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Наша поліція нас 
береже? с. 7
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Як депутати міськради при 
продажу землі «Епіцентру» 
ЗМЕНШИЛИ ЇЇ ВАРТІСТЬ  
з 41 млн до 6 млн гривень
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У Житомирі на вихідних проведуть 
масову вакцинацію від COVID-19

Марія Кравчук

З 12 червня на базі 
спортивної зали ЗОШ 
№ 6 ім. В. Г. Короленка 
працюватиме центр 
вакцинації населення 
від COVID-19.

 Організаційні заходи зі ство-
рення центру вакцинації населен-
ня від COVID-19 у м. Житомирі по-
годили 8 червня на позачерговому 
виконкомі.

На вихідних у центрі пра-
цюватиме 10 мобільних бригад. 
На вакцинацію у телефонному 

режимі відсьогодні запрошу-
ватимуть тих, хто записався на 
щеплення у додатку «Дія». Ба-
жаючі можуть також записатися 

на вакцинацію через кол-центр 
Міністерства охорони здоров’я. 

Втім, зазначила заступниця 
Житомирського голови Марія 

Місюрова, відмовляти тим, хто 
прийде без відповідної реєстрації, 
не будуть. Ревакцинуватимуть 
AstraZeneca, першу дозу роби-
тимуть Coronavac.

Зробити щеплення 
можна буде з 8:00 
до 20:00.

«Усі ми бачили інформацію, що 
в Україні створюються центри 
масової вакцинації населення. 
Питання стоїть у тому, що ті 
темпи вакцинації, які є зараз, не 
відповідають тій ситуації, яка є, 
нам потрібно в рази збільшити 
вакцинацію населення для того, 
щоб запобігти наступній хвилі 

інфекції, яка може бути у серпні-
вересні-жовтні. 

У четвер ми спілкувалися з мі-
ністром Ляшком, він готовий тут 
підтримати Житомир, якщо ми 
створимо такий центр. Нині у нас 
працює 6 мобільних бригад з вакцина-
ції, і їх недостатньо, щоб забезпечи-
ти масову вакцинацію. З понеділка у 
нас пішло на навчання ще 10 бригад, і 
фактично ми могли б вийти на 2-2,5 
тис. вакцинацій на день», – сказав 
міський голова Сергій Сухомлин. 
Він також наголосив, що опрацьову-
ються два сценарії: перший – орга-
нізація, власне, пункту вакцинації. 
Другий – робота виїзних бригад 
у великі колективи. Йдеться про 
комунальні підприємства міської 
ради та крупний бізнес. 

Житомир – перше місто 
в Україні, де запустять 
пілотний проєкт 
«Адмінсервіс Ветеран»

Міністерство у справах ветеранів та Жито-
мирська міська рада підпишуть меморандум про 
запуск спільного пілотного проєкту щодо обслуго-
вування ветеранів війни, членів сімей загиблих.

Як зазначають у Міністерстві у справах ветеранів України, 
7 червня у Житомирі запрацював «Прозорий офіс», який 
надаватиме понад 400 послуг. Зазначається, що у межах про-
єкту у «Прозорому офісі» буде обладнано два робочих місця, де 
адмінпослуги ветеранам та сім’ям загиблих надаватимуть фахівці 
міської ради та Міністерства у справах ветеранів. Це дасть мож-
ливість ветеранам, родинам загиблих захисників швидко та ефек-
тивно отримувати послуги та покращить якість обслуговування 
захисників України.

«Це перший пілотний проєкт в Україні. Такі центри мають бути 
по усій країні. Це все робиться для покращення умов обслуговування 
ветеранів та родин загиблих. Найближчим часом ми підпишемо 
меморандум і продовжимо реалізацію проєкту», – зазначив перший 
заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

В Україні пом`якшено 
карантинні обмеження:  
що змінилося

Анна Сергієнко

Про це повідомив мі-
ністр охорони здоров̀ я 
Віктор Ляшко. 

«Кабінет Міністрів України 
схвалив зміни до постанови «Про 
встановлення карантину та запро-

вадження обмежувальних проти-
епідемічних заходів з метою запо-
бігання поширенню на території 
України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», – за-
значив Ляшко. Міністр поінфор-
мував, що оновлено вимоги до 
проведення та участі у масових 
заходах, а також деякі питання 
перетину кордону, виходячи із 

сьогоднішніх протиепідемічних 
умов та потреб реагування.

Отож що змінилося: 
●● дозволено проведення ма-

сових заходів без обмежень щодо 
кількості осіб за умови наявності 
у всіх учасників та організаторів 
заходу негативного результату 
тестування на COVID-19 або доку-
мента, що підтверджує отримання 
повного курсу вакцинації;

●● збільшено заповненість за-
лів до 2/3 для відвідувачів масових 
заходів та кінотеатрів/театрів, які 
проводять діяльність без вимоги 
щодо наявності негативного ре-
зультату тестування на COVID-19, 
або документа, що підтверджує 
отримання повного курсу вакци-
нації.

Як зазначив Віктор Ляшко, 
для перетину державного кор-
дону іноземцями та особами 
без громадянства необхідно 
мати страховий поліс та одну 
із наступних позицій: 

●● негативний результат тес-
тування на COVID-19 методом 
ПЛР (не більше як за 72 години 
до перетину кордону);

●● негативний результат екс-
прес-тесту на визначення антигена 
коронавірусу SARS-CoV-2 (не біль-
ше як за 72 години до перетину 
кордону);

●● документ, що підтверджує 
отримання повного курсу вакци-
нації від COVID-19 вакцинами, 
включеними ВООЗ до переліку 
дозволених для використання у 
надзвичайних ситуаціях.
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У Житомирі розпочали активну роботу 
інспектори з паркування та нарешті 
визначились з місцями для паркінгу

Марія Кравчук

У Житомирі з червня по-
чали працювати інспектори 
з паркування, та влада визна-
чила 14 земельних ділянок, 
де будуть платні парковки з 
паркоматами.

Iнспектори з паркування
У перший день своєї роботи інспектори 

виявили 440 порушень. Спочатку вони пра-
цювали у тестовому режимі й попереджали 
про порушення. 

Вже наступного дня, 2 червня, житомир-
ських муніципальних інспекторів із парку-
вання уповноважили накладати штрафи на 
порушників правил паркування. Відповідне 
рішення було ухвалене під час засідання 
виконкому міської ради. Після ухвалення 
рішення про початок накладання штрафів 
процес надання штрафу відбуватиметься 
майже в автоматичному режимі – інспек-
тори фотографуватимуть припарковані 
авто і залишатимуть повідомлення про 
порушення.

Зупинка чи стоянка, що створює пере-
шкоду дорожнього руху або загрозу без-
пеці руху, обійдеться порушнику у 680 грн. 
Паркування в межах дії знаків 3.34 або 3.35 
«Стоянка/зупинка заборонена» – штраф 
340 грн.

Проте пок и а д міністрат и вні 
стягнення на водіїв-порушників не 
накладатимуть, лише попереджати-
муть порушників та проводитимуть 
роз'яснювальну роботу.

Нині у штаті муніципальної інспекції 4 
інспектори з паркування. У муніципальній 
інспекції зазначають, що насамперед вони 

відпрацьовуватимуть найбільш завантажені 
вулиці міста – центр та території міських 
ринків.

Щоб покращити ситуацію з паркуван-
ням та розвантажити вулиці міста від непра-
вильно припаркованих транспортних засо-
бів, першочергово інспектори патрулюють 
там, де спостерігається суттєве ускладнення 
руху транспорту та пішоходів – на майда-
ні Житній ринок, вулицях Івана Кочерги, 
Старому бульварі, Великій Бердичівській, 
Театральній, Бориса Тена, Лятошинського, 
Фещенка-Чопівського.

Варто зауважити, що на території Жит-
нього ринку ситуація з припаркованими не 
за правилами автівками одна з найгірших у 
місті. Лише на перехресті Лятошинського 
та Небесної Сотні стоїть майже з десяток 
автівок, які припарковані на перехресті або 
на пішохідних переходах. 

Житомиряни з недовірою поста-
вились до роботи інспекторів, ось що 
вони пишуть в коментарях у мережі 
Facebook:

«Коли будуть евакуатори, кількість по-
рушників зменшиться, а штраф – то ніщо 
порівняно з пошуком свого авто», – коментує 
Ivan Danch.

«Интересно, инспекторов ознакомили с 
номерами, авто которых нельзя штрафо-
вать?» – жартує Віктор Капітанюк.

«Теперь нужен гражданский контроль 
инспекторов. Желательно с камерами», – 
пропонує Sergei Zhiganov.

«Ще зранку інспекторів було видно, 
а потім вони ніби щезли», – пише Віктор 
Слідзевській.

«Где они появились? Кто их видел? В поне-
дельник полно машин стояло и на тротуарах, 
напротив мэрии, и возле мэрии – и тишина! 

А почему? А потому, что это же машины 
депутатов. Вот потому и результат ноль! 
В Житомире полиции нет! Может, 20% 
нормальных, а остальные выезжают на охо-
ту, за бабками. Исхожу из того, что порядка 
нет, как и не было!» – висловив свою думку 
Олег Керимов.

«Цікаво, коли штрафи будуть платити 
і як стягувати з тих, хто не хоче плати-
ти?» – запитує користувач з ніком Verny 
Gora.

На це йому Danana Craft відповідає: 
«В стандартной форме, если не оплатил 
штраф, растёт пеня и накладывается арест 
на имущество, когда хозяин захочет продать 
имущество, он не сможет, пока не оплатит 
штраф.

В програме "Дія" есть специальный раздел 
– штрафи за порушення, там сразу же можно 
оплатить. А также оплатить можно через 
кассу банка».

Місця для паркінгу
Депутати Житомирської міської ради 

збираються затвердити перелік земельних 
ділянок, де будуть платні парковки.

2 червня відповідний проєкт рішення 
сесії був оприлюднений на сайті міської 
ради.

«Внести зміни у додаток 3 до рішення 
міської ради від 03.03.2011 № 61 «Про вста-
новлення податків та зборів на території м. 
Житомира відповідно до Податкового ко-
дексу України» (зі змінами), а саме затверди-
ти перелік спеціальних ділянок, відведених 
для організації та впровадження діяльності 
із забезпечення паркування транспортних 
засобів, у новій редакції згідно з додатком», 
– йдеться у проєкті рішення.

Цей проєкт рішення передбачає 
14 ділянок, які матимуть відповідні 
дорожні знаки, розмітку, паркувальні 
автомати або платіжні пристрої та/або 
відповідні інформаційні знаки.
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У Житомирі хочуть модернізувати систему 
відеоспостереження, проте це все тільки в планах

Марія Кравчук

У Житомирі в планах удо-
сконалити систему «Безпечне 
місто» і встановити ще 115 
камер відеоспостереження, 
проте це можливо за умови 
належного фінансування.

Система відеоспостереження «Без-
печне місто» діє у Житомирі з 2014 року. 
На сьогодні до системи під'єднано 290 
камер. У планах модернізація системи, 
зокрема перехід від існуючої системи «спо-
стереження» на сучасну – «аналітичного 
контролю».

Директор КП «Міський інформаційний 
центр» Олександр Климчук розповів, що 
це тільки у планах, розробленого проєкту 
ще немає, все залежить від фінансування.

«На сьогодні це просто плани, а не пред-
метна розмова. Коли буде розроблений про-
єкт, тоді можна буде про це конкретно 
говорити. У будь-якому разі це буде ще пого-
джуватись із поліцією та іншими службами.

Плани є великі і масштабні, реалізову-
вати їх є бажання, але все впирається у від-
сутність коштів. Можливо, через місяць і 
"вистрелить" якась більш конкретна ін-
формація», – розповів Олександр Климчук.

Нещодавно міський інформаційний 
центр із ознайомчим візитом відвідали 
чиновники міської ради для обговорення 
модернізації та подальшого розвитку.

«Минулого тижня у нас були депутати, 
ми показували їм перспективи, плани і той 
необхідний мінімум для переходу на вищий 
рівень своїх можливостей і послуг.

Чиновники були в захваті від того, що ми 

їм показали, вони навіть не уявляли, що ми 
виконуємо такий об’єм робіт. Це ж не тільки 
камера відеоспостереження і відтворення 
подій, це цілий комплекс дій на ті чи інші 
ситуації: реагування, слідкування, навіть 
виховний характер, який несуть наші публі-
кації», – розповів пан Олександр.

На зустрічі обговорили встановлення 
ще 115 камер у місті Житомирі, 63 з яких 

оглядових та 52 – фіксації номерних знаків. 
І йдеться не тільки про встановлення до-
даткових відеокамер, а про цілий комплекс 
заходів, спрямованих на посилення безпеки 
житомирян.

На сайті міської ради зазначається, що 
за минулий рік правоохоронці 1283 рази 
використовували систему «Безпечне місто» 
при розслідуванні кримінальних прова-
джень, оперативного пошуку об’єктів та 
ін. Доступ до архіву відеосистеми мають 
міський голова, Управління патрульної 
поліції, ГУНП в Житомирській області, 
міський відділ поліції, Управління СБУ в 
Житомирській області. Окрім того, з архіву 
міської системи відеоспостереження інфор-
мація надається громадянам, які звернулись 
з відповідним зверненням.

Це підтверджує і директор комунально-
го підприємства, він каже, що за останній 
рік побільшало візитів громадян.

«Найбільше всього звертаються з поліції 
– там ДТП, злочини, оперативні дії, це різні 
ситуації. Також часто громадяни звертають-
ся з різними питаннями: комусь потрібно 
взяти відео з ДТП, є ситуації, коли людина 
зникла і хочуть відслідкувати її ймовірне 
місце перебування, буває з найбанальнішими 
питаннями звертаються.

З кожним місяцем все більше людей звер-
таються до нас, що не може не радувати: 
люди нам довіряють, люди про нас чули, зна-
ють, що ми є. Хоча ще рік тому була інша 
ситуація», – зазначає Климчук.

Житомир хоче розширятись –  
сусідні громади проти!

Руслан Мороз

У приміщенні Жи-
томирської районної 
ради 1 червня 2021 року 
відбулося обговорення 
питання розширення 
меж міста Житомира 
між представниками 
Житомирської міської 
ради та сусідніх сіль-
ських рад – Оліївської, 
Березівської, Тетерів-
ської, Глибочицької та 
Станишівської.

Про це на своїй фейсбук-сто-
рінці повідомив депутат Жито-
мирської райради Олександр 
Міщенко. «Розширенню меж 
Житомира бути! Ще у 2016 році 
Житомирська міська рада затвер-
дила перспективний план роз-
ширення меж обласного центру, 

але досі до виконання проєктних 
робіт так і не приступили, отож 
процес обговорення та погоджен-
ня меж залишається актуальним 
невирішеним питанням. Востаннє 
розширення меж Житомира від-
бувалося у далекому 1974 році, 
існує ряд проблемних питань, 

наприклад вкраплені території 
Березівської та Оліївської сільських 
рад – це вже забудовані мікрорайо-
ни, які де-факто перебувають у м. 
Житомирі. Потенційним розши-
ренням меж Житомира можуть 
стати і землі Глибочицької ОТГ, які 
розташовані в районі міжнарод-

ного аеропорту Житомира. Після 
обговорення перспективного пла-
ну розширення меж Житомира 
представники міської та сільських 
рад мають провести роботу із по-
годження майбутнього проєкту, 
враховуючи інтереси кожної гро-
мади», – зазначає депутат.

Житомирська міськрада пла-
нує розширити межі міста ще з 
2016 року, але тільки зараз вда-
лося зібратись на перемовини з 
представниками сусідніх громад, 
завдяки яким мало б збільшитися 
місто. 

Більшість голів територіаль-
них громад висловилися проти, 
адже це суттєво вплине на дохід 
громад. Водночас багато жителів 
навколишніх громад не можуть 
вирішити власні проблеми на міс-
ці та звертаються за допомогою 
у місто. Є багато юридичних та 
майнових протиріч: комунікації та 
потужності належать Житомиру, 
а земля належить територіальній 
громаді. 

До райради надійшов лист 
від Житомирської міської влади, 
в якому зазначено: «Згідно з тери-

торіальним планом міста Жито-
мира, затвердженим рішенням Жи-
томирської міськради від 13.11.2016 
року № 454, існуюча територія 
міста Житомира складає 6,83 га. 
На розрахунковий етап територія 
міста має збільшитись на 2773 га 
завдяки Оліївській, Глибочицькій, 
Станишівській, Тетерівській, 
Березівській територіальним 
громадам. В порядку статті 173 
ЗКУ та відповідно до генплану Жи-
томирська міська рада прийняла 
рішення від 30.04.2020 року № 1967 
про розробку проєкту землеустрою 
щодо встановлення зміни меж ад-
міністративно-територіальної 
одиниці міста Житомира, вра-
ховуючи неодноразові колективні 
звернення жителів Соколової гори 
та Павлівської гори, а також Бере-
зівської ОТГ».

Після обговорення перспек-
тивного плану розширення меж 
міста Житомира представники 
міської та сільських рад мають на-
лагодити подальшу співпрацю 
з погодження майбутнього про-
єкту, враховуючи інтереси кожної 
громади.
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Малий та вдалий 
(закінчення теми)

Початок у № 20  
від 2 травня 2020 р. 

За тієї відстані між коле-
сами відпала необхідність у 
диференціалі, і колеса були 
жорстко закріплені на одній 
осі.

Незвичайна конструкція і вид 
породили жарти про Ізетту. Ка-
зали, що поставили два скутери 
і зверху холодильник – ось і є 
«ізетта». До речі, інші авто по-
воєнних часів були не кращі.

У 1953 розі була презентована 
двомісна «ізетта». Цей автомобіль 
на гонці «Тисяча миль» зайняв 
три призові місця у своєму класі 
за максимальної швидкості руху 
85 км/год. «FIAT» не дав роз-
винутись продажам «ізетти» з 
конкуренцією свого 500 С, і тоді 
БМВ викупило в італійців ліцензію 
і все оснащення на виготовлення 
«ізетти». На першу німецьку мо-
дифікацію «Ізетта 250» ставили 
одноциліндровий 245-кубічний 
двигун з повітряним охолоджен-
ням і потужностю 12 кінських сил. 
У 1955 році з̀ явилась «БМВ Ізетта 
300» з потужністю на 1 кінську 
силу більша. Через зовнішній 
вигляд «ізетту» у Німеччині про-
звали «яйцем, яке котиться», а в 
латиномовних країнах «ізетту» 
нагородили незвичним для слуху 
«huevito», хоча в перекладі це 
означае «маленьке яйце». Незва-
жаючи на химерну конструкцію, 
«ізетта» користувалась великою 
популярністю і не лише у Ні-
меччині, Іспанії, Франції, Вели-
кобританії і навіть Бразилії, де 
вона стала першим промисловим 
автомобілем. В Англії будувався 
триколісний варіант, бо трицикли 
обкладались значно меншим, 
ніж автомобілі, мотоциклетним 
податком, що робило їх попу-
лярними.

Виробництво «ізетти» у Ні-
меччині за 8 років (з 1955 по 
1962 рік) склало більше 160 тисяч 
штук. Зросли вимоги, і у 1957 році 
з̀ явилась «БМВ 600». Машина 
мала 2 циліндри об`ємом 582 
кубічних сантиметри, розвива-
ла потужність 19 кінських cил, 
а швидкість зашкалювала за 
100 км/год. Машина вже була 
чотирімісна, а ширина коліс для 
обох осей була уже однаковою. 
Змінювались часи і вимоги до ав-
томобілів. Наступала конкуренція 
з боку «Жука» і «БМВ 600»; про-
тримавшись на конвеєрі 3 роки 
(випущено близько 35 тис. штук), 
була замінена на «БМВ 700». Ця 
модель мала ознаки потужного 
БМВ, але найперша «ізетта» дала 
можливість баварським мото-
рним заводам постати з попелу 
і виробляти драйверські автомо-
білі, за які ми так любимо БМВ.

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

Скандал навколо дороги біля Богунського 
кар’єру – виїзна комісія Житомирської 
райради рекомендує створити робочу групу

Руслан Мороз

Біля Богунського 
кар’єру мешканці при-
леглих будинків ви-
йшли на протест.

Причина акції – новозведений 
паркан, який після завершення 
робіт перекриє місцевим меш-
канцям зону відпочинку, а саме 
Богунський кар’єр та дорогу, яка 
веде у ліс, зокрема до парку, де 
розташований пам’ятник жерт-
вам Голокосту.

Ба більше, на сьогодні скандал 
навколо Богунського кар’єру на-
бирає обертів. Минулого тижня 
до місцевих приїхав власник 
приватизованої ділянки, де нині 
встановлюється паркан. Але спіл-
кування не вийшло. Власник ді-
лянки переконує, ця земля була у 
продажу понад 5 років, а придбав 

він її 4 місяці тому. На вимоги 
місцевих показати усі дозвільні 
документи – відмовився, але по-
тім документи купівлі-продажу 
все ж показав присутнім депута-
там Житомирської районної ради.

«Ви хочете, щоб я надавав вам 
звіт про свої дії у себе на землі, а 
я хочу відповідного звіту від вас. 
Відзвітуйте теж мені, як у вас 
з’явилася приватна територія. І 
взагалі що буде будуватися на моїх 
ділянках, це особисто моя спра-
ва», –  наголосив власник ділянок 
Платон Агеєв.

Мешканці околиці Житомира 
звернулися до районної ради з 
приводу захоплення земельних 
ділянок біля Богунського кар’єру. 
Одночасно на місці проводилося 
засідання трьох комісій райради: 
регламентної, земельної та еко-
логічної. Запрошували й пред-
ставників Держгеокадастру, однак 
ніхто не з’явився.

«Зараз відповідні комісії зро-
блять заміри, зберуться на спільне 

засідання комісій, зроблять висно-
вки і звернуться до всіх відповід-
них органів», – повідомив голова 
Житомирської районної ради 
Олександр Блощинський.

За участю фахівців були об-
міряні всі прилеглі ділянки і 
результати вимірів було прото-
кольно зафіксовано. Але, за слова-
ми екологів, для кінцевої оцінки 
необхідно додатково з’ясувати 
площу водойми. 

Басейнове управління водних 
ресурсів річки Прип'ять Держав-
ного агентства водних ресурсів 
України надало відповідь на за-
пит стосовно технічних умов на-
вколо кар’єру: «Богунський кар’єр 
розташований на північно-західній 
околиці м. Житомира. Загальна 
площа кар’єру 1,1 га, середня глиби-
на 30 м. Згідно з Водним кодексом 
України (ст. 88) прибережні захисні 
смуги – встановлюються по бере-
гах річок та навколо водойм уздовж 
урізу води (у меженний період) ши-
риною: для малих річок, струмків і 
потічків, а також ставків площею 
менше З гектарів – 25 метрів; для 
середніх річок, водосховищ на них 
та ставків площею більше 3 гек-
тарів – 50 метрів. Якщо крутиз-
на схилів перевищує три градуси, 
мінімальна ширина прибережної 
захисної смути подвоюється. При-
бережні захисні смуги встановлю-
ються за окремими проєктами 
землеустрою».

Основною претензією до влас-
ника було те, що встановлення 
паркану перешкоджає проїзду 
пожежникам у разі загоряння. 
Але новий власник запевняє, 
що поряд є проїзд і вогнеборці 

жодного разу взагалі не корис-
тувалися водоймою. До того ж 
власник пообіцяв покращити 
стан навколишньої території. 

Мешканцями району створе-
но ініціативну групу, яка разом із 
депутатами районної ради буде 
з’ясовувати законність приватиза-
ції. Нинішнього та попередньо-
го власника вже викликали до 
Державної екологічної інспекції, 
аби вони надали акт про встанов-
лення межових знаків та технічну 
документацію.

«Є заяви від мешканців ра-
йону, там близько 200 підписів, 
тому ми зробили спільне виїзне 
засідання Житомирської районної 
ради спільно з територіальною 
громадою для того, щоб розібра-
тися у ситуації, зробити запити 
у різні контролюючі органи, зро-
бити заміри. Коли ми отримаємо 
результати, ми узагальнимо це і 
будемо спілкуватися із власником, 
закликаючи на діалог, конструк-
тив і недопущення зіткнення між 
власником та населенням. Ми 
сьогодні побачили, що у власника 
є документи на земельні ділянки, 
він їх купив, вони сьогодні мають 
призначення під особливе сільське 
господарство, це не передбачає 
капітальної забудови», – проко-
ментував голова Житомирської 
районної ради Олександр Бло-
щинський.

За словами голови районної 
ради, депутати продовжать 
розбиратися у ситуації, а на-
ступне виїзне засідання прове-
дуть після того, як отримають 
відповіді від Держгеокадастру 
та екологічної інспекції.
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На Житомирщині 
судитимуть колишнього 
посадовця виправної 
колонії, викритого на 
одержанні хабаря від 
ув'язненого.

Викрито злочин прокурату-
рою спільно з Другим слідчим 
відділом (з дислокацією у м. 
Житомирі) Територіального 
управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у 
м. Хмельницькому, за опера-
тивного супроводу Управління 
служби безпеки України в об-
ласті.

Кримінальне правопору-
шення скоїв начальник від-
ділення однієї з виправних 
колоній області.

Зокрема, під час розмови з 
ув'язненим пообіцяв, що зможе 
поставити питання перед керів-
ництвом колонії про застосу-
вання йому заохочення, однак 
за це засуджений повинен за-
платити грошову винагороду в 
сумі 5000 грн.

Таким чином, після отри-
мання від засудженого непра-
вомірної вигоди на зазначену 
суму було підготовлено рапорт 
щодо його заохочення. Нині 
особу звільнено з правоохо-
ронних органів.

Майже на 5,5 млн грн 
завдано шкоди державі – 
на Житомирщині інженеру 
з технічного нагляду 
повідомлено про підозру.

Кримінальне правопору-
шення викрито оперативни-
ками Управління служби без-
пеки України в області спільно 
з прокуратурою.

За даними слідства, однією 
з військових частин області у 
2018 році укладено з приват-
ним підприємцем договір про 
здійснення технічного нагляду 
за якістю виконаних робіт під 
час будівництва вузла підзем-
них інженерних комунікацій 
спецпризначення для відпра-
цювання тактичної, стрілець-
кої та спеціальної підготовки 
військовослужбовців в умовах 
обмеженого простору на те-
риторії військового містечка.

Однак попри те, що роботи 
підрядником виконані неякіс-
но, з порушенням будівельних 
норм і стандартів, горе-інженер, 
неналежним чином виконуючи 
свої службові обов'язки, якість 
та обсяг виконаних гідроізоля-
ційних робіт не перевірив та 
підписав офіційні документи 
про їхню відповідність проєк-
тній документації.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

З вересня у житомирських 
школах впровадять нове меню

Марія Кравчук

Із 1 вересня 2021 року 
в українських школах 
впровадять нове меню 
для учнів зі 160 страв із 
більш корисним та зба-
лансованим раціоном.

На сайті МОН зазначається, 
що 2020 році в Україні стартува-
ла реформа системи шкільного 
харчування. Роботу розпочали з 
комплексного дослідження сис-
теми харчування в українських 
школах, яке проводилося спільно 
з міністерствами економіки, освіти 
і науки та охорони здоров’я. Для 
комісійного обстеження було віді-
брано 500 шкіл комунальної фор-
ми власності, в яких навчається 
близько 300 тисяч учнів.

За результатами онлайн-
опитування у міністерстві 
змогли виділити основні 
проблеми та напрями рефор-
мування системи шкільного 
харчування, а саме:

• оновлення застарілої норма-
тивної бази;

• розв’язання проблем якості 
та безпечності харчових продуктів;

• покращення ресурсного за-
безпечення шкіл;

• формування культури здо-
рового харчування.

Як повідомляють у МОН, меню 
розробили не на 2 тижні, як за-
звичай, а на 4 тижні для більшої 
різноманітності страв. 160 страв, 
з яких складається меню, ви-
користовуватимуть залежно від 
кратності харчування у кожному 
закладі освіти.

Зміни меню пов’язані з тим, 
що в Україні з 1 січня почали дія-
ти нові санітарні правила і норми. 
У нових нормах збільшили кіль-
кість молока та кисломолочних 
продуктів, м'яса, риби, бобових 
та круп. 

Житомир теж готується
«Над цим меню освіта Жи-

томира працює спільно з МОЗ. 
Ми зараз на етапі розробки меню 
для закладів дошкільної освіти, 
такм також є зміни, не тільки 
для шкіл. 

Зміни є тому, що є єдина ін-
струкція: якщо зміни були ра-
ніше, порядок був окремий для 
закладів дошкільної освіти і для 
шкіл, то сьогодні порядок єдиний, 
тільки він розкиданий за віковими 
категоріями. 

З приводу шкільного меню у нас 
сьогодні вже є зміни в тому плані, 
що ми вже забрали всі ковбасні ви-
роби, з 1 січня у нас їх немає. А з 
новим меню почнемо працювати з 
1 вересня», – розповіла перша за-
ступниця директора департамен-
ту освіти Житомирської міської 
ради Світлани Ковтуненко.

Що там у новому меню?
Нове меню складається зі 

160 страв, які використовувати-
муть залежно від кратності хар-
чування для кожного окремого 
закладу освіти. Воно містить як 
традиційні українські страви, 
так і популярні страви різних 
кухонь світу.

Вперше до шкільного меню 
внесли безглютенові позиції, 
також збільшили кількість 
фруктів і м’яса в раціоні. Меню 
розробляли в межах норм, які 
рекомендовані фахівцями МОЗ 
та відповідають політиці World 
Health Organization Ukraine.

Наприклад, у меню на осін-
ній період школярам пропо-
нуватимуть сирну запіканку з 
бананом та ягідним кюлі, чахох-
білі з куркою, кускус, шпундру 
та рибні нагетси.

Цьогоріч Держпродспожив-
служба провела 414 позапла-
нових і 8 планових перевірок 
з безпеки харчових продуктів. 
Перевірили 3966 постачальни-
ків та 466 операторів ринку, які 
годують 14531 школу. Виявилося, 
що кожне четверте шкільне меню 

(23%) порушує норми харчуван-
ня, у шкільних їдальнях виявили 
понад 2 тонни небезпечних про-
дуктів.

Над реформуванням сис-
теми шкільного харчування та 

створенням меню працювала 
робоча група, до якої входять 
представники Міносвіти, МОЗ та 
Мінекономіки, ДПСС, Антимо-
нопольного комітету, дієтологи 
та зовнішні експерти.

Як працюватимуть житомирські дитсадочки влітку
Марія Кравчук

Літо – пора поточних та ка-
пітальних ремонтів у дитячих 
садках Житомира.

Зауважимо, здійснювати ремонтні 
роботи за наявності дітей у закладах за-
боронено. Окрім того, згідно з чинним 
законодавством вихователі мають право 
на відпустку у 56 календарних днів. Врахо-
вуючи вищезазначене, постає питання про 
те, як працюватимуть дитсадки влітку і чи 
працюватимуть взагалі.

За інформацією першої заступниці ди-
ректора департаменту освіти Житомирської 
міської ради Світлани Ковтуненко, закри-

вати дошкільні садочки у Житомирі 
не будуть.

«У нас сьогодні скорочують заклади дошкіль-
ної освіти. Конкретно у кожному закладі є свої 
спеціалісти і є свої ремонтні роботи, але до-
шкільні садочки ми ніколи не закриваємо, як 
це робиться в інших місцях.

Враховуючи те, що літо – це оздоровчий 
період, по-перше, у нас збільшується на 10% 
вартість харчування, щоб можна було закупо-
вувати більше фруктів та овочів. Крім того, 
якщо дітей будуть повні групи, то зрозуміло, 
що й навчання буде, а якщо в одній групі – 5, 
а в іншій – 6 дітей, то будемо зводити групи, 
щоб готувати інші групи до нового навчального 
року», – розповіла пані Світлана.

Чим заборонено годувати дітей у школах

• м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного ви-
робництва, гриби;

• непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовле-
ні з непастеризованого молока;

• непастеризовані соки, газовані напої та кава;
• продукти (особливо чіпси, сухарики) із вмістом солі 

більше 0,12 г на 100 г готового продукту або із вмістом 
цукрів більше 10 г на 100 г готового продукту;

• заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі 
зернові;

• продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концен-
трати.
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Наша поліція нас береже? 
Руслан Мороз

За останній час у 
Житомирі відбулося 
кілька майже однотип-
них злочинів, які були 
скоєні працівниками 
патрульної поліції від-
носно містян. 

Продовжуються спро-
би виправдати полі-
цейських, які побили 
Петра Ярмака, та його 
самого зробити ви-
нним.
Нагадаємо, що шокуючий ін-

цидент стався в ніч на 3 листопада 
2020 року, приблизно о 01:00. 

Патрульні поліцейські зупи-
нили легковий Peugeot Partner 
біля повороту з Небесної Сотні 
на Лятошинського. Формальним 
приводом для зупинки став нібито 
невключений поворотник, а по-
тім... Петра побили практично 
до напівсмерті.

Тоді, під час акції протесту про-
ти поліцейського свавілля, началь-
ник Головного управління поліції 
області Юрій Олійник пообіцяв 
провести об'єктивне розслідування 
кримінального провадження.

«Кримінальне провадження 
вже є – це 365 (перевищення вла-
ди або службових повноважень 
співробітником правоохоронних 
органів) стосовно працівників па-
трульної поліції і 345 (загроза або 
насильство відносно співробітника 
правоохоронних органів) щодо Яр-
мака Петра. Розслідувати їх буде 
Державне бюро розслідувань», – 
зазначив тоді Юрій Олійник.

7 червня 2021 року суддя Ко-
рольовського районного суду Л. 
Шимон винесла ухвалу щодо за-
криття провадження внаслідок 
закінчення строків розгляду, які 
передбачені ч. 2 ст. 38 КУпАП. 
Водночас всупереч діючому зако-
нодавству у тій же ухвалі суду під-
тверджується вина потерпілого. 
Отже, фактично ще до закінчення 
кримінального провадження суд 
виніс рішення про те, що Петро 
Ярмак сам винен у нанесенні собі 
тяжких тілесних ушкоджень.

І це, незважаючи на те, що під 
час розгляду цього проваджен-
ня по суті сторона відповідача 
28.12.2020 року звернулася до суду 
з клопотанням про відкладення 
слухання справи до розгляду кри-
мінального провадження відносно 
працівників поліції, які вчинили 
відносно нього насильство, що по-
тягло заподіяння тілесних ушко-
джень, та підробили матеріали 
цього провадження. Зараз від-
носно працівників поліції внесені 
відповідні відомості до ЄРДР та за 
справою проводиться досудове 
розслідування.

І ось у понеділок, 7 червня, за-
вершився розгляд справи щодо 
притягнення Петра Ярмака до 
адміністративної відповідальності.  
Справа не є стандартною, тому що 
події, які відбувалися 03.11.2020 
р., одночасно є предметом роз-
гляду в адміністративному про-
вадженні (щодо притягнення П. 
Ярмака до адмінвдповідальності), 
а також щодо цих подій іде до-
судове слідство і пред'явлено під-
озру працівнику поліції О. Грибу 
(який безпосередньо брав участь 
у цих подіях). Судове засідання 
ще не завершене, можливо, бу-
дуть пред'явлені підозри іншим 
працівникам поліції, учасникам 
вказаних подій.

Докази, зібрані досудовим 
слідством за вказаною справою, не 
відкриті, інформація, яка прямо 
стосується справи, що розгляда-
ється у суді, є таємницею слідства, 
тому захист в адміністративному 
провадженні позбавлений мож-
ливості надати її суду. А відпо-
відно до вимог ст. 252 КУпАП, 
суд оцінює докази за своїм вну-
трішнім переконанням, що ґрун-
тується на всебічному, повному і 
об'єктивному дослідженні всіх об-
ставин справи в їхній сукупності, 
керуючись законом і правосвідо-
містю. Тож суд за таких обставин 
не може дотриматися цієї норми.

Ще 04.02.2021 р. закінчилися 
строки, передбачені ч. 2 ст. 38 КУ-
пАП. Відповідно до п. 7 ст. 247 КУ-
пАП, провадження у справі про 
адміністративне правопорушення 
не може бути розпочато, а роз-
почате підлягає закриттю, якщо 
на момент розгляду справи про 
адміністративне правопорушення 
закінчилися строки, передбачені 
ст. 38 КУпАП. 09.02.2021 р. адвокат 
подав клопотання про закриття 
справи на підставі ч. 2 ст. 38 КУ-

пАП. У задоволенні клопотання 
відмовлено. 24.02.2021 р. П. Ярмак 
подав заяву про закриття справи 
за ст. 38 КУпАП, на яку суд знову 
виніс відмову.

Надані в суді патрульною по-
ліцією докази викликають вели-
кі сумніви в їхній достовірності, 
адже свідки, вказані в протоколах, 
на судове засідання не з'явилися і 
не виявили бажання підтримати 
свої свідчення. Протокол затри-
мання також викликає сумнів, 
оскільки у вказаному документі 
міститься три підписи затрима-
ної особи, всі різні, крім того, на 
останній сторінці, у графі «скарг, 
зауважень до посадових осіб ор-
ганів поліції не маю», міститься 
нерозбірливий напис, який за 
своїми графологічними особли-
востями разюче відрізняється від 
підпису.

Особливу увагу привертають 
відео з регістратора патрульного 
автомобіля та з бодікамер. Адво-
кат у судовому засіданні зауважив, 
що відео, надане патрульною 
поліцією, повністю змонтоване. 
Спостерігаючи за часом на відео, 
можна помітити, що на запису 
періодично відсутні частини по 
кілька хвилин. Що відбувалося у 
цей час – невідомо. Але на відео 
на початку запису чітко можна 
побачити, що Петро Ярмак нор-
мально рухається, без будь-яких 
ознак алкогольного сп’яніння. 

Також на запису з відміткою 
часу у 01:22:02 темно і чути звуки 
тяганини, боротьби. Ярмак гово-
рить працівникам поліції: «Що 
ви робите? Навіщо ви мене пере-
слідуєте? Що ми вам зробили?». 
Хтось із поліцейських каже: «Ти 
бухий їздиш». Запитання полі-
цейського до Ярмака: «Швидка 
треба?». Відеозапис закінчується 
на 01:24:27. Можна зробити ви-

сновок, що в період з 01:22:02 до 
01:24:27 Ярмак отримав тілесні 
ушкодження. П'ять хвилин запис 
відсутній.

Початок наступного запису о 
01:29:33. Петро Ярмак говорить: 
«А теперь в травмпункт поехали». 
Працівник поліції відповідає не-
цензурною лайкою. Адвокат знову 
звернув увагу суду на той факт, що, 
як вбачається з відео, на початку 
П. Ярмак почуває себе нормально, 
стійка впевнена хода, спокійний, 
наприкінці відео не може під-
вестись, не може йти, стогне, не 
може говорити. Відео надано суду 
вибірково, є численні пропуски 
в часі. На бодікамерах не був ви-
ставлений нічний режим, вна-
слідок чого відео нерозбірливе, у 
більшості випадків просто темне, 
чутно тільки звуки.

Виносячи ухвалу, суддя Коро-
льовського суду Л. Шимон знову 
зазначила, що провадження 
відносно Петра Ярмака закрите 
в зв’язку із закінченням строків 
притягнення. Разом з тим у мо-
тивувальній частині постанови 
суду буде зазначено, що суд вважає 
доведеним той факт, що П. Яр-
мак вчинив інкриміновані йому 
дії. На підставі яких доказів суд 
дійшов цього висновку, адже час-
тина доказів закрита в зв’язку з 
кримінальним провадженням, 
суддя уточнювати не стала. Тож 
висновок суду без дослідження 
усіх доказів – це вже, на жаль, ре-
алії нашого часу.

Після судового засідання адво-
кат П. Ярмака Володимир Ткачук 
прокоментував рішення суду:

«В зв’язку з тим, що суд виніс 
рішення без дослідження всіх 
доказів, після отримання повно-
го тексту ми обов’язково будемо 
оскаржувати це рішення як не-
законне».   

Черговий злочин па-
трульних поліцейських 
у Житомирі – в ніч на 
4 червня був жорстоко 
побитий Сергій М.

Чоловіка затримали під наду-
маним приводом, викручували 
руки, били, погрожували роз-
правою і вимагали гроші. Б'ючи 
затриманого, копи відключали ка-
меру відеофіксації. Коли затрима-
ному стало погано, допомогу йому 
ніхто не надав. На щастя, Сергію 
вдалося зробити аудіозапис всього, 
що відбувалось. Сам чоловік по-
трапив до лікарні, але зміг подати 
заяву до Житомирського відділу 
поліції стосовно його побиття 
працівниками патрульної поліції.

На аудіозапису події, який є 
в розпорядженні редакції, чути, 
як Сергій просить поліцейського 
не ламати йому руку, на що па-
трульний відповідає: «Я тобі ще 
щелепу зламаю!». Потім чути 
нецензурну лайку з боку праців-
ників патрульної поліції і слова в 
бік Сергія: «Тварь ти кончена!» І 
це приклад уставного спілкування 
працівників патрульної поліції з 
громадянами нашого міста!?

Як нам повідомили у пре-
сслужбі Національної поліції, за-
яву було прийнято, зареєстровано 
і передано за належністю до ДБР, 
яке повинно в подібних випадках 
проводити розслідування. Від ДБР 
ми отримали відповідь на наш 
запит, що станом на 4 червня 2021 
року до ТУ ДБР у м. Хмельницько-
му ця заява не надходила. 

На наш запит стосовно 
кількості отриманих 
заяв з початку року 
щодо неправомірних 
дій співробітників по-
ліції нам повідомили, 
що така статистика не 
ведеться. 

Необхідно визнати, що па-
трульні області останнім часом 
часто потрапляють до кримі-
нальних повідомлень. Ось кілька 
найрезонансніших цьогорічних 
випадків у Житомирській області.  

14 січня 2021 у Малині поліцей-
ські жорстоко побили 18-річного 
Арсена Сєніка, змушуючи хлопця 
зізнатися у злочині, якого він не 
скоював. Арсен виявився племін-
ником першого секретаря Посоль-
ства України у Великій Британії 
– тільки це врятувало хлопця від 
переслідування і незаслуженої 
судимості. Поліцейський, який 
побив Арсена, був викритий і в 
інших тортурах.

17 квітня Житомир сколихну-
ла історія Кирила Безіма, у якій 
знову ж таки фігурували патруль-
ні поліцейські, які заявили, що 
молодий чоловік двічі вистрелив 
сам у себе.

Судове засідання у справі Петра Ярмака від 7 червня 2021 р.
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• На Житомирщині ви-
явили нелегальних старате-
лів – прокуратура розпочала 
кримінальне провадження за 
фактом незаконного видобу-
вання бурштину.

• Вирубав дуби в урочищі 
«Чорторийське», завдавши 
довкіллю шкоди на понад 70 
тис. грн, – судитимуть жителя 
Любарського району.

• Чотирьом особам, викри-
тим на збуті фальшивих дола-
рів США, змінено підозри, від-
повідно до яких передбачено 
суворіше покарання.

• Ювенальні прокурори Жи-
томирщини: протидії домаш-
ньому насильству над дітьми 
– особлива увага.

• Верховним Судом скасова-
но незаконно наданий спецдоз-
віл на видобування бурштину 
на площі понад 10,6 тис. га, що 
на Житомирщині.

• У Житомирі з помешкан-
ня місцевого жителя вилучено 
наркотичні засоби, психотропну 
речовину та зброю.

• Тютюн сумнівної якості 
виробляли тоннами та реалі-
зовували поштою – у Житомирі 
організованій групі повідомле-
но про підозру.

• Під варту помістили двох 
осіб, які вимагали у підприємця 
17,5 тис. доларів США.

• Викрито зловмисників, 
причетних до викрадення ав-
томобіля у житомирянки, та 
проведено обшуки в Одеській 
і Черкаській областях.

• На три роки ув'язнили ко-
лишню бухгалтерку дитсадків 
міста Радомишля, яка заволо-
діла бюджетними коштами на 
суму 320 тис. грн.

• За 2000 доларів США по-
обіцяли не притягувати до кри-
мінальної відповідальності за 
збут наркотиків – викрили на 
хабарі слідчого та оперативного 
працівника одного з райвідділів 
поліції Житомирщини.

• На Житомирщині взяли 
під варту двох поліцейських, 
затриманих на хабарі.

• Жителя Малинського ра-
йону ув'язнено на 12 років за 
скоєння особливо тяжкого зло-
чину проти малолітньої дитини.

• Колишню слідчу податко-
вої адміністрації Житомирщини 
обвинувачують у привласненні 
майже пів мільйона гривень, 
вилучених під час обшуку.

Замість того, щоб забез-
печити відповідне зберігання 
коштів, вилучених під час об-
шуку у помешканні фігуранта 
справи – директора приватно-
го товариства, обвинувачена 
використала їх на власний 
розсуд.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Незамінних людей нема –  
не замінити незамінних…

Анатолій Васильо-
вич Крюков…  
Це ім’я знайоме 
кожному прихиль-
нику плавання, 
поліатлону, триат-
лону Житомирщи-
ни. 

Він був людиною, відданою 
фізкультурі і спорту, яка при-
святила своє життя вихованню 
спортсменів як масових роз-
рядів, так і майстрів спорту 
міжнародного класу, що за-
хищають честь нашого спорту 
на змаганнях європейського, 
світового і олімпійського рівня. 
Будучи чемпіоном і рекордсме-
ном України з плавання, він 
розумів, що не зможе підгото-
вити спортсменів-триатлоністів 
високого рівня, якщо сам на 
собі не випробує триатлон від 
старту до фінішу. Виступаючи 
в категорії ветеранів, він досяг 
високого рівня майстерності, 
ставши п’ятим на європей-
ській першості. Залишаючись 
старшим тренером області 
з триатлону, він був членом 
української федерації, членом 
обласного олімпійського комі-
тету, створив і керував облас-
ною федерацією триатлону, був 
головним суддею багатьох чем-
піонатів і першостей України, 
організовував належну роботу 
суддівської колегії, до остан-
нього року життя успішно ви-
ступав у складі ветеранської 
збірної області з плавання і в 
Україні, і за кордоном, вста-
новлюючи рекорди з плаван-
ня. Спортсмени тягнулись до 
нього, кожне слово Анатолія 
Васильовича сприймалося як 
тренерська вказівка, незалежно 
від того, хто був їхній особис-
тий тренер. За три роки співро-
бітництва нами було зроблено 
багато для успішного прове-
дення етапа кубка Європи у 
Житомирі – була відремонто-
вана і реконструйована бігова 
доріжка у гідропарку, створено 
дві спецділянки для покращен-
ня техніки їзди житомирських 
велосипедистів і триатлоністів, 
залишалося вирішити питання 
щодо понтонів і розміщення 
спортсменів.

Було розроблено і виготов-
лено найкраще в Україні спо-
рядження для транзитної зони 
– велосипедні стойки.

У нього охоче тренува-
лися наші олімпійці Даниїл 
Сапунов і Юлія Єлістратова, 
майстри спорту міжнародного 

класу Максим Крят і Інна Ци-
ганок, найкращі обласні триат-
лоністи Анастасія Черненко і 
Єгор Мартиненко.

У трагічний для нього рік 
він планував виступити на 
змаганнях у Ялті, провести 
необхідну підготовку олімпій-
ців, що вирушали до Лондона, 
навіть планував встигнути під-
нятися на Говерлу. Не встиг…

Він був морально подавле-
ний несправедливою відстав-
кою від керівництва ним же 
створеної федерації триатлона. 
Часті нервові зриви, викликані 
протидією заздрісників, викли-
кали серцевий напад, а потім 
і смерть. На жаль, окрім чис-
ленних учнів і друзів, поряд з 
ним були і зловмисники, такі 
собі «підприємці» від спорту. 
Підпис документації, яку він 
подавав, саботувався, він нерву-
вав, вимушений був відсилати 
особисті кошти спортсменам за 
кордон для продовження опла-
ти проживання, харчування і 
тренування.

Проявляючи неабиякі бій-
цівські якості на змаганнях, 
він залишався беззахисним, 
на жаль, проти чиновницького 
волюнтаризму, тупості, жадіб-
ності, хитрощів і підлості. Мої 
намагання зберегти пам’ять 
про талановитого тренера і 
зараз викликають їхнє невдо-
волення і лють.

Точніше всього зможу оха-
рактеризувати це протисто-
яння рядками з вірша Юрія 
Візбора:

«Лишь те, кому не выдал Бог 
таланта,

Стремились утвердить при-
сутствие свое,

Пытаясь обкусить ступни 
гиганта».

Але тих, хто поважав Крю-
кова, набагато більше. Прове-
дені мною шість меморіальних 
спонсорських змагань з техніки 
велоїзди на його пам’ять є під-
твердженням правоти його дій.

Юлія Єлістратова як дани-
ну пам’яті поклала йому на 
пам’ятник одну із своїх меда-
лей європейської першості.

Нехай добра пам’ять про 
Анатолія Васильовича Крю-
кова і надалі зберігається 
серед спортсменів і всіх, хто 
поважав і цінував його.

Колишній веломеханік  
ЖОШВСМ

В. Матковський

Крюков Анатолій Васильович
(10.05.1947 – 14.06.2011, м. Житомир)

Заслужений тренер України з триатлону, майстер спор-
ту СРСР. Старший тренер відділення триатлону ОШВСМ, 
голова обласної федерації, голова суддівської колегії 
України, президент спортивного клубу «Поліатлет». За-
кінчив з відзнакою Київський державний інститут фізичної 
культури і спорту (1969). Працював тренером з плавання 
ДЮСШ ДСТ «Авангард» та «Україна» (1970-1995). Успішно 
виступали на всесоюзних змаганнях з плавання вихо-
ванці тренера Валентин Філінський, Михайло Яшний, 
Володимир Крюков, Сергій Гладишко. Ольга Величко та 
Володимир Крюков були призерами чемпіонату світу з 
поліатлону. У 1995 році тренування проводилися на базі 
спортивного клубу відкритого відділення триатлону, а 
наступного року – і в обласній школі вищої спортивної 
майстерності (ОШВСМ). Спортсмени брали участь у всіх 
комплексних змаганнях. У загальному заліку 2004 та 2007 
років вони стали переможцями всеукраїнських змагань з 
триатлону. У 2006-2008 роках область займає перші місця 
в загальному підсумку роботи в Україні. П'ять спортсменів 
входили до складу національної збірної команди України. 
Тренер підготував 18 майстрів спорту з різних видів і 3 
майстрів спорту міжнародного класу з триатлону.
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Адміністративного 
правопорушення не було: 
ДТП сталася з вини 
дорожніх служб

Іноді володіння автомобілем, 
окрім зручностей та комфорту, 
приносить ще й непередбачувані 
проблеми. Так сталося із паном 
Миколою, який кермував автомо-
білем за несприятливих погодних 
умов і втрапив у дорожньо-тран-
спортну пригоду.

У той день була сильна оже-
ледиця, снігові замети, а дорожні 
служби не справлялися із наслідка-
ми несприятливих погодних умов. 
Пан Микола рухався дорогою та 
через занос автомобіля зіштов-
хнувся із іншим авто. Уникнути 
зіткнення не мав змоги, оскільки 
попереду на слизькій дорозі теж 
вже зіткнулися два автомобілі. Пра-
цівники поліції склали протокол 
про притягнення його до адмі-
ністративної відповідальності за 
статтею 124 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення.

Оскільки пан Микола винним 
себе не вважав, звернувся за до-
помогою до Новоград-Волинського 
місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової до-
помоги. Для захисту прав інтересів 
клієнта у суді призначили адвокат-
ку Аллу Оразову, яка співпрацює 
з системою БПД.

Під час розгляду справи в суді 
адвокатка навела докази, що 
спростовували вину її клієнта. Тож 
Новоград-Волинський міськрайон-
ний суд постановив: провадження 
у справі про притягнення до адмі-
ністративної відповідальності пана 
Миколи за ст. 124 Кодексу України 
про адміністративне правопору-
шення закрити за відсутністю у 
його діях складу адміністративного 
правопорушення.

Коментує адвокатка Алла 
Оразова:

– У судовому засіданні я про-
сила закрити провадження у справі 
у зв`язку з відсутністю в діях мого 
клієнта складу адміністративного 
правопорушення, оскільки ДТП 
сталася не з його вини, а з вини 
дорожніх служб, котрі в умовах 
ожеледиці не забезпечили належ-
ний стан дорожнього покриття. Ін-
спектор поліції на судове засідання 
не з`явився, в матеріалах справи 
відсутні належні, допустимі та до-
статні докази, які свідчать про те, 
що дії мого клієнта не відповідали 
вимогам Правил дорожнього руху 
України.

Окрім цього, суд врахував те, 
що відповідні дорожні служби не 
забезпечили в умовах ожеледиці 
належний стан дорожнього по-
криття. Внаслідок цього чотири 
транспортні засоби, майже в один 
час та в одному місці, потрапили 
у ДТП.

Правова допомогаЩо потрібно знати житомирянам про вигул 
тварин: правила, штрафи, конфіскація

Марія Кравчук

Не всі власники собак 
знають елементарні 
правила вигулу своїх 
улюбленців. Це може 
призвести до непоправ-
них наслідків. 

За порушення правил триман-
ня собак і котів власник тварини 
несе адміністративну відповідаль-
ність за статтею 154 КУпАП, яка 
передбачає попередження або 
накладення штрафу від 1-го до 
3-х неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Вигулювати собаку можна 
лише, якщо господарю вже є 
14 років, собака повинна бути в 
наморднику та на повідку. Ви-
гулювати ж тварину необхідно у 
спеціально відведених для цього 
місцях. 

Також власникам собак необ-
хідно реєструвати домашнього 
улюбленця незалежно від по-
роди (віком від двох місяців і 
старше).

Як встановлюються правила 
вигулу тварин

Питання поводження із 
тваринами та прибиранням за 
ними господарями регулюються 
Законом України «Про благо-
устрій населених пунктів». На 
його підставі усіма місцевими 
радами (міськими, селищними, 
сільськими) прийнято власні, 
місцеві правила благоустрою, 
які містять вимоги та заборони. 
Якщо простіше – то кожен на-
селений пункт може встановити 
власні умови та заборони.

У Житомирі є декілька спе-
ціально облаштованих май-
данчиків для вигулу собак. У 
минулому році облаштування 
ще п’яти таких майданчиків із 
спеціальними тренажерами для 
тварин анонсували у мікрорайоні 
Малікова.

Відповідальність за 
порушення правил

За порушення правил вигулу 
законодавством передбачена ад-
міністративна відповідальність; 
максимальний штраф, який може 
сплатити власник собаки, – 85 гри-
вень. Якщо тварина завдала шкоди 
здоров'ю та майну, власник собаки 
нестиме цивільно-правову відпо-
відальність.

Якщо на вас біжить собака:
• зупиніться та станьте напів-
обертом до неї;

• не дивіться тварині в очі;
• не махайте руками.

Травмований може звернути-
ся до суду та стягнути із власника 
тварини компенсацію. 

Відповідальність за напад без-
притульних собак несуть органи 
місцевого самоврядування, на те-
риторії яких перебуває тварина.

Якщо на вас напала собака:
• одразу зверніться до поліції;
• сфотографуйте сліди (укуси, 
порвані чи пошкоджені речі);

• сфотографуйте собаку та за-
пишіть відомості про власника 
тварини.
Також власники потенційно 

небезпечних собак (доги, доберма-
ни, вівчарки, боксери) зобов'язані 
застраховувати відповідальність 
перед третіми особами.

Страхування відповідальності 
передбачає відшкодування шко-
ди, яка може бути завдана життю, 
здоров'ю і майну третіх осіб, вна-
слідок агресивної та непередбачу-
ваної дії собак. Якщо травмована 
особа помре, компенсація рідним 
передбачається у розмірі 11 тисяч 
гривень. Вартість такого страхуван-
ня для фізичних осіб – 17 гривень 
на рік, для юридичних – 34 грн.

За неодноразове порушення 
правил утримання чотирилапих 
на господаря можуть накласти 
штраф, а собаку – відібрати у су-
довому порядку.

Пухнасті улюбленці посіда-
ють важливу частину нашого 
серця та роблять життя яскра-
вішим, а ще – це велика відпо-
відальність. Пам'ятайте про це.

Правила, яких має дотримуватись  
господар під час вигулу тварин:

1. Виводити собак за межі квартири чи території її про-
живання можна лише на повідку (з ошийником, що 
містить особистий номер), а небезпечних собак – лише 
на короткому повідку (не довше 1,2 м) і в наморднику.

2. Вигулювати собаку без повідка та намордника до-
зволяється лише у спеціальних місцях вигулу тварин. 
Там також можна проводити навчання тварин за спе-
ціальними програмами. Водночас небезпечних собак 
не можна тримати без повідка та намордника навіть 
у зонах вигулу.

3. Господар повинен забезпечити безпеку своєї тварини, 
оточуючих людей і тварин, а також майна від запо-
діяння шкоди, дорожнього руху у разі проходження 
з твариною біля транспортних шляхів і при їхньому 
переході.

Тварин зазвичай можна супроводжувати з 14 років. 
Проте небезпечних собак дозволено супроводжувати 
особам від 16 років (окрім психічно хворих та фізично 
неспроможних контролювати тварину). Тож діти ви-
гулювати тварин не можуть.

4. Господар (або особа, що вигулює тварину) пови-
нен прибирати екскременти за своїми тваринами у 
під'їздах, на тротуарах та інших місцях загального 
користування; виключення – власники собак-поводирів.

5. Забороняється заходити з тваринами до громадських 
місць (місця харчування, магазини, кінотеатри тощо). 
Виключення – відвідування спеціалізованих магазинів 
та закладів для тварин та супровід собаками-по-
водирями.

6. Забороняється заходити з тваринами на дитячі чи 
спортивні майданчики, території лікарень, шкіл, інших 
навчальних закладів.

7. Забороняється купати тварин на території міських 
пляжів, у фонтанах.

8. Забороняється порушувати громадський порядок, в 
тому числі потрібно слідкувати за збереженням режиму 
тиші (з 22.00 до 8.00).

9. Забороняється вигулювати тварин у стані алкогольного 
або наркотичного сп'яніння.

10. Забороняється залишати тварин бездоглядними.

11. Забороняється вигулювати собак в парках та біля 
дитячих майданчиків.
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На трасі поблизу Житомира запрацювала 
система автоматичного зважування вантажівок

Житомирські «автогерої»:  
головні порушники ПДР за тиждень

Марія Кравчук

Гуляючи Житоми-
ром, часто можна спо-
стерігати картину, як 
авто припарковане не 
за правилами, водії по-
вертають, не вмикаючи 
покажчика повороту, 
виконують розворот, 
де їм заманеться, або не 
дотримуються елемен-
тарних правил дорож-
нього руху.

Журналісти «20 хвилин» зібра-
ли з соцмережі Facebook найбільш 
кричущі випадки порушень пра-
вил житомирськими водіями за 
тиждень. Місто має знати своїх 
«героїв».

• Зупинився на хвилину
Автор фото Duri Pechkin з обу-

ренням так підписав фото: «Друзі 
водії, перехрестя вул. Театральна 
– вул. Київська – Аптека. Він не 
перший, але вже так набридло. Не-
вже немає управи на них ніякої?»

На фото видно, як водій не 
дотримався дозволеної відстані 
та припаркувався поблизу пі-
шохідного переходу, напевно, 

«лише на одну хвилину в мага-
зин забіг».

«А где наши презентованные 
инспектора парковки?» – запитує 
Олександр Мадудін.

«Управа є, але вони не можуть 
"управитися", роботи багато, ка-
пусту рубають», – коментує Во-
лодимир Кондратюк.

• Вид «лось житомирський»
Паркування на клумбах – 

фірмовий стиль горе-водіїв. Він і 
їздить так само, як і паркується. 
«Лось житомирський, рідкісний 
вид, який ніколи не вимре», – 
пише авторка фото Світлана 
Горобець.

«Пусть ещё вперёд подаст, 
чтобы поддон пробил, тогда на 
клумбу точно заезжать не бу-
дет», – прокоментував Дмитрий 
Гуменюк.

«Машину лише позорить, бов-
дур», – написав Рома Романов.

«Я, звичайно, захищаю багатьох 
водіїв, проте це реально капець», – 
зазначив Антон Юрчик.

«А ось це вже реальний бевзь», 
– написав Армандо Матроскін.

• Так багато питань і немає 
відповідей…

Автор фото запитує: «Як мож-
на залишити машину на пішохід-
ному переході?». Якщо подивитись 
на «блатні» номери цього авто, 
запитання зникає.

«Запросто! Нужно работать в 
налоговой!» – відповідає на запи-
тання автора фото Sergei Zhiganov.

«Спешил в налоговую оплатить 
все налоги», – пожартувала Oksana 
Mlynskaya.

«Це парковка по-житомирськи», 
– написала Алла Артеменко.

«Що і навіть без аварійки? По-
даткова, зробіть в'їзд у свій офіс 
для автівок, як у МакДрайві!» – 
коментує Volodymyr Gerasymov.

«Если в группе запретить пу-
бликовать посты с нарушениями 
парковки, группа заглохнет. Ска-
жите спасибо этому работнику 
податковой», – написав Oleg Shved.

«Может, сломался? Возмож-
но, просто устал!» – пожартував 
Roman Shportko.

«Залишив її там за податки. 
Не було готівки», – здогадується 
Вікуся Давидчук.

«Что удивляться? Таких типа 
"крутых", которые считают, что им 
все можно, а если что порешают – пол-
города», –  каже Едуард Маковицький.

• Водій-прогульник
Ще один водій, який прогу-

ляв заняття в автошколі, коли про 
правила паркування розповіда-
ли. Водій просто заїхав мало не в 
паркан до сусідів, хоча місця, щоб 
припаркуватись, вистачало.

«Ще все попереду, скоро пішо-
ходам взагалі ходити не буде де, 
автомобілів з кожним днем більше і 
більше, парковок, стоянок ніхто не 
будує, додаткових доріг також», – 
прокоментував Дмитро Тарасевич.

«Там повно місця на асфальті. 
Тільки лось міг поставити маши-
ну в клумбу. До того ж два дні це 
корито стояло в одному і тому ж 
місці», – пише Людмила Блащук.

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

Марія Кравчук

Встановлення «розумної» 
системи розпочалось восени 
минулого року поблизу села 
Сінгури Житомирського 
району, а у квітні система 
розпочала роботу в тестовому 
режимі.

Автоматична система зважування в 
русі Weigh in motion (WIM) – це збиран-
ня інформації про дату та час проїзду 
транспортного засобу, його габаритні 
розміри, загальну масу та її розподіл 
по осям. Відбувається фіксація одразу 
кількох показників: дата та час проїз-
ду, температура повітря та дорожньо-
го покриття, смуга та напрямок руху, 
швидкість руху та державний номерний 
знак, габаритні розміри, загальна маса 
та розподіл ваги по осях. Весь процес 
відбувається швидко та ефективно та не 
залежить від наявності або відсутності 
інспектора на дорозі.

«Система "Зважування-в-русі" – це 
встановлення на дорогах набору датчиків, 
які фіксують загальну вагу транспортних 
засобів і навантаження на вісь, камер для 
автоматичного розпізнавання номерних 
знаків та камер загального виду, лазерних 
сканерів для фіксації габаритів», – поін-
формував технічний директор підрядної 
організації ТОВ «ІНТЕГРАЛ СІСТЕМС» 
Михайло Пшець та додав, що комплекс 
працюватиме цілодобово та зможе ви-
тримувати перепади температури від – 40 
°C до +70 °C.

Заступник начальника САД у Жито-
мирській області з розвитку доріг Іван 

Прокопів наголосив на важливості поді-
бних систем: «Такі системи зі штучним 
інтелектом дозволять зберегти відре-
монтоване дорожнє покриття від пере-
вантажень та руйнувань.

На разі ж основні завдання комплексів 
WiM – моніторинг дорожнього руху, попе-
редній відбір для контролю й ідентифіка-
ція компанії. В майбутньому планується 
здійснювати пряме правозастосування і 
стягувати плату за проїзд платними 
дорогами на основі визначених вагових 
параметрів».

Вартість такого комплексу – приблиз-
но 26 млн грн, з урахуванням усіх робіт. У 
Житомирській області таких комплексів 
для вимірювання маси транспорту два, 
їхня кількість має збільшитися.

Прокопів також розповів, що у Жи-
томирській області на замовлення САД 
заплановано встановити цьогоріч 2 таких 
комплекси: ще один на М-21 Виступовичі 
– Житомир – Могилів-Подільський на 
км 148+700 – 149+500, що поблизу села 
Андріївка на Черняхівщині, та на а/д М-06 
Київ – Чоп на км 124+100 – км. 125++500 
(поблизу села Березина у Житомирсько-
му районі).

Обмеження руху вантажівок
Варто нагадати, що на початку літнього 

сезону вводяться обмеження руху ванта-
жівок у денну пору.

В Україні з 1 червня починає діяти 
заборона на рух вантажівок дорогами 
державного значення у денну пору, за 
умови температури вище +28 град. С.

Обмеження руху стосується тран-
спортних засобів фактичною масою по-
над 24 т і навантаженням на вісь більш 
ніж 7 т. Виняток становлять вантажівки, 
що здійснюють перевезення небезпечних, 
швидкопсувних вантажів, живих тварин 
і птиці, а також перевезення, пов’язані із 
запобіганням або ліквідацією наслідків 
надзвичайних ситуацій.

Такі обмеження вводяться на початку 
літнього сезону задля збереження авто-
мобільних доріг загального користування. 
На автомобільних дорогах загального ко-
ристування державного значення встанов-
лено відповідні заборонні дорожні знаки 
та інформаційні щити. Про застосування 
зазначених обмежень та місць розміщення 
тимчасових майданчиків поінформовано 
дотичні центральні органи виконавчої вла-
ди та асоціації автомобільних перевізників.
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Рафтинг, закинутий «Космос»,  
живодери – що житомиряни обговорювали  
у соцмережах минулого тижня

Марія Кравчук

Рафтинг річкою Кам’янкою, 
закинутий кінотеатр «Космос» 
на Польовій, недопалок, який 
викинули на волосся молодій 
дівчині, та собака, якого недо-
бросовісні власники викинули 
з балкону.

Такі теми житомиряни обговорювали 
найактивніше у мережі Facebook протягом 
минулого тижня.

Рафтинг Кам’янкою
Незвичну для Житомира спортивну 

розвагу опанували відчайдухи-житоми-
ряни. Шалені зливи значно підвищили 
рівень води в річках. І поки вода не спа-
ла, спортсмени здійснили сплав річкою 
Кам'янкою, що пролягає історичними 
місцями Житомира.

Житомирян така новина потішила, у 
коментарях вони активно обговорювали 
такий екстрим по-житомирськи.

«Дитинство пройшло, можна сказати, 
на березі річки Тетерів. І в той час досить 
часто плавали туристи на байдарках. 
Були з усього Радянського Союзу. Ставали 
досить часто на ночівлю біля нашого бу-
динку, тож і знайомилися. Для нас, дітей, 
було цікаво», – ділиться Лідія Черняк.

 «Вау, хлопці молодці, цікаво було 
дивитися. Так, води цього року багато», 
– коментує Ksenia Bukhovska.

«А ми малими там на "камазовських" 
камерах, крадених, спускались, та й вода 
була добре вища в паводок. А я ще бачив 
на відео будинки "100" м від води, сла-
ва місцевим царькам», – написав Женя 
Гордієнко.

 «К ласс, я наклонялась от веток 
вместе с ребятами, сидя в кресле дома. 
Молодцы!» – написала під враженням 
Тетяна Мельник.

«Круто, клас!» – пише Алена Хар-
ченко.

«Эх! когда то на "тайменях" прохо-
дили этот маршрут», – згадує Сергій 
Шевчук.

Закинутий «Космос»
У соціальній мережі Facebook ширить-

ся відео закинутого кінотеатру «Космос» 
на Польовій, він вже довгий час закритий, 
а будівля повільно руйнується.

 «Космос» був збудований у 1988 році, 
а з 2006-го функціонування об’єкта при-
пинилося. Житомиряни з ностальгією 
згадують часи, коли в «Космосі» пока-
зували фільми, та просять міську владу 
відновити цю закинуту будівлю.

 «В начале 2000-х в нём первом был в 
городе звук Dolby-Surround. Смотрели в нём 
с этим звуком "Обитель зла" и "Звездные 
войны". Ох, эмоции были на высоте! Пе-
чальное зрелище сейчас», – прокоментував 
Max Stupak.

 «Проходимо щодня біля нього та за-
даємося питанням: "Невже це не ласий 
шматок, в такому районі?" Тут можливо 
зліпити все, чого тільки душа побажає, але, 
напевно, краще хай там тусять підлітки», 
– зазначила Вікуся Давидчук.

 «Думаю, пора вже відновлювати, щоб 
могли дивитися фільми та мультфіль-
ми жителі цього району. Треба зробити 
замовлення державі, щоб відновили нам 
кінотеатр», – пише Альона Горбачевська.

 «Ніхто не забутий, нiщо не покинуте. 
Неспляче око пильно спостерігає за всім, 
що погано лежить, сидить, стоїть. Просто 
потрібен час, щоб настав момент, – "верхи 
не можуть, низи не хочуть"», – поділився 
Валерій Залізко.

 «К большому сожалению, и всю Укра-
ину превратили в руину. Разрушили всё, 
что могли. Как в песне поётся – весь мир 
до основанья мы разрушим, а затем... 
А затем начали разворовывать и про-
давать Украину. Украины как страны 
уже нет, потому что нет власти и нет 
закона. Вместо этого есть бандитские 
кланы. Сейчас пока ещё есть террито-
рия Украина, а когда продадут землю, 
тогда от Украины ничего и не останется. 
Заробитчаны разбредутся по всему миру, 
и останутся только воспоминания», – на-
писав Виктор Копытько.

Недопалок у волоссі
Житомирянка Дар’я Шевченко поді-

лилась історією, яка сталась з нею осо-
бисто. Дар’я розмовляла по телефону біля 
магазину «Знання», коли відчула печіння 
на голові. Виявилось, мешканець цього 
будинку з балкону викинув недопалок 
прямо дівчині у волосся.

«Я просто собі спокійно розмовляла по 
телефону біля магазину до того моменту, 
поки не відчула, що мене неначе дуже сильно 
вжалила оса прямо в голову. Через декілька 
секунд виявилось, що це була зовсім не оса, 
а звичайний недопалок з цигарки, яку я зна-
йшла у своєму волоссі.

Не розумію, що тут такого важкого 
в тому, щоб  просто погасити цигарку і 
викинути її у смітник/попільничку. Так 
ні, легше ж просто викинути її на одну із 
найлюдніших центральних вулиць, щоб 
потім звичайний перехожий зовсім нена-
роком залишився з пропаленим волоссям», 
– поділилась дівчина.

Житомирян така новина надзвичайно 
обурила і надалі залишається однією з 
перших тем для обговорення. 

 «На Полевой выходила из магазина, и у 
ног приземлился подарок: в окно выкинули 
пачку из-под сигарет. Хорошо, что не кир-
пич, вообще людям тяжело в мусорку ки-
нуть», – пише Марина Чапська.

 «Похоже, что окурок летел с четвер-
того этажа. Это единственное открытое 
окно. У меня аналогичная история была 
два года назад. Потом место, куда попал 
окурок, облысело. Вот такие у нас люди 
живут, если можно назвать их людьми», 
– розповіла Валя Бойко.

 «Такого бидла є багато, на жаль. Одного 
разу йшла біля "Полісся", Київська, 21, і 
недопалок пролетів перед обличчям. У нас 
у дворі на машини з якогось поверху такі 
ж бовдури кидають недопалки», – пише 
Lesya Filonenko.

 «Когда-то у моих ног разбился пузырёк 
из-под медикаментов. Тоже очень многолюд-
ная улица», – поділилась своєю історією 
Вікторія Миколаївна.

 «У мене через недопалок, що прилетів 
зверху від сусідів, почало тліти підвіконня. 
Добре, що була вдома і своєчасно помітила, 
могла б бути пожежа.. А так лише чорна дірка 
на згадку про "гарних" людей», – написала 
Ольга Медвідь.

 «Такі унікуми є у кожному будинку і у 
нас теж. Якось недопалок попав у коляску 
знайомих і пропалив дірку. Добре, що не на 
дитину», – говорить Юлия Ельникова.

 «Саме з балкону цього дому на мене 
вилили воду в надувній кульці! Особливий 
будинок з чудовими мешканцями», – пише 
Ann Brodskaya.

 «У нас приватний будинок, а за парканом 
п’ятиповерхівка. Там є мешканці, які сміт-
тя викидають з вікна чи з балкону. До того 
ж регулярно. Чого ми тільки не знаходили, 
перекопуючи город…» – розповіла Hanna 
Makovska.

 «А є ще любителі палити і струшува-
ти попіл на випрані речі, що висять в сусідів 
знизу. В мене так не раз дірки були на речах, 
потім почала зверху прищіплювати клейон-
ку», – зауважила Тетяна Макарчук.

У Житомирі з вікна викинули 
собаку – тварина загинула

Подія сталася у Житомирі ввечері 2 
червня. За свідченнями очевидців, меш-
канці квартири у багатоповерхівці вики-
нули собаку з вікна балкона на третьому 
поверсі. Поліцейські розпочали кримі-
нальне провадження.

Собаку підібрали небайдужі громадяни 
та передали ветеринарам. Однак, попри 
їхні зусилля, собака загинула.

Законодавством за такий злочин перед-
бачено покарання у вигляді штрафу від 17 
до 51 тисячі гривень або арешт на строк 
до 6 місяців, або обмеження волі на строк 
до 3 років.

«Как так можно?! Это же живое существо, 
тут хомяк умирает, и на душе пусто, уже не 
говорю о собаке. Дома тоже есть собака, это 
мой второй ребенок, который хочет ласки, 
любви... Страшно просто, куда мы катимся», 
– прокоментувала Катерина Александровна.

«Цікаво, чи будуть покарані господарі? 
Чи, як завжди, "це ж собака"», – цікавиться 
Валентина Пташник.

«Знайти того, хто це зробив, і викинути 
слідом», – висловила свою позицію Анна 
Богданович.
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Як депутати міськради при продажу землі «Епіцентру» 
зменшили її вартість з 41 млн до 6 млн гривень

Руслан Мороз

Депутати Житомир-
ської міської ради вирі-
шили продати земельну 
ділянку під гіпермаркет 
«Епіцентр», зменшивши 
її вартість більш як у 
шість разів: з 41 млн до 6 
млн гривень.

Зараз у кількох судах одночас-
но йдуть судові розгляди справ 
стосовно порушення з боку гіпер-
маркета «Епіцентр» прав грома-
дян Житомира. І знову міська вла-
да відсторонюється від зобов’язань 
відстоювати права містян.

Нагадуємо, минулого року гі-
пермаркет «Епіцентр» відкрився 
під час загального локдауну без 
погоджуючих документів.

На початку 2020 року, після 
скандалу з відкриттям під час ка-
рантину гіпермаркету «Епіцентр» 
у Житомирі, було проведено екс-
пертну грошову оцінку земельної 
ділянки за адресою: м. Житомир, 
шосе Київське, 4/2. Так, згідно з 
витягом з технічної документації 
від 21.05.2020 року за № 28-6-0,15-
3491/183-20, земельна ділянка пло-
щею в 35017 кв. м була оцінена за 
базової вартості у 249,80 грн за 1 
кв. м – у 41 076 943,72 грн. 

Це сталося перед укладанням 
договору оренди землі між Жито-
мирською міською радою в особі 
міського голови Сергія Сухомлина 
та приватним акціонерним товари-
ством «Нова лінія» в особі Дмитра 
Байдюка, яке відбулося 24 червня 
2020 року. Договір, який укладено 
строком на п’ять років, передбачає 
внесення орендної плати в розмі-
рі 1 232 308 гривень 31 копійка в 
рік. Нормативну грошову оцінку 
земельних ділянок у договорі за-
значено в розмірі 41 076 943,72 грн 
станом на 21.05.2020 року.

На шістдесят восьмій сесії Жи-
томирської міської ради 18 червня 
2020 року громадкість міста змуси-
ла «Епіцентр» оплатити податки 
Житомиру в розмірі 9,5 млн грн 
за період незаконної роботи. До 
того представники громади міста 
неодноразово перекривали рух 
автотранспорту біля «Епіцентру».

У 2020 році на депутатській ко-
місії, куди був запрошений пред-
ставник «Епіцентру», в ході довгої 
розмови між ним, депутатами та 
мером було досягнуто позитивне 
рішення на користь міського бю-
джету. До того ж представникам 
міської влади було передано весь 
пакет документів щодо незаконної 
роботи «Епіцентру». Так, Держге-
окадастр встановив факт самовіль-
ного зайняття земельної ділянки 
та наклав штраф у розмірі більше 
500 тис. грн.

До розгляду цього питання 
на сесії міської ради керівництво 
«Епіцентр-К» не планувало спла-
чувати податки за рік будівництва 
та роботи. Як і не планувалося 
розслідувати та притягувати до 
відповідальності винних міською 
радою, депутатами, департамен-
том будівництва, Нацполіцією та 
іншими владними органами. 

16 червня 2020 року представ-
ники громадських організацій до-
моглися розгляду на сесії міськра-
ди питання відшкодування місту 
збитків незаконним будівництвом, 
роботою та несплатою податків 
«Епіцентром-К».

Тоді, після сесії міської ради 
у 2020 році, у соціальній мережі 
Facebook житомирський ад-
вокат Роман Гуртовенко так 
прокоментував ці події:

 
«Житомирська міська рада 

є розплідником беззаконня! На 
жаль, сьогодні я вкотре у цьому 
переконався. Сьогодні на черговій 
сесії розглядалося питання про 
затвердження проєкту землеу-
строю щодо виділення земельної 
ділянки «Епіцентру». Так, «Епі-
центр» викупив майно, адже він 
отримав і право на виділення зе-
мельної ділянки. З цим ніхто не 
сперечається. Але «Епіцентр» без 
будь-яких дозвільних документів 
вивіз землю та побудував торго-
вельний комплекс, порушуючи всі 
можливі закони. Цей комплекс є 
самочинно збудованим майном. 
Виділення землі відбувається не 

під придбане майно, а під само-
вільно збудоване. За такою логі-
кою кожен підприємець повинен 
мати право зайняти абсолютно 
будь-яку земельну ділянку та 
побудувати на ньому нерухоме 
майно, а потім ходити всюди і 
розповідати, що він всесильний 
із грошима та може вирішити 
будь-яке питання. Сьогодні на-
хабно, в порушення регламенту 
та закону, депутати протягнули 
відповідне рішення і надали «Епі-
центру» землю під незаконно збу-
доване майно. Причому перший 
раз рішення не було ухвалено, не 
вистачило одного голосу. Рішення 
прийнято з другої спроби при за-
стосуванні дуже хитрої процеду-
ри: навмисно не було проголосоване 
по одному пункту із земельних 
питань, потім міський голова 
оголошує перерву, після перерви 
оголошується, що випадково за-
були проголосувати по одному із 
пункту питання, і це є підставою 
для повернення до відповідного пи-
тання і повторного голосування. 
А при другій спробі уже необхід-
на кількість голосів набралася 
(перерва не пройшла даремно). В 
той час, коли регламент міської 
ради чітко забороняє прийняти 
рішення вдруге з одного ж і того 
питання!». 

Вже 11 вересня 2020 року було 
підписано додаткову угоду № 
181 до договору оренди землі по 
шосе Київському, 4/2 у м. Жито-
мирі № 87 від 24.06.2020 року, в 

якій зазначалося: «Відповідно до 
рішення 70 сесії Житомирської 
міської ради сьомого скликання 
від 30.07.2020 року № 1974, мторо-
ни погодилися змінити договір 
оренди земельної ділянки», а 
саме «орендна плата вноситься 
орендарем у грошовій формі, 
розмір якої становить 1 821 762,45 
гривень в рік».

Після «чарівного обряду» у 
міській раді, напевно, із застосу-
ванням бубнів, було проведено по-
вторну експертну грошову оцінку 
земельної ділянки ТОВ «Перша 
земельна агенція», м. Бердичів, 
вул. Генерала Луппова, 14, кв. 31. І 
вже 1 березня 2021 року отримано 
висновок про те, що земельна ді-
лянка, на якій розташований тор-
говельний комплекс «Епіцентр», 
тієї самої площі, а саме 3,5017 га, 
та за тією ж адресою: м. Житомир, 
шосе Київське, 4/2, коштує 6 713 
809,41 грн. Отже, за рік вартість 
однієї і тієї ж земельної ділянки 
зменшилася більш ніж у шість 
(!!!) разів. 

У поданому запиті до Жито-
мирського міського голови Сергія 
Сухомлина з проханням надати 
копії експертних оцінок, відпо-
відно до яких встановлювалися 
ціни для продажу, також зокрема 
зазначалося: «Влада Житомира 
продала ТОВ «Епіцентр-К» 3,5017 
га землі за адресою: шосе Київське, 
4/2. Рішення про продаж ділянки 
ухвалили на черговій сесії Жито-
мирської міської ради 25 березня 
2021 року. Вартість ділянки – 6 млн 

713 тис. 809 грн 41 коп, тобто 191,73 
грн. за 1 кв. метр. 

Відповідно до договору орен-
ди землі № 87 від 24.06.2020 року 
нормативно-грошова оцінка цієї 
ділянки 41 076 943,72 грн, відпо-
відно орендна плата 1 232 308,31 
грн у рік. Додатковою угодою № 
181 від 11.09.2020 року відповідно 
до рішення ЖМР від 30.07.2020 № 
1974 орендна плата за цю ділянку 
становить 1 821 762,45 грн». 

Отже, виникає питання про 
нераціональність продажу та за-
нижену ціну цієї ділянки. 

Ми звернулися із запитами 
до Житомирської міської ради 
та отримали витяги із звітів про 
експертну грошову оцінку земель-
них ділянок. Так, з отриманої ін-
формації ми маємо в середньому 
наступні цифри: вартість 1 кв. м 
земельної ділянки в районі вул. 
Трипільської – 294,11 грн, вартість 
1 кв. м земельної ділянки по вул. 
Вокзальній – 248,82 грн, вартість 
1 кв. м земельної ділянки по вул. 
Лятошинського – 843,50 грн, вар-
тість 1 кв. м земельної ділянки по 
вул. Домбровського – 385,09 грн, 
вартість 1 кв. м земельної ді-
лянки за адресою: м. Житомир, 
шосе Київське, 4/2, яку збира-
ються продати «Епіцентру», 
на момент продажу складає 
191,73 грн, що нижче навіть за 
базову вартість земель населе-
ного пункту, яка у Житомирі 
зазначена в 249,80 грн за 1 кв. м.

Ми звернулися за коментарем 
до житомирського адвоката Рома-
на Гуртовенка. Він зазначив: «Ор-
ган місцевого самоврядування має 
діяти в інтересах громади, тому я 
вважаю, що міська рада незаконно 
почала опускати ціну і виставила 
стартову ціну на аукціон, яка була 
менша, ніж при оренді. Це оче-
видні ознаки маніпуляції, тобто 
формально міська рада діє за за-
коном, дійсно є експертна оцінка 
земельної ділянки. Але звертаючи 
увагу на те, що ціна чомусь рапто-
во зменшилася, можна допустити, 
що це зроблено спеціально. Чим 
ще можна пояснити, що суб’єкт 
оціночної діяльності змінив свою 
думку щодо ціни на цю ділянку?

У цьому разі громада повинна 
звернутися до правоохоронних ор-
ганів, які мають порушити кримі-
нальну справу відносно ймовірної 
змови посадових осіб щодо надан-
ня експертної оцінки земельної 
ділянки з метою зменшення її 
вартості, і в межах цієї справи 
встановити справжню вартість цієї 
ділянки. А у разі підтвердження 
цього припущення притягнути 
винних до відповідальності».

Таким чином, історія з гіпер-
маркетом «Епіцентр» так і не 
дійшла свого кінця, тому нам, 
напевно, доведеться ще не раз і 
не два почути неприємні новини 
від епіцентру житомирського без-
владдя.

Висновок про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки

Додаткова угода No181 до Договору  
оренди землі по шосе Київському, 4/2
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Обережно: кліщі!
Щороку навесні із настан-

ням тепла і пробудженням 
рослин активізуються іксодові 
кліщі. Ці небезпечні для лю-
дей і тварин істоти найбільш 
активні у квітні – червні та 
серпні – жовтні.

Зустріти кліща можна не тільки в лісі, 
парку чи сквері, а й на будь-якому газоні. 
Найчастіше вони сидять у траві, на висоті 
20–60 см, і лише зрідка потрапляють на 
невисокі кущові рослини. Іксодові кліщі 
можуть переносити збудників небезпеч-
них захворювань людини і тварин, зокрема 
кліщового енцефаліту, бореліозу (хвороба 
Лайма), а також хвороби Міямото. Збудники 
потрапляють у наш організм під час при-
смоктування кліща. 

Як уберегтися від кліщів
• Подбайте про відповідне вбрання 

перед прогулянкою. Обирайте закрите 
взуття й одяг: найбільш безпечним буде 
одяг із довгими рукавами світлого кольору, 
бажано вдягнути штани й заправити їх у 
шкарпетки. 

• Покривайте голову головним убором 
– кепкою, панамкою, косинкою – і закрийте 
шию. 

• Перед прогулянкою для захисту ско-
ристайтеся репелентом – спеціальним за-
собом, найчастіше у вигляді аерозолю, що 
відлякує кліщів. 

• Дотримуйтеся інструкції з викорис-
тання засобу. Обов’язково зверніть увагу 
на тривалість його дії та не забувайте ви-
користовувати повторно, коли час дії мине.

•  На прогулянці тримайтеся ближче 
до центру стежки та не заходьте в траву 
обабіч: саме там кліщів найбільше.

• Звільніть місце для привалів від хмизу, 
гілок, сухої трави в радіусі 20–25 м. 

Увага: коли кліщ чіпляється до 
вашого одягу, то залишається не-
рухомим, аж доки ви припините 
активно рухатись, сядете чи ляжете. 
Саме тоді нападник починає шукати 
місце прикріплення до тіла – по-
вільно переміщується знизу вгору. 
Цей процес може тривати від 30 хв. 
до трьох і більше годин, ба навіть 
кілька днів.

• Оглядайте себе та своїх близьких що-
двігодини прогулянки. Відчути укус кліща 
майже неможливо: тварина виділяє анес-
тетичну речовину, що знеболює укус. По-

трібен ретельний огляд, оскільки вкусити 
може й так звана німфа – молодий, дуже 
маленький кліщ. 

• Одразу після повернення додому ще 
раз огляньте близьких, дітей і себе: най-
краще це зробити у білій ванні з добрим 
освітленням. 

• Ретельно обстежте своє тіло, особливо 
ділянки, покриті волоссям. 

• Удома виперіть і попрасуйте одяг. 
Найчастіше кліщі чіпляються до одягу 
людини, тому можуть присмоктуватись 
не лише під час перебування на природі, а 
і згодом, перекочувавши з одягу. Не варто 
залишати цей одяг біля ліжка чи спати в 
ньому. Просте витрушування не допоможе 
позбутися кліща.

• Перевірте речі, які принесли з про-
гулянки (підстилки, сумки тощо). 

• Якщо на природу брали домашнього 
улюбленця – його також слід оглянути на 
наявність кліщів.

Як проводити огляд 
• Почніть огляд знизу, від ступень, і посту-

пово піднімайтеся вгору: лінія шкарпеток; 
• підколінна впадина;
• нижня лінія трусів (пах),
•  верхня лінія трусів;
• нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія 

бюстгальтера;
• комір сорочки;
• лінія волосяного покриву на голові, вуха; 
• волосся та шкіра голови – промацайте 

їх руками. 

Важливо! Від ретельності огляду 
залежить ваше здоров’я. Такий про-
стий огляд має стати звичкою.

 Кліщ може триматися на тілі людини 
або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, 
що присмокталися, найчастіше помічають 
через 2-3 дні: на місці укусу з’являються 
припухлість, свербіж, почервоніння, а сам 
кліщ збільшується в розмірах.

Які захворювання можуть 
викликати укуси кліща

 Не всі кліщі переносять збудників не-
безпечних захворювань, однак їхні укуси 
можуть загрожувати людині близько 150 
недугами. Найбільш небезпечні з них: 

• кліщовий вірусний енцефаліт,
• хвороба Лайма,
• гранулоцитарний анаплазмоз,
• моноцитарний ерліхіоз, 
• Крим-Конго геморагічна гарячка,
• геморагічна гарячка з нирковим син-

дромом,
• туляремія. 
Першим проявом хвороби Лайма є 

почервоніння на місці присмоктування 
кліща, головний біль, ломота у всьому тілі 
і млявість. Якщо не провести лікування на 
ранній стадії, хвороба може призвести до 
ураження різних органів: шкіри, суглобів, 
м’язів, нервової й серцево-судинної системи 
і навіть до інвалідності. Ризик зараження 
залежить від тривалості присмоктування 
кліща: протягом доби вірогідність інфіку-
вання досить мала, а в кінці третьої доби 
наближається до 100 %.

Кліщовий вірусний енцефаліт почина-
ється з головного болю, гарячки, нудоти, 
блювоти, порушення сну. При цьому захво-
рюванні переважно уражається центральна 
нервова система, що може призвести до 
інвалідності, а в окремих випадках – до 

летальних наслідків. Вірус зберігається 
в організмі іксодового кліща, який може 
потрапити на ваше тіло із землі, кущів та 
високої трави. Заразитися можна не лише 
під час кровоссання кліща, але також якщо 
випадково його розчавити або розчесати 
місце укусу.

Що робити, якщо ви виявили  
на тілі кліща

• Одразу зверніться до лікаря. У травм-
пункті вам допоможуть витягнути кліща 
і проконсультують щодо подальших дій.

• Якщо поблизу немає лікаря, вида-
літь кліща самостійно. Для цього можна 
використовувати спеціальний пристрій 
для видалення кліщів, що продається у 
ветеринарних аптеках («кліщосмик»). Треба 
притиснути його до шкіри, підсунути під 
кліща, акуратно розхитати «кровопивцю» 
з боку в бік (адже хоботок надійно «заце-
ментовано» в ранці слиною тварини), а тоді 
повільно викрутити нападника (крутити 
можна у будь-який зручний для вас бік).

• Якщо пристрою немає, зробіть це 
пальцями, обгорнутими марлевою сер-
веткою або пінцетом чи петлею з нитки. 
Витягайте кліща поволі – без ривків! 

• Важливо видалити кліща разом із 
хоботком. Якщо ж він відірвався, видаліть 
рештки стерильною голкою. 

• Після видалення кліща ранку потріб-
но змастити антисептиком, а руки вимити 
з милом.

Що робити далі
Видаленого кліща необхідно помістити 

у флакон, пробірку, іншу чисту посудину, 
покласти туди ж маленький шматочок тра-
вини та щільно закрити кришку. За направ-
ленням лікаря-інфекціоніста в лабораторній 
мережі здійснюють дослідження кліщів на 
наявність збудників. 

Також протягом трьох тижнів спостері-
гайте за своїм станом: щоденно вимірюйте 
температуру тіла, а в разі її підвищення 
чи почервоніння на шкірі, яке продовжує 
збільшуватися, – негайно зверніться до 
лікаря.

Пам’ятайте алгоритм дій у разі 
укуса кліща 
• Не тиснути;
• Не виривати;
• Не заливати олією або спиртом; 
• Акуратно викрутити обертальними ру-

хами пінцетом або через марлю;
• Продезінфікувати місце укусу;
• Віднести кліщацц в лабораторію;
• Здати кров на антитіла;
• За потреби пройти імунотерапію.

Щороку близько 20 000 людей зверта-
ється з укусами кліщів до закладів охорони 
здоров’я. За даними Центру громадсько-
го здоров’я, у 2020 році зареєстрували 2 
745 випадків хвороби Лайма та 2 випадки 
кліщового енцефаліту. Зокрема, протягом 
двох місяців 2021 року (січень–лютий) уже 
зареєстрували 70 випадків захворювання 
на бореліоз (хворобу Лайма). Ці випадки 
пов’язані із рецидивами (повторне інфіку-
вання без зараження). Випадків кліщового 
вірусного енцефаліту за два місяці 2021 року 
не зафіксовано.

ЦГЗ МОЗ України
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Художник-карикатурист Василь Вознюк: 
«Пушкін теж був не ангел»

Руслан Мороз

Напередодні 222-го 
дня народження Олек-
сандра Пушкіна – 6 
червня – ми поспілкува-
лися з Василем Возню-
ком, відомим далеко за 
межами України жито-
мирським художником-
карикатуристом. 

Вознюк Василь Васильович 
– житомирський художник-ка-
рикатурист. Народився 3 липня 
1958 року в Узбекистані у родині 
військовослужбовця. Строкову 
службу проходив у прикордонних 
військах на західному кордоні. З 
1976 року проживає у м. Жито-
мирі. Почав малювати в Афганіс-
тані у 1986 році, перебуваючи в 
госпіталі після поранення. C 1988 
року працює художником у різних 
виданнях, ілюструє книги.

З 2000 року бере участь у 
міжнародних конкурсах. У 2001 
році отримав гран-прі в Парижі на 
українсько-французькому конкур-
сі політичної карикатури «Преса 
і влада». У 2002 році зайняв 3 
місце на Московському відкрито-
му фестивалі карикатури. 5 років 
поспіль перемагав на щорічно-
му конкурсі «Бізнес в Україні». У 
2003 році отримав пропозицію 
з Бельгії ілюструвати книгу про 
вагітність (благодійний проєкт під 
патронатом бельгійського короля 
Альберта II).

Ім’я житомирського художника 
потрапило у дві енциклопедії су-
часної карикатури. Василь Вознюк 
– єдиний художник-карикатурист 
в Україні, який малює королів-
ським сім'ям Європи. Виконав 
подарунковий портрет королеви 
Великої Британії Єлизавети II і 
отримав від неї лист подяки. Аме-
риканці попросили його зробити 
дублікат цього малюнка.

Напередодні дня народження 
одного з найавторитетніших літе-
ратурних діячів першої третини 
XIX століття ми поспілкувалися з 
Василем Вознюком стосовно його 
бачення особистості великого по-
ета.

Руслан Мороз: У зв'язку з 
тим, що 6 червня день народжен-
ня Олександра Пушкіна, відразу 
запитання: як вам спала на думку 
ідея проілюструвати Пушкіна у 
такому досить ризикованому ва-
ріанті – у вигляді карикатур?

Василь Вознюк: Тут всі 
стрілки переводяться на самого 
Пушкіна. Я в інтернеті знайшов 
статтю, здається, вона називала-
ся «Незвичайний Пушкін», в якій 
побачив далеко не літературного 
Пушкіна. Він і лаятися був мастак, 
і забіяка був відмінний, і сатирик, 
і інше й інше... Мені стало цікаво, 
а який би вигляд це мало, якби 
все це намалювати? Так історія 
самого Пушкіна і стала поштовхом 
цієї ідеї.

Пушкін дійсно був особистіс-
тю неординарною, проте часто 
поводився досить некоректно. 
Більшість дуелей, як і остання 
фатальна, спричинені саме його 
дивною поведінкою. Так, причому 
на рівному місці! Здається, у жит-
ті Пушкіна було близько 130 ви-
кликів на дуель. І часто причиною 
виклику були одно-два слова, які 
чомусь приводили поета в лють.

Руслан Мороз: Повернімося 
за часовою шкалою трохи назад. 
Як вам взагалі спала на думку ідея 
стати карикатуристом? Досить 
складний жанр!

Василь Вознюк: Мені хотіло-
ся не змальовувати щось, а самому 
реалізувати власні фантазії. Тому 
що я не любив перемальовувати, 
у школі у мене з малювання була 
четвірка. Учитель навіть пропо-
нував приходити до нього і бра-
ти уроки малювання. Але я вже 
зрозумів, що карикатура більш 
підходить мені до мого веселого 
характеру. Тут мій гумор можна 
було реалізувати і підставити своє 
бачення якихось ситуацій в полі-
тиці, в житті. Колись у дитинстві я 
бачив журнали типу «Радянський 
воїн», «Радянський екран», де на 
останніх сторінках були знамени-
ті карикатури на різні теми. І це 
створило якусь тягу до творчості. 
Мені захотілося також, щоб мої 
роботи публікувалися в журналах.

По-справжньому це вже 
сформувалося, як не дивно, в 
Афганістані. Першу свою роботу 
я відправив у таке видання, як «Лі-
тературна газета». У них на остан-
ній сторінці була така рубрика 
«Диваки». І ось я надіслав свою 
роботу, цілий місяць перебував в 
очікуванні і піднесеному настрої. 
А потім прийшов маленький лист 
на фірмовому бланку, в якому за-
значалося: «Ви маєте здібності 

малювати у цьому жанрі, проте 
ми поки що не можемо прийняти 
до публікації ваші роботи. У вас 
гумор трохи похмурий».

Руслан Мороз: А що це була 
за карикатура?

Василь Вознюк: Там була 
тема, пов'язана з комп'ютерами. І 
я намалював, як не дивно, пушкін-
ського скупого лицаря, який си-
дить у своїх підвалах при свічках, 
але замість монет в його скринях 
були калькулятори. На ті часи це 
була найбільш просунута електро-
нна продукція. І ось лицар зсипає 
ці калькулятори у свої скрині. Ви-
конання дійсно було похмуре.

Руслан Мороз: Є цілі жур-
нали, які повністю складаються 
з карикатур. Наприклад Charlie 
Hebdo. Зрозуміло, що там ще є 
текстові матеріали, але ілюстрації 
тільки в цьому жанрі. Там що ні 
випуск, то скандал. І підривали їх, 
і погрожували... Хтось колись за 
ваші карикатури намагався щось 
подібне пред'явити?

Василь Вознюк: Звичайно! 
Колись я після перебудови на-
малював в одній київській газеті 
шаржі на українських політиків. 
Там був шарж на експрезидента 
Леоніда Кравчука і співака EL 
Кравчука, де божевільні фанатки 
переплутали співака і політика. 
Обігравалися слова «екс» і «El». 
Я вранці прокидаюся, вмикаю 
телевізор, і на якомусь каналі 
йде програма, де у Леоніда Ма-
каровича беруть інтерв'ю. Я вже 
зібрався йти і вимкнути телевізор, 
як експрезидент каже: «Я хочу 
сказати деяким там авторам, що я 
не екс-Кравчук, я ще повернуся!».

А коли я працював уже у Саві-
ка Шустера, то найзнаменитішим 
був випадок, коли я намалював 
Наталію Вітренко. За сценарієм 
всі карикатури показувалися в 
кінці передачі, а Савік Шустер 
супроводжував показ коментаря-
ми. Я намалював її в позитивному 
ключі, але Савіку не встигли пе-

редати пояснення до малюнка. 
На малюнку була зображена 
Україна, прив'язана до стовпа з 
цінником. Це був протест проти 
продажу української землі. Я так 
все і пояснив. А Савік Шустер пе-
реплутав і каже: «Що у нас тут? 
Наталія Вітренко продає Украї-
ну!». Він ще не встиг закінчити 
фразу, як Вітренко підводиться, і 
в прямому ефірі понеслося: «Цей 
ваш художник!...» Я думав, що до 
кінця ефіру не доживу.

Мене вже запитували, чи не 
боїтеся ви, що з вами щось зро-
блять у помсту за карикатури. До-
велося відповісти, що порівняно з 
тим, що наші політики роблять з 
нами, це комариний писк.

Руслан Мороз: Я прочитав 
в інтернеті, що у 2003 році ви 
отримали пропозицію проілю-
струвати книгу про вагітність. У 
мене відразу виникло запитання: 
як може карикатурист проілю-
струвати книгу про вагітність?

Василь Вознюк: Ну я був там 
не єдиним художником-карикату-
ристом. Пояснюється це просто. 
Молодь не дуже любить читати, 
і для того, щоб книга вийшла не 
надто занудною, її випустили у 
вигляді своєрідних коміксів або 
картинок. Разом із запрошен-

ням прийшов перелік питань, 
які треба було проілюструвати. 
Приблизно було 30 різних тем. 
Наприклад, як стають вагітними, 
як протікає вагітність, пологи в 
нестандартних ситуаціях тощо. 
Мені довелося звертатися за до-
помогою до одного лікаря-гіне-
колога, щоб він мене просвітив 
у деяких питаннях.

До речі, щодо газет з ілюстра-
ціями з карикатур. Коли у 2002 
році у Парижі проходила моя 
виставка, то прийшли з однієї 
французької газети, назва якої 
перекладається як «Качка без 
ланцюгів». По-нашому це зву-
чало б як «Відморожена качка». 
У них з урахуванням великого 
формату і серйозних політич-
них і аналітичних текстів не 
було жодної фотографії, тільки 
карикатури.

Руслан Мороз: Класичне 
питання, яке ставиться всім: які 
плани на майбутнє?

Василь Вознюк: Мої плани 
від мене не залежать. Зараз пра-
цюю на замовлення. Доводиться 
виконувати і парадні портрети 
півтора на два метри, і ілюструва-
ти поетичні збірки наших жито-
мирських поетів і письменників. 
Але все це робити мені цікаво. 
Також однією з основних залиша-
ється афганська тема. У лютому 
цього року відкрилася у Празі 
моя виставка, присвячена Афга-
ністану. Як не дивно, виявляється, 
у Празі є співдружність Кундуз-
ського 149-го мотострілецького 
полку. Вони попросили проілю-
струвати книгу. Також афганці 
влаштували мотопробіг Прага 
– Душанбе і на кожній зупинці 
проводили виставку моїх малюн-
ків. Четвертий рік я співпрацюю з 
єрусалимським журналом «Бесе-
дер» («Беседер?» – скорочена роз-
мовна форма фрази на івриті «hа-
коль беседер» – «все в порядку», 
зі знаком питання в кінці – авт.), 
який виходить в електронному 
вигляді. Головний редактор Марк 
Галесник. Тож великі роботи вже 
четвертий рік у мене саме у цьому 
журналі.
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Візьміть у добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 7 червня

Два котики шукають 
родини

«Два маленьких щастя шука-
ють свої люблячі родини. Хлопчик 
і дівчинка, 1,5-2 міс., оброблені, 
лоткові, грайливі мазуни», – за-
значають у дописі. 

Звертайтеся за телефоном: 
0964488714, Валентина. 

Потрібні люблячі 
господарі для маленької 

собачки
«Маленька собачка шукає сім'ю, 

привчена до вигулу, любить спати 
в ліжку! Стерилізована! Вага всього 
5,5 кг», – пишуть в оголошенні. 

Інформація за телефоном: 
0969651169.

Допоможіть 
прилаштувати двох 

щенят!
«Вчора викинули двох цуце-

нят, хлопчики дуже гарні, будуть 
гарними охоронцями. Відаються 
не на цеп», – зазначають у пості. 

Звертайтеся за телефоном: 
0990050658.

Шукаємо дім і добрі 
руки!

«Цуценя, дівчинка, віком 
близько 3 місяців, дуже потріб-
ні люблячі господарі. Можлива 
доставка по області», – вказано у 
публікації. 

Звертайтеся за телефоном: 
0971770158, Інна. 

Кицюлям потрібна сім`я
«Пам'ятаєте кицюль, яких баб-

ка несла в пакеті, щоб викинути 
на базарі? Ось вони, красуні, шу-
каємо їм сім'ї. 2.5 міс, з першою 
вакциною, знають лоток, гарнющі. 
Віддаються тільки за умови стери-
лізації», – інформують у дописі. 

Звертайтеся за тел.: 0684016507. 

Анна Сергієнко
Публікуємо 5 актуальних оголошень з посиланням на сторінку волон-

терів «Animal.help Zt – Допомога тваринам м. Житомир», завдяки яким ви 
зможете знайти чотирилапого домашнього улюбленця.  
Не купуйте – візьміть з рук!

Антикварні, непотрібні та майже даром:  
які речі продають житомиряни в інтернеті

Марія Кравчук

Часто жито-
миряни не поспі-
шають позбутися 
старих речей, вва-
жаючи все старо-
винне – мотлохом. 
Вигідніше ж прода-
ти та отримати ви-
году з непотрібної 
речі, з іншого боку 
– для когось ця річ 
може виявитися 
корисною.

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.

• Музейні експонати
З фото спочатку може 

здатись, що хтось просто 

продає морські камені або 
щебінь поштучно, але ні, 
це первісні знаряддя праці.

В часи пандемії, коли 
житомиряни не мали змогу 
повноцінно подорожувати, 
розпочалось активне ви-
вчення місцевих територій. 
Все популярнішим є походи 
за скарбами із металошу-
качем. Можливість знайти 
щось по-справжньому 
цінне – мізерна, а отрима-
ти задоволення і нагуляти 
декілька десятків кілометрів 
– реальна.

У цьому оголошенні ав-
тор Павло пише, що на фото 
– знаряддя праці первісних 
людей, виготовлені з крем-
нію. На основі чого були 

зроблені такі висновки, чому 
експонати не перебувають 
у музеї, де він їх викопав та 
чому Павло продає їх по 80 
грн за штуку – питання, які 
залишаться без відповіді.

• Ліжечко для 
неслухняних

Це дитяче ліжко має 
вигляд, ніби воно викорис-
товувалось для покарання 
неслухняних дітей. Ніч у 
такому можна прирівняти 
до стояння на гречці або в 
кутку. Порівнюючи сучас-
ні дитячі ліжечка і ось цю 
ковану металеву огорожу, 
розумієш, чому 90-ті були 
суворими.

Автор оголошення Ва-
дим має намір віддати лі-
жечко за 111 грн і не проти 
поторгуватись. Думаю, в 
кінці торгу Вадим сам вам 
доплатить, аби ви тільки 
забрали ліжечко собі.

• Набір провідника 
Укрзалізниці

Автор оголошення Ген-
надій продає цілий анти-
кварний набір, що склада-
ється з двох підстаканників 
(один – мідний, другий 
– алюміневий), підноса, цу-
корниці та алюмінієвого ста-
кана під свічку. Просто мрія 
провідника потяга. Ціна за 
весь набір вказана 280 грн.

• Механічний годинник
Годинник антикварний, 

виготовлений у Львові. Ав-
тор оголошення пише, що 
годинник навіть, на диво, 
працює. Особливістю (мі-
нусом) цього годинника 
є те, що він заводиться 
ключем, і такого заводу 
вистачає на 2 тижні. Отже, 
попрацює до двох тижнів, 
а потім наново доведеться 
заводити. Цей годинник 
підійде, якщо ви ніколи 
нікуди не поспішаєте та 
не запізнюєтесь, на пенсії, 
коротко кажучи.

Автор оголошенн я 
Олександр хоче отримати 
за годинник 350 грн.
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У Коростишівській ЦРЛ ім. Д. I. Потєхіна 
відкрили друге приймальне відділення

Руслан Мороз

У коростишівській лі-
карні 7 червня 2021 року 
запрацювало відремон-
товане приймальне 
відділення – ремонтні 
роботи тривали з верес-
ня минулого року, на 
них витратили 11 міль-
йонів гривень.

За словами головного лікаря 
коростишівської лікарні Олексан-
дра Веселовського, ремонт при-
ймального відділення профінан-
сували з державного та місцевого 
бюджетів.

«Якщо в нас раніше приймальне 
відділення було розміщене на площі 
136 квадратних метрів, то зараз 
780 квадратів, – каже Олександр 
Веселовський. – Це діагностичне 
відділення зі своїм рентгеном, 
комп’ютерним томографом, УЗД-
апаратом та ургентною лабора-
торією. Майже вісім мільйонів на 
ремонт перераховано із державного 
бюджету і три мільйони – з місце-
вого бюджету».

Медичні працівники розпо-
відають, що раніше приймальне 
відділення було старе і потребува-
ло якісного ремонту для якісного 
надання медичних послуг. У від-
діленні можна було зробити тіль-
ки кардіограму і провести малі 
операції. Зараз у приймальному 
відділенні є чотири виходи і входи, 
окремі для кожної групи пацієн-

тів. Ремонтні роботи у відділенні 
тривали з вересня 2020 року до 
червня 2021 року. 

Голова Житомирської обласної 
державної адміністрації Віталій 
Бунечко на власній сторінці у со-
ціальній мережі «Фейсбук» на-
писав: «Відкрили друге приймальне 
відділення, реконструйоване та об-
ладнане за сучасними стандартами 
й реалізоване у межах програми 
Президента "Велике будівництво". 
Цього разу у Коростишівській цен-
тральній районній лікарні ім. Д. 
І. Потєхіна. Це один із опорних 
медзакладів Житомирщини, який 
обслуговує більш ніж 90 тисяч на-
селення Житомирського району та 
прилеглих громад. 

Реконструкція відділення екс-
треної меддопомоги тривала май-
же пів року. Підрядники повністю 
осучаснили старі приміщення, які 
капітально не ремонтували ще з 
радянських часів. Нині потрапи-

ти у приймальне відділення мож-
на через 4 входи. Два головні входи 
розташовані поряд із побудованим 
двостороннім пандусом. До послуг 
пацієнтів, що звертаються само-
стійно, одразу на вході розташована 
реєстратура. Поруч – оглядовий 
кабінет, пункт забору аналізів і 
процедурна».

Загальна кошторисна вартість 
проєкту становить понад 11 міль-
йонів гривень. Фінансування робіт 
відбулося за кошти державного 
бюджету та співфінансування з 
місцевих бюджетів. Залучені були 
й власні кошти медичного закладу. 
Оновлене відділення та нове об-
ладнання дадуть можливість здій-
снювати оперативну діагностику 
та, не втрачаючи дорогоцінний 

час, надавати невідкладну допо-
могу для порятунку пацієнта. 
Так, за кошти державного бю-
джету закуплено усю необхідну 
медичну техніку в сумі майже 
20 мільйонів гривень. І саме в та-
кому приймальному відділенні 
невідкладної допомоги хворий 
буде мати можливість отримати 
всебічне обстеження та діагноз. 
Раніше на це людина витрачала 
декілька годин. Зараз за новими 
стандартами все обстеження має 
займати до 30 хвилин. Отже, у від-
діленні створені усі умови, щоб 
на одній локації пацієнт отримав 
комплексну послугу, а медикам 
не доводилося везти людину з од-
ного кінця лікарні в інший для 
обстеження.

Відроджена спадщина, або Лемківський медяник родини Теплих
Руслан Мороз

В Домі української культури 
в Житомирі 8 червня 2021 року 
відбулася презентація книжки 
«Лемківський медяник» жито-
мирських митців Валентини 
та Ярослава Теплих.

Нова книжка – науково-етнографічне 
дослідження спадщини народу, зумовлене 
відродженням національно-культурних 
процесів. Історичні події в середині XX ст. 
завдали непоправної нищівної шкоди само-
бутній культурі лемків-русинів і поставили 
під загрозу існування і подальший розвиток 
унікального субетносу, цілої етнографічної 
групи українського народу. Насильниць-
ке виселення, депортація 1944-1946 рр. на 
терени УРСР і акція «Вісла» стали етніч-
ною чисткою на споконвічних українських 
історико-етнічних землях Лемківщини, 

Надсяння, Холмщини та Підляшшя. Таке 
ж, але вже внутрішнє польське, насиль-
не переселення іншої частини лемків на 
німецькі землі (пол. Ziemie Odzyskane) в 
Польщі призвело до того, що фольклорна 
традиція там завмерла майже цілком. Їх 
депортація на українські терени, зрештою, 
також сприяла не тільки адаптації до місце-
вих традицій, а, як не сумно констатувати, 
і частковій асиміляції.

Приступаючи до наукового опрацю-
вання досліджуваної теми, автор книги 
Ярослав Теплий зазначає, що ні в україн-
ській, ні в зарубіжній історіографії немає 
окремого дослідження, яке безпосередньо 
стосувалося б цієї теми – лемківського ме-
дяника (пряника). Пропонована праця 
базується на таких джерелах: польовий 
матеріал (власний досвід, спогади лем-
ків-русинів та етнічних українців, пере-
селених з автохтонних земель, або їхніх 
дітей чи внуків); вітчизняна та зарубіжна 
періодика, починаючи з 1876 р.; сучасні 
вітчизняні й зарубіжні книжкові видання. 
Важливим етапом цієї копіткої роботи 
були нагромадження і фіксація матеріалу, 
як практичного, так і теоретичного. Така 
праця є надзвичайно цінною, оскільки 
фіксує зниклі народні традиції як певного 
регіону, так і конкретного часового відрізку.

Для Валентини та Ярослава Теплих од-
ним із таких об’єктів нематеріальної куль-
турної спадщини є лемківський медяник 
(пряник), етногастрономічний виріб, який 
випікали як обрядове печиво в місцевостях 

Лемківщини в ХVI-ХХ ст. Чомусь пряник 
багато хто вважає більше російським 
смаколиком, ніж українським. Але це 
зовсім не так, адже в усіх регіонах на-
шої країни з давнини випікали чудові 
пряничні вироби, але частіше називали 
їх по-іншому – медяники, медівники, 
медовики, або маківники. Така назва 
походила від складу тіста, до якого наші 
пращури клали багато меду – в пропорції 
1:1 із борошном. Цей стародавній рецепт 
дозволяв зробити тісто таким, щоб, накла-
даючи його на дерев’яні форми з узорами, 
на ньому відбивалися всі деталі малюнка.

Книга надає можливість небайдужим до 
кулінарії ознайомитися з характеристиками 
прянощів, що використовуються саме при 
випіканні лемківського медяника, а також 
з кулінарними приписами (рецептами) 
пряничних виробів зі всього світу. Книга 
представляє інтерес для всіх читачів, які 
цікавляться минулим та сучасним нашої 
Батьківщини, для істинних патріотів Лем-
ківщини, котрим не байдуже її минуле, 
сьогодення і майбутнє.
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Сир у панталонах, або Продовження 
житомирських міських легенд та 
переказів про містичне

Руслан Мороз, Ігор 
Гарбуза 

Житомир має власну 
антологію міфів та ка-
зок, але більшу частину 
цієї спадщини ми май-
же взагалі не знаємо. 

Ми вже зазначали прикрий 
факт: якщо збирати казки та пере-
кази Житомира та його околиць, 
виявиться, що величезна частина 
житомирського епосу навіть не 
записана, а передається тільки у 
вигляді чуток і пліток. 

Згадуючи про те, що 6 червня 
відзначається День журналіста 
України, ми вирішили приділити 
увагу саме тим незвичайним поді-
ям, які поширювалися містом за 
допомогою такого народного ЗМІ, 
як «ОБС» – «одна бабця сказала». 
Ми згадаємо найдивовижніші 
випадки.

Гастрономічна історія, або Сир 
у панталонах

Сталася ця історія у ті далекі 
часи, коли на Житньому ринку 
торгували колгоспи і селяни. Як 
і сьогодні, любили житомиряни 
купувати домашнє молочко, сирок, 
сметанку й іншу їжу у селян, бажа-
но у перевіреної жіночки. Житоми-
ряни говорили, що магазинний сир 
схожий на гуму, а домашній ніж-
ний, жирний, приємний на смак 
і, зрозуміло, корисніший. Тоді, за 
радянських часів, так багато хто 
думав. Цікаво, що б вони сьогодні 
сказали про нашу їжу.

Одна житомирянка «ніжного» 
виховання, можна сказати, особа 
дуже інтелігентна, оскільки пра-
цювала за столом і всяку потрібну 
паперову роботу робила, стала 
купувати в однієї і тієї ж селян-
ки сир. І треба сказати, що була 
вона цим домашнім сиром дуже 
задоволена. Одного разу чи то вона 
не з тієї ноги стала, чи то з глузду 
з'їхала, але запідозрила свою по-
стачальницю сільських продуктів 
в обмані. Сир здався якимось кис-
лим, простроченим, з гірчинкою. 
Поважна жінка схопила продукт 
селянської праці і швидше побігла 
на Житній ринок, щоб шахрайку 
прилюдно вивести на чисту воду. 

«Ах ти шахрайка!» – закричала 
жіночка інтелігентного вигляду 
і кинула сир у кошик очманілій 
селянці. Вона детально розповіла, 
чим сир її поганий, що в ньому 
навіть якесь сміття є, і зажадала 
повернути свої гроші. Буквально 
за секунду зібралося чимало лю-

дей. Селянка повернула їй гроші, 
але стерпіти прилюдної ганьби не 
змогла. Вона на весь базар стала 
кричати, докладно пояснюючи 
весь технологічний процес при-
готування сиру. Що вона чистенька 
і охайна, і вже тому не могло сміття 
потрапити в її сир: «Ви ж завжди 
у мене його купували і були за-
доволені! А якщо мій сир був по-
ганий, то і не ходили б до мене. 
Ви, товаришу покупець, якийсь 
наклеп на мене зводите або не в 
дусі сьогодні!».

Інтелігентна житомирянка, 
примруживши очі і заклавши руки 
в боки, з недовірою слухала свою, 
як вона вважала, кривдницю. Се-
лянка, побачивши, що її слова для 
громадянки Житомира звучать не-
переконливо, навела останній і, як 
вона вважала, абсолютно перекон-
ливий аргумент на користь її праці 
та якості товару. Повертаючись по 
колу і дивлячись на роззяв, вона 
буквально прокричала: «Я цей сир 
проціджую з вечора, щоб він не 
був кислим. Беру його в чистенькі 
панталони, нижні їхні частини гар-
ненько пов'язую, ретельно набиваю 
сиром і в льох вішаю з вечора, щоб 
вся сироватка зійшла!».

Тут її урочисту промову пе-
рервав несамовитий крик інтелі-
гентної житомирянки і нестримна 

блювота. Здивована селянка тільки 
сплеснула руками і прокричала: 
«Треба ж як правда на неї подіяла, 
а ще верещала, що я шахрайка! Ось 
цими руками, – тут вона присутнім 
показала свої мозолясті руки, – а 
не обманом все життя заробляла 
і буду заробляти, а обманом не за-
ймалася і не буду займатися». Вона 
склала свій товар в короб, закинула 
його на спину і пішла з базару.

Скільки психів було у Житомирі 
до революції, або Вбивство на 
бульварі

До революції, на самому по-
чатку ХХ століття, Житомир інколи 
міг здивувати і столицю. Так в од-
ній із житомирських провінційних 
газет було надруковано оголошен-
ня наступного змісту: «Мною ви-
найдено пристрій, який повністю 
захищає від куль. Бажаючим пере-
конатися у працездатності цього 
винаходу прошу прийти в такий-то 
час такого-то числа на бульвар, за-
хопивши з собою будь-яку зброю».

Незважаючи на абсурдність 
оголошення, у зазначеному місці, 
на теперішньому Старому бульварі 
у Житомирі, у зазначений час зі-
бралася досить велика кількість 
публіки, яка жадала особисто по-
дивитися на винахід. Раптово на 

бульвар вилетів на коні чоловік, 
повністю обвішаний маленькими 
дзеркальцями. На заклик вершни-
ка стріляти в нього було випущено 
безліч куль з різного виду зброї, 
яку житомирська шановна публіка 
принесла з собою. Зрозуміло, не-
щасний був застрелений на міс-
ці. З'ясувалося, що він психічно 
хворий і просто був схиблений на 
своєму таємничому винаході, який 
виявився простими дзеркалами. 
Питання, яке потім обговорюва-
лось серед містян, було досить ба-
нальним: хто ж був більш психічно 
нездоровий – вершник, обвішаний 
дзеркальцями, або публіка, яка в 
нього стріляла?

Агенти кохання, або 
Житомирська підпільна любов 

Наступна історія про кохання 
трапилася вже значно пізніше 
вищезгаданих подій. Десь вже за 
часи правління Леоніда Брежнє-
ва. З теперішньої молоді мало хто 
знає, що ще років тридцять тому у 
житомирських школярів був свій 
таємний шифр для листування. 
Зараз подібні речі замінюють різні 
групи в соціальних мережах, а тоді 
про інтернет взагалі ніхто не знав. 
За допомогою власного коду діти 
листувалися, призначали місця та 
час для своїх ігор.

І ось одного разу у Житомирі 
зустрілися колишні однокласни-
ки, такі собі шкільні Ромео і Джу-
льєтта. Пройшло досить багато 
часу із дня останнього дзвоника, в 
кожного з них була вже своя сім’я, 
але колишнє шкільне кохання 
спалахнуло з новою силою. Роз-
лучення в ті часи було справою 
неможливою, особливо для чле-
нів партії. А оскільки чоловік був 
не тільки комуністом, а й займав 
якусь там посаду, розлучитися 
для нього було щось на кшталт 
самогубства. Але не в змозі більше 
стримувати себе коханці, немов у 
шкільні роки, почали зустрічати-
ся. Щоб не нашкодити власним 
сім’ям, повідомлення про наступні 
зустрічі залишали в певному місці 
на стінах будинків. Звісно, повідо-
млення було зашифроване тим са-
мим шкільним шифром. Все було 
досить зручно та безпечно. Ніхто з 
«половинок» навіть не здогадувався 
про подвійне життя свого коханого 
чи коханої. 

Прогулятися по бульвару у ті 
часи називали на сленгу «пошур-
шати листям». Безліч закоханих 
пар гуляли Старим бульваром, де 
величезні клени скидали восени 
своє листя і створювали неймовір-
но романтичний настрій. Любов 
спалахувала з величезною силою, 
і вже ніщо не могло її погасити.

Але чим більше спалахувала 
любов у житомирських Ромео і 
Джульєтти, тим більше розгорявся 
справжній шпигунський скандал 
у місцевому КДБ.

Агенти КДБ виявили, що у 
місті в різних місцях і в різний 
час з'являються написи, зроблені 
невідомим шифром. Криптографи 
кілька діб без сну намагалися роз-
шифрувати зазначені написи, зро-
блені, поза сумнівом, ворожими 
шпигунами, які таємно проникли 
через кордон прямо у Житомир.

До кожного напису було вста-
новлено спостереження, фотогра-
фувалися всі, хто звертав на них 
увагу або просто подивився в бік 
напису. Однак все було без пуття. 
Поява написів також не піддава-
лася логіці. Співробітникам КДБ 
довелося добряче попотіти, щоб 
виявити невдах-коханців. За ними 
було встановлено негласне спосте-
реження, прослуховування. Дані 
були внесені у спеціальну картотеку. 
Навіть у їхнє оточення намагалися 
впровадити під благовидним при-
водом спеціальних агентів.

Тільки після копіткої роботи на 
одній із незліченних нарад співро-
бітники спецорганів дійшли висно-
вку, що спостерігали весь цей час 
не за шпигунами, а за звичайними 
коханцями, які нахабно порушува-
ли моральний кодекс будівельника 
комунізму просто під носом КДБ 
і компартії.

Начальник контррозвідки осо-
бисто викликав закоханого кому-
ніста до себе на килим, де провів 
виховну роботу, пояснивши, що 
негоже комуністу порушувати мо-
раль соціалістичного суспільства. 
А оскільки криптографи КДБ не 
змогли розшифрувати послання, 
то попросив показати ключ до 
шифру. На подив фахівців, вони 
побачили досить примітивний 
шифр і схопилися за голову. Вони 
вважали його надзвичайно склад-
ним і думали, що ці написи нале-
жать таємним агентам зарубіжних 
спецслужб, тільки тому не змогли 
його розшифрувати. Це зайвий раз 
доводить, що упередження – по-
гана риса для розвідника.

Невідомо, чим закінчилася 
любовна інтрига для заблукав-
ших членів соціалістичного сус-
пільства. Але думаємо, що нічим. 
Навряд чи тоді хтось наважився 
розкрити провал потужної про-
пагандистської машини і безсилля 
спецслужб.

Напевно, нам варто на цьому 
трохи зупинитися, тому що на-
ступного разу на нас чекають іс-
торії часів війни та окупації Жито-
мира. А вони не менш захоплюючі 
й інтригуючі. 
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Як і де працюватимуть центри масової 
вакцинації проти COVID-19? 

В останні вихідні 
травня у Києві, Львові 
та Одесі відкрилися ма-
сові центри вакцинації 
проти COVID-19. По-
дібно до закордонних 
колег українські медики 
працювали на стадіонах 
та в експоцентрі.

 Щепитися могли люди, які 
записалися на вакцинацію через 
«Дію» або контакт-центр Мініс-
терства охорони здоров’я. Де-
тальніше про це дізнався Центр 
громадського моніторингу та 
контролю.

Переймаючи світовий досвід
У Європі та США вакцина-

ція проти COVID-19 уже давно 
вийшла за межі суто медичних 
закладів. Люди отримують ще-
плення на стадіонах, у парках 
розваг, виставкових центрах, хра-
мах, музеях та інших публічних 
місцях. Так, в американському 
штаті Каліфорнія розгорнули 
гігантський центр вакцинації 
прямо на арені бейсбольної ко-
манди Доджерс, ще один – на 
паркувальному майданчику Діс-
нейленду. У Нью-Йорку брига-
ди з вакцинації розмістилися у 
природничому музеї, у Монреалі 
– на Олімпійському стадіоні,  у 
Лондоні – у Вестмінстерському 
абатстві. А французькі Канни 
організували масову вакцинацію 
у палаці фестивалів та конфе-
ренцій. 

Україна також приєдналася 
до світової тенденції. Згідно з ін-

формацією МОЗ, перші центри 
масової вакцинації запрацювали 
у виставковому центрі у Києві та 
на стадіонах у Львові та Одесі. За 
перші два дні роботи вони всти-

гли щепити майже 5 тисяч осіб. 
Зокрема, 3467 щеплень зробили 
у Києві, 1041 – у Львові і 377 – в 
Одесі. Загалом у трьох містах 
працювала 21 медична бригада.

Вакцинація після 
телефонного дзвінка 

Відповідно до оприлюдненої 
інформації, у центрах масової 
вакцинації зможуть щепити-
ся ті, хто записався до листа 
очікування через додаток чи 
портал «Дія», а також через 
контакт-центр МОЗ. У міністер-
стві наголошують, що людей на 
вакцинацію запрошуватимуть, 
тож приходити потрібно після 
телефонного дзвінка. Поки що 
пріоритет матимуть люди стар-
ше 60 років.

Щоб вакцинуватися, необ-
хідно взяти з собою паспорт, 
ідентифікаційний код, а також 
мобільний телефон для під-
твердження запису на вакци-
націю у додатку «Дія». Декла-
рація із сімейним лікарем не є 
обов’язковою. Однак якщо вона 
підписана, то можна взяти ко-
пію з собою.

Як зазначають експерти, пе-
ревага центрів масової вакцина-
ції над кабінетами щеплення у 
тому, що тут можна організувати 
безпечну відстань між людьми. 
Тут є окремі місця для внесення 
даних, проведення щеплення 
та очікування після нього. По-
токи людей чітко розведені. Тож 
вакцинація відбувається з до-
триманням усіх санітарних та 
протиепідемічних вимог.

Вар т о з ау в а ж и т и ,  що 
обирати вакцину в масових 
центрах щеплення не можна. 
Вакцинацію проводитимуть 
тим препаратом, який буде 
наявний в Україні.

За ініціативи місцевої влади 
Урядовці стверджують, що 

масові центри вакцинації можуть 
з’явитися у будь-якому місті, де в 
листі очікування на вакцинацію 
записано понад 20 тисяч людей. 
Ініціатором створення таких цен-
трів є винятково місцева влада. 

«Відкриття центрів масової 
вакцинації за алгоритмом, роз-
робленим міністерством, – це 
передусім відповідальність місь-
ких голів та органів місцевого 
самоврядування», – наголосив 
міністр охорони здоров’я Віктор 
Ляшко.

Відомо, що масові центри вак-
цинації працюватимуть далі в 
Одесі (ТЦ «Мегадом», ТЦ «Fontan 
Sky», ЗОШ № 15), Києві (Між-
народний виставковий центр) та 
Львові (стадіон «Арена Львів»). 
Крім того, відповідно до інфор-
мації МОЗ станом на 6 червня, 
центри масової вакцинації проти 
COVID-19 з’являться у Тернополі 
(Центр дозвілля та молодіжних 
ініціатив ім. Довженка), Полта-
ві (Національний юридичний 
університет ім. Ярослава Му-
дрого), Кременчуку (ліцей № 11 
«Гарант»), Лубнах (кінотеатр «Ки-
ївська Русь»), Миргороді (будинок 
культури), Горішніх Плавнях (гір-
ничо-збагачувальний комбінат) 
та Рівному (обласний клінічний 
лікувально-діагностичний центр 
ім. В. Поліщука). 

Власне, кожна область має 
об’єкти, де можна організувати 
масову вакцинацію жителів. За 
наявності великої кількості вак-
цини масові центри допоможуть 
швидко щепити українців і по-
долати розповсюдження коро-
навірусу. 

• Мінекономіки підвищило середню ціну на бензин, протягом червня вартість бензину 
не повинна перевищувати 29,92 грн за літр.

• У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
• У РНБО заявили, що захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції 
спецслужб РФ.

• У Раді мають намір відібрати в українських журналістів $ 130 млн доходів. Це може 
стати початком кінця незалежних медіа в Україні.

• Україна входить до трійки лідерів – постачальників дитячої порнографії у світі.
• Зеленський хоче залучити до управління українською ГТС партнерів з Європи та 
США.

• Рада заборонила пластикові пакети в Україні. Закон пропонує запровадити меха-
нізми стимулювання розвитку виробництва біорозчинних пластикових пакетів, а 
також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері поширення пакетів.

• Єврокомісія дозволила прищеплювати вакциною Pfizer дітей від 12 років.
• КБ «Південне» виведе на орбіту супутник «Січ-2-30» з пускового майданчика Ілона 
Маска.

• Сергія Стерненка визнали винним за двома статтями і засудили до одного року 
умовного терміну.

• У Росії заявили про зняття «водної блокади» Криму, російські військові стверджу-
ють, що в цьому допоміг тимчасовий водопровід.

• НКРЕКП збирається ввести обмеження на ринку електроенергії, рішення регулятора 
буде спрямоване на недопущення маніпуляцій з продажем обсягів електричної 
енергії.

• У червні Україна отримає з Білорусі вп'ятеро менше місячної норми бензину.

Коротко про головне
На Житомирщині за тиждень  
298 нових випадків COVID-19

З 2 по 8 червня в Україні 
було зафіксовано 12 023 нових 
випадки COVID-19. Зокрема на 
Житомирщині 298.

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

2 червня показник захворівших на 
COVID-19 становив 49 осіб. 3 червня цифра 
була більшою – 79 людей, наступного дня 
було виявлено 49 захворівших на COVID-19. 
5 червня кількість захворівших сягнула 39 
випадків, а 6 червня хворих було 42 ооби. 7 
черня виявили 29 випадків, 8 червня цифра 
спала до 11 осіб.

Зараз на Житомирщині  зареє- 
стровано 1762 ле та л ьн і ви па д к и  
від COVID-19.

Пам’ятайте, що послаблення карантину 
– не його скасування! За порушення норм, 
спрямованих на запобігання поширенню 
COVID-19, встановлено адміністративну та 
посилено кримінальну відповідальність! 

Аби уникнути захворювання 
на коронавірусну інфекцію, 
обов’язково вживайте профі-
лактичних заходів та дотримуй-
теся основних правил: 
– ретельно мийте та дезінфі-
куйте руки;
– носіть захисну маску у гро-
мадських місцях;
– уникайте великого скупчення 
людей та дотримуйтеся соці-
альної дистанції.
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Спортивний сезон у розпалі
Олександр Кухарський

Зі зняттям карантинних 
обмежень набирають обертів 
спортивні змагання з багатьох 
видів спорту. 

Нещодавно закінчився командний 
чемпіонат України з легкої атлетики се-
ред юнаків 2004 р. н., що проходив у місті 
Львові. У змаганнях взяли участь команди 
із 23 областей України та міста Києва. На-
бравши 675 очок, збірна Житомирщини у 
загальному заліку посіла 3-є призове місце. 
Випередили нашу команду збірні міста 
Києва та Донецької області. Чемпіонкою 
України у штовханні ядра серед дівчат 
стала вихованка тренера Віктора Вєдєр-
нікова – Дар’я Козачок із Чуднова. Вона 
здобула також срібну нагороду у метанні 
диска. Срібні медалі вибороли Вікторія 
Бондарєва із Романова в бігу на 1500 метрів 
(тренер Анатолій Сушицький), житоми-
рянин Томаш Степанчук у бігу на 100 і 200 
метрів (тренери Алла Ледньова та Андрій 
Острогляд). Бердичівлянин Володимир 
Савіцький із результатом 1 м 96 см посів 
другу сходинку у стрибках у висоту (тре-
нер Сергій Шеремет). Крістіна Новарчук із 
Бердичева фінішувала четвертою в бігу на 
400 метрів (тренер Олександр Гаврилюк). 

Вихованка КДЮСШ «Колос» та тренера 
Віктора Суслова Дарина Мосійчук із Корос-
теня у спортивній ходьбі на дистанції 5 кіло-
метрів показала сьомий результат (кращий 
серед наших спортсменок, що брали участь 
у змаганнях). Принесли залікові очки для 
збірної області ще два вихованці Віктора 
Суслова – Ярослав Мосійчук та Олег Ори-
щенко, які змагалися у спортивній ходьбі 
на дистанції 5 кілометрів.

Повернулися з нагородами з чемпі-
онатів України і велосипедисти Жи-
томирщини. Вперше за останні роки 
багатоденна гонка серед юнаків та ді-
вчат 2005-2006 р. н. та молодших юна-
ків та дівчат 2007-2008 р. н. у місті Суми 
проводилася за новою (давно забутою) 
програмою. Першого дня у гонці «Пролог» 
на 5 кілометрів серед молодших дівчат вихо-
ванка КДЮСШ «Колос» Марина Цибульська 
(тренер Михайло Столяр) із 35 учасниць 
фінішувала п’ятою. Вихованка тренера Івана 
Дорошука Наталя Наздрачова перетнула 
фінішну стрічку лише двадцять п’ятою. На 
першому етапі на дистанції 40 кілометрів та 
третьому на дистанції 32 кілометри Марина 
показала четвертий результат. На другому 
етапі на дистанції 10 кілометрів вона фіні-
шувала восьмою. За сумою трьох етапів в 
особистому заліку Марина посіла шосте 
місце. У командному заліку наші дівчата у 
складі житомирянок Марини Цибульської, 
Наталі Наздрачової та радомишлянок Марії 
Райківської і Аліни Карпушевської виборо-
ли срібні нагороди. Але… Про це буде йти 
мова далі.

Серед молодших юнаків за збірну Жито-
мирщини виступали Олег Вознюк (КДЮСШ 
«Колос») та Кирил Вернигора і Ілля Мель-
ниченко із Радомишльської ДЮСШ. Вже 
пролог показав, що до змагань наші юнаки 
як слід не підготовлені. Подальші старти 
на дистанціях 60, 10 та 52 кілометри це під-
твердили. Наприклад, Ілля на дистанції 52 

кілометри із 25 учасників фінішував 20-м, 
Кирил – 21-м, а Олег Вознюк зовсім не стар-
тував. Внаслідок цього збірна команда взагалі 
не отримала залікових очок. Не брали участь 
у змаганнях старші дівчата – допрацювалися, 
що нема кого виставляти на змагання.

Старші юнаки, починаючи з прологу і 
до завершення змагань були серед кращих 
гонщиків. На першому етапі у гонці на 80 
кілометрів Євгеній Харковець (Радомишль-
ська ДЮСШ) фінішував третім, на друго-
му (дистанція 10 км) – п’ятим. Блискучою 
перемогою на третьому етапі у гонці на 72 
кілометри відзначився 11-разовий минуло-
річний чемпіон України, вихованець трене-
ра Михайла Столяра (КДЮСШ «Колос») 
Ілля Пилипчук. Наша команда також на 
етапі була першою. За сумою трьох етапів 
збірна Житомирщини посіла п’яте місце. 
І тут постає знову «але». Справа в тому, 
що організатори змагань уже декілька 
років перед початком змагань надають 
дозвіл формувати команди МІХ – 1, 2, 3 і 
т. д., куди входять представники команд 
із різних областей, причому до скла-
ду сильніших гонщиків підключають 
слабких і таким чином клепають чемпі-
онів. Виходить так званий «договорняк» 
між представниками команд, що спо-
творює кінцеві результати змагань та й 

роботу тренерів. Приміром, у трекових 
гонках стартує чотири спортсмени, 
після першого кругу один найслабший 
сходить і все-таки стає чемпіоном.

У змаганнях, про які йде мова, така ж 
ситуація склалася із збірною Житомир-
щини. Кращі спортсмени Радомишльської 
ДЮСШ Євгеній Харковець та Даніїл Шев-
ченко (тренер Р. Пархоменко) замість збірної 
нашої області в обхід нашого представника 
були заявлені у складі команди МІХ-1, яка 
стала чемпіоном України. Хочеться запи-
тати тренера: а команду хто відряджав на 
змагання – команда МІХ-1 чи департамент 
культури, молоді та спорту? Якби названі 
спортсмени виступали у складі збірної Жи-
томирщини, то наша команда на І етапі 
увійшла б у трійку лідерів, на ІІ етапі була 
другою і замість загального п’ятого місця 
піднялася би на п’єдестал пошани. А так 
тренер Р. Пархоменко працює на свій авто-
ритет, для нього головне особисті інтереси. 
А срібло нашим дівчатам дісталося завдяки 
киянці Мілані Ушаковій, яка виступала у 
складі команди.

Подібну картину спостерігаємо і на 
наступних змаганнях, що відбулися у м. 
Кропивницькому. Групову гонку на 50 кіло-
метрів знову з відривом виграв Ілля Пилип-
чук. І тільки завдяки його заліковим очкам 

команда Житомирщини посіла четверте 
місце. Знову ж, нехтуючи загальнокоманд-
ними інтересами, Р. Пархоменко заявляє 
Євгенія Харковця та Даніїла Шевченка за 
команду МІХ-2, де виступали ще 4 гонщики 
Київської області. Звичайно, команда стала 
чемпіоном. Ура! Знову заслуга тренера Р. 
Пархоменка. Але простий елементарний 
підрахунок показує, що саме наша команда 
з Євгенієм Харковцем, набравши 42 залі-
кових бали, повинна вийти на І-е місце і 
принести Житомирщині 450 рейтинго-
вих очок (за 5-те місце команда отримала 
всього 100). Команда виступала неповним 
складом, та й що там робив вихованець тре-
нера Івана Дорошука Віталій Новаківський 
(ЖОШВСМ), який давно не тренується як 
слід. На 50 кілометрів він фінішував із 63-м 
результатом, а на 15 км – 73. У гонці на 15 
кілометрів серед старших юнаків команда 
області опиняється на 8-му місці. Насправді 
вона повинна була розташуватися на третій 
сходинці. Такі ж викрутаси Р. Пархоменко 
прокрутив із командою дівчат, поставивши 
свою вихованку Аліну Карпушевську за 
команду Київської області. І знову диво – 
срібна нагорода! Однак Аліна на дистанції 
10 кілометрів фінішувала 21-ою і залікових 
балів взагалі не отримала. На цій дистан-
ції вихованка КДЮСШ «Колос» Марина 
Цибульська фінішувала сьомою. Саме її 
результат вивів нашу команду на 5-е місце.

Не буду далі коментувати, але і та-
кого аналізу достатньо (якого взагалі 
за останні роки не було), щоб зробити 
певні висновки. Розумію, що викликаю 
бурю гніву у деяких спортивних колах, 
коли висловлюю свої думки з  цього 
приводу. Я пропрацював у спорті біль-
ше 50-ти років, тому маю право на свою 
суб’єктивну оцінку, тим паче ніколи 
не був байдужим до справи розвитку 
спорту на Житомирщині, українсько-
го спорту. Вважаю за необхідне най-
ближчим часом провести засідання 
Федерації велоспорту Житомирщини, 
де розглянути стан розвитку цього виду 
спорту, роботу тренерів і т. д. А запи-
тань виникло ой як багато!
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність,  
яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля

 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО  
БУДІВНИЦТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ,
код ЄДРПОУ 36072499, інформує про 
намір провадити плановану діяль-

ність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господа-

рювання 
10014, м.Житомир, майдан ім. С. П. Ко-

рольова,  4/2, тел. (0412) 44-57-16
2. Планована діяльність, її характе-

ристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво інженерних та транспортних 

мереж індустріального парку в м. Житомирі. 
Будівництво під’їзної дороги.

Технічна альтернатива 1:
Проектом будівництва передбачається 

влаштування нової КНС, водопостачання, 
водовідведення каналізації, електромереж. 
Будівництво дороги з не жорстким дорожнім 
одягом капітального типу (асфальтобетон). 

Технічна альтернатива 2:
Проектом будівництва передбачається 

влаштування нової КНС, водопостачання, 
водовідведення каналізації, електромереж. 
Будівництво дороги з жорстким дорожнім 
одягом капітального типу (монолітний це-
ментнобетон). 

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

Земельна ділянка, яка пропонується для 
створення індустріального парку розташована 
за адресою: Житомирська обл., м.Житомир, 
вул. Київське шоссе.

Таким чином головна особливість еко-
номіко-географічного розташування інду-
стріального парку з огляду на транспорті 
та логістичні можливості – доступність усіх 
видів транспортних сполучень, що передбачає 
широкі перспективи. 

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Не розглядається. Вибір місця майдан-
чику планованої діяльності ґрунтувався на 
основі транспортних та логістичних можли-
востях – доступність усіх видів транспортних 
сполучень.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить 
позитивний характер. Найбільш важливим із 
соціально-економічних факторів є: забезпече-
ність додаткових робочих місць; інвестиційна 
привабливість району планової діяльності; 
додаткові надходження в бюджет та ін. 

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Будівництво інженерних мереж з метою 
обслуговування земельної ділянки, яка пропо-
нується для створення індустріального парку, 
загальною площею– 22,1 гектарів. Довжина 
водопровідних мереж –3800 м.п. Довжина 
каналізаційних мереж – 3339 м.п. Кабельних 
ліній електропостачання –2174 м.п.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно Законо-
давства України з дотриманням нормативів 
гранично-допустимих рівнів екологічного 
навантаження на природне середовище, сані-
тарних нормативів на межі СЗЗ,  поводження 
з відходами тощо.  

щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Дотримання обгрунтованого розміру СЗЗ 

згідно чинного санітарно-епідеміологічного 
законодавства. 

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. Вибір місця майдан-

чику планованої діяльності ґрунтувався на 
ефективному використанні земельної ділянки, 
що відведено під будівництво. 

7. Необхідна еколого-інженерну під-
готовка і захист території за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1:
Всі заходи з інженерної підготовки та за-

хисту території від несприятливих природ-
них явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення 
тощо) будуть виконуватися з урахуванням 
результатів інженерно-геологічного вишу-
кування та наявної інфраструктури. Зняття 
родючого шару.

щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Земельна ділянка, яка пропонується для 

створення індустріального парку розташована 
за адресою: Житомирська обл., м.Житомир, 
вул. Київське шоссе.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. Вибір місця майдан-

чику планованої діяльності ґрунтувався на 
основі транспортних та логістичних можли-
востях – доступність усіх видів транспортних 
сполучень.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:
Можливі впливи планованої діяльності 

з експлуатації об’єкта на довкілля включає: 
-клімат і мікроклімат – вплив в межах 

нормативів;
-повітряне середовище – вплив в межах 

нормативного. Джерела забруднення атмос-
ферного повітря: при будівництві - будівельна 
техніка та обладнання, автотранспорт.

-водне середовище – вплив в межах нор-
мативів;

-ґрунт – вплив в межах нормативів. Вплив 
на ґрунти здійснюється внаслідок порушен-
ня родючого шару ґрунту при будівництві. 
Перед початком будівництва родючий шар 
грунту знімається та використовується для 
благоустрою території;

- рослинний і тваринний світ, заповід-
ні об’єкти та об’єкти природно-заповідного 
фонду – вплив матиме локальний характер, 
в межах затверджених нормативів.

-навколишнє соціальне середовище – до-
пустимий вплив.

-навколишнє техногенне середовище – 
вплив в межах нормативів.

-відходи - вплив в межах нормативів. 
В результаті планованої діяльності будуть 
утворюватися відходи, які по мірі передава-
тимуться згідно договорів з спеціалізованими 
організаціями для подальшої утилізації та 
захороненню. 

 щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо технічної альтернативи 3:
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо технічної альтернативи 4:
Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1:

Не розглядається. Вибір місця майдан-
чику планованої діяльності ґрунтувався на 
основі транспортних та логістичних можли-
востях – доступність усіх видів транспортних 
сполучень.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. 
9. Належність планованої діяльності 

до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити від-
повідний пункт і частину статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”

Планована діяльність належить до другої 
категорії видів планової діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля і 
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно 
із абзацом 1 пунктом 10 частини 3 статті 3 
Закону України "Про оцінку впливу на до-
вкілля", № 2059-VIII від 29 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля  (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених 
держав) 

Підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ 
«Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VІІІ 
від 29 травня 2017 року та Додатку 4 Поста-
нови КМУ від 13.12.2017 р. № 1026.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність може мати значний вплив на до-
вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на до-
вкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу 
на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаче-
ного абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопус-
тимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом 

поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськос-
ті надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах те-
риторії карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період, про що за-
значається в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних. Суб’єкт гос-
подарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрун-
товано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльності 
буде Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною архітек-
турно-будівельною інспекцією України

15. Усі зауваження та пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації, що розташоване за адресою: 
10014, м.Житомир, вул.Театральна,  17/20, тел./
факс (0412) 47-25-36, 

e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, кон-
тактна особа Кондратюк О.П., Семенюк М.М.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних 
торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Житл. буд. з/п 78,8 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, 
с. Нові Озеряни, вул. Сосніної, 21. Дата торгів: 05.07.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №482365 (уцінено лот № 476096);

2. Нежитл. будів., з/п 233,2 кв.м та зем. діл. для будівн. та обслугов. будів. тор-
гівлі пл. 0,045 га, КН: 1810136300:05:023:0012, за адресою: м. Житомир, вул. Малинська, 
10. Дата торгів: 05.07.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №482284.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту

«Детальний план території земельної ділянки площею 2,7442 га., кад. № 
1825010100:06:006:0309, яка належить на праві власності ПрАТ ”ПБК Радомишль” 
(Державний акт ЯМ № 589280 від 02.07.2012) та розташованої по вул. Микгород, 
71 в м. Радомишль, Житомирської області для визначення містобудівних 
потреб при зміні цільового призначення з категорії В.03.07 (для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі) на категорію В.11.02 (для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості)»

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та з метою 
отримання зауважень та пропозицій Радомишльська міська рада повідомляє про 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Радомишльської РДА Заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки (надалі – СЕО) «Детального плану території 
земельної ділянки площею 2,7442 га., кад. № 1825010100:06:006:0309, яка належить на 
праві власності ПрАТ ”ПБК Радомишль” (Державний акт ЯМ № 589280 від 02.07.2012) 
та розташованої по вул. Микгород, 71 в м. Радомишль, Житомирської області для ви-
значення містобудівних потреб при зміні цільового призначення з категорії В.03.07 (для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі) на категорію В.11.02 (для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості)». 

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

Пропозиції і зауваження до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки детального плану території земельної ділянки площею 2,7442 га., кад. № 
1825010100:06:006:0309, яка належить на праві власності ПрАТ ”ПБК Радомишль” 
(Державний акт ЯМ № 589280 від 02.07.2012) та розташованої по вул. Микгород, 71 в 
м. Радомишль, Житомирської області для визначення містобудівних потреб при зміні 
цільового призначення з категорії В.03.07 (для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі) на категорію В.11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості) подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по 
батькові, місця проживання, з особистим підписом і повинні містити обґрунтування, 
з урахуванням вимог діючого законодавства України, до управління житлово-кому-
нального господарства, будівництва, містобудування, архітектури, земельних 
відносин та сільського господарства Радомишльської міської ради.

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

обл., Україна, 12201.
Тел./факс : (04132) 4-25-55, е-mail:otg2018radomisl@gmail.com
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто з 09.06.2021 по 

23.06.2021 року.

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• 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

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

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

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

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 

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

• 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

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

4.21. Вiкна, Дверi, Балкони. 
Продам 

ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРI, ВIКНА (ПIД СКЛО-
ПАКЕТИ), БАЛКОННI РАМИ, ЛIЖКА, СТОЛИ, 
СТIЛЬЦI ТА IН. З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИ-
НИ. ВУЛИКИ, РАМКИ ДЛЯ ПАСIКИ РIЗНИХ 
МОДИФIКАЦIЙ 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 пилорами з доставкою додому. 
0673911769

4.25. Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ СПОСО-
БОМ ТА ВРУЧНУ. ЧИСТКА I ПОГЛИБЛЕННЯ 
КРИНИЦЬ. ДОСТАВКА КРУГIВ 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 
КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКIСТЬ, 
ГАРАНТIЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТI 0975107907, 
0932929225

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ УБД СЕРIЯ АА 
449083 ВIД 25.04.2015Р, ВИДАНЕ НА IМ`Я 
НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВЕ ВIЙСЬКОВЕ 
ПОСВIДЧЕННЯ ТП 29443551 ВИДАНЕ НА 
IМ`Я ЯВОРСЬКИЙ МАКСИМ IВАНОВИЧ, ЖИ-
ТОМИРСЬКИМ МIСЬКИМ ВIЙСЬКОМАТОМ 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

8.23. Iнше. Продам 

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

8.24. Iнше. Куплю 

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

• К у п л ю  л i с  к р у гл я к  с о с н о в и й 
свiжоспиляний, а також сухостiй. Куплю 
пиломатерiали сосновi, обрiзнi та необрiзнi 
рiзних розмiрiв. 0673911769
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Різне
Гороскоп на тиждень 9 червня - 15 червня

ОВЕН
Доведеться робити те, 

чим раніше не займали-
ся. Не варто панікувати – 

у вас все вийде. Вихідні присвятіть 
улюбленій справі. 

ТЕЛЕЦЬ 
Зорі радять на цьому 

тижні не вступати у кон-
флікти, аби уникнути сварок, і не 
поспішати, особливо у роботі з 
документами. 

БЛИЗНЮКИ
Можливі непорозу-

міння з колегами і керів-
ництвом, однак настрій 

вам вони не зіпсують. На вас че-
кають зовсім скоро зміни. 

РАК
Непростий тиждень, 

але ви з усім впораєтеся. 
Дотримуйтесь правиль-

ного харчування, щоб уникнути 
проблем зі шлунком. 

ЛЕВ
Ви нарешті зрозумі-

єте, що немає нічого не-
можливого, і впевнено попрямуєте 
до мети. Не забудьте гарненько 
відпочити. 

ДІВА
Зосередженість на ро-

боті дозволить вам досяг-
ти успіху у роботі. Середа – день, 
вдалий для наведення порядку у 
всьому. 

ТЕРЕЗИ 
Тиждень не дуже 

приємний, можливі 
складнощі у роботі. Для 

того, щоб впоратися з негативом, 
займіться медитацією. 

СКОРПІОН
Ваша активність буде 

на висоті, але і сумувати 
не доведеться, бо дуже багато 
справ назбиралося. У вихідні від-
починьте. 

СТРІЛЕЦЬ 
Тиж день розпо -

чнеться вдало, а далі не 
піддавайтеся негативним емоціям. 
Влаштуйте романтичну вечерю 
другій половинці.

КОЗЕРІГ
Зорі радять поводи-

ти себе стримано і бути 
уважними – це дозволить уник-
нути великої кількості проблем і 
конфліктів. 

ВОДОЛІЙ
Вирішіть усі важливі 

справи на цьому тижні. 
Дослухайтеся до інтуїції – вона вам 
допоможе. На вихідних займіться 
здоров̀ ям. 

РИБИ 
Сприятливий тиж-

день. Ваш настрій буде на 
висоті, на роботі все вдаватиметь-
ся. Вихідні присвятіть домашнім 
справам. 

Як носити хустку 
влітку: модні ідеї

Якщо хустка досі не осе-
лилася у вашому гардеробі, 
пора виправляти ситуацію, 
адже цього літа її рекомен-
дують носити не лише як ак-
сесуар, а й як предмет одягу, 
до прикладу, як топ. 

Розповідаємо, як носити цей 
трендовий предмет і не бути схо-
жою на Оленку з шоколадки чи 
ковбоя.

На волоссі
Існує велика кількість спо-

собів носити хустину у волос-
сі. Чим раніше ви почнете їх 
освоювати, тим більше коштів 
на аксесуарах зекономите. Про-
понуємо лише кілька з них 
для прикладу. Найпростіший 
– сформувати низький хвіст і за-
фіксувати його хустиною. Крім 
того, можна частину волосся на 
маківці закріпити шарфиком. А 
як вам варіант скласти хустину, 
обернути навколо голови і за-
кріпити знизу вузлом? 

Як бандану
Од и н  і з 

найпростіших 
і водночас ко-
рисних спосо-
бів, особливо 
коли немає 
часу мити волосся, а хочеться 
вийти у люди у всій красі і схо-
вати голову від палючого сонця. 

Хустинка твіллі
Ч а с  п о -

знайомитися 
з хустинкою 
твіллі – ком-
пактним шар-
фиком, який 
не займе місця у дорожній ва-
лізі, а на фото буде мати просто 
неймовірний вигляд. 

Як пояс
Коли звичайний пояс встиг 

набриднути і хочеться чогось 
нового, на допомогу приходить 
хустинка. Сукня, жакет чи джин-
си будуть мати зовсім новий ви-
гляд, а ваш образ оцінять на 100 

балів. 

Замість топа
Л о в і т ь 

лайфхак, як 
перетворити 
звичайну хус-
тину в топ. Для цього потрібно 
скласти її трикутником, обер-
нути навколо грудей і зав̀ язати 
ззаду вузликом або ж перехрес-
тити на спині, вивести кінці на-
перед і сформувати з них гарний 
бантик. 

На нозі
Якщо хоче-

те привернути 
увагу до ніг, ві-
зьміть хустин-
ку, оберніть її 
кілька разів навколо щиколотки 
і зафіксуйте вузлом. Все – увага 
протилежної статі гарантована. 

На руці
Зробити з хустинки браслет 

на руку дуже просто: намотайте 
і зав̀ яжіть бантик або ж просто 
вузол. 

На сумці
Якщо по-

трібно звести 
воєдино весь 
комплект, на 
допомогу при-
ходить хустин-
ка, обмотана навколо ручки або 
пов̀язана на неї. Ви можете піді-
брати хустку як в тон сумці, так 
і контрастну. 

На шиї
Найпро -

стіший спосіб 
носити цей 
модний аксе-
суар – просто 
накинути на 
шию, що дозволить візуально 
витягнути силует. Невелику хус-
тинку можна зав̀ язати на шиї 
вузлом. Краще відмовитися від 
складних способів драпіруван-
ня, це позбавить образ легкості 
і може додати віку.

Цікаві факти про чай
• Після води чай є другим 

найбільш вживаним напоєм у 
світі, його п’ють в десятках різних 
країн.

• Батьківщиною чаю є Схід, 
якщо точніше, Китай.

• Спочатку чай використову-
вався як лікарський засіб. Його 
вживання в якості напою широко 
поширилося під час китайської 
династії Тан.

• Найпопулярніший вид 
чаю в світі – чорний, він займає 
близько 75% всього світового спо-
живання чаю. 

• Чай в Китаї п’ється гарячим 
без цукру та інших добавок, 
оскільки добавки, на думку ки-
тайців, варварськи спотворюють 
смак напою.

• У 100 грамах чорного чаю без 
добавок міститься близько 3-5 ка-

лорій, а у 100 грамах зеленого чаю 
без добавок – 1 калорія. Найкало-
рійнішою з поширених добавок 
до чаю є мед.

• Відомо, що чай володіє 
численними корисними для 
здоров’я ефектами: він і норма-
лізує цукор в крові, і утримує в 
межах гормони стресу і депресії, і, 
насправді, допомагає безпечному і 
здоровому сну в нічний час.

• Задовго до XIX століття тверді 
блоки чаю використовувалися в 
Сибіру, Манджурії і Монголії в 
якості валюти. Це були брикети 
чорного чаю розміром приблизно 
20×20 сантиметрів. Як правило, ці 
брикети робилися з відходів чай-
ного виробництва, і напій з них 
виходив не найкращої якості.

• Незважаючи на існування 
більше 1500 сортів чаю, всі вони 
поділяються на шість основних 
видів: чорний, зелений, білий, 
червоний (улун), жовтий і постфер-
ментований (наприклад пуер).

• У чаю є своє свято: щорічно 
15 грудня відзначається Міжнарод-
ний день чаю.

• В Японії існує унікальний сорт 
чаю – геммайтя. Це зелений чай, 
який виготовляється з чайного лис-
тя і обсмаженого коричневого рису.
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СПIРIТ:  
ДИКИЙ МУСТАНГ
Жанр: анімація, пригоди, сімейний

Смілива та відважна Лакі не 
уявляє і дня без пригод та понад 
усе мріє знайти власне місце у світі. 
Переїхавши в маленьке містечко, 
вона зустрічає дикого мустанга на 
ім’я Спіріт і це змінює її життя. На 
них чекає неймовірна мандрівка, 
яка подарує їм дивовижні відкрит-
тя!

ЗАКЛЯТТЯ 3:  
ЗА ВЕЛIННЯМ ДИЯВОЛА
Жанр: детектив, жахи

Фільм розказує моторошну істо-
рію терору, вбивств та невідомого 
зла, яке шокувало навіть досвід-
чених дослідників паранормаль-
них сил Еда та Лоррейн Ворренів. 
Справа починається з боротьби за 
душу хлопчика та стає першою в 
історії США, коли підозрюваний 
свою одержимість демонами на-
зиває причиною скоєння злочину.

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.


