000 грн.

Відповідно до висновку ГУ 
Держгеокадастру у Хмельницькій 
області про розгляд документації 
із землеустрою за вих. № 6897/82-
21 від 13.04.2021 року, погоджено 
проєкт землеустрою щодо при-
ватизації земель сільськогосподар-
ського призначення ДП «Україна» 
на території Черняхівської селищ-
ної ради Черняхівського району 
Житомирської області.

З пред'явленої 17.05.2021 року 
в. о. начальника Головного управ-
ління Держгеокадастру у Жито-
мирській області О. Смолянюк 

інформаційної довідки слідує, 
шо наказом № 6-2657/1/14-21-сг від 
07.05.2021 року визнано таким, що 
втратив чинність, наказ Головно-
го управління від 24.02.2020 № 
6-1866/14-20-сг, який виданий на 
виконання рішення суду.

Отже, власним наказом 
в. о. начальника Головного 
управління Держгеокадастру у 
Житомирській області О. Смо-
лянюк відміняє рішення суду, 
яке вже набрало законної сили.

Акція протесту
У понеділок, 17 травня 2021 

року, обурені селяни вийшли на 
акцію протесту під будівлею Го-
ловного управління Держгеокада-
стру у Житомирській області. Були 
сутички. Держгеокадастр України 
пообіцяв скасувати накази за два 
дні, але цього не відбулося. У по-
неділок під час акції протесту 
керівник обласного управління 
Держгеокадастру написав заяву 
на звільнення, проте посади так 
і не залишив. 

У п’ятницю, 21 травня, до 
мітингувальників приїхав голо-
ва Житомирської РДА Юрій 
Денисовець. Після спілкування 
з організаторами акції він надав 
коментар: «Найближчими днями 
будуть вжиті конкретні дії щодо 
надання оцінки правомірності тим 
документам, що видав Держгеока-
дастр. Ми маємо допомогти людям 
відстояти їхні законні інтереси. 
Ситуація непроста, все має бути 
в межах законодавства, і правоохо-
ронні органи мають дати насампе-
ред оцінку тим документам і тим 
розпорядчим актам, які були в цей 
час видані».

«Прокуратура та поліція за-
ймаються справою. Порушено 
провадження за статтею 364 ККУ 
(зловживання владою або службовим 
становищем)»,– резюмує началь-
ник Житомирського районно-
го управління поліції Сергій 
Синявський.



11 Середа, 26 травня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Споживачу

Удар по їжі, або Чи будуть 
житомиряни харчуватися менше?

Руслан Мороз

Цього року українцям обі-
цяють дешеві овочі та фрукти, 
якщо, звісно ж, погода все не 
зіпсує. Але ціни на соняшни-
кову олію, курятину і цукор в 
Україні вищі, ніж в Європі.

Після Нового року всім запам’ятався 
ажіотаж з цінами на соняшникову олію 
і цукор в Україні, коли ці продукти за рік 
подорожчали на 60-65%. Досліджуючи до-
кументи, які є у вільному доступі в інтер-
неті, можна зробити цікаві, але, на жаль, 
невтішні висновки.

За даними Держстату, у квітні ціни на 
продукти підскочили порівняно з березнем 
– на 1,2%. Якщо порівнювати рік до року, 
зростання цінників – 9,4%. 

У підсумку в наших магазинах все біль-
ше продуктів, які коштують дорожче, ніж 
в Європі. Перелік дешевшої, ніж у нас, їжі 
в цілому збігається – це соняшникова олія, 
цукор, хліб, курятина, картопля, тобто ба-
зові продукти харчування, які є в раціоні 
кожної української родини.

Неоднозначна ситуація із соняшни-
ковою олією і цукром, які за останній рік 
рекордно подорожчали. Вже неодноразово 
українські ЗМІ писали про домовленос-
ті Мінекономіки з виробниками олії та 
цукру про стримування цін. Як показує 

останній звіт Держстату за квітень, поки 
ці домовленості так і не запрацювали. У 
квітні соняшникова олія подорожчала по-
рівняно з березнем ще на 10%. Ціна на олію 
коливається в діапазоні 60-69 гривень за 
літр, тоді як за 75 гривень уже можна ку-
пити оливкову олію. Водночас, за даними 
моніторингу Економічного дискусійного 
клубу, у Польщі літр соняшникової олії 
коштує майже на 23% дешевше, ніж у нас 
(1,2 євро за літр), в Угорщині – на 4,7% (1,49 
євро), в Іспанії – майже на 40% (0,94 євро), 
в Росії – на 12,1% (1,37 євро).

Цукор за останній рік подорожчав більш 
ніж на 60%, а лише за квітень додав у ціні 
ще 5%. Але у Мінекономіки запевняють, що 
цукор подешевшає. 

Подешевшати може не тільки цукор, а 
й овочі. Вже йде тенденція зниження цін на 
тепличні овочі, зокрема огірки, помідори, 
редис. Що ж стосується інших продуктів, зо-
крема яєць, молока, м'яса, хліба, то тут знижок 
від виробників поки не спостерігається. Яйця 
у квітні подешевшали, але незначно – всього 
на 0,6%. З огляду на те, що за рік вони зросли 
в ціні майже вдвічі, таку знижку більшість 
українців навіть не помітила.

Дороге зерно буде підтримувати висо-
кі ціни й на хліб, який за останній місяць 
подорожчав на 1,3%, а за останній рік – на 
13%, макарони (за квітень подорожчали 
на 1%, за рік – на 7.9%), м'ясо (плюс 1,3% у 
квітні і 4,4% за рік).

Навіть з урахуванням того, що ціни на 
деякі продукти в Україні стабілізувалися, 
харчі наші громадяни купують дорожче, 

ніж в Європі. Так, за даними моніторингу 
Економічного дискусійного клубу (таблиця 
з цінами додається), в польських магазинах 
дешевше, ніж в українських, можна придба-
ти хліб, рис, молоко, вершкове масло, куря-
тину, цукор, соняшникову олія, картоплю.

Причому хліб у Польщі дешевше, ніж 
у нас, більш ніж на 20%, молоко – на 35%, 
вершкове масло – майже на третину, а кар-
топля – на 33,1%. В середньому набір із 18 
базових продуктів (хліб, молоко, м'ясо, овочі, 
цукор, яйця та ін.) в Україні коштує 25,3 
євро, а у Польщі – 24,78 євро, хоча зарплати 
у тій же Польщі істотно вище, ніж в Україні.

Різні країни регулюють цінники по-
різному. Скажімо, Європа завдяки низь-
кому ПДВ на їжу і субсидуванню аграріїв, 
Росія – завдяки дотаціям, експортним об-
меженням, граничним цінам. В Україні 
ж від держрегулювання цін на соціальні 
продукти відмовилися, а ринкові механізми 
так і не впровадили. Отже, українці при до-
сить скромних зарплатах змушені купувати 
продукти фактично за світовими цінами, а 
то й вище. А з урахуванням того, що світові 
ціни на аграрну продукцію найближчим 
часом будуть зашкалювати, розраховувати 
на дешеву їжу українцям не доводиться.

Чи вдасться державі перезапустити агрострахування? 
Щороку аграрії втрачають 

велику частину врожаїв через 
холод, посухи, бурі, навалу 
шкідників тощо. Цим ризикам 
складно запобігти, однак їх 
можна передбачити. 

У багатьох країнах світу фермери стра-
хують свої врожаї від негоди. Тим часом в 
Україні агрострахування поки працює по-
гано. Ситуацію може змінити законопроєкт 
№ 5104, який запроваджує державну під-
тримку страхування аграріїв. Детальніше 
про проєкт дізнався Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Аграрний пул відходить у минуле
Наприкінці квітня Верховна Рада ухва-

лила у першому читанні законопроєкт № 
5104, який змінює правила агрострахуван-
ня. Передусім він скасовує страхування 
сільськогосподарської продукції через 
Аграрний страховий пул. На думку авторів 
документа, Аграрний пул, який створювався 
як єдине об'єднання страховиків, не ви-
правдав своєї мети і був малоефективним.

«Аграрний пул, який був створений за 
останньої спроби запуску агрострахування з 
держпідтримкою, не був прозорим фільтром 
для професійного та відкритого відбору стра-
ховиків», – зазначила перша заступниця 
голови НБУ Катерина Рожкова.

Закон визначає, хто може надавати та 
отримувати страхування с/г продукції з дер-
жавною підтримкою. Зокрема, страхуватись 
можуть фермери, колективні сільськогос-
подарські підприємства та сільськогоспо-
дарські кооперативи.

Страхування продукції і прибутку
Згідно з проєктом держава відшкодову-

ватиме до 60% страхових виплат. У 2021 році 
на агрострахування закладено 672 млн грн.

«Державна підтримка агрострахування 
є ефективним інструментом у багатьох 
країнах світу. Ми всі розуміємо, наскільки 

ця підтримка є важливою і довгоочікуваною 
для українських фермерів, особливо коли 
говоримо про глобальні зміни клімату та 
передбачувані погодні умови, такі, наприклад, 
як посуха. Впевнений, це рішення сприятиме 
розвитку не лише агросектору, а й економіки 
в цілому», – переконаний ексміністр роз-
витку економіки, торгівлі та сільського 
господарства Ігор Петрашко.

Згідно з проєктом застрахувати можна 
посіви, урожай агрокультур, багаторічні 
насадження та їхній урожай, с/г тварин, 
рибу, водні біоресурси, сім’ї бджіл з їхніми 
продуктами, а також дохід від реалізації 
первинної агропродукції. 

Компенсацію виплачують у разі загибелі 
посівів, врожаю, тварин, а також недоотри-
мання прибутку від реалізації вирощеної 
продукції через обставини непереборної 
сили. Останніми можуть бути законодавчі 
зміни, військові дії, крадіжки, пожежі, по-
вені, посухи, заморозки, град, землетрус 
та інші події, які об’єктивно впливають на 
сільське господарство, зазначається у за-
конопроєкті.

Водночас не підлягають страхуванню 
з державною підтримкою с/г культури, 
які впродовж трьох і більше років давали 
менше 50% врожаю від середньостатис-
тичного у районі; багаторічні рослини, які 
не давали врожаю за останні п’ять років; 
хворі с/г рослини,  тварини, птиця, риба, 
бджоли, а також ті, які перебувають у зоні 
карантину, тощо. 

Закордонний досвід
Агрострахування, зокрема із дер-

жавною підтримкою, – широко розпо-
всюджена практика у світі. Найбільша 
система страхування аграріїв існує у США. 
За словами експертів, щороку фермери 
витрачають на страхування близько 12 мі-
льярдів доларів. Поля основних аграрних 
культур – пшениці, кукурудзи, бавовни та 
сої – застраховані на 86% площі, інші – на 
70% площі. Таким чином, вартість застра-
хованого врожаю сягає сотень мільярдів 
доларів. Крім врожаю, аграрії страхують 
також власний дохід. 

Канада теж підтримує своїх фермерів за 
допомогою агрострахування. У цій країні 
посівні площі ключових с/г культур за-
страховані на 65%. Цікаво, що тут існують 
і нестандартні страхові рішення. Страхові 
виплати можуть розраховуватись за по-
казниками приватних метеостанцій, які 
вимірюють рівень опадів і температуру 
повітря безпосередньо біля полів фермера. 
Схожі підходи в агрострахуванні практику-
ють і країни Євросоюзу, де держпідтримка 
фермерів дуже велика.

В Україні на разі дуже мало аграріїв 
страхують своє господарство. У 2018 році 
озиму пшеницю було застраховано на 
11,1% посівних площ, яру пшеницю – на 
3%, соняшник – на 0,8%, кукурудзу – на 
1,3%. Експерти сподіваються, що державна 
підтримка допоможе змінити ситуацію 
на краще. 
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Без грошей, але з трансляціями: 
сімейні тендери управління молоді

Тарас Боросовський

При нестачі коштів 
на спорт начальниця 
управління на 150 тисяч 
замовляє онлайн-тран-
сляції у спільника свого 
чоловіка. 

Щоб досягнути успіху, треба 
багато працювати. Це – прописна 
істина. Проте такий шлях обира-
ють далеко не всі. Особливо ті, ко-
трі через наближеність до владних 
кабінетів з легкістю отримують 
бюджетні кошти. Попри їх нестачу 
навіть на зарплатню для медиків 
та вчителів.

Молодіжні пріоритети
Всеохоплююча та всеосяжна 

підтримка молоді у Житомирі, 
якою полюбляє вихвалятися ке-
рівництво міста, останнім часом 
звелася практично до мінімуму. 
Через карантин регулярні заняття 
не проводяться, гуртки здебільшо-
го закриті з переведенням занять 
в онлайн. У цілому світі внаслідок 
пандемії відбувся масовий спад 
економіки, зросло безробіття, 
занепали галузі промисловості, 
транспорт, культура, мистецтво 
та туризм. 

Довелося різко скоротити ви-
трати, запровадивши тотальну 
економію. Такі ж кроки озвучили 
у Житомирській міській раді, за-
певнивши, що контролюватимуть 
кожну бюджетну копійку.

Однак на противагу обіцян-
кам чиновників гроші з бюджету 
продовжують виділяти на досить 
сумнівних умовах. Яскравим при-
кладом є управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту. Минулоріч 
ми писали, як у розпал коронаві-
русу управління підписало угоду 
на купівлю медалей та нагород на 
рекордні 454 тис. 860 грн. Тендер 
розіграли між собою зять та матір 
колишньої працівниці Житомир-
ської міської ради. Після нашої 
публікації та звернення до Держа-
удитслужби закупівлю скасували.

Та відмовлятися від подібної 
практики управління молоді, 
схоже, не збирається. На зміну 
списуванню грошей на нагороди 
прийшла стаття щодо надання 
послуг з відеотрансляції заходів 
у мережі «Інтернет».

Спрощену закупівлю управ-
ління оголосило 11 березня 2021 
року. На відеотрансляцію 15 за-
ходів запланували витратити 150 
тис. грн. Водночас чіткий їхній 
перелік відсутній, хоча всі вони, 
як вказано у тендерній докумен-
тації, є індивідуальними. Технічні 
характеристики для забезпечення 
заходів також можуть варіюватися 

залежно від технічного завдання 
замовника. Іншими словами, що, 
де та як буде транслюватися, для 
управління – суцільна загадка.

Заявки на участь у тендері по-
дали 3 учасники. Найвищу ціно-
ву пропозицію подала рекламна 
агенція «Житомир інфо» з мак-
симальною ціною у 150 тис. грн. 
Решта – двоє підприємців Ігор 
Косташ та Сергій Кобилко – за-
пропонували відповідно 146 тис. 
160 грн та 144 тис. 480 грн.

Під час торгів ціну декілька 
разів знижували. У підсумку най-
нижчу ціну у 126 тис. 900 грн за-
пропонував ФОП Сергій Кобилко, 
обійшовши РА «Житомир інфо» 
лише на 100 грн.

Згодом, 6 квітня, керівниця 
управління поставила свій під-
пис під угодою.

Родинні зв’язки
Участь обох учасників не ви-

падкова. РА «Житомир інфо» 
належить однойменний сайт та 
портал «Спортивний Житомир». 
Редактором останнього є Сергій 
Кобилко, приховуючи своє справ-
жнє прізвище під псевдонімом 
Сергія Роздума.

На сайті наводиться інформа-
ція, що з 2016 року сайт входить в 
структуру «Житомир.Інфо».

На підтвердження знаходимо 
договір з управлінням Житомир-
ської міськради від 28 лютого 2020 
року. За його умовами рекламна 
агенція взялася провести пряму 
трансляцію змагань на сайтах 
«Житомир.Інфо» та «Спортивний 
Житомир». Вартість угоди склала 
28 тис. 900 грн.

За місяць, 10 квітня, з агенцією 
підписується новий договір. І зно-
ву за трансляцію змагань на сайтах 
«Житомир.Інфо» та «Спортивний 
Житомир» управління сплатить 
28 тис. 900 грн. Тобто увесь час 
переможець торгів працював 
спільно зі своїм конкурентом.

В обмін на щедре фінансуван-
ня з міського бюджету інтернет-
сайт займається вихвалянням 
звершень міської ради та мера 
Житомира. Уникаючи відкритої 
критики або негативних фактів, 
статті публікуються з позитивного 
для посадовців боку.

Прикладом може слугувати 
інтерв’ю із заступницею мера Жи-
томира Марією Місюровою, яке 
інтернет-сайт розкручував навіть 
через платну рекламу у фейсбуці. 
У статті чесна і безневинна чинов-
ниця розповідає, як вона старанно 
працює на добробут громади, 
заперечуючи свою причетність 
до зловживань під час тендерних 
закупівель медичного обладнання. 

Позначка реклами на матері-
алі відсутня. Однак відбілювати 
репутацію чиновниці, сплативши 
близько 100 доларів США за плат-

ну рекламу на фейсбуці, не просто 
так. Марії Місюровій, як заступ-
ниці мера, напряму підзвітне та 
підпорядковується управління 
молоді. Всі погодження і контр-
оль за витрачанням бюджетних 
коштів відбуються за її згодою. А 
оскільки угоди у своїй більшості 
підписувалися без проведення 
відкритих торгів, від заступниці 
залежить й обрання виконавця 
робіт.

Тож не дивно, що управління 
Житомирської міської ради за 
переговорною процедурою ре-
гулярно укладають угоди саме 
з «Житомир.Інфо». Як свідчать 
дані системи публічних закупі-
вель «Prozorro», лише за 2019 рік 
рекламна агенція на пару з «Рос-
тмедіа.ТВ» освоїли 713 тис. грн.

Але це був докризовий рік, 
коли місто не змушене було на-
правити велику частину коштів 
на боротьбу з коронавірусом та 
закупівлю необхідного медичного 
обладнання. Нині через нестачу 
грошей мер Житомира анон-
сував звільнення у підрозділах 
міськради. 

- Цього року в нас не дуже ве-
лике фінансування у зв’язку з на-
слідками попереднього року, – зі-
зналася начальниця управління 
у справах сім’ї, молоді та спорту 
Житомирської міськради Ірина 
Ковальчук.

Причину виділення у цьому 
році аж 150 тис. грн на відеотран-
сляцію очільниця управління 
пояснює зміною у законодавстві 
про закупівлі та вимогою мініс-
терства.

- Виникла потреба транслю-
вати заходи, оскільки глядачів на 
заходи не пускають, – пояснює 
Ірина Ковальчук. 

Водночас трансляція вико-
нується на фейсбук-сторінку, 
оскільки власний ютуб-канал в 
управлінні відсутній. Чому жива 
трансляція спортивних подій ве-
деться через канал переможця 
тендерів, а не ютуб-канал місь-
кради, керівниця не пояснила. До 
речі, прямі трансляції засідань 
міськради та виконкому можна 
переглянути на офіційній сто-
рінці без жодних додаткових за-
купівель та витрат бюджетних 
коштів.

Інша справа, що для перемож-
ця тендеру наявність унікального 
відеоконтенту дасть можливість 
додатково заробляти на пере-
глядах та зробить канал більш 
популярним.

Переможець торгів свій ютуб-
канал назвав «Спортивний UA». 
За цією назвою майже відразу 
знаходимо й декілька публіка-
цій у фейсбуці. На одній з них 
Ілля Грицанюк позначає Сергія 
Кобилка (Роздума).

 - Дивимось та ще й транслює-
мо в Європу! Цікава і динамічна гра! 
А щоб не реєструватись – шукай 
Спортивний UA в ютубі. – закли-
кає він.

Схоже, Ілля Грицанюк не 
лише спільно веде трансляцію 
спортивних подій, а не менше за 
переможця торгів зацікавлений у 
розкрутці ютуб-каналу. Це більше 
схоже не на певну тимчасову робо-
ту, а на повноцінне партнерство.

Доказом цього є інше фото, 
де Сергій Кобилко позначає Іллю 
Грицанюка на відкритті відеосту-
дії. Будівля, де вона розміщена, 
перебуває в користуванні ТОВ 
«Місцеві», співвласником якої є 
Ілля Грицанюк. Інше приміщен-
ня товариство здало Сергію Ко-
билку під кав’ярню. Себто зв’язки 
більш ніж тісні.

Навіть у трансляціях в ін-
ших містах – усюди вони разом. 
У грудні 2020 року ТРЦ «Магні-
ти України» підписало угоду з 
ФОП Сергій Кобилко на послуги 
відеотрансляції круглого столу 
у Полтаві. Виконаний договір 
слугував підтвердженням досві-
ду необхідного для підписання 
з управлінням договору. Та за-
питання про спільну роботу з 
Іллею Грицанюком знервувало 
переможця торгів

- Договір я подав як доказ того, 
що в мене є досвід виконання склад-
них трансляцій і є обладнання, є 
можливість їх робити. Імена лю-
дей, яких я залучав до обох тран-
сляцій, це немає абсолютно ніякого 
відношення до даного тендеру, – 
переконує Сергій Кобилко.

Причина такої відмови криєть-
ся у тому, що Ілля Грицанюк – це 
чоловік очільниці управління сім’ї, 
молоді та спорту Житомирської 
міської ради Ірини Ковальчук. Це 
їхній спільний з Сергієм Кобилком 
бізнес, який у певний момент почав 
розбудовуватися на бюджетних 
коштах. А оскільки готових сплачу-
вати за послуги в області не надто 
багато, така потреба з’являється в 
управління молоді.

- У мене немає співробітників, 
в яких є дружини, що працюють в 
управлінні, абсолютно, – вперто 
заперечує в коментарі Сергій 
Кобилко.

Хоча неможливо повірити в 
те, що він не знає, на якій посаді 
працює дружина Іллі Грицанюка, 
роками співпрацюючи та тісно з 
нею спілкуючись.

Подібне заперечення очевид-
них речей, імовірніше, слугує ще 
одним доказом, наскільки циніч-
ними стають люди у своїй жадобі 
до грошей. І саме ця жадібність 
є однією з причин нестачі най-
необхіднішого для людей, котрим 
зараз треба допомогти подолати 
цей складний для міста та усієї 
країни час.

Скрін з фейсбук-сторінки Іллі Грицанюка
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Вступ-2021: скільки коштує навчання  
у вищих навчальних закладах Житомира

Світлана Цимбалюк

1 липня розпочи-
нається вступна кам-
панія-2021. Майбутні 
студенти починають 
ретельно обирати 
вищий навчальний 
заклад, у якому най-
ближчі 4 роки за своєю 
спеціальністю будуть 
здобувати освітній 
рівень бакалавра.

Однак не всім бажаючим 
вдасться потрапити на бюджет-
ні місця, оскільки їх останніми 
роками стає все менше і менше. 
Тож журналісти «20 хвилин» ви-
рішили проаналізувати, скільки 
цьогоріч буде коштувати навчан-
ня за різними спеціальностями 
у трьох найбільших ВНЗ міста: 
Житомирському державному 
університеті імені Івана Фран-
ка, Державному університеті 
«Житомирська політехніка» та 
Поліському національному уні-
верситеті. 

Житомирський  
державний університет 
імені Iвана Франка

У Житомирському держав-
ному університеті імені Івана 
Франка ціни на різних факуль-
тетах коливаються від 1308 грн 
до 2835 грн за місяць навчання. 
Все залежить від бажаної спе-
ціальності та форми навчання: 
денної чи заочної.

У навчально-науковому інсти-
туті педагогіки місяць навчання 
для студентів-бакалаврів денної 
форми обійдеться у 1965 грн, а 
на заочній формі навчання ‒ 1474 
грн. На факультеті фізичного ви-
ховання і спорту ‒ від 1975 грн 
до 2020 грн, заочно ‒ від 1482 
до 1515 грн. Що стосується ННІ 
філології та журналістики, то 
місячна вартість навчання тут 
становить від 1985 грн до 2030 
грн, на заочній формі навчання 
– майже 1489 грн. 

Для охочих навчатись на фі-
зико-математичному факультеті 
ціна коливається від 1745 грн до 
1975 грн, а на заочній формі на-
вчання – від 1308 грн до 1350 грн. 
На кафедрі навчально-наукового 
інституту іноземної філології 
місячна вартість для студен-
тів-контрактників становити-
ме 2020-2030 грн, а на заочній 
формі навчання – майже 1523 
грн. На історичному факультеті, 
залежно від обраної спеціаль-
ності, доведеться оплачувати в 

межах 1835-1975 грн на денному 
навчанні, заочна форма не вка-
зується.

Природничий факультет ви-
явився одним із найдешевших: 
місячна вартість навчання ста-
новить 1745-1895 грн. Тут, як і на 
попередньому факультеті, заочна 
форма навчання відсутня. Що 
стосується соціально-психоло-
гічного факультету, то вартість 
денного навчання обійдеться у 
1600-2030 грн, а заочного – 1200-
1523 грн. 

Державний університет 
«Житомирська  
політехніка»

Місячна вартість навчання 
у закладі коливається в межах 
1300-2160 грн. Вибір спеціаль-
ностей досить широкий: тут 
можна вступити на юриста, 
еколога, фінансиста, фахівця з 
кібербезпеки, фахівця з туризму, 
економіста-міжнародника, пси-
холога та опанувати багато інших 
спеціальностей, які на сьогодні 
затребувані. 

На факультеті інформа-
ційних систем та технологій 
вартість навчання становить 
1700 грн на місяць, на гірни-
чо-екологічному факультеті 
– від 1300 грн до 1590 грн. За 
напрямом і нф ормац і й но -
комп'ютерних технологій – від 
1650 грн до 2160 грн. На факуль-
теті комп'ютерно-інтегрованих 
технологій, мехатроніки і робо-
тотехніки – 1590-1800 грн. 

На факультеті бізнесу та 
сфери обслуговування – від 1300 
грн до 1690 грн, а на факультеті 
публічного управління та права 
– від 1400 до 1950 грн.

Поліський національний 
університет

Навчання у закладі обійдеть-
ся студентам, які претендують 
на ступінь бакалавра, від 17500 
до 19500 грн на рік. Найменша 
ціна, 17500 грн, вказана за спе-
ціальностями: агроінженерія, 
галузеве машинобудування, елек-
троенергетика, електротехніка 
та електромеханіка, технологія 
виробництва та переробки про-
дукції тваринництва, екологія, 
наука про Землю. Заочна форма 
навчання коштуватиме 11600 грн. 
Такі ж самі розцінки за напряма-
ми захисту і карантину рослин, 
садівництва та виноградарства, 
агрономії, водних біоресурсів та 
аквакультури. 

Середня вартість навчання в 
закладі становить 18000 на рік. 
Оплативши цю суму, можна 
вступити за напрямами: об-
лік і оподаткування, фінанси, 
банківська справа та страху-
вання, менеджмент, економіка, 
публічне управління та адміні-
стрування, маркетинг, підпри-
ємництво, торгівля та біржова 
діяльність. Зокрема, це стосу-
ється і комп'ютерних наук, між-
народних економічних відносин, 
права, туризму, інформаційних 
систем та технологій. Якщо ж 
одна зі спеціальностей прийшла 
вам до вподоби, але ви планує-
те вступити на заочну форму, 
то за рік доведеться викласти 
13000 грн.

Найдорожчою спеціальніс-
тю в університеті виявилась 
ветеринарна медицина на базі 
молодшого спеціаліста: річна 
вартість навчання становить 
19500 грн на рік. 

Буккросинг: історія, мета та кругообіг книг у Житомирі
Анна Сергієнко

Книга – це дуже корисна 
річ, завдяки якій людина може 
пізнати щось нове для себе. 
Книги допомагають розвива-
тися і самовдосконалюватися.

У наш час з’явилися електронні книги, 
також можна читати книги з екрана мо-
нітора або телефона. Однак такий спосіб 
отримання знань не всім до смаку, адже у 
більшості людей швидко втомлюються очі 
від електронних носіїв. Також є ті, хто від-
чуває непідробне задоволення, коли тримає 
в руках паперову книгу, відчуває її запах.

З роками у людей, які захоплюються чи-
танням книг, на полицях стає все більше і 
більше літератури, а місця для нових книг вже 
не так багато. Що ж робити в такій ситуації?

Вищезазначену проблему вирішили, 
створивши унікальний громадський рух, 
– буккросинг. Буккросинг – це своєрідна 
бібліотека, яка працює без співробітників, 
але за допомогою звичайних людей, які 
захоплюються читанням.

СУТЬ БУККРОСИНГУ
Суть буккросингу полягає в тому, що 

людина, яка бере участь у цьому громад-
ському русі, залишає в якому-небудь багато-

людному місці книгу для того, щоб її могла 
взяти і прочитати інша людина, а потім ця 
людина мусить таким же чином передати 
книгу наступному книголюбу. Людей, які 
беруть участь у цьому громадському русі, 
називають буккроссерами.

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ БУККРОСИНГУ
Сама ідея створення буккросингу ви-

никла у Рона Хорнбекера у 2001 році. Рон 
– великий поціновувач книг, сам працює 
інтернет-технологом. Рон вивчав різні веб-
сайти, які призначені для відстежування 
переміщення об’єктів по всьому світу. Од-
ного разу чоловік подумав: а якщо цими 
об’єктами будуть книги? Через місяць 
Рон втілив свою ідею. Був створений сайт 
BookCrossing.com, який дозволяв відстежу-
вати місцезнаходження книг.

Буккросинг – це порятунок книг від без-
цільного перебування на полицях, круго-
обіг знань і створення глобальної світової 
бібліотеки.

БУККРОСИНГ У ЖИТОМИРІ
У Житомирі це явище підтримали 

ще у 2016-2017 роках. Тоді було створено 
спеціальну поличку на Старому бульварі, 
неподалік пам’ятника Пушкіну, де розмі-
щувалися книги. Проте дуже швидко ця 
ідея згасла. Чи то не було попиту на такий 
рух, чи то книги вкрали – невідомо. 

Також зона буккросингу була створена 
у Житомирській ОДА. У холі будівлі можна 
було взяти почитати різноманітну літературу. 

На сьогодні можна сказати, що буккро-
сингу у Житомирі немає. Є поодинокі ви-
падки обміну книжками, але це не можна 
назвати повноцінним буккросингом.

Звісно, хотілося б, аби цей рух повернув-
ся у Житомир, адже обмін книжками – це 
дуже хороший спосіб ділитися корисною 
літературою з великою кількістю людей. 
А інколи ця література може змінити не 
лише бачення світу, а і все життя. Отже, 
сподіваємося, що буккросинг повернеться 
у Житомир і знайде своїх прихильників. 
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Вантажівки на забороненій 
вулиці та ліквідація трамвая: 
що обговорювали житомиряни у мережі Facebook

Анна Сергієнко

Рух вантажівок на за-
бороненій вулиці, мож-
лива ліквідація трамвая 
та як можна залишитись 
на зупинці через те, що 
у водія маршрутки не 
було здачі.

Такі теми житомиряни обго-
ворювали найактивніше у мере-
жі Facebook протягом останнього 
тижня.

Вантажівки продовжують 
їздити забороненим провулком 
Комунальним

Житомирянка Тетяна Пищик у 
фейсбуку звертається до працівни-
ків патрульної поліції Житомира 
із запитанням, чому вулицею, де 
стався трагічний випадок, внаслі-
док якого загинула дитина, про-
довжує їздити великогабаритний 
транспорт. Жінка зазначає: коли 
вчергове у провулок заїхала ван-
тажівка, жителі запропонували 
водію поїхати дозволеним шляхом, 
однак коли той відмовився, вони 
викликали наряд поліції. Однак 
це не дало результату, оскільки за-
мість того, щоб провести бесіду з 
водієм та направити його іншою 
дорогою, патрульний став на його 
бік.

«Патрульна поліція Житомира, 
ви за якими критеріями працівників 
набираєте? Всі пам'ятають, як ми-
нулого літа на провулку Комуналь-
ному у Житомирі було на смерть 
збито молоковозом п'ятирічну ди-
тину. Після цього було встановлено 
знаки, що забороняють проїзд ван-
тажівок цим провулком, обладнано 
дорогу в об'їзд через вул. Комерційну. 

Незважаючи на це, жителям 
провулка регулярно доводиться зу-
пиняти і відправляти назад велико-
габаритний транспорт. Сьогодні 
вантажівка з причепом знову була 
зупинена на провулку. Водію запро-
понували повернутися і проїхати 
дозволеним шляхом, що він катего-
рично відмовився робити. Був викли-
каний наряд поліції. Після того, як 
патрульний без свідків переговорив 
з водієм, він озвучив усім присутнім 
такі тези :

- протокол ми складати не 
будемо, це його просто навігатор 
так завів;

- ви б у чужому місті теж під 
знак поїхали;

- ну і що, що висить забороня-
ючий знак, таких знаків можна 
встановити скільки завгодно;

- у мене на Жуйка теж ванта-
жівки їздять, я ж не скаржусь.

Це що? Це взагалі як? Це люди, 
які слідкують за дотриманням за-
кону? Тут саме той випадок, коли 
правило дорожнього руху писано 
кров'ю, дитячою!

Шановні, ви представники 
правоохоронних органів, хоч інколи 
думайте, що говорите: хотіла по-
скаржитись безпосередньо керівни-
ку наших захисників, але у зв'язку з 
пандемією він приймає відвідувачів 
дві години на місяць», ‒ скаржиться 
житомирянка Тетяна Пищик.

«Ну а ви хочете, щоб люди до-
тримувалися правила, якщо полі-
ція їх виправдовує», ‒ пише Інна 
Дацик.

«Вони тільки бабусь на базарі 
навчились ганять!» ‒ Альона Та-
ратасюк.

«Чому ніхто з місцевих жите-
лів не поверне ширину провулка 
до тих розмірів, які були раніше? 
Повлазили заборами у провулок, 
а тепер знаки давай?» ‒ запитує 
Віктор Степанчук.

«У мене одразу за парканом три 
сходинки вниз. Я вам дам метр на 
тротуар, повісите його у повітрі. 
Знаки подані. Для вантажного 
транспорту спеціально облашто-
вано дорогу, якої раніше не було. 
Поліцейський має відстоювати 
дотримання закону, а не покривати 
порушника. Вас влаштовує неком-
петентність та упередженість 
поліцейських? То ви з нею рано чи 
пізно зустрінетесь, може, тоді зро-
зумієте суть поста», ‒ відповідає 
Таня Пищик.

Водій маршрутки мало не 
висадив пасажирку через те, 
що в нього не було здачі

Житомирянка оприлюдни-
ла свою ситуацію, яка сталась у 
маршрутці 115. Коли жінка під час 
поїздки передала водієві купюру 
номіналом 100 грн, у відповідь 
почула, що немає здачі, і мало не 
залишилась на зупинці через цю 
ситуацію.

«Власник 115 маршруту Савиць-
кий! Зверніть увагу на поведінку спів-
робітників! 18.05.21 об 11-й ранку 
водій образив мене і намагався ви-
садити з транспорту тільки тому, 
що у мене не виявилося менше 100 
грн, а у нього не було здачі. Це мої про-
блеми, з його слів, і мені треба їхати, 
а не йому! Як це розуміти?! Пасажир 
надає гроші, водій-касир в одній особі 
зобов'язаний дати здачу! А якби на 
моєму місці була дитина?! Я їду цим 
маршрутом більше десяти років! Пе-
реповнення в транспорті! Хамство 
ваших співробітників зустрічається 
дуже часто! І конкурентів ви відразу 
блокуєте на своєму маршруті! Гро-
ші ‒ найважливіше?» ‒ обурюється 
Наталія Загоруй.

У житомирян з цього при-
воду думки розділились. Хтось 
підтримує жінку в ситуації, яка 
склалась, а хтось переконаний, що 
пасажири повинні під час проїзду 
в громадському транспорті давати 
водію дрібні купюри, а ще краще 
без здачі.

«Ну всі ми люди, може, поганий 
день у людини. У мене ж був випадок 
інший у 115: водій взяв гроші і побіг 

у магазині їх розміняти, щоб дати 
мені здачу», ‒ припускає Альона 
Вигівська.

«Люди, що з вами? Ви підтри-
муєте і виправдовуєте будь-яке 
хамство, якщо це не стосується 
вас улюблених. Те, що водії хами, про 
це пишуть дуже часто. Перевізників 
і водіїв цікавлять тільки гроші, а 
якість машин (я не маю на увазі 
115-й маршрут) і обслуговування 
‒ просто жах. Про це пишуть скрив-
джені, ображені люди, але, на пре-
великий жаль, це не має підтримки 
ніде. А люди, які перебувають поруч 
у транспорті, підтримують, як 
правило, хамів, а не потерпілих від 
хамства», ‒ переконана Наталія 
Теодорович-Березка.

«Зобов'язати перевізника взяти 
касира, який буде продавати квит-
ки. І водій буде виконувати тільки 
свою роботу, буде уважний на дорозі. 
Перевізник не збідніє на зарплаті 
касира-контролера. І видати ка-
сиру валідатор. Невже так важко 
навести лад?» ‒ запитує Вячеслав 
Світельский.

«Це не її проблеми, а водія ‒ він 
іде на роботу, і в нього повинні бути 
розмінні гроші. А якби на її місті 
була дитина», ‒ зазначає Тетяна 
Овдіюк.

«Пасажир зобов'язаний надати 
суму вартості проїзду. Читайте 
закони. Це у нас ще жаліють ‒ "вхо-
дять в положення". За кордоном вас 
просто виставили б з транспорту. А 
при такій поведінці, як у вас, ви ще й 
у поліцію потрапили б і вийшли б під 
заставу у сумі декількох заробітних 
плат», ‒ пише пані Алла.

«Тому я за безготівковий розра-
хунок: і здачу не треба шукати, і 
дріб'язку немає потім у всіх кише-
нях, і всі доходи видно. Але чомусь на 
маршрути, які їдуть за місто, тер-
мінали ніяк не можуть поставити», 
‒ наголошує Ольга Станіславчук. 

«Таких, як Ви, зайдуть сто і всі 
дадуть по 100 або 200 грн, де йому 
взяти стільки здачі? Треба заздале-
гідь готувати, це не важко», ‒ вва-
жає Галя Чубай.

«Зараз світ такий ‒ кожен бо-
реться за себе. І дійсно, Вам же ж 
їхати потрібно було, Ви питайте 
в пасажирів, можливо, хтось би і 
розміняв. Будьте розумніші. Хам-
ство хамством не побороти. І ми 
всі люди, в кожного буває ось такий 
день. Щасти Вам», ‒ додає Inna 
Chirila.

Житомирський трамвай на 
межі ліквідації?

У Житомирі знову заговорили 
про можливу ліквідацію житомир-
ського трамвая. В одному з дописів 
у соцмережі «Фейсбук» йде мова 

про те, що є велика вірогідність 
того, що невдовзі трамвай ліквіду-
ють. А причиною таких слів стало 
те, що впродовж довгого часу до-
рогу, яка простягається вздовж 
трамвайних колій, не ремонтують.

«Чиновник знищить трамвай і 
його інфраструктуру. Саме тому 
не ремонтуються дороги під шляха-
ми. Знищується все, що належить 
громаді. І нехай у всьому світі, як і 
по всіх обласних центрах України, 
влада намагається зберегти істо-
ричний вигляд транспорту (Львів, 
Київ, Вінниця), Сухомлин не хоче 
утримувати і ремонтувати яки-
хось 7,5 км шляхів», ‒ пише жито-
мирянин Віктор Шуляр.

З цього приводу між жито-
мирянами розгорілась дискусія 
не на жарт. Одні переконані, що 
ліквідація трамвая – це на краще, 
а інші переконані, що цей вид гро-
мадського транспорту потрібно 
обов’язково зберегти.

 «Чи не краще запустити за-
мість трамвая тролейбус, відре-
монтувати нормально дороги. За 
вул. Корольова: від Вітрука до Схід-
ної ‒ кошмар. По Східній і по Бориса 
Тена проїхати неможливо, їжджу 
і плачу від цих вибоїн. Я розумію, 
що не трамвай розбив дорогу, але ж 
саме через наявність трамвайних 
шляхів немає можливості ці дороги 
зробити придатними для їзди», ‒ 
переконаний Григорій Василіогло.

«Григорію, ви не праві! Трам-
вай їде по своїх коліях і не заважає 
громадському транспорту, дуже 
швидко можна доїхати з точки А 
до точки Б. А тролейбус тільки 
робить затори на без того заван-
тажених дорогах. За кордоном немає 
тролейбусів, там комунальні гарні 
автобуси і дуже розвинений трам-
вай. Дуже зручно користуватись 
трамваєм», ‒ відповідає попере-
дньому дописувачу Nadia Lobay.

«Як тільки добудують будинок 
по вул. Щорса-Котовського, його і 
приберуть. Я так думаю», ‒ при-
пускає Nick Stremniy. 

«Тролейбусів в Європі немає, 
тільки автобуси, трамваї і ме-
тро! Уже давно у цивілізованому 
світі відпрацьовані ефективні види 
транспорту, а ми все велосипед ви-
находимо», ‒ вважає Олена Мур.

«Ви не всю Європу об'їздили. Та й 
Україна далеко ще не Європа. Владі 
вигідніше маршрутки запустити, 
бо на кожному маршруті відкат від 
однієї машини. І на здоров'я людей 
плювати! Дихайте ви газами», ‒ 
обурюється Наталія Куркчі.

«Замість трамвайних шляхів 
буде створена інфраструктура для 
велосипедів, електроскутерів і само-
катів. Дуже правильне рішення», 
‒ вважає Максим Протасевич.
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Візьміть в добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 22 травня

Валерія Наумова

Мрієте про маленького пухнастого друга? 

Продовжуємо рубрику «Добрі руки» з посиланням на 
сторінку волонтерів «Animal help ZT – Допомога тваринам м. 
Житомир» та публікуємо 5 актуальних оголошень, завдяки 
яким ви зможете знайти чотирилапого малюка для себе.

Маленька Мая  
шукає дім!

« К р а с у н я з  м а н е р а м и 
справжньої леді . Ніжна та 
лагідна муркотуха. Привита 
та стерилізована», – додають в 
оголошенні.

Звертайтеся за телефоном:
097-691-35-04, Світлана.

Кошенятко  
шукає родину

«Кошеня дівчинка, вік – 3 мі-
сяці. Дуже ласкава і грайлива, 
домашня. Привчена до лоточку. 
Від бліх і глистів оброблена», – 
пишуть в пості.

Звертайтеся за телефоном: 
096-543-58-97, Віра. 

У добрі руки кошеня
«Чудове дитинча шукає дім. 

Дівчинка зовсім крихітка, до 2-х 
місяців. Чистенька, оброблена. 
З першим щепленням. Освоїла 
лоток. Стерилізацію за віком га-
рантую», – пишуть у публікації.

Звертайтеся за телефоном: 
068-110-40-78, Настя.

Собачка в родину!
«Можливо, ї ї хтось шукає, 

оскільки вона в нашийнику. 
Дайте їй шанс жити в любо-
ві і теплі!» – наголошують в 
пості.

Звертайтеся за телефоном: 
096-965-11-69, Віра.

Чудова собачка  
в сім’ю

«Дівчинка вакцинована, сте-
релізована, оброблена від пара-
зитів. Вік – 6 місяців», – пишуть 
в оголошенні.

Звертайтеся за телефоном:
 067-410-37-21, Алла.

Магічне люстерко та раритетні щипці для 
волосся, які продають житомиряни в інтернеті

Марія Кравчук

Часто житоми-
рян не поспішають 
позбутися старих 
речей, вважаючи 
все старовинне 
мотлохом. Вигід-
ніше ж продати та 
отримати вигоду з 
непотрібної речі, з 
іншого боку – для 
когось ця річ може 
виявитися корис-
ною.

Журналісти газети «20 
хвилин» переглянули один 
із найпопулярніших укра-
їнських сайтів з публікації 
безкоштовних оголошень, 
аби з’ясувати, який же ан-
тикваріат продають жито-
миряни.

Ми зібрали найцікавіші 
старовинні речі, які можна 
придбати у Житомирі.

• Килим з історією
Килими раніше віша-

ли на стіни з двох причин: 
по-перше, він міг захища-

ти від холодної стіни (таке 
собі утеплення) і, по-друге, 
це ж гарно (ну так раніше 
вважалось). Ну згадайте: хто 
водив пальцем по візерун-
ках килима перед сном чи 
ховався за ним, коли грали 
у піжмурки?

На фото видно, що на 
килимі не просто візерунок, 
а ціла картина з мисливця-
ми на санях, за якими же-
нуться вовки.

Авторка оголошення 
пише, що килим перебу-
ває у відмінному стані, бо 
раніше висів у бабусі в селі. 
Дивно, що такий скарб міль 
не з’їла. 

Анна, яка продає килим, 
пише, що це справжній 
антикваріат, тому й ціну за 

нього хоче відповідну – 3 000 
грн. Якщо ви поціновувач 
такої краси або вам потріб-
но приховати сліди відсут-
ності ремонту – звертайтесь 
до Анни.

• Дерев’яна скринька
Речі, виготовлені влас-

норуч, завжди цінувались 
і мали попит. Ось і ця ма-
ленька скриня не може не 
привернути увагу. Одразу 
видно, що це ручна робота, 
всередині оббита тканиною 
та має невеличке люстерко 
– просто знахідка для пан-
ночки 19 століття.

Автор оголошення Олек-
сій пише, що рік виготов-
лення шкатулки – 1970. Ціна 
на сайті зазначена 500 грн.

• Магічне люстерко
«Любе дзеркальце, ска-

жи та мій сумнів розв'яжи: 
хто на світі наймиліший, 
найгарніший, найбіліший?» 
– саме так у казці про Біло-
сніжку королева зверталась 
до люстерка. Чи це те саме 
люстерко із казки – маю 
сумнів, проте сам автор 
оголошення зауважує, що 
воно незвичайне.

Олег, власник, пише: 
«Дуже старовинне дзеркало. 
Більше 100 років. Передба-
чає майбутнє, якщо у нього 
зазирнути». 

Не перевіривши, прав-
ди не дізнаємось, 500 грн, і, 
можливо, чарівне люстерко 
ваше.

• Щипці для волосся
Часто доводилось чути 

фразу: «От раніше речі ро-
били – на віки, а не те, що 
це ваше китайське – на де-
кілька днів». Якщо ви такої 
ж думки та любитель «олд-
скулу», чудовий радянський 
девайс для завивки волосся 
саме для вас. 

Автор оголошення Сер-
гій так описує свій товар: 
«Електричний прилад для 
завивки волосся "Надей-
ка" ЭЩ 400/220 від заводу 
"Белвар". Товар у робочому 
стані. Має у комплекті три 
насадки та три температур-
ні режими. 

Насадки можна нагріва-
ти всі разом та окремо, самі 
вони безпровідні, нагріва-

ються в корпусі, тому дуже 
зручно завивати волосся – 
можна ходити з насадкою 
по квартирі. Від діаметру 
насадки залежить розмір 
локона».

Автор оголошення та-
кож зазначає, що такою 
необхідною річчю ви не 
тільки зможете зробити собі 
зачіску, а й підкрутити вії, а 
дівчата знають, як це інколи 
дається непросто.

З іншого ж боку, Сергій 
пише, що не варто забувати, 
що річ унікальна та підійде 
не тільки для колекції, а й 
чудово впишеться в інтер’єр 
салону краси.

За щипці для волосся 
Сергій хоче ні багато ні 
мало – 250 грн.
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Відкрилася персональна виставка  
Лери Літвінової «Шлях додому»

Руслан Мороз

У Кмитівському музеї об-
разотворчого мистецтва ім. Й. 
Буханчука відкрилася персо-
нальна виставка мисткині Лери 
Літвінової «Шлях додому», яка 
триватиме до 10 липня 2021 року.

Мистецький проєкт «Шлях додому» 
включає однойменну з назвою проєкту 
серію робіт «Шлях додому». Відкриття ви-
ставки невипадково відбулося у річницю 
депортації кримських татар. Авторка Лера 
Літвінова зазначає: «Мій батько – крим-
ський татарин. Події 2014 року наштов-
хнули мене на роздуми: що є наш дім? Це 
місце народження? Місце, де пройшло 
дитинство? Місце, де живуть батьки? 
Місце, яке прийняло тебе? Або історичне 
місце за національною ознакою? А якщо 
це все лише примара? Якщо ці місця не 
співпадають? Відповіді я шукаю у робо-
тах, написаних за спогадами моїх подо-
рожей. Переважно ці спогади пов'язані з 
пейзажами у поїздках до Криму».

Картини Лери Літвінової зберігаються 
у приватних колекціях в Україні, Бельгії, 
Люксембурзі, Німеччині, Китаї, США, ОАЕ 
та ін. У 2014 році її знакову серію «Дощ» 
придбав у свій фонд відомий європейський 
музей Маuermuseum – MUSEUM HAUS AM 

CHECKPOINT CHARLIE (м. Берлін), згодом 
повторюючи цей досвід. Музеї, які прийма-
ли виставкові проєкти за участю робіт Лери 
Літвінової: MAUERMUSEUM – MUSEUM 
HAUS AM CHECKPOINT CHARLIE, Му-
зей історії м. Києва, Національний музей 

«Київська картинна галерея», Музей «Золоті 
Ворота», Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе, 
Музей українського живопису (м. Дніпро). 

У 2019 році Лера Літвінова увійшла в 
рейтинг «Топ 100 успішних українок» за 
версією видання Ukrainian People. 

Заснований у 1985 році, Кмитівський 
музей образотворчого мистецтва імені Й. 
Д. Буханчука має площу близько двох тисяч 
квадратних метрів. Всього в музеї зберіга-
ється близько 3000 експонатів.

В музеї зберігаються роботи видатних 
митців: Тетяни Яблонської, Миколи Глущен-
ка, Олексія Шовкуненка, Івана-Валентина 
Задорожнього, Овсія Моїсеєнка, Віктора 
Зарецького, Маргарити Керимової-Со-
колової, Петра Оссовського, Едіте Кран-
стенберг; графіків Євгена Кібрика, Георгія 
Верейського, Михайла Дерегуса, Василя 
Касіяна; скульпторів Катерини Белашової, 
Ігоря Крестовського, Веніаміна Пінчука, 
Володимира Горєва, Михайла Грицюка.

Виставка «Шлях додому» Лери 
Літвінової експонуватиметься з 
18 травня по 10 липня включно 
та працює за розкладом музею. 
Адреса музею: с. Кмитів, Житомир-
ська область, вул. Покровська, 42.

Житомирська поетеса Наталія Чісліна 
представила третю збірку своїх віршів

Руслан Мороз

У приміщенні Жи-
томирського академіч-
ного обласного театру 
ляльок пройшла пре-
зентація третьої збірки 
віршів Наталії Чісліної, 
яка має назву «Кава без 
цукру».

В залі був майже аншлаг, на-
скільки це дозволяли протиепіде-
міологічні заходи, відповідно до 
яких заповнюваність не могла пе-
ревищувати 50% від нормативної. 
Але це не завадило святу, і на сцені 
авторка читала власні твори, друзі 
співали пісні на її вірші. Відбулося 
чудове театралізоване дійство на 
вірші та за участю житомирської 
поетеси.

Лауреат премії ім. І. Огієн-
ка Марія Масловська пише про 
творчість Наталії Чісліної: «Поезія 
Наталії – це згусток емоцій, спо-
дівань, надій молодої жінки на 
щастя, кохання, щасливу сім’ю. 
Для поетки любов – це крила, що 
допомагають летіти, це струна, 

що бринить ніжною і чутливою 
мелодією, це Всесвіт, що є непо-
вторним і магічно-чудовим». 

Напевно, назву збірка отрима-
ла від наступних віршів авторки:

«Моя любов,  
наче горнятко кави:

Солодка й трішечки гірка…
Ми в ній з тобою вчора за-

блукали,
Вона моя! Вона одна така!
Моя любов із ароматом кави:
Хвилююча, гаряча і п’янка.
Любов моя із поглядом  

ласкавим – 
Наче весна! Нова моя весна!»

На власній сторінці у фейсбуці 
Наталія Чісліна прокоментувала 
презентацію: «Яке ж воно – щас-
тя? Щастя – це тоді, коли здій-
снюються мрії... Одна з моїх 
мрій здійснилася! Мрія, до якої я 
йшла п'ять років. Мене перепо-
внюють емоції, переповнюють 
почуття. 

Моя третя збірка «Кава без 
цукру»... така гірка, вистраж-
дана, довгоочікувана, немов 
дитина... Мій другий творчий 
вечір... переписаний п'ять разів 
сценарій, деякі форс-мажорні 
обставини... Проте коли ти 

чітко йдеш до мети і коли у 
тебе є чимало (слава Богу!) 
друзів, які тебе підтримують і 
всіляко допомагають, – ти змо-
жеш все... От і я змогла... змогла 
разом з вами, друзі! Дякую за 

те, що цінуєте мою творчість, 
що вам, як і мені, болять мої 
вірші... Наступна «кава» буде 
обов'язково з цукром... обіцяю!!! 
...Бо є любов, вона жива! Навік!». 

Фото: Ярослава Гапонова. 
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Вакцинація освітян:  
що потрібно знати

Вакцинація освітян 
від коронавірусу – 
один із пріоритетних 
напрямів боротьби з 
пандемією, адже вчи-
телі й вихователі що-
дня тісно спілкуються 
із великою кількістю 
людей, ризикуючи 
підхопити і розповсю-
дити хворобу. 

Щоб процес навчання був 
безпечним, педагогів необхідно 
щепити якнайшвидше – до 1 ве-
ресня. Це захистить здоров’я як 
учителів, так і учнів чи студентів. 
Детально про вакцинацію освітян 
дізнався Центр громадського мо-
ніторингу та контролю. 

Кого вакцинують?
За інформацією Міністер-

ства охорони здоров’я, щепи-
тися від COVID-19 зможуть 
працівники усіх закладів осві-
ти, незалежно від рівня чи типу 
підпорядкування. Це можуть 
бути співробітники дитячих са-
дочків, загальноосвітніх шкіл, 
творчих і спортивних гуртків, 
коледжів та академій, універ-
ситетів тощо. 

«Захист освітян від COVID-19 
є одним із пріоритетів, адже 
вчителі та викладачі постійно 
контактують із великою кіль-
кістю учнів та наражаються на 
небезпеку захворіти на коронаві-
русну хворобу. Саме тому вони 
визначені дорожньою картою серед 
пріоритетних груп вакцинації 
від COVID-19», – прокоментував 
міністр охорони здоров'я 
України Віктор Ляшко.

Варто зауважити, що вакци-
нація від коронавірусу добровіль-
на і безоплатна. Ніхто не може 
змусити вчителів робити ще-
плення, однак МОЗ наголошує, 
що саме вакцинація є єдиним 
надійним способом захиститись 
від коронавірусу чи важкого пе-
ребігу хвороби.

Яку вакцину 
використовуватимуть?

Як зазначають у МОЗ, 
для щеплення освітян від 
COVID-19 використовувати-
муть вакцину Comirnaty від 
Pfizer-BioNTech. Україна отри-
мала 122 850 доз цієї вакцини 
18 травня у межах глобальної 
ініціативи COVAX. Для педа-
гогів медики зарезервували 
378 тисяч доз Comirnaty. Цієї 
вакцини вистачить, щоб двічі 
щепити 189 тисяч працівни-
ків сфери освіти.  

Решту освітян, за словами 
представників МОЗ, будуть ще-
плювати іншою вакциною, яка 
надійде в Україну. 

Варто зауважити, що частина 
педагогів уже отримала щеплен-
ня від COVID-19 китайською вак-
циною CoronaVac. Йдеться про 
працівників освітніх закладів, які 
залучені до проведення зовніш-
нього незалежного оцінювання. 

Як записатись?
М і н і с т е р с т в о  ох о р о н и 

здоров’я розробило спеціальний 
алгоритм для запису освітян на 
вакцинацію. Він має певні від-
мінності, залежно від типу за-
кладу, однак перший крок всюди 
однаковий. Найперше працівник 
освітнього закладу повинен за-
явити про своє бажання керів-
ництву. Саме керівники шкіл, 
садків, училищ чи університетів 
формують списки охочих вакци-
нуватись. 

Далі керівники закладів пе-
редають списки відповідним від-
ділам освіти. Із садочків, шкіл і 
позашкільних освітніх закладів 
– до місцевих управлінь освіти, 
а вони – до обласних. Із профтех 
чи фахових закладів – одразу до 
обласних управлінь освіти. 

Далі управління освіти і на-
уки обласних держадміністрацій 
передають списки охочих вакци-
нуватись до департаменту охоро-
ни здоров’я цих ОДА. Одразу до 
обласного департаменту охорони 
здоров’я звертаються керівники 
вишів. 

У кожній області є регіональ-
ний координатор з вакцинації, 
який займатиметься організа-
цією щеплення освітян. 

Важливо зазначити, що 
педагоги можуть додати себе 

до списку до приїзду бригади 
вакцинації. У такому разі керів-
ник закладу повинен передати 
уточнені списки таким самим 
шляхом. Якщо ж хтось із осві-
тян виявив бажання вакцину-
ватись після першого приїзду 
мобільної бригади, то може до-
мовитись про це індивідуально 
з регіональним координатором 
з вакцинації.

Коли розпочинається 
вакцинація?

Вакцинація частини освітян 
уже розпочалася. Вчителі, які 
працюватимуть на ЗНО, уже 
отримали перші щеплення від 
COVID-19. А масштабна кампанія 
з вакцинації працівників освіти 
очікується вже з 24 травня.  

За інформацією Центру гро-
мадського здоров’я МОЗ, вакци-
нація освітян відбуватиметься 
мобільними бригадами з імуніза-
ції, які приїжджатимуть у кожен 
освітній заклад. Конкретну дату 
і час вакцинації повідомляти-
муть регіональні координатори 
керівникам цих закладів. Тож 
вакцинація відбуватиметься ор-
ганізовано і в один час.

Лікарі наголошують, що 
надзвичайно важливо захисти-
ти вчителів від коронавірусу. За 
словами голови представництва 
ЮНІСЕФ в Україні Лотти Силь-
вандер, вакцинація вчителів – 
ключовий момент у забезпеченні 
якості та безперервності навчан-
ня під час пандемії. Тож у разі 
будь-яких питань щодо вакци-
нації медики закликають освітян 
звертатись на гарячу лінію МОЗ 
0 800 60 20 19 або ж шукати ін-
формацію на офіційному сайті 
vaccination.covid19.gov.ua.

106 років –  
не завада!

Олександр Кухарський

Цьогоріч 21 травня свій 106-й рік народження 
відзначила найстаріша жителька міста Житомира 
– Олена Адамівна Москальова. 

Олену Адамівну з днем народження одним із перших привітав 
міський голова. Щирі слова вітань висловили діти і онуки родичів, 
знайомих і близьких людей, з якими Олена Адамівна дружила, 
працювала довгі роки. 

Від спортивної громадськості Житомирщини мені випала честь 
привітати легенду житомирського спорту з такою поважною датою. 
Кожна зустріч із Оленою Адамівною завжди  свято, адже для мене, 
дослідника спорту Житомирщини, важливо дізнатися із перших 
уст про події тих далеких років. 

Вкотре Олена Адамівна згадала своє раннє дитинство, своїх 
батьків. Їй ще не виповнилося рочку, як померла мама. У 1916 році 
сім’я із Харкова переїхала до Житомира. Батько, Адам Сорочин-
ський, став працювати водієм у князя Володимира Волконського. 
Постать князя Волконського досить відома не тільки на теренах 
Волинської губернії, а й колишньої Російської імперії. У 1902-1907 
роках він обіймав посаду Волинського губернського предводителя 
дворянства, від землевласників Волинської губернії обирався членом 
ІІІ Державної думи Росії. Входив князь Волконський і до складу 
правління Волинського товариства любителів бігового і рисистого 
спорту. Але в пам’яті житомирян князь залишився як відомий про-
світитель та благодійник. Ще й досі функціонує дитяча лікарня по 
вулиці Шевченка, 2, приміщення якої побудовано  на кошти  князя 
Волконського.

У розмові з Оленою Адамівною ми згадали також багатьох відомих 
житомирських спортсменів, з якими вона виступала на змаганнях, 
довгі роки підтримувала дружні відносини. З великою теплотою 
Олена Адамівна згадала перших чемпіонів і рекордсменів міста з 
легкої атлетики: Ніну Іванівну Ганьбу, Зою Степанівну Корзун, Ядвігу 
Францівну Смульську, Тамару Олександрівну Петровську. З особли-
вою любов'ю Олена Адамівна згадала свою найкращу подругу Яніну 
Карлівну Гринкевич, майстра спорту СРСР, чемпіонку колишнього 
Радянського Союзу зі спортивної гімнастики, яка ще у 30-их роках 
минулого століття вступила до Московського медичного інституту. 
Після його закінчення працювала разом із знаменитим на весь світ 
спортивним хірургом Зоєю Мироновою, стала доктором медичних 
наук. Діти і онуки  Ясєньки (так її завжди називає Олена Адамівна) 
також привітали Олену Адамівну із 106-м днем народження. На 
кінець нашої зустрічі Олена Адамівна прочитала польською мовою 
вірша, який закінчувався словами: «милішої землі, де ти живеш, 
немає..». Дякую Вам, Олено Адамівно, довгих Вам ще літ.
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Море музики, вина та їжі:  
фестивалі, які варто відвідати у червні

Світлана Цимбалюк

На початку літа в Україні 
пройде велика кількість різно-
манітних фестивалів, тому 
саме час вибрати кілька ціка-
вих подій і запланувати подо-
рож.

Пропонуємо вашій увазі добірку най-
яскравіших подій, які ви зможете відвідати 
у червні. Однак хоч в Україні і зняли суворі 
карантинні обмеження, під час поїздок не 
забувайте про дотримання заходів безпеки.

Міжнародний музичний фестиваль 
«Odessa Classics»

Програмою «Odessa Classics» цього року 
передбачені концерти з 2 по 11 червня та 
ще один спеціальний – 24 червня. Вони 
проходитимуть в Одеському національно-
му академічному театрі опери і балету (2, 
10 і 24 червня) та у великому залі Одеської 
обласної філармонії (3, 5, 6, 8, 9, 11 червня), 
а також у Зеленому театрі (7 червня) і тра-
диційний open-air – на Потьомкінських 
сходах (4 червня).

15-й «Kyiv Food and Wine Festival»

5-6 червня з 11:00 до 22:00 у Києві пройде 
15-й «Kyiv Food and Wine Festival». Захід 
відбудеться у галереї «LAVRA».

«Kyiv Food and Wine» ‒ найбільший 
винно-гастрономічний фестиваль України, 
що проводиться вже понад 6 років. Це ‒ 
перший фестиваль вина в Україні, який 
представляє принципово нове українське 
виноробство, популяризує найкращі укра-
їнські вина і формує винну культуру країни.

На гостей чекатиме винний маркет, 
дегустації унікальних вин, котрі ви не зна-
йдете в супермаркетах і винних барах, мож-

ливість познайомитися і поспілкуватися з 
виноробами.

Окрім цього, буде організовано фудмар-
кет та фудкорт: різноманітний вибір сирів, 
м'яса та інших крафтових продуктів від 
українських фермерів. Також на відвідувачів 
чекають безкоштовні лекції й дегустації у 
школі вина: організатори запрошують відо-
мих сомельє і винних експертів та інших 
харизматичних людей з винної індустрії. 
Конкурси, фотозони, ігри, багато джазу і 
атмосфера свята, за яким всі дуже скучили.

Фестиваль ріплянки у Колочаві 

У червні на території села Колочава про-
йде традиційний гастрономічний фести-
валь ріплянки. Традиційно на фестивалі 
буде можливість продегустувати головну 
страву дня – ріплянку по-колочавськи: з гри-
бами, зі сметаною, ріплянку зі шкварками 
або бринзою, ріплянку з вурдою.

Свято триватиме у Колочаві впродовж 
8-9 червня на території музейного комплек-
су «Старе село». Обов'язковою традицією 
гастрономічного фестивалю є наявність 
основної страви – ріплянки, з можливістю 
її реалізації туристам та гостям свята. 

Ріплянка – це традиційна страва жите-
лів Колочави, яку готують кілька разів на 
тиждень у кожній хаті села, розварена на 
пюре картопля («ріпа» – діалект.) та куку-
рудзяна мука. 

«Ukrainian Wines Festival»

У палаці Потоцьких, що у Львові, з 11 по 
13 червня пройде «Ukrainian Wines Festival». 
На відміну від інших винних фестивалів у 
Львові – захід проводитиметься вперше. 
Своєю місією організатори фестивалю ба-
чать поширення і розвиток культури спо-
живання якісного українського вина, про 
що, власне, і свідчить його назва.

На гостей «Ukrainian Wines Festival» 
чекає форум експертів виноробства і де-
густаційний конкурс «Краще українське 

вино». Також буде винний маркет з якісними 
українськими винами і фудмаркет, на якому 
продаватимуть продукти від крафтових 
фермерських господарств. А також на вас 
чекатиме чарівна атмосфера фестивального 
Львова, сповненого п'янкими ароматами 
початку літа.

Фестиваль середньовічної культури 
«Форпост»

18-20 червня у Кам'янець-Подільському 
пройде фестиваль середньовічної культури 
«Форпост». Фест проходитиме на території 
Старої фортеці – однієї з найвидатніших 
фортифікаційних споруд України. Учасни-
ки фестивалю, клуби військово-історичної 
реконструкції живуть у відтвореному серед-
ньовічному поселенні XIV-XV ст.

Під час фестивалю на вас чекають різно-
манітні майстер-класи, лицарські турніри, 
музична програма, середньовічні танці, 
квести, бойова програма, факельна хода в 
старе місто та ще багато цікавого.

Паралельно будуть функціонувати 
стрілецький тир, середньовічний ярмарок, 
постійно працююча фудзона, ігрові квести 
для дітей, відвідування музею, кемпінг для 
байкерів, стоянка для мотоциклів, вечірня 
музична ватра.

Фестиваль «Хочу до Одеси»

З 20 по 28 червня відбудеться фестиваль 
«Хочу до Одеси». Місце проведення – цен-
тральні майданчики міста.

Фестиваль представляє собою масш-
табний захід, що об'єднує фестивалі різної 
спрямованості, численні культурні події, 
майстер-класи, конкурси вокалу, квести 
по місту та інше. 

Свято музики у Львові
Свято музики ‒ 2021 пройде у Львові 21 

червня. Організатори запрошують усіх, хто 
любить музику, об'єднатися заради вільного 
звучання. 

«Гучне і яскраве свято поєднує 5 кон-
тинентів, 120 країн та 800 міст, серед яких 
і наш Львів. Щороку у цей день жива 
музика звучить на вулицях і площах, у 
парках і скверах, у кав’ярнях і музеях, 
з балконів будинків і вікон державних 
установ, у двориках, на вокзалах, в клу-
бах, на лавочках, словом, всюди, де лиш 
заманеться. 

Музику грають професіонали і аматори, 
відомі колективи і вуличні гурти, оркестри 
і поодинокі музиканти. Вмієш грати – ви-
ходь і грай, не вмієш – витягуй друзів на 
вулицю і слухай! Єдине правило, яке діє 
цього дня на всій планеті, – музика має 
творитися наживо, а за виступи не можна 
брати гроші. До свята долучаються всі охочі: 
філармонії, опери, музичні театри, школи 
та клуби разом з культурними осередками, 
громадськими ініціативами, кав'ярнями 
та ресторанами тощо. Всі організовують 
відкриті безкоштовні концерти», ‒ додають 
організатори.

Музиканти можуть реєструватися за-
здалегідь або виконувати музику спонтан-
но. Слухачі матимуть можливість гуляти 
містом, насолоджуючись різноманітними 
виступами, або ж залишитися у клубі чи 
кав'ярні, знайшовши свою музику.

Джазовий фестиваль  
«Leopolis Jazz Fest - 2021»

Міжнародний джазовий фестиваль 
«Leopolis Jazz Fest ‒ 2021» проходити-
ме у Львові з 24 до 28 червня. Фестиваль 
щороку проходить у Львові у червні, по-
чинаючи з 2011 року, на трьох сценах: 
на площі Ринок, у подвір'ї палацу По-
тоцьких та на сцені імені Едді Рознена у 
Парку культури. 

У 2020 «Leopolis Jazz Fest» відбувався в 
онлайн-форматі в автокінотеатрі, на даху 
багаторівневого паркінгу на ринку «Пів-
денний». Тоді транслювались виступи, 
які відбулися в різні роки фестивалю.
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Легенди палацу Терещенків у Денишах
Руслан Мороз

Продовжуємо роз-
повіді про цікаві істо-
ричні події минулого. 
Цього разу ми пропо-
нуємо знову зануритися 
в історії сивої давнини, 
а саме відвідати палац 
цукрових магнатів 
Терещенків, який роз-
ташований за 20 км від 
Житомира по Старо-
костянтинівській трасі, 
на березі річки Тетерів 
біля села Дениші.

Старовинне село Дениші роз-
ташоване на березі мальовничої 
річки Тетерів, в 20 км від Жито-
мира. Знамените воно тим, що 
в ньому була розміщена одна із 
садиб, яка належала представнику 
великої родині Терещенків – Фе-
дору Артемовичу. У XIX століт-
ті Дениші належали дворянам 
Воронич, графу Августу Бєлін-
ському. Після його смерті – графу 
Броніславу Дзялинскому і його 
родині, братам Дуриліна, купцеві 
Маврокордато. 

Дениші у XIX ст. були значним 
промисловим центром. Тут були 
заводи з відливу чавуну і виробни-
цтву заліза, добувалася руда і вог-
нестійка глина для виробництва 
цегли, кварц для доменної печі та 
інша сировину для промислового 
виробництва. Мабуть, тому й при-
вабив цей край Терещенків.

У 1903 році Терещенко купив 
у Денишах близько 3000 деся-
тин землі. Палац, побудований 
у 1910-1911 роках (за іншою вер-
сією – наприкінці XIX століття) 
за проєктом архітектора П. І. 
Голландського, належав дружині 
Федора Артемовича Терещенка – 
Надії Володимирівні (у дівоцтві 
Хлоповій). Для неї у збудованих 
поруч теплицях вирощували екзо-
тичні фрукти. Федора Артемовича 

до того часу вже не було в живих.
Цікавим є той факт, що на-

віть наші житомирські краєз-
навці досить часто плутають, хто 
саме володів маєтком у Денишах. 
Якщо зайти в інтернет та вбити 
в пошукову систему запит про 
палац Терещенків у Денишах, то 
отримана інформація буде на-
стільки суперечливою, що постає 
питання, кому з поважних авторів 
вірити, а кому – ні.

Так, на деяких туристичних 
сайтах зазначено, що маєток на-
лежав Надії Терещенко, дочці цу-
крозаводчика Федора Артемовича 
Терещенка. Насправді ж Надія 
було його вдовою. Біля палацу є 
табличка з інформацією, де на-
писано, що до 1917 року ним опі-
кувалася вдова Федора Терещенка 
Наталія, хоч ми вже зазначали, 
що його дружину звали Надією, а 
Наталією (графиня Уварова) була 
їхня дочка. 

Також помилково дехто зазна-
чає, що садиба належала промис-
ловцю-цукрозаводчику Михайлу 
Івановичу Терещенку. Але згідно 
з родослівним довідником роди-
ни Терещенків, це не відповідає 
дійсності, однак ця інформація 
вперто продовжує поширюватися 
просторами інтернету.

Будівництвом палацу керував 
відомий архітектор Павло Івано-
вич Голландський, замовлення 
на який він отримав восени 1910 
року. Будівництво ускладнювалось 
тим, що замовник (Надія Володи-
мирівна Терещенко) багато часу 
проводила за кордоном (Англія, 
Франція), тому, приїжджаючи на 
будівництво, бачила відмінності 
із затвердженими кресленнями, 
що сприяло конфліктам з архі-
тектором.

Будівля була симетричною, 
двоповерховою, побудованою в 
стилі італійського ренесансу, на-
лічувала 40 кімнат та триповерхові 
башти. Уздовж стін палацу були 
зроблені вікна овальної та прямо-
кутної форми. Для оздоблення 
будівлі використовувався кольо-
ровий світлий цемент з Італії. Фі-
гурні елементи палацу виконані 
з використанням штукатурки по 
цеглі. Палац прикрашений фрон-
тоном, ліпниною з рослинних 
орнаментів і античними колона-
ми, барельєфами з немовлятами-
музикантами. Поруч з палацом 
був розбитий парк за проєктом 
майстра Арнольда Регеля. Після 
завершення будівництва палац 
використовувався як заміський 
будинок. 

У 1917 році після Жовтневого 
перевороту родина Терещенків 
вимушено емігрувала до Фран-
ції, після чого палац був повністю 
пограбований та зруйнований. 
Згодом протягом тривалого часу 
руйнувався місцевими жителями, 
які розбирали будівлю на цеглу.

Про розкіш денишівського 
маєтку цукрозаводчиків ходить 
багато легенд та чуток. Одна з ле-
генд розповідає, що донька Федора 
Артемовича – Наталія – забажала 
влітку перевірити нові сани. Тоді 
турботливий батько наказав уси-
пати галявину в парку цукровим 
піском, щоб догодити улюбленій 
доньці. 

Існує легенда, що підлога у па-
лаці виконувала функції верхньої 
частини величезного акваріуму. 
Уявить собі шок гостей, які під час 
прийомів у палаці дивилися на 
підлогу і бачили під ним плава-
ючих коропів.

Ще за однією легендою, під-
лога у палаці була викладена золо-
тими монетами, покладеними на 
ребро. Спочатку монети планува-
лося просто покласти на підлогу, 
але коли про це дізнався цар, то 
був неприємно здивований, адже 
негоже ходити по державних гер-
бах із його зображенням. І нібито 
тоді Терещенко наказав поставити 
монети на ребро. Куди потім по-
ділися монети, невідомо нікому. 
Але багато хто вірить, що вони 
були закопані десь у саду за са-
дибою. За розповідями місцевих 
жителів, палац був зруйнований 
в роки громадянської війни. Він 
постраждав від потрапляння ви-
падкового снаряду. Навіть після 
майже повної руйнації палацу й 

сьогодні багато хто намагається 
відшукати скарб багатого про-
мисловця.

Місцеві жителі розповідають, 
що у 20-х роках минулого століття 
хтось знайшов в саду кілька зо-
лотих монет – напевно, це все, 
що випадково залишилося від 
величезного скарбу Терещенків. 
Також розповідають, що ці моне-
ти врятували життя людей у тих 
родинах, де вони зберігалися під 
час Голодомору. А ще пізніше, під 
час війни, служили оберегом від 
бід. І нібито в тих сім'ях, де збе-
рігали монети, всі повернулися 
з війни живими і здоровими. А 
ось подальша доля монет зали-

шається таємницею. Хоча все це 
тільки легенди, які вдалося зібрати 
місцевим краєзнавцям, звучать 
вони дуже інтригуюче. Особливо, 
коли приблизно раз у десять років 
знову з'являються чутки про те, 
що хтось все ж знайшов кілька 
золотих монет, «випадково» про-
ходячи повз руїни замку.

Зараз в Україні діє благодійна 
організація «Фундація спадщи-
ни Терещенків», яка організована 
графом Мішелем Терещенком 
– онуком Михайла Івановича і 
праправнуком Артемія Яковича. 
Фундація займається вивченням, 
збереженням і популяризацією 
спадщини династії Терещенків. 
У Житомирі є регіональне пред-
ставництво фонду. Мішель Тере-
щенко неодноразово відвідував 
Україну і кілька разів приїзжав до 
Житомира, де в обласній науковій 
бібліотеці презентував проєкт рес-
таврації маєтку в Денишах. Але 
цього, на жаль, так і не сталося.

Палац в с. Дениші. Головний фасад.  
Фото не датоване. Сер. 1910-х рр

Історична довідка 
Після заснування у 1848 р. Артемієм Терещенком (1794-1877) першого на Житомирщині цукро-

вого заводу він, а згодом його сини Федір (1832-1894) та Микола (1819-1903) почали скуповувати  
навколишні землі. 

Дениші купував вже не сам голова родини, Федір  Артемійович, що пішов з життя у 1894 р., а 
його вдова – Надія Володимирівна Терещенко (уроджена Хлопова, друга дружина). У 1910 р. вона 
заплатила чималу суму – 312 500 рублів. Для порівняння: за віллу в Каннах на поч. 1910-х рр. було 
витрачено 150 000 рублів. Існувало кілька цегляних флігелів 1870 року будівництва, теплиці (1899 
р.) і декілька оранжерей, в тому числі ананасова та персикова (1910 р.). Крім садиби господарів, до 
денишівської економії входили казарма, школа, стайні, магазин, корівник, каретний сарай, цегельний 
завод, лісництво. 

Палац побудований у стилі італійського аристократичного ренесансу ХVІ-XVII століть. Надія 
Володимирівна побажала побудувати палац у купленому маєтку, який і був зведений у 1910-1913 
рр. Господиня спочатку хотіла бачити палац у французькому стилі кінця ХІХ століття з високими 
мансардними дахами і з високими трубами з боків мансарди. Однак архітектор Павло Іванович 
Голландський пояснив, що краще віддати перевагу для наших кліматичних умов або стилю італій-
ському, англійському або німецькому, але не французькому...». Заможна вдова погодилася і вибрала 
запропонований проєкт архітектора Голландського в італійському стилі.

Палац Терещенків в Денишах. 
Сучасний вигляд

Палац Терещенків в Денишах. 
Сучасний вигляд
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ

про визначення обсягу стратегічної  
екологічної оцінки проєкту 

«Детальний план території земельної ділянки площею 0,1310 га 
розташованої праворуч (при з’їзді з мосту через р. Тетерів) по 

вул. Карпенка в м. Радомишль Житомирської області для визна-
чення містобудівних потреб будівництва автозаправної станції»

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та 
з метою отримання зауважень та пропозицій Радомишльська міська рада 
повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Радомишльської 
РДА Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (надалі 
– СЕО) «Детального плану території земельної ділянки площею 0,1310 га 
розташованої праворуч (при з’їзді з мосту через р. Тетерів) по вул. Карпенка 
в м. Радомишль Житомирської області для визначення містобудівних 
потреб будівництва автозаправної станції». 

Заяву про визначення обсягу СЕО оприлюднено на офіційному веб-
сайті Радомишльська міська рада: 

Пропозиції і зауваження до Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки площею 
0,1310 га розташованої праворуч (при з’їзді з мосту через р. Тетерів) по вул. 
Карпенка в м. Радомишль Житомирської області для визначення містобу-
дівних потреб будівництва автозаправної станції подаються у письмовому 
вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, 
з особистим підписом і повинні містити обґрунтування, з урахуванням 
вимог діючого законодавства України, до управління житлово-кому-
нального господарства, будівництва, містобудування, архітектури, 
земельних відносин та сільського господарства Радомишльської 
міської ради.

Відповідальна особа: Романенко Олег Миколайович.
Адреса і контактні дані: вул. Соборний майдан, буд. 12, м. Радомишль, 

Житомирська обл., Україна, 12201.
Тел./факс : (04132) 4-25-55, е-mail: otg2018radomisl@gmail.com
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто з 

26.05.2021 по 09.06.2021 року.

Повідомляємо про початок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з метою ви-
явлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає в розробці 

(продовженні розробки) Новороманівського 
родовища  з метою видобування гранітів 
та гнейсів, придатних для виробництва 
щебеню та каменю бутового яке розташо-
ване (відповідно до спеціального дозволу на 
користування надрами № 5144 від 10 лютого 
2010 року) за 1,5 км на південний схід від с. 
Нова Романівка в в Новоград-Волинському 
районі Житомирської області. Розробка 
родовища здійснюватиметься відкритим 
способом із застосуванням буро-вибухових 
робіт, методом свердловинних зарядів. Роз-
робка (продовження розробки) ділянки 
буде відкритим способом з застосуванням 
буровибухових робіт, методом свердловин-
них зарядів. Застосовується транспортна 
система розробки з паралельним фронтом 
робіт і зовнішнім відвалоутворенням. По 
закінченню видобування корисних копа-
лин передбачається технічна та біологічна 
рекультивація порушених гірничими ро-
ботами земель. Площа родовища згідно 
спеціального дозволу на користування 
надрами складає 19,8 га. Балансові запаси 
Новороманівського родовища відповідно 
до протоколу Державної комісії України 
по запасах корисних копалин № 4517 від 
20 вересня 2018 року станом на 01.06.2018  
становлять А- 2090 тис.м3, В – 3788 тис.
м3, С1 -  1953 тис.м3. Разом по категоріям 
А+В+С1  - 7831 тис. м3.Станом на 01.01.2021 
року згідно форми 5-ГР балансові запаси 
становлять А-2009 тис. м3, В – 3788 тис м3, 
С1- 1953 тис. м 3, А+В+С1 – 7750 тис м3.  При 
запланованій річній потужності кар’єра по 

видобутку  402,20 тис. м3 гірничої маси на 
рік, забезпечить гірничодобувне підприєм-
ство сировиною терміном близько 19 років. 

2. Суб’єкт господарювання
Кооператив «Горизонт», код згідно з 

ЄДРПОУ: 13579705.
79060, Львівська обл., м. Львів, вул. На-

укова, буд.26, кв.94, голова кооперативу 
– Стецький Андрій Юрійович, тел. (067) 
412-15-69, gorizontnov@gmail.com.

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення 

Управління  екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації. Адреса: 10014 м. Житомир, 
вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)47-
25-36, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, 
контактна особа  -Семенюк М.М.

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Згідно Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля», рішенням про провадження 
даної планованої діяльності буде внесення 
змін у спеціальний дозвіл на користування 
надрами, що видається Державною служ-
бою геології та надр України, висновок з 
оцінки впливу на довкілля що видається 
Управлінням екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адмі-
ністрації та інших дозвільних документів, 
які видаються органами державної влади 
та місцевого самоврядування відповідно 
до вимог чинного законодавства України.

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту 

офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої ді-
яльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть пода-
ватися в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не роз-
глядаються.

Громадські слухання (перші) 
відбудуться

Дату, час, місце та адресу проведення 
громадських слухань не визначено тимча-
сово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню 
на території України коронавірусної хворо-
би (COVID-19), до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування каран-
тину, громадське обговорення планованої 
діяльності проводиться у формі надання 
письмових зауважень і пропозицій (у тому 
числі в електронному вигляді).

Зауваження та пропозиції можуть по-
даватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді)  на адресу Управлін-
ня  екології та природних ресурсів Жито-
мирської обласної державної адміністрації: 
10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20,  
тел./факс (0412)47-25-36, e-mail: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua.

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-

альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності 

Управління  екології та природних 
ресурсів Житомирської обласної держав-
ної адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. 
Театральна 17/20,  тел./факс (0412)47-25-36, 
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, кон-
тактна особа - відділ оцінки впливу на 
довкілля

7. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіаль-
ний орган, до якого надаються заува-
ження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Управління  екології та природних 
ресурсів Житомирської обласної держав-
ної адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. 
Театральна 17/20,  тел./факс (0412)47-25-36, 
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, контактна 
особа – Семенюк М.М.

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського обго-
ворення, зазначеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності з додатками.

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації 

- у адмінприміщенні  Новороманівського 
старостинського округу № 4 Брониківської 
територіальної громади : Житомирська 
область, КНовоград-Волинський  район, с. 
Романівка, вул.Центральна, 22, з 28.05.2021 р

- сайті  Міністерства екології та при-
родних ресурсів України, https://menr.gov.
ua з 28.05.2021 р. 

- Кооператив «Горизонт», 17744, Жито-
мирська обл., Новоград-Волинський район, 
с. Романівка, вул.Гранітна, буд.1 з 28.05.2021р.

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Передплачуйте видання та 
вигравайте подарунки!

В Укрпошті триває 
передплата видань на 
ІІ півріччя 2021 р. 

Пропонуємо вам:
• широкий перелік ці-

кавих друкованих видань 
– понад 1700 індексів загаль-
нодержавних та понад 1500 
індексів  місцевих видань, 

• вчасна доставка додо-
му, в офіс або абонентську 
скриньку,

• можливість оформлен-
ня передплати онлайн,

• участь у розіграші по-
дарунків акції «Я люблю 
передплату».

Для того, щоб стати учас-
ником акції «Я люблю пе-
редплату» та взяти участь у 
розіграші побутової техніки, 
необхідно:

• Передплатити одне або 
декілька видань вартістю від 
100 гривень, щонайменше на 6 
місяців, через листоношу або у 
своєму відділенні Укрпошти. 
Братимете участь у розігра-

ші однієї із 24-х мультиварок 
ROTEX!

• Передплатити одне або 
декілька видань вартістю від 
100 гривень, щонайменше на 6 
місяців, онлайн, на корпоратив-
ному сайті www.ukrposhta.ua. 
Братимете участь у розіграші 
хлібопічки Tefal, блендеру Tefal, 
праски Saturn, мікрохвильової 
печі EXPERT!

Для найактивніших пе-
редплатників Укрпошта при-
готувала СУПЕРподарунок – 
електровелосипед. 

Щоб стати нашим супер-
передплатником та позмага-
тися за електровелосипед, 
необхідно:

• передплатити два та 
більше видань на одну особу 
вартістю від 100 гривень на пе-
ріод не менше ніж на 6 місяців,

• надіслати копії (або фото) 
квитанцій та абонементну П-1 
на електронну пошту: Viddil_
Peredplaty@ukrposhta.com або 
на поштову адресу: 01001, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 22, відділ 
передплати ЦАУ АТ «Укрпо-
шта»,

• написати на копії абоне-
менту свій контактний номер 
телефону.

Суперпередплатником 
стане той, хто здійснить 
оформлення передплати мак-
симальної кількості примір-
ників видань однією особою 
з найбільшою сумою вартості 
видань (від 100 грн та більше), 
терміном не менше ніж на 6 
місяців. Подарунок зможете 
отримати, лише надавши свій 
контактний номер телефону.

Акція «Я люблю пе-
редплату» триватиме 
до 25 червня 2021 року 
(включно). Учасника-
ми акції можуть бути 
лише фізичні особи. 

Розіграш подарун-
ків відбудеться 21 лип-
ня 2021 року. 

Зробіть подарунок своїм 
рідним та близьким, перед-
плативши цікаві та корисні 
видання. Більше передплаче-
них видань – вище шанс вигра-
ти електровелосипед!
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних 

торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Садов. буд. з/п 37,1 кв.м та зем. діл. КН: 1822083000:07:002:0465, пл. 0.045 га, за 

адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с-р Іванівська,"Сигнал"(СТ "Соколо-
вське") СТ, № 437. Дата торгів: 16.06.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №479929 (уцінено лот № 474563);

2. Житл.буд., з/п 68,6 кв.м, житл.пл. 33,7 кв.м та зем.діл. для будівн. і обслугов. 
житл.буд., госп.будів. і споруд, пл. 0,18 га, КН:1810700000:02:040:0076, за адресою: Жи-
томирська обл., м.Коростень, вул. Саченка,106. Дата торгів: 16.06.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №479935 (уцінено лот № 475355);

3. 2-кім. квартира, з/п 76,2кв.м, та зем. діл. пл. 0.6349га, КН:1824788200:03:004:0015, 
за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Ходорків, вул. Леніна 136 кв. 
1. Дата торгів: 17.06.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №480189 
(уцінено лот № 475696).

Інформація щодо отримання дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ 
УКРАЇНА ЖУ»  має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних 
ресурсів Житомирської облдержадміністрації. 

Юридична адреса та адреса проммайданчика, за якою здійснюється ді-
яльність: 12402, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Оліївка, вул. Садова, буд. 4. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря проходять від витягових 
вентиляцій механічної майстерні, столярного цеху, відділів попередньої підготовки, 
фенувальних станцій, приміщення кухні, акумуляторної та ін..

Відбуваються викиди: натрію гідроокису, заліза та його сполук (у перерахунку на 
залізо), мангану та його сполук в перерахунку на діоксид мангану, речовин у вигляді 
суспендованих частинок недиференційованих за складом, пилу металевого, пилу 
абразивно-металевого, сірчаної кислоти, етиленгліколя,масляного аерозолю, бен-
зотриазолу, акролеїну, кислоти оцтової, фенолу, формальдегіду, фтористого водню, 
ортофосфорної кислоти. 

Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК, 
ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на 
межі СЗЗ не зафіксовано. 

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на 
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади: 10003, Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1, та до ТОВ 
«КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЖУ».

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• АВТОСЛЮСАР - ХОДОВИК ПНЕВМАТИК 
ПОТРIБНО ДЛЯ РОБОТИ З АВТОБУСАМИ 
БОГДАН В М.КИЄВI. 800-900 ГРН. НА ДОБУ 
(ОПЛАТА ЩОТИЖНЯ). ГРАФIК 7/7. ЖИТЛО. 
0665215397

• НА АВТОСЕРВIС ШУКАЄМО СЛЮСАРЯ - 
МЕХАНIКА. Д/Р ВIД 2 Р., ВIДПОВIД., ПОРЯДН., 
ПУНКТ., ЯКIСНЕ, ПО МОЖЛ. ШВИДКЕ ВИК-НЯ 
ПОСТАВЛ. ЗАДАЧ, СЕРЙОЗНЕ ВIДН. ДО РОБО-
ТИ. ЗП (ВIД 10000-25000ГРН.) ТА Г/Р ГОТОВI 
ОБГОВОРИТИ ПРИ ЗУСТРIЧI. 0971518785 
ОЛЕКСАНДР

ПОСТIЙНА РОБОТА ДЛЯ СIМЕЙНОЇ ПАРИ 
АБО ЖIНКИ НА ЗАМIСЬКIЙ САДИБI В 
КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI - ОБСЛУГОВУВАН-
НЯ БУДИНКУ I ТЕРИТОРIЇ, САДУ, ГОРОДУ 
(30СОТОК). НАДАЄТЬСЯ ОКРЕМЕ ЖИТЛО. 
З/П+БОНУСИ. 0682385373

ПРАЦIВНИКИ (ЧОЛОВIКИ ТА ЖIНКИ) 
НА ЗАВОД З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРО-
ЗИВА. ТЕРМIНОВО! З/П 18 000 ГРН. 
IНОГОРОДНIМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО 
ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМIСТI КИЄВА. 
0678550161,0956789109

• Рибопереробному пiдприємству (Київ-
ська обл) потрiбнi пакувальники продукцiї, 
оброблювачi риби,комплектувальники, 
водiй ел/навантажувача.  ЗП в iд 
11000грн. Графiк: 20/10. Б/к житло, 
обiди. Виплата ЗП по завершенню вахти. 
0978101848,0509531032.

• Шукаю без шкiдливих звичок жiнку або 
сiм`ю по догляду за самотньою ходячою 
жiнкою. За право спадкування майна 
Iвано-Франкiвська обл., Рожнятiвський 
р-н. 0680989730,Ярослава

• Робота в Польщi .  Вс i  вакансi ї 
безкоштовнi, вiд прямого роботодав-
ця. Зарплата 26000-48000 грн. Мож-
на без знання мови, навчання на 
мiсцi. Лiц. МСПУ 978 вiд 09.07.2018. 
вПольщi+48536012943(+viber),тел.вКиєвi:

• Робота в Польщi .  Вс i  вакансi ї 
безкоштовнi, вiд прямого роботодавця. 
Зарплата 26000-48000 грн. Можна без 
знання мови, навчання на мiсцi. Лiц. 
МСПУ 978 вiд 09.07.2018. Тел. в Польщi 
+48536012943 (+ viber), тел. в Києвi: Тел.: 
0965568181 (+ viber)

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КIМ.КВ. ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000

• ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ СКЛАДСЬКI ТА 
ВИРОБНИЧI ПРИМIЩЕННЯ. РАЙОН ТЦ ДАС-
ТОР. 0679205472

• ПОДОБОВО 2-Х КIМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомiсть 

• Куплю квартиру, будинок або части-
ну будинку (в будь-якому станi). Жито-
мир та передмiсття. Швидка оплата. 
0674249331,0934249331

3. АВТО 

3.3. Автомобiлi. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБIЛIВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНI, ПIСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНI, ПРОБЛЕМНI. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

3.5. С\Г технiка, та запчастини. 
Продам 

ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСIХ ВИДIВ М/АВТОБУСIВ 
ТА МIНIВЕНIВ У НАЯВНОСТI ТА НА ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНIВ), НОВI ТА Б/В, ГУРТОМ ТА 
ВРОЗДРIБ, ВIДПРАВКА ПО УКРАЇНI, Є СВIЙ 
СКЛАД. HTTPS://BUSIK-1.COM/UA/ 097152
1331,0964465131,0977266640

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНI "АННА", 
ПРЕС-ПIДБИРАЧI РIЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ 
Т-25, МТЗ-82, ПЛУГИ ОБОРОТНI, IНША С/Г 
ТЕХНIКА, ПОЛЬЩА. 0974742211,0974742272

• ПРЕС-ПIДБИРАЧI, КОМБАЙНИ ЗЕРНО-
ЗБИРАЛЬНI, БУРЯКОЗБИРАЛЬНI, КАРТОПЛЕ-
ЗБИРАЛЬНI ТА IН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, 
ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.TATT.COM.
UA, TATT.VOLYN@GMAIL.COM, 0509242613, 
0505158585, 0679040066,0739242613

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. 
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067



22 Середа, 26 травня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Бізнес

• Щебiнь, пiсок, бут, земля, перегнiй, 
дрова з доставкою а/м Камаз, ЗIЛ. 
0679383303Олександр

4.21. Вiкна, Дверi, Балкони. 
Продам 

ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРI, ВIКНА (ПIД 
СКЛОПАКЕТИ), БАЛКОННI РАМИ, ЛIЖКА, 
СТОЛИ, СТIЛЬЦI ТА IН. З НАТУРАЛЬНОЇ 
ДЕРЕВИНИ. ВУЛИКИ, РАМКИ ДЛЯ ПАСIКИ 
РIЗНИХ МОДИФIКАЦIЙ 0975249344, 
0994665014

4.22. Столярнi вироби, 
пиломатерiали. Продам 

• Продам пиломатерiали: дошка пола 
суха строгана в шпунт. Дошка столяр-
на. Дошка обрiзна i необрiзна рiзних 
розмiрiв. Балки, крокви, монтажна рей-
ка, дошка обрешiтки, штахети, пiддони, 
дерев`янi вiдходи з пилорами з достав-
кою додому. 0673911769

4.25. Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ СПО-
СОБОМ ТА ВРУЧНУ. ЧИСТКА I ПОГЛИ-
БЛЕННЯ КРИНИЦЬ. ДОСТАВКА КРУГIВ 
0671977447

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт технiки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКIВ, ЗАМIНА 
КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКIСТЬ, 
ГАРАНТIЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТI 0975107907, 
0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

Д О Р О Г О  П Р И Д Б А Є М О  П Л АТ И , 
РАДIОДЕТАЛI, ВИМIРЮВАЛЬНI ПРИЛА-
ДИ ВИРОБНИЦТВА СРСР. КРАЩI ЦIНИ В 
УКРАЇНI ТА СНД!!! ДОСТАВКА ЗА НАШ 
РАХУНОК. ВСI КЛIЄНТИ ЗАЛИШАЛИСЯ 
ЗАДОВОЛЕНI) 0674781257

• Копаємо чистимо та поглиблюємо 
криницi, меншими кругами, маємо круги 
колодязi рiзних дiаметрiв, роботу робимо 
якiсно та професiйно. 0678794357

• Куплю радiолампи ГУ, ГИ, 6Н, 6П, 
iндикаторнi ИН, ИВ, контактори ТКС, ТКД, 
реле КНЕ, РНЕ, вакуумнi конденсатори 
КП1-4. 0979902807

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

К У П У Є М О  В I Д Х О Д И  П Л I В К И 
ПОЛIЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУ-
ЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ ДИТИ-
НИ З БАГАТОДIТНОЇ СIМ`Ї, ВИДАНЕ 
УПРАВЛIННЯМ У СПРАВАХ СIМ`Ї, МОЛОДI 
ТА СПОРТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 
НА IМ`Я МИСНИК ДАР`Я МИХАЙЛIВНА ВВА-
ЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ ДИТИ-
НИ З БАГАТОДIТНОЇ СIМ`Ї, ВИДАНЕ 
УПРАВЛIННЯМ У СПРАВАХ СIМ`Ї, МОЛОДI 
ТА СПОРТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 
НА IМ`Я МИСНИК МАРIЯ МИХАЙЛIВНА, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ АТЕСТАТ № ТМ 45005575, ВИ-
ДАНИЙ ЦПТО М ЖИТОМИР ВIД 27.06.2013 
Р НА IМ'Я ГОРДIЙЧУК МИКОЛА МИКОЛА-
ЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ ДИТИ-
НИ З БАГАТОДIТНОЇ СIМ`Ї, ВИДАНЕ 
УПРАВЛIННЯМ У СПРАВАХ СIМ`Ї, МОЛОДI 
ТА СПОРТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 
НА IМ`Я МИСНИК ТЕТЯНА МИХАЙЛIВНА, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ ОСОБИ З 
IНВАЛIДНIСТЮ В НАСЛIДОК ВIЙНИ № 
018629, ВИДАНЕ УПРАВЛIННЯМ ПРАЦI 
ТА СОЦ.ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИР-
СЬКОЇ РДА ВIД 08.09.20Р НА IМ`Я НОВИК 
ОЛЕКСАНДР АНАТОЛIЙОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК 
СЕРIЯ ТМ 11750554, ВИДАНИЙ ЖИТОМИР-
СЬКИМ ДЕРЖАВНИМ ТЕХНОЛОГIЧНИМ 
УНIВЕРСИТЕТОМ У 2017 Р. НА IМ'Я РЯ-
БОШЕНКО БОГДАН ЮРIЙОВИЧ, ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

8.23. Iнше. Продам 

• Продам стрiчковi пили (зварювання, 
заточка, розводка). Якiсть гарантуємо. 
0962461677

8.24. Iнше. Куплю 

• Куплю лiс кругляк сосновий свiжо-
спиляний, а також сухостiй. Куплю 
пиломатерiали сосновi, обрiзнi та 
необрiзнi рiзних розмiрiв. 0673911769
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Різне
Гороскоп на тиждень 26 травня - 1 червня

ОВЕН
Час глобальних змін 

у житті настав. На роботі 
можливі конфлікти з ко-

легами. Витрат, на жаль, більше, 
ніж доходів. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваше оточення змі-

нюється у кращий бік. 
Не обмежуйте другу 

половинку, дайте їй свободу, бо 
сварки не уникнути. 

БЛИЗНЮКИ
Уникайте поїздок, 

особливо дальніх. У ро-
боті зорі віщують успіх. Сприят-
ливий період для зміни іміджу. 

РАК
В особистому житті 

можливі конфлікти. Не-
вдалий період для на-

вчання – не записуйтеся ні на які 
курси чи тренінги. 

ЛЕВ
Навколо вас форму-

ється оточення, яке спо-
нукатиме вас розвиватися. Очіку-
ється важлива ділова зустріч. 

ДІВА
На роботі утвориться 

сприятлива атмосфера. 
Керівництво може запро-

понувати великий проєкт – по-
годжуйтеся. 

ТЕРЕЗИ 
Сприятливий період 

для покращення жит-
лових умов. Безробітні 

Терези можуть знайти хорошу 
роботу. 

СКОРПІОН
Багато паперової 

роботи. Вдалий час для 
продажу нерухомості або авто-
мобіля. Вас покличуть на свято 
або вечірку. 

СТРІЛЕЦЬ 
На роботі отримає-

те далеко не найкращі 
новини. Залиште проблеми бать-
ків на другому плані і займіться 
вирішенням своїх. 

КОЗЕРІГ
Приготуйтеся до ве-

ликої кількості дзвінків і 
неприємних новин. Час капіталь-
но зайнятися своїм іміджем. 

ВОДОЛІЙ
Вдалий період для 

побачень. Фінансова хви-
ля потроху йде на спад, 

однак все ще можливе таємне 
джерело доходу. 

РИБИ 
На роботі відчуєте 

прилив сил і енергії. 
Будьте уважні під час роботи з 
інформацією – вас можуть дезін-
формувати. 

Доглянуті п’яти та 
акуратний педикюр 
до літа: всі таємниці

Сезон гладіаторських і рибаль-
ських сандалій на підході. Все це 
надихає доглядати за ступнями 
з подвоєною ретельністю. Який 
педикюр робити і який догляд 
застосовувати, щоб ступні були 
ідеальними якомога довше, – роз-
повідає «Vogue.ua».

Класичний чи апаратний?
Ліпше вибирати «сухий» 

апаратний педикюр – за такого 
способу чищення забирають 
тільки справді зайве. Живої 
частини шкіри не зачіпають. У 
фрези – невелика площа, і на 
відміну від великої терки, яку 
використовують для вологої шкі-
ри в разі класичного педикюру, 
нею можна точніше працювати зі 
згрубілими зонами – тільки там, 
де це потрібно. У тих, хто звик 
до класичного педикюру, коли 
ступні попередньо розпарюють, 
а потім шліфують спеціальною 
пилкою, спочатку виникатиме 
відчуття невиконаної процеду-
ри: не буде відчуття м’якості й 
абсолютної гладкості стоп. Але 
згодом це минає – приблизно за 
пів року ноги набувають ідеаль-
ного стану.

Треба мати на увазі, що в кла-
сичному педикюрі, коли майстер 
шліфує до «дитячих п’ят», шкіра 
знову починає грубіти приблиз-
но за тиждень. У разі апаратно-
го такого не відбувається. Стан 
шкіри вирівнюється і є стабільно 
добрим.

На відпочинку
Щоб продовжити життя по-

криттю, яке часто псується від 
контакту з рінню й тривалих 
запливів у басейні, треба попро-
сити майстра нанести щільний 
шар суперглянсового «топу». Він 
працює як лак на меблях: захи-
щає колір від блякнення, не дає 
йому потьмяніти, тримається 
довше.

Шкіра на п’ятках і пальцях 
від контакту з водою й піском 
стає сухішою, а ступні набува-

ють недоглянутого вигляду. У 
цьому разі треба взяти із со-
бою зволожувальний крем для 
ступень – або пакетики-саше з 
одноразовими зволожувальними 
масками для ніг. Вони на вигляд 
як текстильні шкарпеточки, про-
сочені зволожувальним кремом. 
За кілька хвилин допомагають 
освіжити педикюр. У перервах 
між відвідинами салону – вони 
незамінні, так само як і маска з 
ефектом зволоження для облич-
чя між відвідинами косметолога.

Добре працюють роликові 
пилки й ніжні невеликі пилочки. 
Головне правило – використо-
вувати їх на сухій шкірі, щоб не 
поранитися й не зняти зайвого.

У місті
У спеку взуття натирає сильні-

ше. Часто – через тертя об вологу 
шкіру. Є кілька способів запобігти 
проблемі. Один з них – профі-
лактичні олівці від натирання. 
Треба просто нанести засіб на 
потенційно вразливі місця.

Ще один спосіб – використо-
вувати засоби з тальком, що аб-
сорбує вологу. До складу спреїв з 
тальком часто входять антибакте-
ріальні компоненти, наприклад 
триклозан, олія чайного дерева, 
що влітку теж важливо. Тим, хто 
страждає від натирань, мозолів, 
неприємних відчуттів, коли но-
сить взуття на високих підборах, 
можна дати тільки одну пораду 
– не носити таке взуття. Інших 
таємниць тут немає.

Проти набряклості
Після дня на підборах або 

просто виснажливої спеки добре 
працює прохолодна ванночка із 
сіллю. Можна крапнути трохи 
ментолу, щоб отримати аромат 
свіжості й ефект прохолоди. 
Після неї добре полежати, уміс-
тивши ноги на рівні, вищому за 
голову.

Запобігти набряклості допо-
магають компресійні панчохи. 
Важливо вдягати їх, як зазначе-
но в інструкції – із самого ранку, 
лежачи в ліжку. Є піни для рук і 
для ніг об’ємом 30 мл, які зручно 
брати із собою й використовува-
ти за потреби. 

Проти набряків чудово допо-
магає лімфодренажний масаж 
ніг – рідко хто знає, але майже 
у будь-якому салоні цю послугу 
можна пройти окремо.

Цікаві факти про бузок
• Бузок почали вирощувати 

порівняно недавно – всього близько 
5 століть тому. 

• Існує близько 2300 сортів 
цієї рослини. 

• Не сваріться на людей, які 
ламають гілочки бузку, – завдяки 
цьому у наступному році на кущі 
зросте кількість квітконосів. 

• Деякі сорти цієї рослини 
морозостійкі – вони почувають 
себе комфортно при температурі 
-60 град. С. 

• Бузок не тільки має чудовий 
аромат, він ще й чудовий стери-
лізатор – у радіусі 20 м від куща 
повітря буде чистим. 

• Не можна занадто довго ню-
хати цю рослину, бо розболиться 
голова. Справа у тому, що бузок 
містить токсичні речовини. 

• За народними прикметами, 
цвітіння бузку вказує на те, що 

прийшла справжня весна і холоду 
вже не буде. 

• З рослиною пов̀ язаний ряд 
прикмет, зокрема, якщо знайти 
квітку з п̀ ятьма і більше пелюст-
ками і з̀ їсти її, то можна загадати 
бажання, яке неодмінно здійснить-

ся. Квітка ж із трьома пелюстками 
вважається символом нещастя. 

• Квіти бузку застосовують 
у медицині – мазь має чудові 
протиревматичні і загоюючі 
властивості. 

• Є особливий сорт бузку, який 
називається угорський. Він взагалі 
не має аромату. 

• Комахи і тварини байдужі до 
бузку через гіркий смак його цвіту. 

• Бузкова олія дуже дорога 
через те, що її виготовлення – до-
вгий і трудомісткий процес. 

• На сході квіти бузку вважа-
ються символом розлуки. 

• Зареєстрований кущ бузку, 
який ріс 130 років. 

• Доросла рослина може сягати 
8 метрів у висоту. 

• Бузок добре переносить 
процес обрізання, що дозволяє 
формувати кущ так, як хочеться. 
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АКАДЕМIЯ МАГIЇ
Жанр: мультфільм

На своє шістнадцятиліття Аура 
дізнається, що наділена магічними 
здібностями. Тож новий навчаль-
ний рік вона проведе у справжній 
Академії Магії. Там на неї чекають 
нові цікаві друзів і сила-силенна 
захопливих пригод. Проте зовсім 
скоро Аура розуміє, що школа при-
ховує багато темних секретів… Чи 
зможе вона розкрити правду?

ПОНЧАРИ: ГЛОБАЛЬНЕ 
ЗАОКРУГЛЕННЯ
Жанр: анімація, комедія, сімейний

Комедійний анімаційний блок-
бастер від режисерів, які працюва-
ли над «Сімпсонами», «Корпораці-
єю монстрів» та «Ральф Руйнівник 
2: Iнтернетрі».

Пончари - ну дуже кумедні ство-
ріння. Але коли двох з них раптом 
затягує петля часу, потрібно термі-
ново змінити хід історії й для цього 
вони вирушать у мандрівку всіма 
епохами.

ГНIВ ЛЮДСЬКИЙ
Жанр: бойовик, трилер

Гілл - загадковий і холодний на 
вигляд британський джентльмен, 
але всередині нього палає жага 
правосуддя. Переслідуючи свої 
мотиви, він має намір знайти за-
мовника серії багатомільйонних 
пограбувань, що приголомшили 
Лос-Анджелес. У цій заплутаній 
грі у кожного своя роль, але винні 
обов'язково пізнають гнів люд-
ський.

ТИХЕ МIСЦЕ 2
Жанр: трилер, жахи

Світ уже ніколи не буде таким, 
як був раніше. Зараз життя людей 
навряд чи можна назвати щасли-
вим – вони намагаються всіма мож-
ливими способами просто вижити. 
Сім'я Ебботів уже не перший рік 
існують у цьому жахливому світі, 
де на кожному кроці на вас можуть 
напасти монстри, які реагують на 
гучні звуки. А яого тільки варті 
люди, які так само намагаються 
вижити...


