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Опитування
• У НАТО вимагають від Білорусі не-
гайно звільнити Протасевича.

• Гендиректор Dragon Capital Томаш 
Фіала став власником «Української 
правди».

• Шмигаль розповів, що в Україні на 
початку липня запустять паспорти 
вакцинації.

• НКРЕКП заборонила газовим компа-
ніям брати з населення плату за зміну 
постачальника газу.

• Україна заборонила імпорт російської 
та білоруської електроенергії.

• В Україну прибула перша партія 
вакцини Pfizer, закуплена за кошти 
держбюджету.

• Пісня Go A посіла перше місце в рей-
тингу світових трендів Spotify.

• Україна повністю припиняє авіаспо-
лучення з Білоруссю, починаючи з 26 
травня.

• У Білому домі заявили, що Байден 
на зустрічі з Путіним говоритиме про 
Україну.

• В Україн і вперше судитимуть 
депутата-«кнопкодава». Йдеться про 
народного депутата Владіслава По-
ляка, який у лютому 2020 року тричі 
проголосував за свого колегу.

• Зеленський пропонує значно збіль-
шити чисельність ЗСУ для Сил тери-
торіальної оборони.

• Земля в Україні може подорожчати 
вдвічі. Таке подорожчання відбудеть-
ся в перші 2-3 роки після земельної 
реформи.

• «Слуга народу» виключила з фракції 
нардепа Шевченка, який літав «на 
уклін» до Лукашенка.

• Україна евакуювала з сектора Газа 
109 своїх громадян та 17 іноземців.

• Суд у Нідерландах завершив попере-
днє провадження у справі MH17, роз-
гляд справи по суті стартує 7 травня.

• Через євробонди: Україна наростила 
держборг на понад мільярд доларів.

• У Кабміні планують послабити каран-
тин в Україні: пом’якшення торкнуться 
проведення концертних, масових та 
культурних заходів.

Коротко про головне

Житомирський літературний музей  
отримав повне зібрання творів Лесі Українки

Руслан Мороз

До 150-річчя із дня наро-
дження Лесі Українки Жито-
мирський літературний музей 
отримав повне зібрання творів 
великої поетки.

У межах Плану заходів Міністерства 
культури та інформаційної політики 
України у сфері захисту національного 
простору на 2020 рік, а також на виконання 
постанови Верховної Ради України «Про 
відзначення 150-річчя з дня народження 
Лесі Українки» та за результатами про-
ведення мистецького конкурсу «Творчість 
Лесі Українки. Повне академічне зібрання 
творів Лесі Українки», Державною устано-
вою «Український інститут книги» здій-
снено організацію підготовки та видання 

повного академічного зібрання творів Лесі 
Українки у 14 томах.

Відповідно до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бю-
джеті Українському інституту книги для 
підтримки книговидавничої справи та по-
пуляризації української літератури у світі, 
затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 12 червня 2019 р. № 638, 
зібрання творів Лесі Українки спрямову-
ються: публічним бібліотекам, бібліотекам 
державних та комунальних закладів вищої 
освіти та наукових установ для поповне-
ння їхніх фондів, МЗС для популяризації 
української літератури за кордоном.

У повідомленні, яке було розповсюдже-
но пресслужбою літературного музею, за-
значено: «Житомирський обласний літе-
ратурний музей отримав від Державної 
установи "Український інститут книги" 
повне академічне зібрання творів Лесі 
Українки у 14 томах. Щиро дякуємо за 
важливий подарунок!». 

Чи продовжують житомиряни 
дотримуватися карантинних 
норм: опитування

Валерія Наумова

Хвиля коронавірусу пішла 
на спад. Дехто вважає, що 
можна забути про маски та 
антисептики, дехто продо-
вжує використовувати засоби 
індивідуального захисту. 

У Житомирі життя вирує. На вулицях 
міста побільшало людей, і якщо рані-
ше ми не бачили їхні посмішки через 
маски, то зараз їхня відсутність дозволяє 
повною мірою насолодитися щасливими 
обличчями. 

Чи продовжують житомиряни обері-
гати себе від коронавірусу, дізнавалися 
журналісти редакції «20 хвилин Жито-
мир».

«Так, звісно. У магазин, громадський 
транспорт чи якийсь заклад – я завжди 
в масці. На вулиці не використовую, але 
там, де багато людей, – так. У мене є і 
антисептик, і рукавички про всяк випадок», 
– коментує Лариса, 52 роки.

«Зараз уже немає такої необхідності, як 
на мене. Вже пішла хвороба на спад. Звісно, 
десь вимагають маску, але сам я не бачу 
сенсу її постійно носити», – зазначає Олег, 
27 років.

«Так, продовжую дотримуватися. Ну ви 
бачите, як воно хвилями кожен раз. Ніхто 
не знає, що завтра буде, тому краще себе 
берегти. Багато хто вже не носить маски, 
але то їхня справа», – ділиться Ірина, 30 
років.

«Я не розумію тих, хто в таку спеку 
носить маски. Зараз вже не та ситуація, 

коли треба всюди у ній бути», - каже Алла, 
24 роки.

«Краще проїхати у масці в транспорті 
чи одягнути її там, де це необхідно, ніж 
потім лікуватися. Не треба забувати, що 
ми з цією хворобою вже другий рік, і це не 
просто так», – розповідає Марина, 38 
років.
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Найбільші боржники та рейд по інтернет-
магазинах: податківці прозвітували про роботу 

Марія Кравчук

26 травня у Головному 
управлінні ДПС у Житомир-
ській області податківці про-
звітували про результати своєї 
роботи за І квартал 2021 року.

Спікером виступив начальник ГУ Дер-
жавної податкової служби в Житомирській 
області Костянтин Гавриш.

Надходження до бюджету
На брифінгу наголосили, що незважаючи 

на складну економічну ситуацію, яка була 
спричинена карантином, сукупні надхо-
дження до бюджетів та державних цільових 
фондів за рік зросли з 4325,31 млн грн до 
5073,37 млн грн. Надходження до Держав-
ного бюджету зросли на 32,4% (це на 418 млн 
грн більше ніж за І квартал минулого року).

Костянтин Гавриш уточнив, що у цьому 
кварталі до місцевих бюджетів надійшло 
1789,2 млн грн, що на 9,8% (+159,5 млн грн) 
більше, ніж за І квартал 2020 року.

«Помісячно за 2021 рік. Враховуючи те, що 
у січні Житомирська область була  "червоній" 
зоні і багато святкових та вихідних днів, ми не 
виконали надходження до місцевих бюджетів, 
тобто 21 млн грн не добрали до плану. Проте 
нам вдалось перевиконати факт минулого 
року. У лютому та березні ми перекрили факт 
невиконання січня», – зазначив Гавриш.

Середня заробітна плата
Середня заробітна плата по Житомир-

ському регіону, за даними статистики, 

становить 9600 грн. У місті Житомирі цей 
показник становить 10187 грн.

За даними, представленими на діаграмі, 
найбільша заробітна плата на Малинщині 
– 11116 грн, а найгірший показник у 7772 
грн – у Романівському районі. 

Найбільші боржники
Станом на 1 квітня 2021 ДП «Житомир-

ський лікеро-горілчаний завод» заборгувало 

332 працівникам 2 млн 931,1 тис. грн за-
робітної плати. Від початку року борг зріс 
майже у 5 разів. 

Борг із заробітної плати у 7 млн грн 
має ЗАТ «Житомирські ласощі». У пер-
шому кварталі 2021 року до найбільших 
боржників із зарплати потрапило ко-
мунальне підприємство Житомирської 
облради – готель «Україна», яке нині 
боргує 11 працівникам 270,6 тис. грн, 

хоча на початку року заборгованість була 
відсутня.

«Бердичівський машинобудівний завод 
"Прогрес" має 9 млн грн заборгованості. У них 
працює 761 працівник. Зросла заборгованість 
у Житомирського лікеро-горілчаного заводу. 
Цьому є об’єктивні пояснення: підприємство 
готується до приватизації. 

Має борг Житомирський облавтодор, з 
яким ми судимось, бо у них є заборгованість 
як із заробітної плати, так і перед бюдже-
том. І ще одне підприємство, яке з цього 
ТОПу майже не виходило, – ЗАТ "Жито-
мирські ласощі", яке боргує 732 працівникам 
7 млн грн», – розповів Костянтин Гавриш.

Рейд по інтернет-магазинах
Протягом першого кварталу 2021 року 

працівниками відділу фактичних перевірок 
Головного управління ДПС у Житомирській 
області проведено відпрацювання 14 інтер-
нет-ресурсів, які здійснюють нелегальну 
торгівлю алкогольними напоями.

За результатами відпрацювання ма-
теріали по фактах закупівлі алкогольних 
напоїв направлено до головних управлінь 
ДПС за адресами, з яких було здійснено 
відправлення придбаних товарів.

«У нас було 14 випадків за перший квартал 
2021 року, що ми через сайт з публікації без-
коштовних оголошень замовляли горілчані 
вироби, пересилали нам поштою, і після того, 
як ми отримували товар, передавали всі дані 
про продавця до головного управління того 
міста, звідки була здійснена відправка.

Проте всі мають розуміти, що дуже важ-
ко впіймати людину, яка поштою відправляє 
фальсифікований продукт», – зауважив на-
чальник ГУ ДПС в Житомирській області.

У Житомирі пройшов перший відкритий 
чемпіонат міста з кікбоксингу ІSКА

Руслан Мороз

Упродовж двох 
днів, 29 та 30 травня, у 
Житомирі проходив 
відкритий чемпіонат 
з кікбоксингу, органі-
зований Федерацією 
кікбоксингу ІSКА міста 
Житомира. 

Участь у ньому взяли 14 команд 
із 5 регіонів України. 

Окрім учасників з Житомира 
та області, до змагань долучилися 
команди з Волинської, Київської, 
Львівської та Рівненської облас-
тей.

За словами організатора зма-
гань, голови Житомирської міської 
федерації ІSКА Ярослава Кобеля, 
на татамі та на ринзі змагалися 
близько 160 спортсменів усіх 
вікових груп у чотирьох дисци-

плінах: К-1, лоу-кік, К-1 лайт та 
лайт-контакт. 

«На мою думку, ми робимо гар-
ну справу. Це перший чемпіонат за 
версію ІSКА у Житомирі. Федера-
цію міста Житомира з кікбоксингу 
ІSКА було створено рік тому, але 
ми маємо амбітні плани щодо роз-

витку федерації і плануємо про-
водити ще більш масові змагання, 
можливо, й всеукраїнського рівня. 
Нас підтримали вже багато команд, 
особливо в такий жорсткий період 
після локдауну і карантину», – на-
голосив Ярослав Кобель.

Президент СК Євробокс, СК 
Вулф, Президент федерації боксу 
м. Новограда-Волинського Леонід 

Плісак привіз команду спортсме-
нів з Новограда-Волинського. Він 
зазначив «У турнірі беруть участь 
великі команди зі Львова, Київської 
області. Ми привезли команду в 
кількості 20 спортсменів з ДЮСШ 
ім. Єрмака. Рівень сьогоднішніх 
змагань дуже високий. Це насампе-
ред підготовка до чемпіонату Украї-
ни, який відбудеться 10 червня 2021 

року у м. Львові. Після карантину 
було дуже мало змагань, тому саме 
ці змагання – дуже важливий етап 
підготовки спортсменів». 

Організатори розповіли, що 
переможці отримали нагороди 
в особистому та командному за-
ліках. Змагання проводилися у 
спортивній залі Житомирського 
агротехнічного коледжу. Урочис-
те відкриття провели в суботу, 29 
травня, о 12.00, а от самі бої стар-
тували за кілька годин до цього – о 
9.00. Суддівська колегія складалася 
з 9 суддів на чолі із суддею між-
народної категорії Сергієм Сте-
панчуком з Коростишева, котрий 
також є очільником Житомирської 
обласної федерації кікбоксингу 
ІSКА.

За результатами змагань пер-
ше командне місце виборола ко-
манда «Реформа» з Ірпеня, друге 
командне місце посіла команда 
з міста Львова, трете зайняли 
господарі турніру – команда 
Житомира. 

Фото Ярослави Гапонової
Під час змагань

Голова Житомирської  
міської федерації ІSКА 

Ярослав Кобель
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Житомиряни обурюються відсутністю 
місць відпочинку на Новому бульварі 

Валерія Наумова

Житомиряни неза-
доволені відсутністю 
лавочок на Новому 
бульварі, де продовжу-
ється реконструкція.

Мовляв, зона, де роботи вже 
закінчено, пустує, немає де при-
сісти відпочити. Пост з обурен-
ням опублікував місцевий житель 
Сергій Полубінський.

«Реконструкцию Нового бульва-
ра делают... Ок. А где лавочки? Куда 
убрали лавочки на той террито-
рии, где ее уже произвели? Как вам 
такие зоны комфорта и отдыха?» 
– цікавиться чоловік. 

У коментарях почалося ак-
тивне обговорення реконструкції 
Нового бульвару. Дехто зазначає, 
що нашим людям неможливо 
вгодити, дехто підтримує автора 
публікації.

«То "роблять" чи "зробили"? 
Ще ж не завершено ніби роботи. 
Дороблять і, певно, поставлять», 

– коментує Яна Біляченко.
«Уже убого получается», – зазна-

чає Наташа Пасичник.
«Всё через "Ж" сделано... как 

всегда», – пише Анастасия Со-
колова.

«Этому народу никогда не уго-
дить! Ничего не делают – плохо, де-
лают – плохо. Все будет: и лавочки, 
и подсветка, и фонтан, и дивный 
сад. Прям хотите все и сразу. Ког-
да были грязные лавочки, корявая 
плитка и два фонаря светило на 

весь парк, то всех все устраивало, а 
как что-то начали реконструиро-
вать, то все не так», – наголошує 
Павел Комов.

«Як на мене, то добре. По-
перше, ще не дороблено, це видно 
і по проводах, що виглядають із 
землі, і, я думаю, по лавочках, які 
обов'язково повинні бути, тільки 
пізніше», – додає Дмитрий.

«Неуютно. Нет зоны отдыха. 
Проходная улица», – коментує Еле-
на Горячая.

«Зачем вырубили замеча-
тельную шелковицу и орех? Так 
хорошо было посидеть на лавочке 
в их тенёчке. А теперь лавочки 
кончились и деревьев не стало. 
Очень жаль», – цікавиться Sergiy 
Kravchenko.

«Це практично злітна смуга! 
Які лавочки?» – пише Елена Мур.

Головна архітекторка Жи-
томира Ольга Бронштейн по-

ділилася відео на своїй сторінці у 
фейсбуку, де розповіла, що урни, 
лави та кашпо вже прибули на 
Новий бульвар і зовсім скоро бу-
дуть встановлені там: «Нарешті 
довгоочікувані урни, лави та кашпо 
прибули до Нового бульвару».

Отож можна очікувати, що 
найближчим часом Новий буль-
вар набуде нового вигляду, більш 
комфортного та естетичного. 

Уже цьогоріч житомирським пенсіонерам 
спростять процес отримання посвідчень

Марія Кравчук

У застосунку «Дія» 
розробники приділя-
ють дедалі більше уваги 
користувачам старшого 
покоління. Зокрема, 
для українських пенсіо-
нерів скоро стане до-
ступна послуга «Пенсія 
онлайн».

«Годі нашим батькам, бабу-
сям та дідусям витрачати час 
на довгі черги. Влітку Е-пенсія 
запрацювала на порталі Пен-
сійного фонду. І це – важливий 
крок до діджиталізації адмін-
послуг. Зараз ми працюємо над 
тим, щоб громадяни не скану-
вали електронну заявку, а про-
сто заповнювали її. Інформація 
має підтягнутися з реєстрів», – 
йдеться на офіційному сайті «Дії».

У відомстві додали, що у 
майбутньому отримати пенсію 
можна буде, заповнивши заяву 
онлайн і забравши пенсійне по-
свідчення в сервісному центрі. 
Також у планах скоротити кіль-
кість документів, щоб майбутні 

пенсіонери не витрачали час на 
їх пошуки, сканування чи копі-
ювання.

Уже цього року у додатку 
«Дія» можна буде подати за-
явку на отримання пенсійного 
посвідчення.

Для того, щоб отримати послу-
гу, заявнику потрібно подати заяву 
на отримання послуги особисто 
або через законного представника 
чи заповнивши заяву на отриман-
ня послуги онлайн на сайті: https://
portal.pfu.gov.ua/. А отримати у 
територіальному органі Пенсій-
ного фонду України.

Документи, що необхід-
но надати для отримання 
послуги:
• Заява на виготовлення пенсій-

ного посвідчення;
• Документ, що посвідчує особу, або 

документ, що підтверджує повно-
важення особи як представника;

• Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або 
серії та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої ре-
лігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платни-
ка податків та повідомили про це 

відповідний контролюючий ор-
ган і мають відмітку у паспорті);

• Зразок підпису (для електро-
нного пенсійного посвідчення);

• Фото.

Умови і випадки надання
Для оформлення пенсійного 

посвідчення необхідно звернутись 
до територіального органу Пен-
сійного фонду України із заявою, 
оформленою відповідно до додат-
ка 1 до Порядку оформлення, ви-
готовлення та видачі документів, 
що підтверджують призначення 
особі пенсії, та іншими підтверд-
ними документами. 

У разі якщо особа, якій при-
значається пенсія, не досягла 
повноліття або є недієздатною, 
заява на виготовлення пенсійного 
посвідчення подається батьками, 
усиновлювачами, батьками-вихо-

вателями, прийомними батьками, 
патронатними вихователями, опі-
кунами, піклувальниками за міс-
цем їх проживання/перебування, 
представниками закладів (органів 
опіки і піклування), які виконують 
функції опікунів і піклувальників, 
за місцезнаходженням таких за-
кладів (органів).

До заяви додається довідка 
про присвоєння реєстраційного 
номера облікової картки платника 
податків, а для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання 
відмовилися від прийняття ре-
єстраційного номера облікової 
картки платника податків та пові-
домили про це відповідний контр-
олюючий орган і мають відмітку у 
паспорті – серія та номер паспорта.

Отримати посвідчення за-
явник може особисто або через 
законного представника.

Куди звернутися, якщо відмовлено 
у наданні послуги?
Підстави для відмови у наданні послуги:
• Не повний перелік документів;
• Документи подано особою, яка не має на це повноважень;
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача.
Органи, до яких оскаржується:
• Територіальні органи Пенсійного фонду України;
• Пенсійний фонд України;
• Окружний адміністративний суд.
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Малий та вдалий
Про великі і потужні сказано і 

написано багато, а про маленькі 
і дуже популярні – менше. Про 
дуже маленький автомобіль зна-
менитого і потужного концерну 
BMW «Isetta» відомо не бага-
тьом. Я спробую за зібраними 
матеріалами розповісти про цей 
унікальний автомобіль.

Конструкція автомобіля була 
створена в Італії, але він був 
побудований в Іспанії, Бельгії, 
Франції, Бразилії, Німеччині та 
Великій Британії. Все почалось 
незабаром після Другої світової 
війни. Бажання і потреба їздити 
вимагала рішень, і почали буду-
ватись автомобілі, часто трико-
лісні з малопотужними моторчи-
ками, химерних конструкцій, такі 
як «кабінеролер» Messerschmitt, 
трицикли Heinkel і Fulda-Mobil, 
крихітні мікролітражки та бага-
то інших, і назви не випадкові 
із Люфтваффе, бо авіазаводи 
залишились поза справами. 
Особливо важко доводилось 
фірмам з відомою репутацією 
виробників елітних автомобілів, 
як «Баварські моторні заводи» 
(Bayerische Motoren Werke – 
BMW). Основною продукцією 
цієї компанії були авіаційні дви-
гуни. Зрозуміло, що у роки ві-
йни вона піддавалася активним 
бомбардуванням. Виробництво 
автомобілів відновилось лише 
у 1952 році. В серію пішов до-
рогий 6-ціліндровий BMW 501, 
але попит був дуже малий, щоб 
забезпечити фірмі дохід. При-
йняли рішення про повернення 
компанії до того, з чого почали 
у 1928 році, – випуск дешевої 
англійської моделі Austin 7. У 
Німеччині вона випускалась під 
назвою Dixi DA1, але цього разу 
для копіювання вибрали модель 
Isetta, розроблену італійською 
фірмою ISO. До речі, у Німеччині 
ВMW Isetta вважалась мотокупе, 
і права на управління потрібні 
були мотоциклетні.

На початку 1950-х років ця 
компанія спеціалізувалась на 
випуску скутерів і холодиль-
ників. Володар компанії Ренцо 
Ривельта вирішив почати випуск 
мікролітражних автомобілів, і 
була створена дуже незвичайна 
машина. По-перше, її єдині двері 
були спереду, і щоб водій міг по-
трапити всередину, авторулеву 
колонку зробили на шарнірах 
так, що при відчинених дверях 
руль залишався прикріпленим 
до них. Друга особливість – різ-
ниця ширини між задніми коле-
сами, яка була значно меншою 
за передні.

Продовження  
у наступному номері.

Куточок водія
Леонід  
ГРОМIК,
завідувач другого 
відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

На Житомирщині за тиждень 449 нових випадків захворювань на COVID-19
З 26 травня по 1 червня в Україні 

було зафіксовано 18 168 нових випадків 
COVID-19. Зокрема на Житомирщині 449.

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

26 травня показник захворівших на 
COVID-19 становив 54 особи. 27 травня цифра 
була більшою – 120 людей, наступного дня 

було виявлено 74 захворівших на COVID-19. 
29 травня кількість захворівших сягнула 77 ви-
падків, а 30 травня хворих було 51. 31 травня 
виявили 42 випадки, 1 червня цифра спала 
до 31 особи.

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.

Що житомирянам 
очікувати у червні?

Марія Кравчук

Із червня 2021 року 
житомиряни очікують 
ряд змін, що істотно 
вплинуть на їхнє жит-
тя, а також багато ціка-
винок.

Iнспектори  
з паркувань

З 1 червня на вулицях Жи-
томира з'являться інспектори з 
паркування. Інспектори займати-
муться профілактикою правопо-
рушень 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.

За словами заступника місь-
кого голови Олександра Шевчука, 
основне завдання інспекторів з 
паркування полягатиме в тому, 
щоб вивільнити пішохідні зони 
міста від стихійного паркування 
автомобілів та створити безпечні 
умови задля велопростору. Поки 
що будуть працювати 5 інспек-
торів, за кожним з них буде 
закріплена територія, де вони 
будуть здійснювати контроль. У 
разі зафіксованого правопору-
шення водіїв чекає штраф від 
340 до 680 грн. 

«Головна мета роботи інспек-
торів – вивільнення пішохідних 
зон міста та безпека велопрос-
тору. Ми розпочинаємо тестовий 
режим з 1 червня, зараз інспек-
тори проходять навчання. Перші 
дні інспектори проводитимуть 
превентивну роботу, пояснюючи 
водіям суть порушення та адмі-
ністративну відповідальність за 
нього», ‒ 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 пере-
буває на штрафмайданчику його 
транспортний засіб. Окрім того, 
за номером ID він може детально 
ознайомитись із фотофіксацією 
вчиненого правопорушення.

Перерахунок  
пенсій

Перерахунок пенсій пенсіоне-
рам, які працюють, відбудеться 
вже з 1 червня 2021 року.

Для перерахунку пенсій звер-
татися до органів Пенсійного фон-
ду особисто не доведеться.

Соцвиплати для пенсіонерів, 
що працюють, вираховуються 
за простою формулою: середня 
зарплата * трудовий (страхо-
вий) стаж * індивідуальний 
коефіцієнт заробітку.

Згідно з формулою трудовий 
стаж рахується у відсотках (1 рік 
– це 1%).

Саме до цього відсотку буде 
зараховано весь час, який грома-
дянин пропрацював з моменту 
виходу на пенсію.

Водночас на збільшення пенсії 
може вплинути коефіцієнт за-

робітку, а от якщо пенсіонер за-
роблятиме менше, ніж до виходу 
на пенсію, держава враховуватиме 
лише додатковий стаж.

Призупинка  
водопостачання

У першому місяці літа, а саме 
3 червня з 22:00, КП «Житомир-
водоканал» призупинить водо-
постачання у місті, а поновить у 
ніч з 4 на 5 червня. 

КП «Житомирводоканал» 
завершив реконструкцію трьох 
ділянок магістральних трубопро-
водів міста, завдяки чому вдалося 
оновити 7 км водогону, яким ру-
хається вода до будинків міста.

На черзі – реконструкція 2,5 
км одного із найважливіших 
трубопроводів, який живить 
54% домоволодінь усього міста. 
Цей трубопровід тягнеться від 
перехрестя вул. О. Теліги – вул. 
Каховської вздовж вул. Каховської 
через дюкерний перехід до пров. 
1-ого Короленка, вул. Короленка, 
пров. 2-ого Колективного, вул. 
Новосінної.

«Для того, щоб розпочати ре-
конструкцію однієї із найбільш 

аварійних ділянок водопровідної 
мережі, нам необхідно провести 
заміну запірної арматури у двох 
водопровідних камерах. Провес-
ти такі роботи без призупинення 
водопостачання неможливо», – по-
відомляють на підприємстві.

У «Житомирводоканалі» дода-
ють, що одразу після проведення 
робіт із заміни запірної арматури 
буде відбуватися промивка та де-
зінфекція водопровідних мереж, 
яка триватиме з 20:00 5 червня до 
20:00 6 червня.

Підприємство нагадує, що під 
час проведення промивки вода у 
кранах абсолютно безпечна для 
водних процедур, миття посуду, 
прання та інших господарських 
цілей, проте її не можна викорис-
товувати для приготування їжі.

Дитяче свято, фестиваль 
морозива та човнова 
станція

Перший місяць літа порадує 
малечу та дорослих загальномісь-
ким святом «Країна дитинства 
– країна мрій» до Дня захисту 
дітей. Свято відбудеться 1 червня 
у міському парку культури та від-
починку.

У Житомирі 5 та 6 червня 
проведуть фестиваль «Свято 
морозива». 

На Михайлівській відбудуть-
ся майстер-класи для дітей від 
майстрів народної творчості, ви-
ставка-ярмарок товарів декора-
тивного мистецтва, розміщення 
тематичної фотозони та музична 
дитяча програма. На майдані ім. 
Корольова буде розміщена зона 
активних ігор, тематичних лока-
цій, ігри для дітей та їхніх родин, 
розіграш подарунків. Вечірня 
концертна програма включає в 
себе виступ творчих колективів 
Житомирської обласної філар-
монії імені Святослава Ріхтера, 
а також буде грати діджей. На 
території КП «Парк» 5 та 6 червня 
буде розміщено зону фудкорту.

З 10 червня у гідропарку 
відкриється човнова станція. 
Прокат човнів, катамаранів та 
сапбордів – 50 грн/година. Чо-
тиримісний катамаран – 70 грн.
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Заплатили з бюджету 
понад 160 тис. грн за 
віртуальні послуги 
з експлуатаційного 
утримання доріг 
– ексчиновниці 
райдержадміністрації 
повідомлено про підозру.

Автодорожні оборудки 
за бюджетні кошти викрито 
Управлінням служби безпе-
ки України в Житомирській 
області спільно з прокура-
турою.

Керівнику відділу однієї з 
райдержадміністрацій повідо-
млено про підозру у вчиненні 
розтрати чужого майна через 
зловживання своїм службовим 
становищем, за передньою змо-
вою групи осіб та підроблення 
офіційних документів (ч. 3 ст. 
191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, кримі-
нальне правопорушення було 
скоєно у лютому 2019 року.

Підозрювана, обіймаючи 
на той час посаду начальника 
відділу містобудування, архі-
тектури, будівництва, житлово-
комунального господарства, 
цивільного захисту населення 
однієї з райдержадміністра-
цій та маючи право підпису 
бухгалтерських і фінансових 
документів, з метою розтрати 
бюджетних коштів вступила у 
змову з директором автодо-
рожнього товариства.

Так, знаючи, що товариство 
насправді не проводило і не 
планувало проводити будь-
яких послуг з експлуатаційно-
го утримання доріг місцевого 
значення на території Романів-
ського району, все ж завірила 
підписом та скріпила печаткою 
офіційні документи з недосто-
вірними відомостями про ви-
конання таких робіт.

У подальшому на підставі 
цих документів за послуги, які 
не надавались, автодорожньо-
му товариству з бюджету пере-
раховано майже 167 тис. грн.

Досудове розслідування 
проводить Головне управління 
Нацполіції в області. Житомир-
ська обласна прокуратура здій-
снює процесуальне керівництво.

Примітка: відповідно до ст. 
62 Конституції України особа 
вважається невинуватою у вчи-
ненні злочину і не може бути 
піддана кримінальному пока-
ранню, доки її вину не буде 
доведено в законному порядку 
і встановлено обвинувальним 
вироком суду.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Що не так у Житомирі  
з цінами на харчові продукти?

Руслан Мороз

Основна дивина 
цього тижня: ціна на 
херсонську картоплю 
вдвічі більша, ніж на 
ізраїльську!

А тим часом в Україні хочуть 
знизити ціни на соціально значущі 
продукти. Так, до Верховної Ради 
внесено законопроєкт № 5425-2, 
яким хочуть знизити ставку по-
датку на додану вартість (ПДВ) для 
зазначеної групи товарів. Автором 
пропонується зменшити ставку 
ПДВ з 20% до 14% за операціями 
з постачання та ввезення на мит-
ну територію України харчових 
продуктів, що мають важливе 
соціальне значення, зокрема на 
такі: крупа гречана; цукор-пісок; 
мука пшенична вищого ґатунку; 
макаронні вироби вітчизняного 
виробництва; молоко пастеризо-
ване жирністю 2,5% (у плівці); хліб 
житньо-пшеничний; яйця курячі 
категорії С1; птиця (тушка куряча); 
вода мінеральна негазована; масло 
вершкове жирністю 72,5%.

Ну а поки що ціни на певний 
перелік продуктів харчування в 
Україні ще у 2020 році наблизи-
лися до європейського рівня, а на 
деякі – навіть перевищили його.

Поки житомиряни приходять 
до тями після недільної зливи, 

ціни на продукти продовжують 
лякати. І це при тому, що майже 
все є у кожному куточку Жито-
мира! Цими вихідними ми про-
йшлися по ринках і торговельних 
майданчиках та переконалися, що 
продуктів з’явилося дуже багато 
та на будь-який смак. А ось ціни 
трохи кусаються.

Проблема, мабуть тільки, зі 
свининою. За словами однієї з про-
давчинь, люди перестали здавати 
худобу на забій, адже сподівають-
ся її вигодувати до осені. Але і це 
певною мірою відносно. М'ясо на 

ринку є, тільки ціни зросли при-
близно на 10-15 грн. У невеличких 
магазинах не в самому центрі міста 
м'ясо без обмежень можна купити 
від 115 до 150 гривень залежно від 
якості та найменування продукту. 
Так, лопатка коштує трохи дешев-
ше, ніж шинка – десь 119 грн проти 
145 грн за кілограм. 

Достатньо багато на ринках 
зелені. Її продають майже на 
кожному кроці. До того ж багато 
власників наметів на вулицях та 
ринках міста забезпечили продав-
чинь терміналами, що дозволяє без 
перешкод розрахуватися на вули-
цях міста банківською карткою. 

Так вже трапилося, що зараз 
пора овочевих та ягідних товарів. 
На ринках з’явилися навіть кавуни 
за ціною 75 гривень за кіло. Один 
кавун може потягнути на 2-4 кі-
лограми. Тільки залишається 
сподіватися, що нітратів в них не 
дуже багато. Адже навесні перше 
місце з харчових отруєнь тримають 
добрива, якими буквально «нафар-
шировують» плоди. 

Одразу варто зазначити, що 
зараз виводити середню ціну пев-
ної групи товарів – все одно, що 
визначати середню температуру 
по лікарні. Так, у супермаркетах 
почалися акції зі зниження цін 
на товари, що швидко псуються, 
а на ринках на цей час пропонують 
значно дорожчі, але більш свіжі 
продукти. 

Якщо у супермаркетах помідо-
ри можуть коштувати від 23 гри-
вень, кабачки від 15, морква від 16, 
огірки від 24, рання картопля від 11 
грн за кілограм, то на торговельних 
майданчиках на вулиці поряд всі 
ці ціни можуть бути у півтора-два 
рази більші. Редиска вже закінчує 
свій сезон, тому ціна на неї впала 
до 12-15 гривень. Але також впала 
і якість. 

Разом із дешевими товарами 
продають і більш дорогі. Так, роже-

вий помідор коштує до 100 гривень 
за кілограм, помідори сорту Ляна з 
Херсону – до 70 грн. Огірки на рин-
ках в середньому по 35-40 гривень. 

З’явилися навіть такі екзотичні 
товари, як свіжа спаржа за 200 грн 
кілограм, черешня за 350, гранат за 
160, абрикос за 150, персик за 180 
грн. З’явилися справжні маленькі 
банани за ціною 100 грн за кіло. 
Манго частіше продають поштуч-
но за 50-65 грн. Ананаси також за-
лежно від розмірів коштують від 
65 до 200 грн за штуку.

А ось деякі товари навіть по-
дешевшали: полуниця вже коштує 
100-110 грн, лохина – 60 грн, вино-
град – 150-190 грн. 

Останнім часом стало модним 
порівнювати ціни у різних краї-
нах світу. Наприклад, із сусідньою 
Польщею. Але знову порівняння 
буде дуже відносним. Адже, не-
зважаючи на податки, українська 
молочна продукція виявилася до-
рожчою, ніж польська. У Польщі 
літр молока коштуватиме майже 
вдвічі менше. Також дорожчими в 
Україні є вершкове масло і сир. Але 
на інші види товарів ціни в гривнях 
майже однакові. Так, у Польщі рис 
білий коштує 25-27 грн за кілограм 
проти 30 грн в Україні, цукор десь 
однаково – 19-20 грн.

Але кількість товарів, які собі 
можуть дозволити українці, сут-
тєво нижча. У той час, як серед-
ня зарплата у Польщі – понад 
1000 євро, в Україні цей показник 
складає 400 євро, і то не завжди. 
Тож українцям, і житомирянам 
зокрема, залишається тільки спо-
діватися на добрий урожай цього 
літа і на не дуже холодну і дощову 
погоду, щоб цей урожай зміг добре 
дозріти і не згнити на полях.

До речі, зазвичай цієї пори по-
чинався сезон полуниці. Але через 
холодну весну ягода ще не дозріла. 
Тож знову ціни та якість цьогоріч-
ного врожаю під питанням. 
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Більше 120 питань порядку денного, нові 
депутатські фракції, звернення та нагороди:  
як відбувалася сесія Житомирської обласної ради

Руслан Мороз

У четвер, 27 травня 
2021 року, відбулася 
чергова четверта сесія 
восьмого скликання 
Житомирської обласної 
ради. 

До порядку денного було 
включено 122 питання. У залі за-
реєструвалися 59 депутатів. 

Більшість питань, що були роз-
глянуті під час 4-ї сесії, стосува-
лись затвердження звітів виконан-
ня обласних програм, кадрових 
питань, питань комунальної влас-
ності та підтримки депутатських 
звернень до керівництва держави 
з проблемних питань.

Звіт губернатора
Першим питанням, що було 

внесено на розгляд народних об-
ранців, став звіт голови Житомир-
ської обласної державної адміні-
страції. Основними тезами звіту 
голови Житомирської ОДА Віталія 
Бунечка за 2020 рік були: розви-
ток АПК, залучення інвестицій, 
здійснення торгівлі та підтримка 
бізнесу. Раніше на комісіях, що 
передували сесії, депутати заслу-
ховували інформацію щодо звіту, 
тому на сесії затвердили його без 
обговорень.

«У 2020 році соціально-еконо-
мічні процеси у Житомирській 
області розвивалися під впливом 
пандемії COVID-19. Незважаючи на 
це, спільними діями облдержадмі-
ністрації, депутатського корпусу 
та місцевих органів влади вдалося 
забезпечити виконання основних 
заходів Програми розвитку Жи-
томирщини», – зазначив Віталій 
Бунечко. Присутні, заслухавши 
звіт, проголосували взяти його до 
відома.

Нагадуємо, що нещодавно, 21 
травня 2021 року, обкрадені Держ-
геокадастром селяни перекрили 
трасу Київ-Чоп. Основною метою 
акції було привернення уваги до 
власної біди, в якій вони опинили-
ся через бездіяльність органів вла-
ди, прокуратури та правопорядку. 
На сесії депутати Житомирської 
облради прийняли рішення звер-
нутися до Кабміну стосовно пере-
вірки законності дій керівництва 
управління Держгеокадастру в 
області щодо земельного питання 
жителів Черняхівської громади. 
Заступник голови облради Воло-
димир Ширма поінформував, що 
у перерві сесії профільна комісія 
розглянула питання і підтримала 
пропозицію.

Цифри бюджету
Депутати підтримали також 

звіт про виконання обласного 
бюджету у 2020 році. Так, про-
тягом 2020 року до загального 
фонду обласного бюджету (без 
урахування міжбюджетних 
трансфертів) надійшло 1134,3 
млн грн, що на 59,1 млн грн 
більше надходжень за 2019 
рік. Протягом 2020 року до 
спеціального фонду обласного 
бюджету надійшло (без ураху-
вання міжбюджетних транс-
фертів) 150,0 млн грн, що на 17,3 
відсотка менше порівняно із 
затвердженими, з урахуванням 
змін, показниками. 

Видатки загального фонду 
обласного бюджету за 2020 рік 
склали 2 223,4 млн грн, що мен-
ше за аналогічний показник 2019 
року на 3 647,8 млн грн, або на 62,1 
відсотка. 

За 2020 рік обласний бюджет 
виконано по загальному фонду 
з профіцитом на суму 271,6 млн 
грн, що на 1,0 млн грн менше від-
повідного показника 2019 року.  
По спеціальному фонду бюджет 
виконано з дефіцитом на суму 
494,7 млн грн, що на 285,9 млн грн 
більше відповідного показника 
2019 року.

Депутати затвердили звіти 
щодо результатів моніторингу 
виконання плану заходів на 2018-
2020 роки з реалізації Стратегії 
розвитку Житомирської області 
на період до 2020 року та звіт з 
оцінки результативності виконан-
ня Стратегії та плану заходів з її 
реалізації, а також підтримали 
зміни у рішення Житомирської 
обласної ради від 24 жовтня № 23 
«Про обласну цільову Програму 

розвитку туризму в Житомирській 
області на 2021-2023 роки». Так, 
цим рішенням було підтримано 
фінансування у сумі 104,6 тис. грн 
у частині розробки туристичного 
логотипу області та маркування 
туристичних маршрутів. 

Заказники
Присутні проголосували «за» 

розширення меж ландшафтного 
заказника місцевого значення 
«Глушець» на 280,0 га завдя-
ки Овруцькому лісництву ДП 
«Словечанський лісгосп АПК» 
Житомирського обласного кому-
нального агролісогосподарського 
підприємства «Житомиробла-
гроліс» Житомирської обласної 
ради, встановивши його загальну 
площу у розмірі 1224 га. Також 
підтримали розширення меж 
ландшафтного заказника місце-
вого значення «Древлянський» на 
119,0 га завдяки кварталам 67, 68 
Базарського лісництва ДП «На-
родицьке спеціалізоване лісове 
господарство», встановивши його 
загальну площу у розмірі 25454 
га. Ботанічний заказник місце-
вого значення «Черевківський» 
з’явиться на території Коростен-
ського району. 

Тарифний протест
Під час сесії перед будівлею 

обласної ради представники 
громади провели акцію про-
тесту проти високих тарифів на 
комунальні послуги. Протесту-
вальники підписали звернення до 
обласної ради та уряду України. 
До протестувальників вийшли 
представники депутатського кор-
пусу для налагодження комуні-
кації. Мітингувальники вручили 

звернення до керівництва області, 
проте змістовно поспілкуватись 
не вийшло, оскільки частина 
депутатів проігнорувала вимоги 
мітингувальників. Представни-
ки громадськості виявили намір 
звернутися до суду з позовом про 
визнання рішення цієї сесії об-
ласної ради незаконним.

Стосовно наданого депутатам 
звернення, то в ньому зокрема за-
значалося: 

«Вимагаємо організувати 
робочу групу з регулюван-
ня тарифів на енергоносії 
в Житомирській області. 
До складу цієї робочої 
групи повинні ув ійти: 
представники Житомир-
ської обласної державної 
адміністрації; депутати 
України, що обрані по 
мажоритарних округах у 
Житомирській області; ке-
рівництво Житомирської 
обласної ради та члени 
президії Житомирської об-
ласної ради; керівництво  
(голови  районних  рад  та 
районних  адміністрацій)  
Житомирського, Берди-
чівського, Коростенсько-
го, Новоград-Волинського 
районів; керівники НКРЕКП 
у Житомирській  області  та 
Антимонопольного коміте-
ту у Житомирській області; 
представники керівництва 
енергопостачальних під-
приємств «Житомиробле-
нерго», «Житомиргаз», 
«ЖОЕК», «Житомиргазз-
бут»; представники гро-
мадськості».

На сесії було прийнято рі-
шення про оголошення у Жито-
мирській області 2021 року роком 
видатної української письменниці 
Лесі Українки. Також прийнята 
рекомендація міським, селищним, 
сільським радам Житомирської 
області розробити та провести 
заходи з нагоди 150-річчя з дня 
народження Лесі Українки.

Стосовно майнових питань, 
то було затверджено проміжний 
ліквідаційний баланс комунально-
го некомерційного підприємства 
«Обласний дитячий протитубер-
кульозний санаторій «Лісовий бе-
рег» Житомирської обласної ради.

Також було схвалено текст 
звернення депутатів обласної 
ради до прем’єр-міністра України, 
голови Фонду державного майна 
України щодо передачі газових 
мереж у комунальну власність 
сільських, селищних, міських рад.

На сесії схвалено текст звер-
нення депутатів обласної ради до 
Львівської міської ради, Львівської 
обласної ради, Львівської обласної 
державної адміністрації щодо за-
побігання ситуації з вивезення та 
несанкціонованого самовільного 
розміщення твердих побутових 
та інших відходів на території 
Житомирської області.

Було розглянуто ряд кадрових 
питань. Зокрема, підтримали про-
єкти рішень про переукладання 
контактів з керівниками. Під час 
розгляду порядку денного сесії 
кілька депутатів порушили пи-
тання щодо неприпустимості 
перебування керівників кому-
нальних підприємств області в 
статусі виконуючих обов’язки. Це 
спричинило певну суперечку між 
депутатами, але пропозицію не 
було підтримано.

Інформацією Державної еколо-
гічної інспекції Поліського округу 
щодо ситуації із забрудненням 
річок Случ та Хомора та інфор-
мацією щодо результатів розгляду 
запитів, внесених депутатами на 
другій сесії обласної ради, завер-
шилось пленарне засідання.

Наприкінці голова Житомир-
ської обласної ради Володимир 
Федоренко відповів на запитання 
журналістів та надав невеличкий 
коментар стосовно підсумків сесії. 
Так, щодо придбання автівки для 
керівництва облради очільник 
депкорпусу відповів, що зараз 
це не на часі. Також було нада-
но коментар стосовно розподілу 
обов’язків та фінансування за 
новою програмою «Офіцер гро-
мади». 

Всього сесія тривала майже до 
14-ї години. Всі винесені на сесію 
питання було розглянуто.
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• На Житомирщині про-
куратура спільно з фіскаль-
ною службою забезпечила 
реальне відшкодування 
понад 7 млн грн неспла-
ченого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання.

• Хімічними речовинами 
забруднив понад дві тисячі 
кв. м землі у Коростенському 
районі та завдав довкіллю 
шкоди на 1,1 млн грн – зло-
вмиснику повідомлено про 
підозру.

• Вимагав та одержав ха-
бар за видачу дозволів на 
використання мисливської 
зброї та риборозведення 
– на Житомирщині судити-
муть колишнього посадовця 
територіального відділення 
поліції. 

Посадовець правоохорон-
ного органу за видачу дозво-
лів  на придбання, носіння та 
зберігання мисливської глад-
коствольної зброї вимагав та 
одержав від місцевого жителя 
неправомірну вигоду на суму 
2000 грн.

У подальшому, дізнавшись, 
що чоловік не має відповідних 
дозвільних документів для 
діяльності, пов’язаної з ви-
рощуванням, розведенням та 
реалізацією риби, а також щодо 
організації відпочинку на березі 
ставка, запропонував своє «по-
кровительство» за щомісячну 
плату.

• Збутом вибухових при-
строїв керував зі столичного 
слідчого ізолятора – судити-
муть організатора та учас-
ників злочинної групи.

Під час обшуків за місцями 
проживання обвинувачених ви-
лучено вибухову речовину та 
вибухові пристрої, 95 бойових 
припасів вогнепальної зброї. 

• Будівельні ділки заволо-
діли бюджетними коштами 
на суму понад 300 тис. грн 
на спорудженні спортивного 
майданчика – прокуратура 
скерувала справу до суду.

• У Коростишівському 
районі орендар заборгував 
понад 200 тис. грн за ко-
ристування сільгоспугіддя-
ми – прокуратура вимагає 
стягнути борг до бюджету 
місцевої громади.

• У Житомирі лікар-сто-
матолог організував злочин-
ну групу з пацієнтів замісної 
підтримуючої терапії для 
збуту нарковмісних пігулок 
– справу скеровано до суду.

• Вимагали у підприєм-
ця 17,5 тис. доларів США – у 
Житомирі викрито та затри-
мано двох місцевих жителів.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Звільнені працівники  
заводу «Кромберг енд Шуберт»  
відстоюють свої права у суді

Анна Сергієнко

До редакції газети 
«20 хвилин» звернулися 
колишні працівники 
заводу «Кромберг енд 
Шуберт» та розпові-
ли, що зараз судяться 
із заводом за визнання 
їхнього звільнення не-
законним – одному із 
чоловіків це вдалось.

Ми вже раніше висвітлювали 
ситуацію із працівниками заводу, 
тоді для вирішення конфлікту між 
найманими працівниками та за-
водом були залучені треті сторони 
– служба посередництва та при-
мирення, Федерація профспілок 
області та Житомирська обласна 
адміністрація. До спільної згоди 
сторони так і не дійшли – зараз 
судяться.

Богдан та Ілля програли суд 
першої інстанції та вирішили по-
дати апеляцію, Денис суд виграв, 
оспорювати це рішення має намір 
«Кромберг енд Шуберт». Чоловіки 
вважають, що керівництво заводу 
умисно затягувало судові процеси 
неявкою представників та відкла-
денням слухань. Ба більше, «Кром-
берг» і компенсацію з чоловіків ви-
рішив стягнути.

Богдан розповів про своє звіль-
нення, про те, як проходили судові 
засідання по справі та про те, що 
завод запросив компенсацію 67000 
грн.

«Звільнили мене 3 вересня, од-
разу я подав до суду, і близько восьми 
місяців по цій справі йшли суди. Як на 
мене, представники "Кромбергу" суд 
спеціально затягували: перших три-
чотири слухання то не вистачало 
певних документів, то у них не було 
фахівця в цій галузі, то адвокат не 
з̀ являвся. Коли слухання закінчились, 
суддя виголосив рішення: "відмовити 
у позовній заяві", і на цьому ми розі-
йшлись. У приватній розмові суддя 
сказав, що таке рішення було при-
йняте, бо я не оскаржив догану, про 
яку я навіть не знав. 

Зі слів адвоката на суді, я ще той 
"льотчик-зальотчик", хоча за чотири 
роки роботи до мене не було жодних 
претензій. Мене навіть відправляли 
в Мексику у відрядження як одного з 
найкращих працівників, а звільнили 
як найгіршого.

Також після суду адвокат сто-
рони «Кромберга» вніс додаткове 
рішення, в якому вказав, щоб з мене 
стягнути компенсацію 67 000 грн. 
Я написав зустрічне клопотання, 
в якому попросив зменшити суму 
до розумної межі, зійшлись на 6 000 

грн. Тобто мене звільнили, зіпсували 
трудову і ще й кошти хочуть стяг-
нути», – поділився Богдан.

Після завершення суду трудно-
щі не закінчились, Богдан зіткнувся 
з проблемою працевлаштування.

«Оскільки звільнення було за 
статтею, у мене виникли труднощі 
під час пошуку нової роботи. Коли 
бачать мою трудову, де написано 
"Звільнений з роботи за система-
тичне невиконання працівником без 
поважних причин обов’язків" – мене 
сприймають як якогось алкоголіка. 
Почались проблеми з погашенням 
кредиту, з банком, у сім’ї проблеми, 
ще й ця компенсація», – говорить 
чоловік.

Ілля, як і Богдан, суд програв та 
подав апеляцію. Головним чинни-
ком у прийнятті такого рішення 
чоловік вважає невизнання суддями 
їхньої профспілкової організації 
«Вільні люди» законною.

«Я теж, як і Богдан, суд першої 
інстанції програв. По факту суддя 
просто скопіював рішення Богдана, 
вставив мої дані і ухвалив таке ж 
рішення. А взагалі у мене жодного за-
сідання не було. Перші засідання були 
закритими, без виклику сторін, а про 
рішення мене навіть не повідомили.

Ключовим фактором у прийнят-
ті рішення не в мою користь було 
те, що нашу профспілку не визнали 
законною. Незважаючи на те, що вона 
офіційно зареєстрована скрізь, ми 
й у Федерацію профспілок області 
входимо та у Федерацію України. 
Ми мали при собі всі необхідні до-
кументи, судді, напевно, крізь пальці 
на них дивились. І у мене в рішенні 
і в Богдана – профспілка не існує», – 
розповів Ілля.

Вимагання компенсації адвока-
том «Кромберг енд Шуберт» Ілля 
називає «фішкою».

«З приводу компенсації, я вва-
жаю, що це така "фішка", більше як 
психологічний тиск, щоб ще так на 
нас натиснути. З мене теж хотіли 
стягнути компенсацію 42 000 грн, 
але адвокат не встиг подати клопо-
тання вчасно», – сказав Ілля.

Чоловіки кажуть, що судді були 
не зацікавлені в об’єктивному при-

йнятті рішення, і єдиний суддя, 
який поглибився у суть справи, це 
суддя Дениса. Чоловік виграв суд 
першої інстанції, за рішенням якого 
запис у трудовій книзі чоловіка було 
змінено на «звільнений за угодою 
сторін».

«Своє звільнення я пов’язую з 
участю в організації профспілки. За 
1 рік і 8 місяців роботи на заводі у 
мене доган жодних не було. Звіль-

няли мене в один день з хлопцями, 
ситуація така ж сама: догани мені 
вручили в день звільнення, хоча я про 
них навіть не здогадувався.

Після звільнення я звернувся до 
суду, а 7 квітня 2021 року я отримав 
позитивне рішення по своїй справі. 
Кромберг подав апеляцію. Що саме 
вони хочуть апелювати, я не знаю, 
там було декілька позовних вимог: 
про поновлення, про компенсацію 
середнього заробітку, про моральну 
шкоду і судові витрати.

Адвокат з боку "Кромберга" за-
явив клопотання про компенсацію 
витрат 97 000 грн. В разі мого про-
грашу він вимагав би стягнути з мене 
ці кошти», – говорить Денис.

Зараз чоловіки готуються до 
апеляції, не мають наміру відступа-
ти та готові доводити свою правоту 
до останнього.

Журналісти «20 хвилин» 
зв’язались з представниками ТОВ 
«Кромберг енд Шуберт Україна 
ЖУ», але, на жаль, керівництво 
заводу відмовилось коментувати 
ситуацію, що склалась.

На фото (зліва направо) Богдан Косюк, Денис Запетрук, Ілля Олійник

У трудовій Дениса Запетрука «Кромберг» 
зробив виправлення після рішення суду

Рішення у справі 
Дениса Запетрука
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На Житомирщині 
оголошено конкурс з 
відбору адвокатів, які 
залучаються для надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги

Координаційний центр з 
надання правової допомоги 
повідомляє про проведення 
з 28 травня по 2 серпня 2021 
року конкурсу з відбору ад-
вокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги (далі 
– конкурс).

Участь у конкурсі можуть 
брати адвокати, відомості про 
яких внесені до Єдиного реєстру 
адвокатів України.

Для участі у конкурсі адво-
катам необхідно:

1) Зареєструватися
З 28 травня по 28 червня 

2021 року зареєструватися на 
вебсторінці http://contest.legalaid.
gov.ua та:

• заповнити онлайн-анкету та 
біографічну довідку;

• зазначити адресу електронної 
пошти для отримання інформації 
у зв’язку з конкурсом;

• завантажити скановані копії: 
згоди на обробку персональних 
даних, форма якої встановлена 
Мін’юстом; заяви, форма якої 
встановлена Мін’юстом; усіх за-
повнених сторінок паспорта (чи 
іншого документа, що посвідчує 
особу); свідоцтва про право на 
зайняття адвокатською діяльністю; 
мотиваційного листа (до 500 слів), 
складеного у довільній формі.

• заява, згода на обробку 
персональних даних складається  
самостійно за зразком, затвердже-
ним наказом Міністерства юстиції 
України від 13 листопада 2017 року 
№ 3552/5. Назва комісії із зазна-
ченням виключно регіону (напри-
клад: «Комісії з відбору адвокатів, 
які залучаються для надання без-
оплатної вторинної правової до-
помоги у місті Києві»). Сканована 
копія повинна містити особистий 
підпис особи;

• подається саме копія свідо-
цтва про право на зайняття адво-
катською діяльністю (не посвідчен-
ня адвоката). Засвідчувати копію 
свідоцтва особистим підписом не 
обов’язково;

• копія усіх заповнених сторінок 
паспорта (id картки з обох сторін). 
Засвідчувати копію паспорта осо-
бистим підписом не обов’язково;

• форма мотиваційного листа 
довільна та має містити  до 500 
слів. Особливих вимог не перед-
бачено.

За фактом реєстрації ад-
вокат отримає повідомлення 
Координаційного центру з 
надання правової допомо-
ги про прийняття заявки на 
опрацювання.

2) Пройти дистанційний курс 
«Вступ до системи надання без-
оплатної правової допомоги» з 
1 по 11 липня 2021 року.

3) Пройти індивідуальну спів-
бесіду з 19 по 22 липня 2021 
року.

Правова допомогаТранспорт з дощем: житомиряни їздять у 
маршрутці під відкритими парасольками

Валерія Наумова

У житомирському 
транспорті знову дощ. 

Неодноразово житомиряни 
публікували світлини з громад-
ського транспорту, де їм прямі-
сінько на голову падав сніг або 
йшов дощ. На своїй сторінці 
у фейсбуку місцева жителька 
Олена Галагуза опублікувала 
світлину з маршрутки, де па-
сажири сидять з розкритими 
парасольками, оскільки з даху 
транспорту ллється дощ. 

«І знову одвічне запитан-
ня: за що вимагають щоразу 
більшу оплату за недосервіс? 
У Києві хоч почали говорити 
про вимоги для перевізників: 
кондиціонер, чистота. Тут 
постійно обіцянки, що колись 
буде краще, а коли – ніхто не 
знає», – пише авторка публікації.

Ситуація типова для Жито-
мира. Однозначно вартість про-
їзду у транспорті з таким рівнем 
комфорту – невиправдана, адже 
під час поїздки необхідно сидіти 
під парасолькою, інакше – злива 
застане і в транспорті.

У коментарях жи-
томиряни і жарту-
ють, і обурюються:

«За атракціон. Одно-
значно треба піднімати, 
люди ж задоволені їздять, 
веселі…», – іронізує Borys 
Ostrovskyi. 

«Відсутність здорових 
ринкових умов, гра моно-
полістів, які і є владою у 
місті, – ми ще довго так 
будемо їздити за великі 
гроші», – зазначає Вален-
тина Музичук.

«Велика собача буд-
ка (прямо за Кузьмою)», 
– пише Людмила Вла-
сенко.

Від влади можна чекати хіба 
що відмовок на кшталт: «Це ви-
падковість», «Зламався тролей-
бус» і подібне, що ми вже чули 
взимку, коли в тролейбусі йшов 
сніг. Єдина можливість мінімізу-
вати подібні випадки – замінити 
автопарк, проте невідомо, коли 
це буде і чи буде взагалі.

Дорого-багато: найдорожчі авто, які 
можна зустріти у Житомирі та області

Марія Кравчук

Відомий вираз «Авто 
– не розкіш, а засіб пере-
сування» не стосується 
цих автомобілів.

Розкішні авто презентують 
на популярних виставках, а ба-
гаті житомиряни не шкодують 
грошей заради того, щоб найдо-
рожча машина світу опинилася 

у їхньому гаражі. Журналісти «20 
хвилин» вирішили довідатись, які 
престижні авто можна зустріти 
у нашому місті та області. Чесно 
кажучи, здивуванню не було меж, 
бо ціни перевалили за позначку 
7 млн грн.

Інформацію про автомобілі 
нам надали у Регіональному сер-
вісному центрі ГСЦ МВС у Жи-
томирській області. Вони були 
зареєстровані в період з 1 січня 
2019 по 26 травня 2021. До речі, 
два автомобілі  в обох переліках 
є вантажними.

Десять найдорожчих автівок у Житомирі:

• LAMBORGHINI URUS SUV, 2020 р. в. – 7 млн 350 тис. грн;
• POLESTAR I, 2020 р. в. – 6 млн 30 тис. грн; 
• SCANIA P440B8X4HZ, 2020 р. в. – 4 млн 536 тис. грн;
• MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р. в. – 4 млн 410 тис. грн;
• BENTLEY BENTAYGA, 2018 р. в. – 4 млн 154 тис. грн;
• SCANIA P380 B10X4X6NA, 2020 р. в. – 3 млн 829 тис. грн;
• BMW X7, 2020 р. в. – 3 млн 821 тис. грн;
• BMW X5, 2020 р. в. – 3 млн 820 тис. грн;
• PORSCHE PANAMERA, 2020 р. в. – 3 млн 626 тис. грн;
• LEXUS LX 570, 2018 р. в. – 3 млн 343 тис. грн.

Якщо розглядати авто у Житомирській області, то перші два пункти 
будуть ідентичні до попереднього списку – LAMBORGHINI URUS та 
POLESTAR. Додається більше авто марки MERCEDES-BENZ. Як бачимо, 
залізні коні в області більш високі за ціною.

Десять найдорожчих авто у Житомирській області:

• LAMBORGHINI URUS SUV, 2020 р. в. – 7 млн 350 тис. грн;
• POLESTAR I, 2020 р. в. – 6 млн 30 тис. грн; 
• MERCEDES-BENZ G 63 AMG, 2018 р. в. – 5 млн 916 тис. грн;
• MERCEDES-BENZ AMG GT 63 S, 2019 р. в. – 5 млн 680 тис. грн;
• MERCEDES-BENZ S 500, 2020 р. в. – 5 млн 374 тис. грн;
• AUDI SQ8, 2020 р. в. – 4 млн 918 тис. грн;
• SCANIA P440B8X4117, 2020 р. в. – 4 млн 556 тис. грн;
• MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р. в. – 4 млн 410 тис. грн. 
• BENTLEY BENTAYGA, 2018 р. в. – 4 млн 154 тис. грн; 
• SCANIA PSROBJOXIX6NA, 2020 р. в. – 3 млн 829 тис. грн.

Ціни для багатьох читачів здаватимуться захмарними, проте не 
забуваймо, що обладнання у автівок преміум-класу ексклюзивне і 
покликане забезпечити власнику максимальний комфорт та просте 
управління. Увага до деталей в оформленні інтер’єру, застосування 
відбірних матеріалів, брендових технологій та систем безпеки – все це 
в  комплексі і формує відповідну вартість автомобіля.
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Конфлікт навколо «Берізки»,  
або Чому члени садівничого кооперативу 
залишилися без електрики?

Руслан Мороз

Вже кілька місяців 
триває боротьба членів 
садівничого коопера-
тиву «Берізка» з його 
головою.

З квітня цього року триває 
протистояння внаслідок заго-
стрення конфлікту у садівничому 
товаристві «Берізка», яке зареє-
строване у с. Кам'янка Житомир-
ського району Житомирської 
області. Нині конфлікт розгор-
тається між частиною членів СК 
«Берізка» та головою садівничого 
товариства «Берізка» Світланою 
Семенюк. 

За словами членів товариства, 
користуючись тим, що діяльність 
згаданого товариства побудована 
на принципах самоуправління, 
голова СК намагається узурпувати 
владу та ігнорує конституцію і за-
кони України, права людей. Так, 
під час особистого спілкування 
з членами садівничого товари-
ства «Берізка» довелося почути, 
що голова СК Світлана Семенюк 
організувала залякування, шан-
таж та вимагання грошей через 
маніпуляції та обман, застосовує 
надумані величезні суми штра-
фу, стягування яких відбувається 
без належного документального 
оформлення. 

На території СК використову-
ється для розподілу електроенер-
гії електричний трансформатор, 
який обслуговує Черняхівський 
РЕМ. Трансформатор не має 
інвентаризаційного номера та 
перебуває в аварійному стані, 
адже з нього постійно витікає 
трансформаторна олива, що ста-
новить небезпеку для оточуючих. 
Електричний трансформатор був 
раніше закуплений та введений 
в експлуатацію за сприяння Жи-
томирської панчішної фабрики. 
Згодом фабрика припинила брати 
у цьому участь. 

Члени товариства також за-
значили, що головою садівничого 
товариства «Берізка» здійснюється 
збір коштів нібито у вигляді член-
ських внесків, штрафів за якісь по-
рушення та на інші цілі. Дійсно, 
під час телефонного спілкування 
Світлана Семенюк відмовилася 
пред’явити хоч якусь звітну до-
кументацію щодо зібраних коштів. 

Iсторія конфлікту
Певна кількість громадян, а 

саме 76 чоловік, земельні ділян-
ки яких примикають до села 
Вишпіль, у 2019 році подали до-

кументи на адміністративне при-
єднання до с. Вишпіль. Рішення 
було прийнято позитивне. Вна-
слідок цього 4 квітня 2021 року 
у проміжок часу з 13:30 до 13:50 
було від'єднано електропостачан-
ня серед інших бажаючих приєд-
натися до громади села Вишпіль. 
Причому електродроти були не 
від’єднані, а відрізані, внаслідок 
чого зменшена їхня довжина, 
тобто в подальшому їх потрібно 
повністю замінити на нові.

Державна інспекція енер-
гетичного нагляду України 
листом від 21.01.2021 року ін-
формує, що на період дії ка-
рантину або обмежувальних 
заходів, пов'язаних із поширен-
ням коронавірусної хвороби, 
та протягом 30 днів із дня його 
відміни забороняється нарахо-
вувати та стягувати неустойки 
(штрафи або пеню) за несвоє-
часне здійснення платежів за 
житлово-комунальні послуги 
та припиняти/зупиняти на-
дання житлово-комунальних 
послуг громадянам України у 
разі їхньої несплати або опла-
ти не в повному обсязі.

Такі норми передбачено при-
кінцевими положеннями Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Укра-
їни, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню корона-
вірусної хвороби (COVID-19)» (далі 
– закон № 530-IX). Постачання і 
розподіл електричної енергії від-
повідно до Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» 
належить до комунальних послуг.

Враховуючи зазначене, зако-
ном № 530-IX заборонено при-
пиняти/зупиняти надання послуг 
з розподілу та постачання елек-

тричної енергії індивідуальним 
побутовим споживачам протягом 
періоду дії карантину або обмеж-
увальних заходів. 

Таким чином, припинення 
електропостачання, яке відбулося 
4 квітня 2021 року, коли Житомир-
ська область перебувала в зоні дії 
підвищених протиепідеміологіч-

них заходів, є прямим порушен-
ням зазначених положень законів 
України.

Також 02.04.2021 року за під-
писом голови Житомирської 
РДА Ю. Денисовця було на-
правлено листа за № 18-6/795 до 
начальника Житомирського 
районного відділу поліції № 

1 Житомирського райуправ-
ління поліції ГУНП в Жито-
мирській області В. Богаткова 
з повідомленням, що 1 квітня 
2021 було проведено нараду за 
участю керівництва райдер-
жадміністрації, директора 
Черняхівського РЕМ, керівни-
ка СК «Берізка» та представни-
ка громадськості с. Вишпіль 
з питання відновлення елек-
тропостачання споживачам 
садового товариства «Берізка», 
що розташований на території 
Вільського старостату Оліїв-
ської сільської ради. 

Рішення про відключення час-
тини споживачів нібито за забор-
гованість було прийнято 3 квітня 
2021 року, тобто через дві доби 
після прийняття рішення про 
відключення електропостачання.

Але відповідно до Правил 
роздрібного ринку електричної 
енергії, відключенню має пере-
дувати письмове попередження 
споживача, яке на його/її адресу 
має надійти за 10 днів до дня 
відключення. У такому листі 
має бути зазначено підставу від-
ключення, дату і час, з якого елек-
тропостачання буде повністю або 
частково припинено, прізвище, 
ім’я, по батькові, підпис відпо-
відальної особи, якою оформлено 
попередження.

Датою отримання таких по-
переджень буде вважатися дата 
їхнього особистого вручення, 
що підтверджується підписом 
одержувача та/або реєстрацією 
вхідної кореспонденції. Якщо 
підставою для припинення по-
стачання електричної енергії є 
заборгованість споживача перед 
відповідним учасником роздріб-
ного ринку, у попередженні про 
припинення постачання елек-
тричної енергії додатково зазна-
чається сума заборгованості за 
відповідним договором та період, 
за який ця заборгованість вини-
кла. У разі усунення споживачем 
в установлений строк порушень, 
що завчасно (до дня відключен-
ня) підтверджується належним 
чином, постачання електричної 
енергії споживачу не припиня-
ється.

Оскільки відповідно до нада-
них квитанцій дачники не мали 
заборгованості зі споживання 
електроенергії, то відключати її 
не мали права, адже такої пра-
вової підстави для відключення, 
як наявність заборгованості, не 
було. Отже, це відключення є не-
законним.

Водночас саме відключення 
було здійснено з порушеннями іс-
нуючого порядку відключення. Ці 
порушення полягали в тому, що 

СТ «Берізка»

Лист голови Житомирської РДА Юрія Денисовця
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Тато йде в декрет: 
що змінює новий закон 
про декретну відпустку?

Українцям так часто 
не вистачає хороших 
новин. На тлі пандемії, 
війни та економічної 
кризи позитивні заголо-
вки губляться у стрічці. 

Одна з таких важливих і май-
же непомічених подій стосується 
батьківства. Так, 9 травня набув 
чинності закон, який зрівняв права 
чоловіків і жінок на декретну від-
пустку. Цей крок не тільки схваль-
но був прийнятий експертами, а й 
дещо наблизив Україну до Європи, 
де декрет для чоловіків – звична 
справа вже багато років. Деталі 
нового закону дізнались експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю. 

Рівні права
Ухвалений закон визначає від-

пустку для догляду за дитиною до 
трьох років як рівне право кожного 
з батьків. Документ запроваджує 
новий вид відпустки – одноразову 
відпустку при народженні дитини 
тривалістю до 14 календарних днів, 
що оплачується коштом робото-
давця.

Такою можливістю можуть ско-
ристатись: чоловік, дружина якого 
народила дитину, батько дитини, 
що не перебуває в зареєстрованому 
шлюбі з матір’ю дитини, але разом 
із нею проживає, бабуся, дідусь 
або інший родич, який фактично 
доглядає за дитиною.

Окрім цього, чоловіки, які 
мають дітей віком до 14 років або 
дитину з інвалідністю, матимуть 
змогу просити про скорочення 
тривалості робочого часу за влас-
ний кошт.

«Тут йдеться про пільги, які іс-
нували раніше тільки для матері. 
Тепер батько буде сприйматися 
серйозніше при вихованні дитини 
та роботодавці будуть до нього ста-
витися з боку батьківства уважні-
ше», – зауважує старший науковий 
співробітник Інституту демографії 
та соціальних досліджень ім. М. В. 
Птухи Борис Крімер. 

Експерти підкреслюють, що 
закон виправив правову колізію, 
через яку досі чоловіки в Україні 
могли піти в декрет лише після 
того, як з нього вийде жінка. Вод-
ночас батько міг взяти відпустку 
тільки за умови наявності довідки 
з місця роботи матері про те, що 
вона вийшла на роботу і більше не 
отримує допомогу. Завдяки ново-
му закону ця бюрократія пішла 
в минуле, і обидва батьки мають 
рівне право на декретну відпустку 
– незалежно один від одного.

Як у Європі
Досі декрет для чоловіків у на-

шій країні був досить рідкісним 
явищем. Українці тільки вчаться 
рівноправності, тоді як у європей-
ських державах це звична справ. 
Рівні права на декретну відпустку 
мають батьки у Франції, Іспанії, 
Португалії, Фінляндії, Литві. 

Великих успіхів у цьому питан-
ні досягли скандинавські країни. 
Так, у Швеції діють «батьківські 
квоти»: з 480 днів загальної декрет-
ної відпустки 60 днів зобов’язаний 
взяти батько дитини. Якщо чоловік 
в декрет не піде, родина не отриму-
ватиме виплати. У Норвегії батьки 
дитини повинні обов’язково взяти 
по 10 тижнів відпустки, решту часу 
– розподілити між собою в будь-
яких пропорціях.

Заохочують чоловіків йти у де-
крет також грошима. Наприклад, 
у Німеччині працює програма 
«батьківські гроші». Це щомісячна 
виплата, яка становить дві третини 
середньомісячного заробітку. На-
приклад, ті, хто до народження 
дитини заробляв 2100 євро на мі-
сяць, на період декретної відпустки 
отримують 1400 євро на місяць. 
Такі виплати нараховуються протя-
гом року після народження дити-
ни та не обкладаються податками.

Звичайно, до таких комфорт-
них умов декретної відпустки, 
коли є достатньо часу і не треба 
турбуватись про гроші, українцям 
ще далеко. Але ухвалений закон 
про рівні можливості – це перший 
крок.

споживача завчасно не попереди-
ли про відключення, а також не 
повідомили всю іншу необхідну 
інформацію: дані про причини 
і підставу відключення, розмір 
заборгованості тощо.

Окремо треба звернути 
увагу на те, що заборгованість 
виникла не у конкретного спо-
живача чи споживачів, а, як за-
значено у листі до Житомир-
ського райвідділу поліції № 1 
за № 18-6/792 від 02.04.2021 року, 
у садівничого товариства як 
юридичної особи. Якщо при-
пустити, що заборгованість дій-
сно мала місце і її потрібно було 
терміново погасити, то таке са-
дівниче товариство мало би при-
йняти відповідне рішення, а саме 
про збір коштів у встановлений 
законом спосіб – за допомогою 
прийняття відповідного рішення 
на зборах колегіального (колек-
тивного) органу цього садівничого 
товариства, у компетенції якого є 
прийняття рішень про підняття 
розміру внесків або одноразового 
збору коштів на ремонт чи інші 
витрати. Оскільки голова садівни-
чого товариства самостійно при-
ймати такі рішення не має права, 
у всіх членів такого товариства у 
такому разі просто не виникне 
обов’язок виконувати це рішення.

Власне, саме тому за відсут-
ності відповідного рішення коле-
гіального органу товариства чле-
ни товариства – споживачі послуг 
з енергопостачання не зобов’язані 
були платити. А тому відключен-
ня, яке мало місце, є незаконним 
також і з цієї причини.

У цьому разі процедурно було 
порушено все, що можна. Не було 
жодних загальних зборів, жодних 
письмових повідомлень кожного 
члена товариства. Навіть якщо 
припустити, що є порушення з 
боку окремих споживачів і дійсно 
треба було нагально закривати 
борг, є чіткі правила, яким саме 
чином це виконується.

Нині склалася ситуація, що 
відключені від електропостачання 
споживачі мають право на стяг-
нення із садівничого товариства, 
яке відключило електричну енер-
гію, відшкодування заподіяних 
збитків: витрат на підключення, 
витрат, які, можливо, виникли 
внаслідок відключення – зіпсовані 
продукти в холодильнику тощо, а 
також на моральну компенсацію. 
Але з цим доведеться звернутися 
до суду. Є законні процедури, і 
вони мають бути виконані. 

Наша редакція пись-
мово звернулася за 
коментарями до Жито-
мирської районної дер-
жавної адміністрації та 
до голови СК «Берізка». 
Отримані відповіді 
справляють неодноз-
начне враження.

Так, голова ЖРДА Ю. Де-
нисовець надав відповідь за № 
3Пі-26 від 31.05.2021 року про те, 
що рішення про відключення 
від електропостачання частини 
членів садового кооперативу «Бе-

різка» на нараді 1 квітня 2021 року 
не приймалося. Тоді як з’явився 
згаданий вже лист до начальника 
Житомирського районного відді-
лу поліції № 1?

Стосовно відповіді від голови 
садівничого товариства «Берізка» 
Світлани Семенюк, то нам взагалі 
вказали на те, що наше звернення 
не підлягає задоволенню. Раніше 
ми вже намагалися телефоном 
поспілкуватися зі Світланою Єв-
генівною, але нам повідомили, 

що всі документи ми можемо по-
дивитися у Черняхівському РЕМ. 
Далі спілкування не склалося. 

Звернувшись до юридич-
ної практики, ми знайшли у 
відкритому доступі аналогічні 
судові справи, де рішення було 
прийнято на користь членів ко-
оперативу. Напевно, для членів 
«Берізки» також залишився 
єдиний шлях до юридичного 
вирішення проблеми у право-
вому полі.

Відповідь голови СТ «Берізка»

Відповідь на запит
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Житомир поплив,  
або Коли закінчиться безлад  
у житлово-комунальній сфері міста?

Джерело фото:  
соцмережа Фейсбук

Ми не закликаємо до повернення у 
минуле. Тим паче, що яким би воно не 
було, повернути його неможливо. Але 
згадати і порівняти – можна і треба. А ще 
важливіше – з’ясувати, чому вже вкотре 
навіть у нинішньому році житомирські 
вулиці зазнають затоплення, настає пара-
ліч транспорту і взагалі – місто потрапляє 
у безвихідь комунального колапсу. Адже 
навіть далека від справ у комуналь-
ному господарстві Житомира людина 
скаже, що тут, на перехресті вулиць 
Покровської та Грушевського, щось 
не так. І те «не так» заховане десь у 
глибині каналізаційних каналів. Дехто 
із житомирян вже починає сумнівати-
ся у тому, чи у місті взагалі функціонує 
зливова каналізаційна мережа. Адже не 
можуть за нормального стану каналізації 
так швидко, за годину-дві дощової зливи, 
одразу у п’яти-шести місцях Житомира 
виникати цілі вуличні водойми довжиною 
від 30-ти до 70 метрів. Про справжнє море 
на розі вулиць Покровської та Грушевсько-
го розмова має бути окремою. Адже тут 
це не вперше, не вдруге і не втретє. Тут 
– це постійно. Міська влада і особисто 
міський голова Сергій Сухомлин вже 

давно мали б взяти ситуацію на розі 
двох магістральних вулиць Житомира 
під посилений контроль. Тим паче, 
що тривожні сигнали щодо тутешньої 
водойми під час дощів чи у пору роз-
тавання снігу надходили вже давно. 

Власне кажучи, ще за радянських 
часів перехрестя на розі вулиць Щорса і 
Котовського перебувало на особливому 
контролі у житомирських комунальників. 
Тут внаслідок інтенсивної житлової забу-
дови довкола школи № 3, розташування 
цехів заводу «Електровимірювач» вода 
із території колишнього болота на місці 
розвороту трамваю (площа Перемоги) і 
дитячої стоматполіклініки потрапляла у 
мережу зливової каналізації. Каналізацію 
колись утримували у зразковому стані і 
щорічно (або ж і двічі на рік) оглядали, 
чистили від намулу та сміття. Вже у 90-
ті роки минулого століття, коли міська 
влада відчувала перші фінансові труд-
нощі, комунальники утримували зливо-
ву каналізацію на межі своїх скромних 
можливостей. Першою реакцією на таке 
стало відчутне підвищення грунтових вод, 
а старе приміщення школи № 3 почало 
інтенсивно руйнуватися грибком. Про 
все це знали упродовж  десятиліть, але… 
Не було грошей, а щоб відремонтувати 
каналізацію у районі перехрестя вулиць 
Щорса – Котовського (тепер Покровська 
– Грушевського) потрібні були солідні 
гроші. Ну як солідні? Мільйона півтора-

Микола Корзун

Уявіть собі, шановні 
житомиряни, ситуацію, 
яка склалася у Житомирі 
30 травня 2021-го року, 
років так на 35-40 раніше. 
Ну, наприклад, 30 травня 
1988 року. 

У місті йде дощ, одразу у двох чи 
навіть трьох мікрорайонах зупиня-
ється транспорт. А потім у калюжах 
по коліна чи й навіть вище почина-
ють блукати житомиряни: чи то у 
чоботях, чи на резинових човнах. 
Хтось фотографує надзвичайну ситу-
ацію, і вже на другий день у газетах 
(інтернету ще ж немає) з’являється 
світлина із видовищем про затопле-
ний Житомир. Той, хто пам’ятає 
старі часи, добре розуміє і одразу ж 
зауважить – ні, такого бути не могло! 
Адже наслідки такого масштабного 
затоплення вулиць міста, як це було 
30 травня 2021-го року, у 80-х роках 
минулого століття були б кардиналь-
но іншими.

І взагалі тоді, 30 чи 40 років тому, 
все було б по-іншому. Першими на 
місці надзвичайної події тоді були 
б не хлопчаки на гідроциклі, не 
пацанва на резинових матрацах, а 
перші особи міської чи навіть і об-
ласної влади. Далі за пів години був 
би створений штаб, і все крутилося 
б швидко і злагоджено. А за годину-
півтори воду відкачали б, і транспорт 
відновив би роботу. Що було б по-
тім, також неважко уявити. Бо таке 
було! Як мінімум, відбулося б бюро 
міському (або ж навіть обкому) партії 
(тоді ще – однієї), і хтось один або 
ж і двоє-троє із числа начальників 
поплатився б за виниклу ситуацію 
посадою. Все залежало б від того, 
який резонанс спричинила подія. 
Якби про «затоплений» Житомир 
написало хоча б дві центральні 
(всеукраїнського масштабу) газети, 
а про те, що на одній із центральних 
вулиць міста плавали на підручних 
засобах підлітки, сповістив який-
небуть закордонний «голос», то на-
слідки для влади Житомира були б 
ще сумнішими.
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два цілком вистачило б, аби вода вчасно 
і швидко зникала б у трубах і каналах 
каналізаційної мережі. Але міська влада 
і знову ж таки мер Житомира Сергій Су-
хомлин з певних, але невідомих  причин 
вперто не звертали увагу на кричущі не-
гаразди навколо «водяного» перехрестя. 
П’ять років тому, після обвалу стіни у гім-
назії № 3, міська рада вирішила збудувати 
нове приміщення. Обійшлася добудова 
для міського бюджету аж у 100 мільйонів 
гривень. А мільйона-півтора на каналіза-
цію зовсім поряд, на перехресті вулиць 
Покровської та Грушевського, у міському 
бюджеті знову не знайшлося. Минуло 
ще два роки, і на території колишнього 
«Електровимірника» закипіли роботи із 
побудови супермаркетів «Олді» та «Сіль-
по». Хтозна скільки десятків мільйонів 

пішло на появу торговельних гігантів, але 
до каналізації, до того, аби на перехресті 
вулиць Покровської та Грушевського не 
було води і дощового паралічу, знову не ді-
йшли руки. Водночас слід обов’язково за-
уважити, що якраз паралельно із робота-
ми зі спорудженням «Олді» на розі вулиць 
Покровської і Грушевського розпочалося 
будівництво дванадцятиповерхового жит-
лового комплексу. Здавалося б, забудов-
ники також мали б бути зацікавленими у 
тому, щоб перехрестя не заливало водою 
за найменшої зливи. Хоча, якщо щиро та 
відверто, у місті має бути господар, 
який спокійно і врівноважено вирішує 
будь-яку ситуацію. Якраз тут, на розі 
двох магістральних вулиць у центральній 
частині Житомира, можливості для об-
лаштування, оновлення, реконструкції чи 
навіть повної заміни каналізаційної мере-
жі були. Адже тут велося і досі ведеться 
масштабне будівництво, адже якраз від 
власників «Олді» та «Сільпо», так само, 
як і від забудовників дванадцятиповер-
хового комплексу, до міського бюджету 
мали б надходити мільйонні кошти. І де 
ж вони? Чому печально знамените пере-
хрестя й досі заливає водою, а місто ледь 
не щомісяця здригається, як тільки у по-
вітрі запахне грозою? На всі ці запитання 
можна і треба давати чітку та однозначну 
відповідь, але..  Питання треба спочатку 
поставити.

Усім житомирянам має бути зрозумі-
ло, що отой гідроскутерист, який 30-го 
травня 2021-го року хвацько бороздив 
хвилі вуличної річки по вулиці Покров-
ській, не стільки грався чи показував 
свої спортивні досягнення, скільки про-
тестував проти того, що відбувається у 
сучасному мегаполісі у ХХІ столітті. В 
інший спосіб у Житомирі протестувати 
вже й розучилися. Дивно, але жодна із 

депутатських фракцій у Житомирській 
міській раді упродовж кількох років 
навіть слова не писнула з приводу 
того, що відбувається у комунальному 
господарстві міста. Хоча усі бачать, 
який розгардіяж і фактично справжній 
БАРДАК панує у житлово-комуналь-
ному господарстві Житомира. Десятки 
житомирських вулиць, як і раніше, при-
бираються лише раз на місяць. На щастя, 
нинішня дощова весна нейтралізувала 
куряву та пилюку, яка змітається на до-
роги із неприбраних та брудних тротуарів. 
Що твориться у системі водопостачання 
Житомира, сказати взагалі не береться 
ніхто. Точніше так – ніхто не питає у кер-
маничів міста, чому «Житомирводоканал» 
вже давно не звертає уваги на проблеми 
своїх клієнтів та споживачів. І знову ж 

таки на вирішення проблеми із водою у 
Житомирі вже витрачені просто шале-
ні кошти. Йдеться про сотні мільйонів 
гривень. Куди вони витрачені, для чого 
було їх витрачати невідомо куди, а голо-
вне – невже не можна вирішити те, що 
на поверхні, що на очах? Тепер – на очах 
усієї України і навіть у полі зору половини 
Європи. Який аеропорт з міжнародним 
статусом і навіщо будувати у Житомирі 
унікально дорогий Палац спорту, коли 
вистачило лише однієї грозової зливи, 
щоб прославитися на весь світ своїми 
гідровуличними чудесами?

Важко очікувати від нинішньої влади 
певних висновків чи засвоєння важких 
і неприємних уроків. Однак їх зробити 
все одно доведеться. Інакше Житомир 
вже дуже швидко буде доведений до 
справжнього колапсу. Трамвай – на межі 
зникнення, вода навіть для технічних по-
треб зникає згідно з дивним алгоритмом. 
Періодично у Житомирі виникають про-
блеми із вивозом сміття і стабільно часто 
– із прибиранням житомирських вулиць 
і тротуарів. Що ще треба зробити, аби 
жителі колись чистого, уквітчаного і рясно 
зеленого міста обурилися і суворо запи-
тали б у влади: а скільки так ще можна і 
чи не пора нарешті починати працювати?

Колись, ще років із тридцять тому, 
розмова на таку тему була б корот-
кою, але із чіткими висновками. Будь-
якому чиновнику, який спричинив чи 
допустив подібні до нинішніх кому-
нальні ляпи, незважаючи на ранги чи 
заслуги, показали б на вихід. Це – у 
кращому випадку. Але нині – інші 
часи. Сьогодні, в епоху так званої 
демократії та вседозволеності, Жи-
томир просто поплив. І поки що – у 
невідомому напрямку.
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EduHub – твій продуктивний освітній простір!
Уявіть хаб, який розташо-

ваний у самісінькому центрі 
міста, де великі просторі ау-
диторії, привітний персонал, 
постійний доступ до швидкіс-
ного інтернету, ароматна кава 
та атмосфера, яка надихає на 
генерування і втілення нових 
ідей, планів. Уява стає реаль-
ністю, всі ці переваги можна 
отримати в сучасному, про-
сторому хабі – EduHUB.

EduHUB – це освітній простір 
на базі Вінницької ІТ-Академії, 
місце народження нових ідей і 
стартапів, реалізації неформаль-
ного навчання, майстер-класів, 
бізнес-проєктів, хакатонів. Робота 
в колі однодумців – нові контак-
ти, партнери, ідеї, підтримка, на-
вчання.

У EduHUB отримаєте до-
ступ до:

• стабільного високошвидкіс-
ного інтернету;

• сучасного обладнання;
• комфортних умов;
• найнижчих цін у місті;
• користування «бібліотекою» 

– книгами з мов програмування, 
англійської мови.

Додатково можна замовити 
фото/відеозйомку, фіксоване ро-
боче місце, доступ до оргтехніки 
(принтер, сканер, відеопроєктор, 
фліп-чарт), надзвичайно смачні 
каву, чай та випічку.

У EduHUB ви можете ство-
рити круту атмосферу та легко 
організувати:

• тематичні івенти, творчі й 
продуктивні посиденьки;

• семінари, майстер-класи, 
тренінги;

• навчальні заняття, репети-
торство;

• працювати над стартапами;
• покреативити й надихнутися 

за філіжанкою запашної кави.
Зручне робоче місце для 

роботи як індивідуально, так і 
командно. Є можливість обрати 
залу, в якій вам буде найбільш 
комфортно. У нашому затишному 
освітньому хабі ви оберете робо-
че місце на місяць або погодинно.

В EduHUB панує атмосфера на-
тхнення та мотивації. Це територія 
нових можливостей для кожного. 
Ми турбуємось про те, щоб ви 
розвивали свої ідеї, стартапи, 
вдосконалювались, заводили нові 
корисні знайомства – втілювали 
свої мрії в життя. 

Житомирські «автогерої»:  
головні порушники ПДР за тиждень

Марія Кравчук

Гуляючи Житомиром, часто 
можна спостерігати картину, 
як авто припарковане не за 
правилами, водії повертають, 
не вмикаючи покажчика по-
вороту, виконують розворот, 
де їм заманеться, або не дотри-
муються елементарних правил 
дорожнього руху.

Журналісти «20 хвилин» зібрали із со-
цмережі Facebook найбільш кричущі ви-
падки порушень правил житомирськими 
водіями за тиждень. Місто має знати своїх 
«героїв».

1. Iсторія про «суперводія»
Авторка фото описала ситуацію, свідком 

якої вона стала. «Водій Geelly перед марш-
руткою перелаштувався і, увімкнувши ава-
рійку, зупинився прямо перед пішохідним 
переходом, перекривши дорогу маршрутці. 
Він і ще один молодик вийшли з авто, під-
палили по цигарці, стали про щось між 
собою говорити, ніби так і мало б бути. Вже 
дістали такі "суперводії"», – підписала фото 
Snezhana Yanchuk.

«Треба було вийти всім, хто був у марш-
рутці, і дещо сказати тим хлопцям», – про-
коментував ситуацію Євгеній Янцеловський.

Авторка публікації відповіла Євгенію: 
«Маршрутка була пустою. Водій посигналив 
хлопцям, коли вони підійшли, то зробив заува-
ження, але ті на зауваження не відреагували».

«Волшебная аварийка творит чудеса», – 
написав Богдан Дзыцюк.

«В таких потрібно відразу відбирати 
водійське посвідчення, а авто – на штраф-
майданчик», – зазначив Денис Денисюк.

2. Головне, щоб іншим водіям не 
заважав

На фото у нас любитель припаркува-
тись на тротуарі, який чітко перегородив 
увесь прохід.  Тут хіба що пішоходу пере-

лізти чи перестрибнути це авто, по-іншому 
– ніяк.

«А ви поліцію викликали чи лише 
сфотографували?» – цікавиться Natalya 
Stehpp.

«А яка різниця? Таких водіїв у місті 
90%», – пише Елена Ефимчук.

3. Лінивий водій
Як горе-водії паркуються на газонах, 

можна побачити, зайшовши у будь-який 
двір нашого міста чи навіть пройшовшись 
центральними вулицями міста, як у цьо-
му разі. Тут ще й авто припарковане на 
території скверу.

Буквально за 15 метрів паркінг, через 
дорогу – ще один. Житомиряни в комента-
рях зауважили, що водій цього БМВ майже 
щодня ставить своє авто на алеї.

«Житомирський типовий бидляк», – 
охарактеризувала Юлія Капустянська.

«По ходу завидно стало автору, что у 
него нет такого BMW», – пише Іван Ні-
гальчук.

«Вам не угодить: запрещающего знака 
нет, тротуар не занят, по газону не ездит. 
Как водителям, так и пешеходам помехи 
нет, что тут не так? Жаба душит, или 
глаз мозолит, то это не по адресу», – став 
на захист водія Vitaliy Hryshchuk.

«Вы по Щорса по утрам проедьте, там 
на каждом участке дороги стадо оленей», – 
пише Marina Marish.

4. Ніби медом помазано
Більше ніж паркуватись на газонах, жи-

томирські водії полюбляють паркування 
на виїзді з прибудинкових територій, їм 
там ніби медом помазано.

«Сейчас найдутся эксперты, скажут, 
что это просто фото», – іронізує Юрій 
Ващук.

 «Я проживаю в одному з будинків, і по-
вірте, це не найгірша ситуація, яка може 
там бути», – прокоментував Олександр 
Джевинський.

Зрештою, будемо мати надію, що всім 
«героям» сьогоднішньої рубрики прийдуть 
«листи щастя» у вигляді штрафів за не-
правильно припарковані автомобілі та 
порушення правил дорожнього руху. А 
інших водіїв це змотивує навіть не думати 
про можливість порушити ПДР.

EduHub – навчайся, твори, надихайся, організовуй!
Тел.: 0674311921.  eduhubvin@gmail.com
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Візьміть в добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 28 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.

Киця шукає люблячих 
батьків

«Центр міста. З'явилася кра-
сива молода кішечка. Шукаємо 
господарів – старих або нових! 
Стерильна!» – пишуть в пості.

Звертайтеся за телефоном: 
068-401-65-07, Олександра.

Чудовий котик в сім’ю
«Терміново шукає дім! Хлоп-

чина, лоток знає. Кастрований. З 
дітьми гратися не буде», – йдеться 
в оголошенні. 

Звертайтеся за телефоном: 
093-375-02-01, Альона.

Песик шукає родину
«Розумний і милий хлопчик 

шукає свою сім’ю. Вік приблизно 
2-2,5 місяця. Буде середнім за роз-
міром», – зазначають в публікації.

Звертайтеся за телефоном: 
098-801-88-08, Наталія.

Кошеня шукає сім’ю
«Шукає родину чистокровне 

бійцівське кошеня, шибайголо-
ва. Готове веселити вас з ранку до 
ночі», – пишуть в пості.

Звертайтеся за телефонами: 
093-119-17-03, Настя; 
097-585-93-14, Алла.

Цуценя в добрі руки
«Дівчинка, два місяці. Красива, 

розумна, буде гарним другом. З 
обробками. Буде з вакцинами. З 
умовою стерилізації», – йдеться 
в оголошенні. 

Звертайтеся за телефоном: 
098-801-88-08, Наталія.

Вінтажні окуляри та набір марок:  
що 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 
антикварні речі, які можна 
придбати у Житомирі.

• Кухоль без історії
Одразу видно, що річ 

старовинна. Кухоль ручної 
роботи. На жаль, в описі до 

фото дуже мало інформації 
про річ.

Автор оголошення Ми-
хайло пише, що історію по-
ходження цієї речі у його 
родині не знає: «Дісталась 
у спадок. Точної історії похо-
дження не знаю», – зазначено 
в описі.

Можна лише здогаду-
ватись, що кухлик міг на-
лежати якійсь міщанській 
родині або й сама родина 
автора займалась виготов-
ленням таких виробів.

Захоплююча історія мо-
гла б допомогти зацікавити 
покупця і швидше продати 
річ. Цікавіше ж купити річ 
з його власною історією, 
навіть якщо вона не зовсім 
достовірна. Якщо Михайло 
хоче за кухоль 4 000 грн, то 
з історією сміливо можна 
було б просити більше.

• Радість для 
філателіста

Схожий альбом бачила 
у своєї бабусі, де кожна сто-
рінка дбайливо заповнена, 
деякі екземпляри відібрані 
на одну сторінку за стиліс-
тикою, сторінки підписані, 
з датами та іншою інформа-
цією про марки. 

Філателія – колекціону-
вання марок та інших 
знаків поштової оплати.
За часи СРСР філателія 

перебувала на піку попу-
лярності. Одними з най-
цінніших були іноземні 
марки – польські, кубинські. 
Особливо цінувалися марки 
трикутної форми, а також 
негашені, тобто ті, на яких 
не було штемпеля.

Авторка оголошення 
Олександра продає цілий 
альбом антикварних марок 
часів СРСР за 1 400 грн.

• Мотоконструктор
На фото ви бачите такий 

собі «лего» для дорослих. 
Якщо ви любите щось роз-
бирати, крутити, паяти, цей 
набір для вас.

Автор оголошення Ва-
силь пише, що це запчасти-
ни до мотоцикла Pannonia. 
Це марка мотоциклів, які 
випускалися угорським 
комбінатом Чепель з 1956 
до 1975 року.

«Продаю ретрозапчас-
тини від Pannonia, це вже 
антикваріат, їх залишилось 

небагато. Такого в магазинах 
вже не знайдеш. Можливо, ко-
мусь щось знадобиться для 
колекції», – пише Василь. 

За всю «колекцію» ав-
тор хоче ні багато ні мало –  
1 000 грн.

• Вінтажні та 
ексклюзивні

Автор оголошення свя-
то вірить в ексклюзивність 
свого товару з мінерального 
скла.

«Пропоную вашій увазі 
колекцію справжніх вінтаж-
них ексклюзивних скляних 
окулярів, які були виготов-
лені більше 30 років тому, 
ще за часів СРСР.

Матеріал мінеральне 
скло виготовлене згідно з 
ГОСТом. Ці окуляри вже 
давно не випускаються, і їх 
так просто в магазині не ку-
пиш, в них на 200% ти будеш 
відрізнятися від сірої маси 
китайського хламу, який 
виготовляють з пластику.

Пропозиції торгу ігно-
рую. Я продаю раритетні 
речі, як на мене за дуже ви-
гідною ціною», – зауважує 
автор.

Дуже самовпевнено як 
на мене, а ще більше дивує 
ціна – 950 грн. Я, напевно, 
походжу у «китайському 
хламі», ніж викину такі гро-
ші на окуляри, технологія 
виробництва яких давно не 
використовується, оскільки 
мінеральне скло є важким 
та легко б’ється.
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Делікатна тема: чому діти та молодь 
все частіше вкорочують собі життя

Руслан Мороз 

В Україні протягом 
2020-го року скоєно 7654 
самогубства. За цей час 
на Житомирщині із 
життям покінчили 304 
жителі.

Вказана цифра одразу під-
няла Житомирську область на 
десяте місце в Україні. Але треба 
врахувати той факт, що це тільки 
підтверджені випадки. А є ще 
певна кількість прихованих само-
губств. Особливо вражаючою є 
статистика дитячих суїцидів. Так, 
в Україні у 2021 році різко зросла 
кількість дитячих самогубств. За 
чотири місяці поточного року 
уже зафіксовано 126 спроб і ви-
падків суїциду серед дітей.

Сумна статистика
Уповноважена Верховної 

Ради з прав людини Людмила 
Денісова також заявила про 
різке зростання числа дитя-
чих самогубств в Україні. Про 
це вона повідомила на власній 
сторінці у соціальній мережі 
Facebook.  

«За інформацією Національної 
поліції, за 2020 рік в Україні за-
фіксовано 123 випадки підліткових 
самогубств, водночас за чотири 
місяці поточного року кількість 
суїцидів або спроб становить вже 
126 випадків!» – написала вона.

Серед причин і обставин 
спроб самогубств, які часто за-
кінчуються летально, Денісова 
назвала сварки з батьками, дове-
дення дітей до самогубства через 
соцмережі, булінг – знущання та 
цькування з боку однокласників 
або інших учасників освітнього 
процесу, нерозділене кохання, 
розлучення батьків тощо.

Раніше сплеск спроб суїциду 
серед українських підлітків кон-
статувала генпрокурорка Ірина 
Венедіктова. Вона також звертала 
увагу на те, що збільшилася кіль-
кість дітей, які постраждали від 
кримінальних правопорушень, 
пов'язаних із домашнім насиль-
ством.

За останніми даними, що-
року близько 800 тисяч людей 
закінчують життя самогуб-
ством, а кожні 40 секунд на 
планеті стається один випа-
док суїциду. Таку статистику 
наводить Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я у до-
повіді до Всесвітнього дня 
запобігання самогубствам, 
який відзначають щорічно 
10 вересня.

79% всіх самогубств припадає 
на країни з низьким і середнім 
рівнем доходу. Однак найвищий 
відносний показник самогубств 
відзначається в країнах з високим 
рівнем доходу, де серед молоді 
суїцид займає другу позицію у 
списку основних причин смерті. 
Там він становить 11,5 самогуб-
ства на 100 тисяч людей.

Найвищий у світі рівень су-
їцидів у Гренландії – 83 випад-
ки суїциду на 100 тисяч осіб на 
рік, молодь здійснює до 50% від 
загального числа самогубств. У 
країнах з високим рівнем доходу 
чоловіки вдаються до суїцидів 
втричі частіше, ніж жінки, а у 
країнах з низьким і середнім 
рівнем доходу – приблизно од-
наково.

Суїцид є другою головною 
причиною смерті молоді ві-
ком 18-29 років (на першому 
місці ДТП). У групі підлітків 
віком 15-19 років самогубство 
– друга причина смерті серед 
дівчат (після ускладнень ва-
гітності та пологів) і третя 
причина смерті серед юнаків 
(після ДТП і міжособистісно-
го насильства).

 
Водночас ці цифри не вра-

ховують спроби суїциду, які, за 
оцінками тієї ж ВООЗ, стаються 
приблизно у 20 разів частіше, ніж 
самогубства, що вдалися.

Україна у цій сумній статис-
тиці впевнено досягає лідерства. 
До того ж українські показники 
майже удвічі перевищують се-
редньосвітові. Якщо у світі чо-
ловіків-самогубців приблизно 

у 1,8 раза більше, ніж жінок, то 
в Україні цей розрив перевищує 
середньосвітовий у кілька разів. 
Українські чоловіки вбивають 
себе у 7,3 раза частіше, ніж жін-
ки.

У цій статті ми не розглядає-
мо досить специфічну суспільну 
аномалію – так звані групи смер-
ті. Але все ж варто згадати, що 
у квітні 2021 року у Запорізькій 
області правоохоронці викрили 
ученицю 11 класу, яка була кура-
тором суїцидальної групи у соці-
альній мережі. Про це повідомив 
Офіс Генерального прокурора.

«За даними слідства, учениця 
11 класу однієї з районних шкіл 
області створила у меcенджері 
"групу смерті", що є аналогом 
групи "синій кит", до складу якої 
входили 28 учасників. Позиціо-
нуючи себе куратором, дівчина 
надавала підписникам групи 
смс-завдання з нестандартного 
виходу зі складних життєвих 
ситуацій та підбурювала їх за-
вдавати собі тілесні ушкодження 
або вчиняти самогубство різним 
способом», – ідеться у повідо-
мленні.

Під час обшуку за місцем 
проживання у неповнолітньої 
вилучено мобільний телефон, 
що містив фото посмертних за-
писок із рукописними текстами 
учасників групи.

Житомир – не виключення з 
цієї сумної та страшної статисти-
ки. Тільки нещодавно у місті під-
літок після розмови з батьками 
вистрибнув із сьомого поверху. 
Цього року було кілька суїцидів, 
коли молоді чоловіки стрибали 
з мосту в міському парку. 

Думка експертів
Що саме призводить до су-

їциду та чи можна заздалегідь 
розпізнати ознаки того, що лю-
дина готується вкоротити собі 
життя, – саме з такими запитан-
нями ми звернулися до фахівців 
Центру психічного здоров’я 
дитини та поспілкувалися із 
завідувачкою закладу, лікаркою-
психіатром Тетяною Шевченко та 
практичним психологом Діаною 
Бондар.

Починає розмову лікарка-
психіатр Тетяна Шевченко:

«Якщо ви звернете увагу на 
світову статистику, то найбільшу 
кількість суїцидів зафіксовано у 
найбільш розвинутих країнах. 
Так, наприклад, Норвегія, Шве-
ція, Данія за наявності сталої 
економіки є лідерами суїцидів 
серед молоді.

Потрібно диференціювати 
кілька основних типів суїцидів. 
Першим, звичайно, є наявність 
психічного захворювання, різно-
манітні психотичні стани, пси-
хози. До другого типу належать 
особи, в яких є схильність до 
афективних проявів. 

Третю групу складають особи 
з депресивним станом, які більш 
поширені та складні за перебі-
гом і клінічним поліморфізмом. 
Особливістю таких людей є зміна 
поведінки, вони втрачають здат-
ність радіти життю.

Звичайно, потрібно звертати 
увагу на те, якщо вже у родині 
були випадки суїциду, то ймо-
вірність другого випадку різко 
зростає. Тут також відіграє певну 
роль тип особистості. Дуже часто 
діти демонструють саморуйнівну 
поведінку. Наприклад, почина-
ють різати руки, ноги. Інколи 
схильність до суїцидів проявля-
ється у дуже амбіційних особис-
тостей. Тут вже інший принцип: 
«хочу чимось відрізнятися, але 
не можу чи не знаю як».

Батькам треба пам’ятати, 
що швидкість нашого життя за 
останні роки різко зросла. Кіль-
кість інформації, яку опрацьовує 
наш мозок за один день, майже 
дорівнює кількості інформації, 
яку ми споживали протягом 
року. Тотальна інформатизація, 
наявність доступних гаджетів 
– все це призводить до відсто-
ронення від реального життя 
і не може замінити близького 
спілкування та батьківського 
тепла. Інколи у дітей та батьків 
відсутні спільні цікаві теми для 
обговорення. Два покоління од-
нієї родини нібито існують у 
різних часових вимірах». 

До нашої розмови підклю-
чається психологиня Центру 
психічного здоров’я дитини 
Діана Бондар:

«Дійсно, на 68% збільшилася 
кількість суїцидів і суїцидальних 
проявів у підлітків та молоді від 
13 до 20 років. Взагалі у цьому 
віці найбільший показник суї-
цидів серед осіб жіночої статі. 

Чому так сталося? Що 
відбувається і що саме 
призводить до трагедії?

Причин може бути безліч. По-
чинаючи знову з того, що бать-
ки завжди зайняті і не можуть 
приділити навіть п’ять хвилин у 
день для спілкування з власними 
дітьми. Дуже часто батьки, коли 
заходять до нас у кабінет на при-
йом, говорять: "Ми бажали б щось 
зробити, але в нас зовсім немає 
часу". І ми консультуємо батьків, 
як краще спілкуватися з власними 
дітьми, як проводити ігрову ді-
яльність. Це перше, що повинні 
робити батьки, – грати з власними 
дітьми. Ідеологія спілкування і 
культура поведінки починається 
саме з родини. Як спілкуються 
з дітьми і між собою батьки, так 
потім починають спілкуватися 
їхні діти. 

Потрібно згадати ігрові тради-
ції, як раніше проводили вільний 
час у сім’ї. Це не зовсім вірно, коли 
батьки повністю перекладають 
виховну функцію на дитячі садоч-
ки, на школу. У школі завдання 
– насамперед дати знання. А ось 
виховна функція – це завдання 
родини. Крім того, зараз, під час 
карантину, у школах майже від-
сутнє пряме спілкування. Уроки 
проводяться за допомогою інтер-
нету, що мінімізує комунікативні 
функції. Відсутні спільні виїзди 
на природу, екскурсії, спільне 
навчання, тобто відсутні загальні 
тенденції, які об’єднують дітей в 
єдиний колектив. Крім того, діти 
повинні постійно чимось займати-
ся, вчитися бути відповідальними 
за когось. Саме тоді формується 
критичне мислення. 

На жаль, ми спостерігаємо 
зростання суїцидів не тільки у 
шкільному та юнацькому віці. 
Трапляються подібні випадки і у 
дітей дошкільного віку. Якщо роз-
глядати проблему у дошкільному 
та молодшому шкільному віці, то 
насамперед це нерозуміння цін-
ності життя. Діти в такому віці 
не розуміють, що повернути вже 
нічого неможливо. Людина – не 
гаджет, який можна вимкнути, а 
потім знову ввімкнути. І саме на це 
потрібно звертати увагу дорослих. 
Діти намагаються привернути 
увагу, інколи намагаються наля-
кати батьків у вигляді покарання 
за відмову купити якусь іграшку 
або іншу річ. Тож важливо прого-
ворювати, програвати ці ситуації з 
дітьми, пояснювати незворотність 
своїх вчинків.
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Батьки вважають, що підліт-
ковий вік починається у 13-14 
років. Ні, зараз ми спостеріга-
ємо, що все починається значно 
раніше. Тож і у більш молодшо-
му віці починається поведінка 
на межі самоушкодження. Діти 
можуть у цьому віці кардиналь-
но змінювати зовнішній вигляд, 
перефарбовувати волосся, ро-
бити пірсінг, щоб щось довести 
оточуючим. Але коли вже батьки 
приводять дітей за допомогою, 
то ми констатуємо, що в дітей 
відсутнє бачення власного життя 
на тривалий час. 

Мені доводилося бачити по-
дібні стани в людей, які пережили 
Чорнобильську катастрофу. Тоді 
дуже часто спеціалісти спостері-
гали, що постраждалі, які були 
відірвані від звичного культурного 
оточення, від своєї малої батьків-
щини, рідних, починали складати 
плани на життя тільки на певний 
проміжок часу. А потім, коли їхні 
плани протягом одного-двох ро-
ків виконувалися, люди починали 
демонструвати суїцидальну по-
ведінку. І якщо дитина не бачить 
перспективу в житті, то це не за-
лежить від соціального статусу чи 
успіхів у навчанні. 

У цьому стані важливо при-
вернути увагу дитини до того, 
що вона і ї ї життя важливе. 
Обов’язково потрібно знайти хобі 
чи інший вид діяльності, який 
буде приносити задоволення. 
Це може бути заняття спортом, 
читання книг, колекціонування 
поштових марок, прикладів мож-
на навести безліч! Але дитині 
потрібно чимось займатися і від-
чувати себе певною мірою профі 
у цій справі. 

Зараз, коли багато дітей пере-
ходили на дистанційну форму 
навчання, то найменше проблем 
було в дітей, які виховуються в 
сім’ях, де діє чіткий розпорядок 
дня, режим, якого притриму-
ються всі члени родини. І діти до 
того ж постійно зайняті творчим 
процесом. 

І якщо ми вже згадали про 
істинний і неістинний види 
суїцидів, то треба сказати про 
третій вид – прихований суїцид. 
Зазвичай це благополучні люди, 
які займають активну життєву 
позицію, але схильні до так зва-
ної ризикової поведінки. Саме від 
них можна почути фразу «мені 
потрібен адреналін». Саме ці 
люди можуть ганятися зі швид-
кістю 200 кілометрів по трасі, 
займаються екстремальними 
видами спорту. 

Які ж основні ознаки 
суїцидальної поведінки у 
різних людей?

Ми вже зазначали, що на-
самперед це зміна звичайної 
поведінки. Друга ознака – коли 
людина припиняє щось робити, 
що раніше вона виконувала із за-
доволенням. Ще однією ознакою 
такого стану є саморуйнівна по-
ведінка. Тут потрібно розрізняти 
суїцид від депресії, коли людина 
також може наносити собі ушко-
дження, але у разі депресії цим 
вона полегшує свій душевний 
біль. Іноді батьки дуже пізно по-
чинають помічати подібні по-
різи, рани. Але часто, коли вже 
щось трапляється, батьки почи-
нають згадувати, що дитина рані-
ше говорили про проблеми, що 
з нею щось відбувається, щось не 
так взагалі в житті. Батьки спо-
чатку не звертають на це уваги, 
а потім буває вже дуже пізно. 
Замість того, щоб поговорити 
з дитиною, батьки заміняють 
спілкування придбанням для 
дитини якогось гаджета. Так, це 
круто, але у дитини залишається 
відчуття малозначущості. 

Ризик суїциду зростає, коли 
батьки не сприймають захо-
плення дитини іншим видом 
діяльності, ніж у них. Так часто 
буває з хлопцями, коли батьки 
змушують їх вступати до військо-
вих вишів, хоча дитина захоплю-
валася, наприклад, мистецтвом. 

І аргументи батьків, що всі в ро-
дині були військовими і ти будеш 
тільки військовим офіцером, тут 
можуть спрацювати в інший бік. 
Незважаючи на всі роз’яснення 
фахівців, що в цьому разі армія 
протипоказана, що дитина інша 
і не пристосована до військової 
служби, батьки притримуються 
власної думки – «я бажаю, щоб 
моя дитина була військовою, і 
його армія перевиховує!»

І у підсумку, замість того, 
щоб суспільство отримало, на-
приклад, чудового художника, 
музиканта, митця, ми отриму-
ємо істинний суїцид. На жаль, 
минулого року трапилося два 
таких випадки. І у цьому винні 
виключно батьки – вони не ба-
жали чути власних дітей!

Що робити, коли батьки 
помічають зміни поведінки 
дітей?

Ми вже відмічали, що у 
підлітків та молодих людей 

суїциди займають трете місце 
за смертністю після основних 
захворювань – онкології і серце-
во-судинних захворювань. Отже, 
небезпечність подібного стану в 
дитини повинна одразу змусити 
батьків звертатися за допомо-
гою до фахівців. У Житомирі 
працює Центр психічного 
здоров’я дитини. Саме тут є 
дитячі психологи, психіатри, не-
врологи, які працюють у команді 
і можуть надати кваліфіковану 
допомогу. 

Звертаючись до психологів, 
що працюють в освітніх закладах 
та соціальних установах, мають 
приватну практику, потрібно 
розуміти, що це гарні фахівці 
кожен у своїй царині, а ось коли 
батьки помічають зміни настрою, 
поведінки дітей, часті скарги на 
самопочуття або замкненість, 
усамітненість, зміну стилю одягу, 
уподобань, неможливість знайти 
спільну мову з іншими дітьми 
або їх з батьками – це ознаки, 
за якими може маскуватись і 

хвороба, і суїцидальна поведін-
ка. У таких випадках важливо 
звертатись до медичних закладів.

Звернутись до центру можна 
без направлення до будь-якого 
фахівця, за порадою, за оглядом 
і за допомогою. Краще заздале-
гідь попередити ситуацію, ніж 
станеться трагедія. Збільшення 
випадків суїциду зафіксовано у 
багатьох країнах світу, що також 
пов‘язане з COVID-19, і ми не ви-
ключення: кількість тривожних, 
депресивних станів зростає і се-
ред молоді Житомирщини.

Декого з батьків лякає 
назва «психологічна і 
психіатрична допомога». 
Це помилкові забобони, 
і батьки повинні зрозу-
міти, що найважливі-
шим є життя і здоров’я 
дитини, а не назва фаху 
спеціаліста, який надає 
допомогу.

У 2020 році наклали на себе руки 7654 українці

Потрібно розрізняти істинний і неістинний види су-
їцидів. Дуже часто підлітки демонструють неістинну 
суїцидальну поведінку, метою якої є привернення уваги 
до себе, підняття власної значущості перед батьками 
і друзями. І тут вже можуть відбуватися демонстративні 
суїциди, метою яких було недоведення їх до кінця, але вна-
слідок збігу обставин вони все ж трапилися. Дійсно, у біль-
шості випадків ті хлопчики і дівчата, які стрибають з мостів, 
труяться ліками, бажали тільки привернути до себе увагу, 
подати сигнал, що з ними щось не так, вони благають у такий 
спосіб про допомогу. Але у підсумку трапляється трагедія. 

У випадку істинного суїциду людина не хоче жити і 
заздалегідь готується покінчити з життям, тому що вона 
для себе це давно вирішила. Як правило, істинний суїцид 
доводиться до кінця, і його дуже важко розпізнати. Це 
невелика кількість стосовно інших типів суїцидів, але вони 
завжди найнебезпечніші, тому що  їх майже неможливо 
виявити. Хоч і тут є кілька характерних ознак. Так, близькі 
можуть помітити, що людина починає наводити лад у своєму 
приміщенні, дарувати власні речі друзям, трохи змінює по-
ведінку, починає вести більш активне життя або, навпаки, 
стає надто спокійною, смирною, байдужою. 



18 Середа, 2 червня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Наше минуле

Житомирські міські легенди  
та перекази про містичне

Руслан Мороз, Ігор Гарбуза 

Житомир має власну анто-
логію міфів та казок. Але біль-
шу частину цієї спадщини ми 
майже взагалі не знаємо. 

Якщо збирати казки та перекази Жи-
томира та його околиць, виявиться, що 
величезна частина житомирського епосу 
навіть не записана, а передається тільки у 
вигляді чуток та пліток. А інколи справ-
жня історія виглядає крутіше за вигадану.

Цього разу ми торкнемося деяких 
містичних міфів Житомира.

Скарби у житомирських 
підземеллях:  
правда чи міф?

У дослідженій нами літературі та 
інших джерелах стверджується, що 
численні напади на Житомир протягом 
багатьох століть призвели до знищення 
цілого шару культури. Багато документів 
втрачено, але залишилося чимало таєм-
ниць і загадок. Серед них – підземелля.

Про підземні ходи у старій частині 
міста, напевно, знає кожен житомирянин. 
Але не всі знають, де саме вони розташо-
вані. Найбільш дослідженими виявилися 
підземелля на Замковій горі. Тут, перед 
Хрестовоздвиженською церквою, на міс-
ці сучасного скверу був розташований 
ринок. Торговці і дрібні крамарі спритно 
користувалися підземеллями для того, 
щоб заховати контрабандний товар або 
ту продукцію, яка підлягала акцизу. 
Поліції це так набридло, що вона ще у 
дев'ятнадцятому столітті стала засипати 
підземні ходи на Замковій горі. Боротьба з 
підземеллями продовжилася і в радянські 
часи. Під час будівництва обкому партії 
(зараз Палац правосуддя) на Соборному 
майдані всі прилеглі до Замкової гори 
входи до підземель залили цементом. У 
деяких місцях його можна побачити серед 
руїн, але більша частина скрита у підвалах 
прилеглих, ще існуючих будинків.

В одному з переказів, які є у вільно-
му доступі в інтернеті, стверджується, 
що коли Житомир перебував під владою 
Речі Посполитої, поляки створили таємну 
підземну майстерню, в якій вирощувався 
спеціальний грибок для захисту підзем-
них печер від непрошених гостей. Той, хто 
потрапляв під землю, повинен був загину-
ти від ядовитих випаровувань страшного 
грибка. Легенда, звісно, але, за чутками, 
під час розкопок гробниці польського 
короля Казимира із чотирнадцяти вчених, 
які брали участь у розкопках, дванадцять 
чоловік померли протягом року. Винуват-
цем їхньої смерті, як вважають вчені, став 
грибок, аналог якого нібито відповідає 
грибку єгипетських пірамід. 

Підземні ходи та печери є пам'ятками 
матеріальної культури періоду пізнього 
середньовіччя. Вони прокладені у шіст-
надцятому і вісімнадцятому століттях. Це 
період, коли Житомир перебував у складі 

Литовського князівства, а потім Речі По-
сполитої. Підземелля виявлені на Поділь-
ській і Охрімовій горах. Це ціла система 
підземних ходів. Ще не з'ясовано, з якою 
метою будувалися ці підземні споруди. 
Ймовірно, їх використовували як місце 
зберігання продуктів. Тут можна було 
сховатися під час нападу ворога на місто. 
Можливо, підземелля були дренажною 
системою. Однак у них знайдені вентиля-
ційні канали, у стінах є тайники і навіть 
ями-пастки. Це дозволяє припускати, що 
підземелля мали якесь військове призна-
чення. Загадкові підземні замки чекають 
вчених-дослідників, і вони розкриють та-
ємничі сторінки історії Житомира.

На Суріній горі в районі вулиць Олек-
сандра Кловського на глибині шести 
метрів була знайдена підземна церква. 
Висота склепінь досягає двох метрів. 
Від центральної галереї відходять не-
великі кімнати висотою півтора метра. 
На одній зі стін було виявлено надпис 
старослов'янською мовою, що датується 
п'ятнадцятим або шістнадцятим століт-
тями. Значить, церква вже була право-
славною. У п'ятнадцятому столітті на 
цьому місці, напевно, шумів ліс, і на ті 
часи вона перебувала далеко за містом. 
Хто і навіщо її побудував? Може, тут 
п'ятсот років тому був монастир? А може, 
тут трудилися аскети, що усамітнилися 
від суєти світу?

Чи можна назвати Житомир 
містом скарбів? Судіть самі 

З архівних і літературних джерел відомо, 
що у 1882 р. на Крошні було виорано гор-
щик з 1565 срібними польськими монетами 
часів короля Владислава IV, а також миска 
зі срібними монетами часів від Сигизмун-
да І до Сигизмунда III п’ятнадцятого та 
сімнадцятого століть. У тому ж році було 
знайдено скелет на розі вулиць Нільської і 
Кафедральної з кинджалом у срібних нож-
нах і миска із 178 польськими монетами. 
У 1895 р. на Замковій горі знайдено скарб 
дрібних російських монет часів князя Олек-
сандра Михайловича. 

Не таємниця, що коли у ХХ столітті 
зносили старі будинки у центрі Жито-
мира, досить часто знаходили скарби, 
заховані колишніми господарями будин-
ків і з якихось причин залишені їхнім 
нащадкам. У цих знахідках зустрічалися 
золоті монети. Під час розширення сучас-
ної площі Короленка в одному з будинків 
робітники знайшли в стіні замурований 
маузер в мастилі. Мабуть, у лихі роки 
хтось сховав його. А в іншому будинку 
в підвалі знайшли заритий мішок з ра-
дянськими монетами часів НЕПу, тобто 
двадцятих років двадцятого віку. Діти 
потім довго ще на руїнах знаходили дрібні 
гроші. Неодноразово доводилося чути про 
подібні речі, коли розбирали будинки по 

сьогоднішній вулиці Бориса Тена. А ось 
ця історія трапилася майже поряд – на 
розі вулиць Московської, зараз Небесної 
Сотні, і Лятошинського. Тоді на місці су-
часного скверу розташовувався будинок. 
Коли у 60-х роках почали його зносити, 
то на горищі четверо робітників знайшли 
чотири злитки золота з клеймом у вигляді 
двоголового орла. Знайдене було поділено 
по-братськи. У СРСР особі, яка знайшла 
скарб, належало 25% від його оціночної 
вартості – відразу згадується хитрий шеф 
з «Діамантової руки». Все інше треба було 
віддати державі. Щоб не віддавати 75% 
державі, один зі щасливчиків вирішив 
«настукати» на товаришів у відповідні 
органи з надією, що ніхто про це не ді-
знається і йому за це виплатять 25% від 
того, що міліція відбере у його товаришів. 
У підсумку всі четверо позбавилися зо-
лота і понесли відповідальність перед 
законом за приховування знайденого. Тоді 
це каралося досить жорстко.

Але незважаючи на давність подій та 
на те, що нині у Житомирі старих будинків 
з кожним роком меншає, якщо вдалося 
знайти золоті злитки на горищі житлового 
дому, то, мабуть, якийсь скарб приховано 
і до нашого часу, наприклад, у підземних 
ходах по вулиці Михайлівській, де розта-
шовувалося колись Товариство взаємного 
кредиту, або у підвалах банків, яких також 
було чимало тоді у Житомирі?

 Фото з розкопок, які велися під будинком, де зараз «Інфорум» на Замковій горі. Фото з сайту patriot.zt.ua.
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У повісті «Історія мого сучасника» 
Володимир Галактіонович розповідає 
про містичні випадки в одному селі біля 
Чуднова. Там стала з'являтися мара... Тоді 
чутки про появу привиду збентежили 
багатьох. З'являвся привид, зрозуміло, 
вночі, за річкою, проти слобідки – висо-
кий, білий. У величезній голові світилися 
вогненні очі, з рота палахкотіло полум'я. 
Виступивши раптово на кручі, мара сто-
яла проти слобідки, наводячи на всіх 
жах, і кричала замогильним голосом. 
Одного разу через слобідку проходив 
якийсь відставний солдат, який зважився 
позбавити народ мари. Для цього за по-
рівняно дешеву винагороду горілкою він 
переправився в сутінках за річку і при-
чаївся під кручею. Коли у звичайний час 
висока фігура з вогняними очима стала на 
звичайному місці, то всі, звичайно, вирі-
шили, що відчайдушний солдат загинув. 
Але ось з першими звуками зловісного 
виття раптом сталася якась метушня, з 
голови мари посипався сніп іскор, і сама 
вона зникла, а солдат, наче й не було ні-
чого, через деякий час повернувся. Втім, 
він нічого не розповів переляканим меш-
канцям, а тільки запевнив, що більше 
нічого не буде... Згодом з’ясувалося, що 
людей лякав якийсь місцевий гультяй – 
попівський племінник, який ставав на 
ходулі, драпірувався простирадлами, а 
на голову одягав горщик з вугіллям, в 
якому були пророблені отвори у вигляді 
очей і рота. Солдат нібито схопив його 
знизу за ходулі, горщик упав, і з нього 
посипалося вугілля. Пустун заплатив 
солдату за мовчання. 

На початку ХХ століття, у 1907 році, 
житомирська міська газета надрукува-
ла цікаве повідомлення про випадок із 
дамською компанією, яка вирішила ра-
зом з дітьми провести день на природі. 
Однак пікнік був затьмарений появою 
декількох повністю оголених хлопців. По-
страждалі, як пристойно виховані дами, 

побачивши оголених чоловіків, закрили 
від жаху очі руками. Це дозволило сіль-
ським хлопцям повністю пограбувати 
дамочок. А оскільки під час пограбування 
дами ретельно закривали очі своїми до-
лонями, зрозуміло, що злочинців ніхто 
не розгледів і не запам'ятав. Тільки після 
кількох подібних випадків поліція змогла 
затримати грабіжників. Мабуть, якась 
із жертв нападників була не так добре 
вихована, що зважилася подивитися на 
голих хлопців. Не варто нагадувати, що 
сьогодні такий номер з оголенням взагалі 
б не пройшов. Або на крайній випадок 
постраждалою виявилася б інша сторона. 
Тут доречно згадати вінницьку доярку, 
яка на минулому тижні під час нападу на 
неї з метою зґвалтування геть відірвала 
нещасному ґвалтівнику-невдасі геніталії. 

Серед житомирян є згадки й про так 
звану «банду стрибунів», котра оруду-
вала на початку ХХ столітті. Технічно 
підковані молоді люди чіпляли до ніг 
пружини, надягали білі балахони і ви-
конували майже той самий номер, що 
описував Володимир Короленко, тільки 
у більш сучасної обробці. Прямо посеред 
Житомира, на сучасному Старому буль-
варі, а тоді просто бульварі, вони вночі 
без будь-якого опору грабували пере-
хожих, які готові були віддати все, аби 
породження пекла зберегли їм життя. 
Це тривало рівно до того моменту, коли 
їм «пощастило» напасти чи на військово-
го, чи на поліцейського, який скептично 
поставився до появи посеред Житомира 
потойбічних істот і банально застосував 
зброю. Невідомо, чи постраждав хто з 
грабіжників, але всі вони були зааре-
штовані.

Більш сучасні повідомлення про ці-
каві містичні випадки належать до пе-
ріоду 30-40-х років минулого століття. 
Житомирянину Геннадію Миколайовичу 
Сладкевичу про це за своє життя розпо-

віли сестри Андрієвич, яких поховано на 
Смолянському кладовищі у Житомирі. 

У 37-38-х роках церкви були начебто 
і не закриті, однак не було кому в них 
служити, тому що багатьох священиків 
репресували. Сестри Андрієвич тоді до-
глядали за Миколаївською церквою на 
Смолянському кладовищі, молилися, 
прибирали всередині храму і зовні. Вони 
часто молились вночі, читали псалми в 
церкві. 

Одного разу вночі до них у храм 
прийшов чоловік з повністю поголеною 
головою і сказав, що він священник і втік 
із в'язниці. Прибулець розповів, що його 
до храму нібито привела якась жінка у 
повністю білій одежі.

Він сказав, що перебував у камері у 
«червоній в'язниці». Корпус житомир-
ської в'язниці дійсно червоного кольо-
ру, і будівля збереглася до наших днів. І 
ось у той момент, коли священик сидів 
у камері, з'явилася жінка в білому. Не-
щасний в’язень вирішив, що заснув або 
від пережитих мук йому щось мариться. 
Відвідувачка покликала його, і арештант 
пішов за нею. Так вони пройшли повз 
охоронців, повз інших людей, і ніхто не 
звернув на них жодної уваги. А жінка 
у білому вбранні спокійно відкривала 
двері, пропускаючи священика вперед. 
Потім вивела на якийсь пустир і при-
вела до церкви. Дійсно, у той час перед 
Смолянським кладовищем у Житомирі 
був величезний пустир. Священик весь 
цей час думав, що він продовжує спати і 
все, що відбувається навколо, йому тільки 
сниться. Однак перед храмом на кладо-
вищі жінка раптово зникла, і чоловік 
зрозумів, що він не тільки не спить, а 
й реально перебуває на тому місці, яке 
йому нібито привиділося.

Сестри Андрієвич розповідали, що 
прибулець не знав, де саме він перебуває, 
і пояснили, що він потрапив до церкви на 
Смолянському кладовищі. Вранці втікача 
вдалося переправити на стару залізничну 
станцію, на місці якої зараз після рекон-
струкції у 1971 році досі розміщується 
адміністрація станції Житомир.

Останній офіційно зафіксований 
випадок містичного змісту трапився з 
водієм автівки у 50-ті роки ХХ століття. 

Тоді, одразу після війни, збройні банди 
тероризували місто. Один з водіїв ванта-
жівки пізно повертався з далекого рейсу 
і зупинився біля Житомирської конди-
терської фабрики. І ось він почув якийсь 
гуркіт у кузові. Вирішивши, що його теж 
не минула доля збройного пограбування, 
він швидко поїхав. Заспокоївшись і пере-
конавшись, що за ним ніхто не женеться, 
водій вирішив оглянути машину. На його 
подив, у кузові лежав величезний мішок 
з шоколадом. У голодні повоєнні роки 
це був цілий скарб. Чим закінчилася ця 
історія, невідомо.

Стосовно усілякої чортівні, то, напевно, першим,  
хто офіційно записав згадки про містичні події у Житомирі,  
був Володимир Короленко.

Червоний корпус житомирської в'язниці був побудований у 1914 році.

Сучасний вигляд церкви Святого 
Миколая на Смолянському 

кладовищі у  Житомирі. 

Житомирський вокзал, 1918 рік. Фото з Вікіпедії. 
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Виплати при народженні 
дитини збільшать до 50 тисяч

Кабінет Міністрів 
схвалив проєкт за-
кону «Про державну 
допомогу сім'ям з 
дітьми» щодо роз-
міру допомоги при 
народженні дити-
ни. Виплата зросте 
з 1 січня 2022 року. 
Також буде про-
водитися щорічна 
компенсація.

Рішення було прийнято 
під час засідання уряду 26 
травня.

Згідно з документом, в 
Україні з 1 січня 2022 року 
за народження дитини 
держава виплачуватиме 50 
тисяч гривень допомоги з 
бюджету.

Виплата допомоги буде 
проводитися одноразово 
у розмірі 25% загального 
розміру, решта суми буде 
виплачуватися протягом 
наступних 36 місяців рів-
ними частинами у порядку, 
встановленому Кабміном.

Крім того, встановлю-
ється щорічна індексація.

Так, з 1 березня 2023 
року і далі щорічно з 1 січня 
передбачається збільшення 
розміру виплат при наро-

дженні дитини на прогноз-
ний показник зростання 
індексу споживчих цін (гру-
день порівняно з груднем 
попереднього року).

«Також збільшиться 
розмір допомоги при уси-
новленні дитини, оскільки 
допомога при усиновленні 
дитини надається у розмірі, 
встановленому для виплати 
допомоги при народженні 
дитини», – йдеться у про-
єкті.

Відзначимо, зараз в 
Україні при народженні 
дитини виплачують 41 280 
гривень (з них – 10 320 гри-
вень відразу, а решту – про-
тягом 36 місяців).

Рада заборонила в 
Україні пластикові пакети: 
вводяться штрафи

Верховна Рада 
проголосувала у 
другому читанні 
та в цілому за зако-
нопроєкт № 2051-1, 
який вводить у 
країні заборону на 
поширення тонких, 
надтонких і оксо-
розкладних пласти-
кових пакетів.

Рада зробила перший 
крок до заборони плас-
тикових пакетів з 2022 
року. Закон забороняє 
поширювати пакети в 
установах роздрібної 
торгівлі, громадського 
харчування та послуг 
як платно, так і безко-
штовно. За це проголо-
сували 297 депутатів.

Новий закон спрямова-
ний на те, щоб зменшити 
обсяг використання в Укра-
їні пластикових пакетів, 
обмежити їхнє поширення 
для поліпшення стану на-
вколишнього середовища. 
Заборона не поширюється 
на біорозкладні пластико-
ві пакети, а також на над-

тонкі пакети, призначені 
для упаковки або тран-
спортування риби, м'яса, 
сипучих продуктів, льоду 
тощо. Ідеться про паке-
ти первинної упаковки, 
ширина яких становить 
до 225 мм, глибина – до 
345 мм, довжина – до 450 
мм.

Ультратонкі пакети 
можна буде продавати, але 
ціни на них встановлюва-
тиме уряд. Причому вар-
тість може бути високою, 
щоб стимулювати відмову 
від них.

П ластикові  пакети 
треба буде маркувати. Зви-
чайні пакети заборонено 
маркувати словами «біо» та 

«біорозкладні», якщо вони 
не відповідають вимогам. 
За порушення загрожують 
штрафи – від 1 700 до 3 400 
гривень. За повторне по-
рушення – від 3 400 до 8 
500 гривень.

Заборони на пластико-
ві пакети за останній час 
ввели Німеччина, Чилі, 
Канада, Швеція, Грузія 
та інші країни. В Україні 
Рада схвалила відповід-
ний закон у 2019 році, але 
у 2020-му його відправили 
на доопрацювання.

Закон набуде  чин-
ності після того, як його 
підпише президент, але 
більшість статей закону 
почнуть діяти з 2022 року.

На Житомирщині розпочато щеплення від 
COVID-19 осіб, які записалися у додатку «Дія»

У Житомирській області 
триває вакцинація проти ко-
ронавірусної інфекції. Так, ста-
ном на 31 травня від COVID-19 
вакциновано 38 293 особи.

Як повідомляє департамент охорони 
здоров’я Житомирської ОДА, на вихідних 
29-30 травня в області проходила імунізація 
осіб, які перебувають у листі очікування у 
додатку «Дія». 

Так, вакциною CoronaVac виробництва 
компанії Sinovac Biotech Ltd. було щеплено 
95 жителів Житомирщини.  Вакцинацію 
проводили мобільні бригади у містах 
Бердичеві, Житомирі, Коростені та Ново-
граді-Волинському. Крім того, 31 травня за-
вершилася ревакцинація прикордонників у 
Житомирській області вакциною Comirnaty 
(Pfizer-BioNTech). 

Всього станом на 31.05.2021 у Житомир-
ській області вакциновано 7 578 праців-
ників критично важливих структур дер-
жавної безпеки (ДСНС, ДМС, Нацполіція, 
Нацгвардія, СБУ, Держприкордонслужба, 
Держспецзв’язку, військовослужбовці ЗСУ, 
МВС, органи прокуратури). 

Довідково. Виробник вакцини 
CoronaVac – китайська компанія Sinovac 
Biotech. Вакцина CoronaVac є традиційною 
інактивованою вакциною – на основі 
«вбитого» вірусу. Її постачають в одно-
дозових шприцах, готових до ін’єкцій. 

Фахівці Університету імені Богомоль-
ця повідомили, що китайська вакцина 
CoronaVac має ефективність 83%.

Термін придатності вакцини CoronaVac 
складає 24 місяці. Перевозити та зберігати 
вакцину можна при температурі 2-8°C, 

захищаючи від потрапляння сонячно-
го світла. Транспортування логістичною 
компанією відбувається у холодильних 
машинах у спеціальних контейнерах. У 
кабіні кожного водія встановлені спеці-
альні логери температури з індикацією.  

Вакцина Comirnaty – це мРНК-вакцина 
проти COVID-19, розроблена німецькою 
біотехнологічною компанією BioNTech 
спільно з американським фармакологіч-
ним концерном Pfizer. 

Вона дозволена для екстреного ви-
користання Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я. Ефективність вакцини 
становить 95%. На національному складі 
вона зберігатиметься у спеціалізованих 
морозильних камерах із дотриманням 
температурного режиму від -60°C до 
-80°C. На обласному складі вакцина 
Comirnaty зберігається у спеціальних 
термоконтейнерах із сухим льодом, 
здатним підтримувати наднизькі темпе-
ратури. Звідти попередньо розморожені 
до +2 – +8 градусів Цельсія флакони з 
вакциною щодня видаватимуть мобіль-
ним бригадами, які мають їх використати 
протягом 120 годин.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних 

торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Садов. буд. з/п 62,6 кв.м, та зем. діл. КН: 1822083000:07:002:0623, з/п 0,0438 га, 

за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с/р Іванівська, СТ «Полісся» (СТ 
"Соколовське"), 218. Дата торгів: 29.06.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №481407 (уцінено лот № 476089);

2. Садов. буд. з/п 30,6 кв.м, та зем. діл. КН: 1822083000:07:001:0454, з/п 0,0440 га, 
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с/р Іванівська, СТ «Тетерів» (СТ 
"Соколовське"), 286. Дата торгів: 29.06.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №481410 (уцінено лот № 473847);

3. Житл. буд., з/п 202,9 кв.м, житл. пл. 122,6 кв.м, за адресою: м. Житомир, вул. 
Корольова, 126а. Дата торгів: 29.06.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №481077.

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

• Баристу запрошуємо на роботу у продук-
товий магазин. 14-годинний графiк роботи, 
Заробiтна плата 250 грн/змiна + 5% вiд 
прибутку. 0671002076

• Бухгалтера по первиннiй обробцi 
документацiї запрошуємо на робо-
ту. Графiк роботи - пн-пт з 08.00 до 
17.00. Заробiтна плата за результатами 
спiвбесiди. 0671002076

• Касира-продавця запрошуємо на робо-
ту у продуктовий магазин. Графiк роботи 
- 12-14 годинний, з/п 400-550грн/змiна. 
0671002076

• Охоронцi в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 
15/15. З/п 9000 грн.Старшi змiни, з/п 500 
грн/день. Харчування, проживання за ра-
хунок пiдприємства.Консультацiї з пра-
цевлаштування надаються цiлодобово. 
0734069918,0952858119

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

ПОТРIБЕН АВТОСЛЮСАР-МЕХАНIК. ДОСВIД 
РОБОТИ ВIД 2 РОКIВ. ГАРАНТУЄМО ГАРНI 
УМОВИ ПРАЦI!. М. ЖИТОМИР, ВУЛ. МАЛИН-
СЬКА ,10. ЗАРОБIТНА ПЛАТА ВIД 10000-
25000 ГРН.ТЕЛЕФОН :  096971518785 
ОЛЕКСАНДР

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

ПРОДАВЕЦЬ-БАРИСТА ТЕРМIНОВО 
ПОТРIБЕН НА РОБОТУ. ГРАФIК РОБОТИ 
З ПН ПО ПТ З 08.30 ДО 17.00. ЗАРОБIТНА 
ПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПIВБЕСIДИ. 
0679118346

• Ревiзора запрошуємо на роботу у ме-
режу продуктових магазинiв. 0671002076

РОБОТА В ПОЛЬЩI, М.ГЛIВIЦИ. ОФIЦIЙНА 
ТА ГIДНА РОБОТА ДЛЯ ЖIНОК НА МЕДИЧ-
НОМУ СКЛАДI, ТА ЧОЛОВIКIВ НА БУДОВУ. 
БЕЗКОШТОВНI ВАКАНСIЇ, НАДАЄМО ЖИТ-
ЛО. ЛIЦ.981 ВIД 10.07.2018 ВИД.МСПУ. 
0930165413(ВАЙБЕР),0671744429

• 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. в Польщi +48536012943 
(+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 ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНIВ), НОВI ТА 
Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРIБ, ВIДПРАВКА ПО 
УКРАЇНI, Є СВIЙ СКЛАД. HTTPS://BUSIK-1.
COM/UA/ 0971521331, 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 ЗЕРНОЗБИ- 
РАЛЬНI, 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, 2 червня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Бізнес

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

4.21 Вiкна, Дверi, Балкони. 
Продам

ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРI, ВIКНА (ПIД СКЛО-
ПАКЕТИ), БАЛКОННI РАМИ, ЛIЖКА, СТО-
ЛИ, СТIЛЬЦI ТА IН. З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕ-
РЕВИНИ. ВУЛИКИ, РАМКИ ДЛЯ ПАСIКИ 
РIЗНИХ МОДИФIКАЦIЙ. ТЕЛ.: 0975249344, 
0994665014 

4.22. Столярнi вироби, 
пиломатерiали. Продам 

• Продам пиломатерiали: дошка пола суха 
строгана в шпунт. Дошка столярна. Дошка 
обрiзна i необрiзна рiзних розмiрiв. Балки, 
крокви, монтажна рейка, дошка обрешiтки, 
штахети, пiддони, дерев`янi вiдходи з пи-
лорами з доставкою додому. 0673911769

4.25 Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги

КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ СПО-
СОБОМ ТА ВРУЧНУ, ЧИСТКА I ПОГЛИБЛЕН-
НЯ КРИНИЦЬ, ДОСТАВКА КРУГIВ. ТЕЛ.: 
0671977447

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

6. ПОСЛУГИ 

6.13 Ремонт технiки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКIВ, ЗАМIНА КОМП-
ЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКIСТЬ, ГАРАНТIЯ. 
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТI. ТЕЛ.: 0975107907, 
0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

ДОРОГО ПРИДБАЄМО ПЛАТИ, РАДIОДЕТАЛI, 
ВИМIРЮВАЛЬНI ПРИЛАДИ ВИРОБНИЦТВА 
СРСР. КРАЩI ЦIНИ В УКРАЇНI ТА СНД!!! 
ДОСТАВКА ЗА НАШ РАХУНОК. ВСI КЛIЄНТИ 
ЗАЛИШАЛИСЯ ЗАДОВОЛЕНI) 0674781257

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

• Купую нелiквiди. Електродвигуни будь-
якi, б/в. Трансформатори силовi. Редук-
тори та КiПа. Кабель силовий. Тельфера 
болгарськi. Телефоннi станцiї АТС, СРСР. 
Автомати та пускачi. Пропонуйте все. 
0953761020, 0981794580, Олег

8. РIЗНЕ 

8.13 Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю

КУПУЄМО ВIДХОДИ ПЛIВКИ ПОЛI-
ЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 
ТЕЛ.: 0505580047, 0412447919. 

8.20 Стiл знахiдок. Загубив.

ВТРАЧЕНО ПОСВIДЧЕННЯ УЧАСНИКА БОЙО-
ВИХ ДIЙ СЕРIЯ АА № 449150, ВIД 25 КВIТНЯ 
2015 РОКУ, ВИДАНЕ  НА IМ`Я СЛIПЕНКО 
ДМИТРО АНАТОЛIЙОВИЧ. ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ.

ВТРАЧЕНИЙ АТЕСТАТ ПРО СЕРЕДНЮ ОСВIТУ 
СЕРIЯ А №172304 ВИДАНИЙ В 1990 РОЦI 
ФУРСIВСЬКОЮ СЕРЕДНЬОЮ ШКОЛОЮ З 
ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛIЙСЬКОЇ 
МОВИ З 1 КЛАСУ, БIЛОЦЕРКIВСЬКОГО РА-
ЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI НА IМ’Я БОЛО-
БАНА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ. 

ВТРАЧЕНО ВIЙСЬКОВЕ ПОСВIДЧЕННЯ ТП 
657230 НА IМ`Я П`ЯТНИЦЬКИЙ ДМИТРО 
ГЕННАДIЙОВИЧ ВИДАНЕ ЖИТОМИРСЬКИМ 
МIСЬКИМ ВIЙСЬКОВИМ КОМIСАРIАТОМ 
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 2 червня - 8 червня

ОВЕН
Приготуйтесь до дуже 

насиченого робочого 
тижня. Вільний від робо-

ти час приділіть рідним. Вихідні 
проведіть активно. 

ТЕЛЕЦЬ 
Зорі віщують досить 

складний тиждень. При-
готуйтеся вирішувати всі ті питан-
ня, які раніше відкладали на потім. 

БЛИЗНЮКИ
На цьому тижні за-

будьте про роботу. Уся 
увага має бути спрямо-

вана на особисте життя. Зверніть 
увагу на бюджет. 

РАК
Подумайте над за-

початкуванням власної 
справи. Сімейним Ракам 

варто якомога більше часу приді-
ляти дітям і дому. 

ЛЕВ
Зустріньтеся з давні-

ми друзями і весело про-
ведіть час. Зосередьтеся на своїх 
відчуттях і подумайте, чи у тому 
напрямі йдете. 

ДІВА
Доведеться покинути 

зону комфорту і робити 
те, з чим раніше не стикалися. 
Прибирання або ремонт запла-
нуйте на суботу. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня ви змо-

жете досить швидко при-
ймати рішення. Зверніть 

увагу на харчування – додайте до 
раціону більше зелені. 

СКОРПІОН
Досить позитивний 

тиждень. Живіть у своє 
задоволення. На вихідних дове-
деться надолужувати згаяний час. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ваша енергія і по-

зитив надихатимуть 
інших. Вдалий час для зачаття 
дитини. На вихідних фортуна буде 
на вашому боці. 

КОЗЕРІГ
Приділіть час само-

розвитку. Якщо будете 
старатися на роботі, керівництво 
це помітить – отримаєте підви-
щення і премію. 

ВОДОЛІЙ
Вам знадобиться терпін-

ня і нестандартний підхід 
до розв̀язання проблем. Не пережи-
вайте, ви з усім впораєтеся ідеально. 

РИБИ 
У середині тижня вам 

в голову прийдуть цікаві 
ідеї. Якщо візьметеся за їхню реа-
лізацію, зовсім скоро отримаєте 
результат. 

Домашній педикюр: 
головні секрети

З початком локда-
уну багато хто з нас 
взявся за вирішення 
б’юті-питань само-
стійно. У хід пішли 
воскові смужки, рука-
вички для автозасмаги 
й навіть ножиці – для 
домашніх експери-
ментів із чубчиком. 
Але водночас чомусь 
з’ясувалося, що повер-
нути педикюр з аут-
сорсу – досить складно.

Прості поради, які дають 
змогу зробити ідеальний пе-
дикюр у домашніх умовах, за 
посиланням на «Vogue.ua».

Масаж і зволоження
Шкіра на ступнях усемеро 

товща, ніж на обличчі, тому по-
трібен дуже потужний крем із 
сильними активними речовина-
ми, щоб вони могли проникнути 
в усі шари шкіри. Рекомендують 
масажувати кожну ступню не 
менш як 20 секунд щовечора. 
Це допоможе шкірі повернути 
еластичність.

М’яка ексфоліація
Щоб пом’якшити згрубілі 

зони, занурте ноги у воду й по-
тримайте не менш як десять 
хвилин, а потім проведіть по 
шкірі м’якими круговими рухами 
пилкою для ніг. Будьте обереж-
ні, щоб не перестаратися. Якщо 
зняти зайвий шар шкіри, це по-
рушить її еластичність. А крім 

того, шкіра починає підсилено 
захищатися після механічної 
травми – і утворюються нові мо-
золі. М’яко розчинити відмерлі 
клітини допомагає засіб на основі 
AHA- і BHA-кислот, збагачений 
зволожувальними компонентами.

Догляд за кутикулою
Якщо кутикула є, мабуть, 

вона для чогось потрібна. За-
мість того, щоб використовувати 
дерев’яну паличку, аби відсуну-
ти кутикулу або повністю її при-
брати (і створити відкриті двері 
для мікробів, що потрапляють 
в організм), краще взяти неоче-
видний інструмент, який можна 
знайти у будь-якій ванній: зубну 
щітку. М’які ворсинки щітки не 
так травмуватимуть шкіру, як 
гостра дерев’яна паличка.

Скляна пилочка
Краще відмовитися від 

шмергельної пилочки, яка може 
завдати більше шкоди, ніж ко-
ристі, і вибрати ніжну скляну 
пилку, яка допомагає оформити 
нігті й надати їм форми. 

Лак для нігтів
Який найстрашніший гріх 

у процесі догляду за нігтями? 
Носити покриття тижнями (а 
точніше, місяцями). Коли ви 
покриваєте нігті пластиком, 
нігтьове ложе не може дихати, 
від чого нігті слабшають, на них 
з’являються білі плями. Краще 
залишати нігті без покриття й 
використовувати лак тільки в 
особливих випадках. Якщо ви 
ставитеся до нанесення лаку 
як до макіяжу і знімаєте його 
належним чином, – матимете 
здорові нігті на все життя.

Цікаві факти про дощ
• Найбільш дощовою краї-

ною Європи є Бельгія, а її столи-
ця Брюссель – найбільш дощовим 
європейським містом.

• Щорічно на землю проли-
вається 519 000 км3 дощу (кожен 
км3 – це мільярд тонн води). Зви-
чайно, вся ця вода падає з небес 
не за один раз і не за два – випаро-
вуючись, вона спрямовується вгору, 
щоб незабаром знову пролитись 
вниз дощем.

• Дощові хмари завжди фор-
муються лише над морями і 
океанами.

• Існує алергія на дощ (не на 
воду, а саме на дощ, точніше, на 
бактерії, що містяться в дощо-
вій воді). Під впливом дощової 
води алергік отримує набряки і 
почервоніння шкіри, які можуть 
викликати летальний результат. На 
щастя, зустрічається така алергія 

рідко – у середньому один випадок 
на сто мільйонів осіб.

• Найбільш дощові місця 
планети відчувають нестачу води 
взимку. Після сезону дощів насту-
пає настільки посушлива зима, 
що жителям доводиться купувати 
воду в інших містах.

• У деяких місцях дощі дуже 
пунктуальні. У бразильському 

місті Пара дощі завжди йдуть в 
один і той же час, і з ними можна 
звіряти годинник.

• У США, в містечку Уайн-
сберг, вже більше 100 років що-
року 29 липня йде дощ. Чому 
це відбувається, жоден метеоролог 
не знає.

• Згідно з літописами у 1209 
році на заході сучасної Європи дощ 
йшов, не припиняючись, близько 
двох з половиною місяців.

• У Великобританії кілька 
століть існував закон, за яким 
метеоролог міг бути страчений 
за неправильний прогноз погоди.

• У Португалії дощ є цілком 
офіційною причиною для того, 
щоб запізнитися на роботу.

• Дощі йдуть не тільки на 
планеті Земля. На супутнику 
Сатурна Титані йдуть дощі з 
рідкого метану, етану та аміаку.
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КРУЕЛЛА
Жанр: комедія, кримінал

Події фільму відбуваються на тлі 
панк-рокового Лондона 1970-х ро-
ків та розказують про юну шахрай-
ку Естеллу, розумну та винахідливу 
дівчину, яка хоче зробити собі ім’я у 
світі моди. Вона знаходить друзів: 
кількох молодих злодіїв, які розді-
ляють потяг Естелли до епатажу. 
Талант Естелли привертає увагу 
Баронеси фон Геллман, легенди 
моди, яка є руйнівно шикарною та 
страхітливо високою...

КРОЛИК ПЕТРИК:  
ВТЕЧА ДО МIСТА
Жанр: фентезі, пригоди, анімація

За плечима в кролика Петрика, 
його сестричок та друзів, чимало 
кумедних ситуацій, та навіть халеп, 
із яких вони з успіхом виплутува-
лися. Друзі не звикли сумувати, 
тож жодних сумнівів немає – на них 
чекають нові дивовижні пригоди.

Сімейна комедія «Кролик Пе-
трик: Втеча до міста» є продо-
вженням однойменного фільму, 
що вийшов на екрани в 2018 році.

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.

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...


