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Хто — замість Герасименка?
Зубко? Ляшко?
Чи все ж таки — Шевченко?

с. 7

СЕРЕДА

ОПЕРАЦІЯ «ПРОВАЛЛЯ»:

як мешканців позбавляють
приміщень та прибудинкової території
с. 10
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У міській раді
скорочення: кого і
з яких посад звільнили

Невдовзі ФОПи
отримають свої
«ковідні» 2 тис. грн
від міської влади
Марія Кравчук

Марія Кравчук

Про це йшлося 30 червня під час позачергового засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради.

Ще 15 квітня цього
року мер Житомира
Сергій Сухомлин підписав розпорядження про
скорочення штатної
чисельності у зв’язку з
оптимізацією структури виконавчих органів
Житомирської міської
ради.
У документі вказано, що з 1
липня 2021 року штатна чисельність становитиме 507,5 штатної
одиниці, тоді як з 1 січня 2021 року
вона була 559,5 од.
Найбільше скорочення буде
у відділі господарського забезпечення – 4 штатні одиниці
(на 1 січня 2021 року було 40), в
управлінні звернень та діловодства – 4 (було 18), в управлінні
житлового господарства – 4 (було
17), в управлінні комунального
господарства – 3 (було 15), у департаменті містобудування та
земельних відносин – 3 (було
37), у департаменті бюджету та
фінансів – 4 (було 34), у департаменті соціальної політики – 9
(було 123), у департаменті економічного розвитку – 3 (було 16).
У деяких підрозділах скоротили по 1-2 штатні одиниці, а у
деяких чисельність залишилася
незмінною.
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24 червня Сухомлин підписав дванадцять розпоряджень
про звільнення в зв’язку зі скороченням чисельності працівників, які відбулись з 30 червня
2021 року.
Отже, у зв`язку зі скороченням було звільнено:
• водія легкового автомобіля
відділу господарського забезпечення;
• головного спеціаліста сектору з проведення перевірок
управління державного архітектурно-будівельного контролю;
• архіваріуса департаменту
реєстрації;
• заступника начальника муніципальної інспекції;
• архіваріуса департаменту
містобудування та земельних
відносин;
• спеціаліста 1 категорії департаменту містобудування та
земельних відносин;

• водія легкового автомобіля
відділу захисту населення управління з питань НС та ЦЗН;
• водія легкового автомобіля
управління комунального господарства;
• водія легкового автомобіля
управління житлового господарства;
• спеціаліста-юриста управління з розвитку села Вереси;
• державного соціального
інспектора управління соціального захисту населення Корольовського району департаменту
соціальної політики;
• головного спеціа ліс та,
юрисконсульта відділу правового забезпечення документообігу
юридичного департаменту.
Крім того, з 29 червня 2021
року мер звільнив Валентина Васяновича з посади заступника начальника управління транспорту
за угодою сторін.

Директор департаменту економічного розвитку міської ради
Вікторія Сичова розповіла про порядок надання допомоги.
«Проєктом рішення запропоновано затвердити порядок надання
допомоги фізособам-підприємцям на період здійснення обмежувальних протиепідеміологічних заходів, запроваджених з метою
запобігання поширенню гострої распіраторної хвороби COVID-19.
Цей порядок було розроблено відповідно до порядку виплати допомоги з державного бюджету, що був затверджений постановою
Кабміну», – повідомила Вікторія Сичова.
Розмір допомоги з місцевого бюджету складає 2 000 грн, виплата відбудеться один раз на рік у 2021 році. Жодних додаткових
заяв чи документів для здійснення виплати з місцевого бюджету
подавати не потрібно.
«Нині ми відпрацювали перелік фізичних осіб, який отримали
від обласної адміністрації. Загальна кількість таких підприємців
складає 2 145 осіб, сума до виплати – 4 млн 290 тис.», – зазначила
Сичова.
На наступному виконкомі відбудеться затвердження підприємців, які отримають виплату з бюджету. Зазначається, що все
буде проведено автоматично через банківські додатки.

У Житомирі працюватимуть
щорічні шкільні ярмарки: адреси
Марія Кравчук

Виконавчий комітет
міської ради 30 червня
погодив проведення
шкільних ярмарків у
Житомирській міській територіальній
громаді.
Ярмарки працюватимуть в
період з 22 червня по 15 вересня 2021 року.

«Цей захід проходить щорічно.
На ярмарку здійснюється продаж
шкільної продукції, канцелярії, і
всі локації, на яких заплановано
розміщення тимчасових споруд,
було розглянуто на відповідній комісії», – розповіла директорка
департаменту економічного
розвитку міської ради Вікторія Сичова.
О рг а н і з ат ор і в я рмарк і в
зобов’язано забезпечити дотримання протиепідемічних
заходів, правил благоустрою,
а також утримувати об'єкти та
прилеглу до них територію в належному санітарно-технічному

стані та естетичному вигляді й
організувати вивезення сміття
тощо.

Шкільні ярмарки
у Житомирі
працюватимуть
за адресами:
вул. Київська, 77;
вул. Івана
Кочерги, 5
та проспект
Миру, 15-А.
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Представники мікрорайону Героїв
Десантників заявили про махінації під час
продажу земельної ділянки під будівництво
багатоповерхівки та вимагають замінити ділянку
Руслан Мороз

Під час ІІ-го пленарного засідання 8-ї сесії
Житомирської міської
ради восьмого скликання 5 липня 2021 року
представники мікрорайону Героїв Десантників заявили про махінації з боку колишньої
міської влади під час
продажу земельної ділянки під будівництво
багатоповерхівки.
У зверненні, зокрема, йдеться:
«Просимо сприяти жителям одного з мікрорайонів м. Житомира, де
розміщується десантно-штурмова
95-а бригада, з приводу конфліктної ситуації щодо можливої забудови багатоповерхових будинків за
адресою: вул. Героїв Десантників
(колишня назва – вул. Жукова),
25-а, 27-а».
Скандал із забудовником – ДП
«Фаворит ОПТ» АТзТ «Фаворит»
– виник через намір побудувати
на місці дитячого садочка три
багатоповерхівки. Водночас невідомим чином змінилося цільове
призначення ділянки.
Ще до 2005 року у відповідності до Генерального плану
міста було заплановано на цьому місці будівництво дитячого
садочка. Це була оптимальна

забудова на зазначеному майданчику, але з незрозумілих причин
до генплану внесли зміни, і замість дитячого садочка з’явилися
багатоповерхівки. Силами жителів мікрорайону на зазначеному майданчику раніше було
облаштовано футбольне поле,
діти займались спортом, грали
в футбол. Зараз все це знесено,
поставлено паркан, люди залишились фактично на асфальті.
Жителі мікрорайону вимагають від депутатів створити робочу
групу з членів депутатського корпусу Житомирської міської ради,
представників департаментів та
управлінь для вивчення питання
щодо законності продажу земельних ділянок.
Справа в тому, що рішенням
25-ї сесії 4 скликання від 28.04.2005
року № 525 «Про затвердження
матеріалів інвентаризації земельних ділянок, які підлягають продажу на конкурсних засадах» та
додатком до нього був визначений

перелік ділянок, які виставляються на земельний аукціон, та
їхня площа, яка зараховується до
земель запасу міської ради відповідно до матеріалів інвентаризації:
1. Вул. Жукова, 25-а,
лот № 1 – 0,2 га
2. Вул. Жукова, 27-а,
лот № 2 – 0,2 га.
Але вже рішенням 26-ї сесії
4 скликання від 29.09.2005 року
№ 535 «Про передачу у приватну
власність та оренду земельних ділянок за результатами земельного
аукціону, проведеного 30.08.2005
року» визначено:
1. Передати у власність та оренду земельні ділянки переможцям
аукціону від 30.08.2005 року.
1.1. ТОВ Мост-Інвест м. Київ
лот № 1 – 0,49 га (25-а)
1.2. ТОВ Мост-Інвест м. Київ
лот № 2 – 0,43 га (27-а).
Отже, площа ділянок, які виставлялися на аукціон та які були
передані у приватну власність,
збільшилась майже вдвічі. Жителі

мікрорайону звернулися з проханням розібратися, яким чином
відбулася махінація із продажем
цих ділянок.
Жителі також звертають увагу,
що останніми роками кількість
дітей у мікрорайоні збільшилася в рази. Але той простір, який
діти звикли використовувати для
свого дозвілля, хочуть забрати під
будівництво багатоквартирних будинків (це майже додатково 300
квартир).
За останній час також збільшилася кількість машин, а паркомісць у мікрорайоні взагалі не
було передбачено, тому на сьогодні існує проблема, коли водії
паркують свої авто вздовж проїжджої частини, на зелених зонах,
на тротуарах. Це призводить до
постійних конфліктних ситуацій
та викликів поліції.
Поруч із мікрорайоном розташована військова частина. Існує
проблема, яка полягає в тому, що
в'їзд та виїзд до мікрорайону та
військової частини один. Якщо
почнеться будівництво, навантаження на цю одну дорогу

збільшиться, у разі будь-якого
техногенного стану у будинках
можливе виникнення аварійних
ситуацій.
За повідомленням жителів мікрорайону, на сьогодні у будинках
№ 23, 27, 33, 35 по вулиці Героїв
Десантників у зв'язку з просіданням ґрунту вже спостерігаються
тріщини. Отже, у разі нового будівництва це пришвидшить процес руйнації будинків.
За рішенням депу татів
міської ради створено робочу групу для вивчення цього
питання. Окрім цього, жителі
району звернулися із проханням до Житомирської міської
ради разом із міським головою
взяти участь у перемовинах
із власником щодо заміни земельних ділянок за адресою:
вул. Героїв Десантників, 25-а,
27-а та доручити відповідним
структурним підрозділам міської ради розробку детального
плану зонування території мікрорайону Героїв Десантників
відповідно до вимог діючого
законодавства.

ДБР завершило досудове розслідування стосовно патрульного,
який завдав тілесних ушкоджень підприємцю Петру Ярмаку
Руслан Мороз

Поліцейського, який уночі
3-го листопада 2020-го року
побив житомирянина та так,
що останній внаслідок цього
залишився без селезінки, підозрюють у перевищенні службових обов`язків.
Слідчі Територіального управління ДБР
Хмельницького за сприяння внутрішньої
безпеки Нацполіції завершили досудове
розслідування стосовно заступника командира роти Управління патрульної поліції
в Житомирській області, який завдав ті-

лесних ушкоджень Петру Ярмаку під час
затримання.
В офіційному повідомленні ДБР зазначено: «3 листопада 2020 року під час нічного
патрулювання у Житомирі поліцейський
зупинив водія автівки за підозрою в керуванні напідпитку. Чоловік відмовився
пройти перевірку на стан сп’яніння, а під
час затримання почав нецензурно висловлюватися.
Після того, як патрульний надів водієві кайданки, він повалив затриманого на
асфальт та почав бити. Чоловік спробував
втекти, проте отримав ще кілька ударів гумовим кийком у живіт.
Через кілька годин затриманому водієві
стало погано, і його госпіталізували до лікарні. У нього виявили закриту травму живота.
Поліцейський підозрюється у перевищенні службових повноважень, що супро-

Під час мітингу 5 листопада 2020
року біля обласного ГУ НП
воджувалися насильством та застосуванням
спецзасобів та спричинили тяжкі наслідки
(ч. 3 ст. 365 КК України).
Санкція статті передбачає покарання
у вигляді позбавлення волі на строк до 10
років.

Процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Житомирська обласна
прокуратура, оперативний супровід –
Житомирське управління ДВБ Нацполіції
України».
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Не вистачило грошей:

Мінсоцполітики перенесло обіцяну доплату до
пенсій для пенсіонерів, яким більше 75 років
Марія Кравчук

Анонсоване на 1 липня підвищення пенсій українцям,
які досягли 75 років, буде
перенесено на 1 жовтня.
Про це розповіла міністерка соціальної
політики Марина Лазебна під час чергового інтерв’ю.
За словами Лазебної, анонсована виплата додаткових 400 гривень пенсіонерам 75+ переноситься через брак коштів
у державному бюджеті.
«Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трішечки ресурсу. Головне
було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований,
що ми перенесли на 1 жовтня програму
"75+". По 400 гривень всі отримають і
отримуватимуть щомісяця», – зазначила Лазебна.
Міністерка також зазначила, що наступного року ці 400 гривень 75-річним
підлягатимуть індексації.

ДОДАТКОВО: Індексація –
це збільшення не пенсії, це
збільшення середньої заробітної плати, яка враховується
для обчислення пенсії.

Держбюджет-2021
і пенсії
15 грудня 2020 року Верховна Рада
прийняла законопроєкт про Державний
бюджет України на 2021 рік.
Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко заявив,
що в бюджеті-2021 достатньо коштів для
виплати пенсій. Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.
Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим
категоріям пенсіонерів. Зокрема, пенсії
зросли на 300 грн – до 2 400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65
років і чий стаж становить 30 років – для
жінок і 35 років – для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної
зарплати в Україні, яку вдруге підвищать

з 1 грудня 2021. Відповідно, тоді пенсії
зазначеної категорії пенсіонерів зростуть
ще раз, з 2 400 до 2 600 грн.
27 січня Кабінет Міністрів затвердив
законопроєкт про індексацію пенсій для
всіх пенсіонерів з 2022 року, який передали на розгляд до Верховної Ради.
17 лютого 2021 року Кабінет Міністрів
у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік. Крім
цього, у 2021 році в Україні планувалось
двічі підвищити мінімальну пенсію (в
цілому на 9,3%) – відповідно зростанню
прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
З 1 березня 2021 року в Україні була
проведена планова індексація пенсій, яка
становить приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати
щомісячну доплату в розмірі 500 гривень
(якщо їхня пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка
враховується для нарахування пенсій).
З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій
працюючим пенсіонерам з урахуванням
стажу (або стажу і заробітку), призначених
після 1 березня 2019 року.
Планувалось, що з 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75
до 80 років (аналогічно, якщо їхня пенсія
не досягає розміру середньої заробітної
плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій). У червні пенсіонерам
видали підвищені пенсії та доплату за
квітень і травень.

Коротко про головне
• Вакцинованих Covishield індусів не
пускають до Євросоюзу.
• В Україні запускають бета-тестування
COVID-сертифікатів у «Дії».
• В Україні запроваджують покарання
за перевантажені фури.
• Екологічна катастрофа: у Дніпрі знайшли понад 160 небезпечних забруднювачів.
• На основній сесії ЗНО цьогоріч понад
500 абітурієнтів отримали максимальні бали тестування.
• Рада ухвалила закон, який запускає
судову реформу: документ регулює
формування Вищої кваліфікаційної
комісії суддів.
• У МОЗ України пропонують не допускати до школи дітей без щеплення.
• Україна збільшила запаси газу у сховищах.
• Білорусь вирішила вийти зі Східного
партнерства у відповідь на санкції ЄС.
• Освітянам та працівникам сфери обслуговування можуть заборонити
роботу без щеплення.
• Зеленський підписав закон про «податок на Google».
• У центрі Лондона стався потужний
вибух.
• Рада ЄС дала згоду на підписання з
Україною Угоди про відкрите небо.
• Швеція передала Україні три копії
Конституції Пилипа Орлика – привезуть на День Незалежності.
• У Чорному морі стартують американо-українські навчання Sea Breeze
2021.
• З серпня США перестануть видавати
росіянам американські візи. Така ситуація виникла через малу кількість
дипломатів США, які залишилися
працювати в Москві.

Житомирський театр ляльок повернувся
з міжнародного фестивалю у Скадовську
яка панувала на фестивалі «Кришталеві
вітрила». Під час заходу пройшли зборизустріч директорів театрів ляльок України.

Руслан Мороз

З 29 червня по 4 липня 2021
року у Скадовську Херсонської
області проходив V міжнародний фестиваль театрів ляльок
«Кришталеві вітрила».
Серед учасників фестивалю був і Житомирський академічний обласний театр
ляльок.
Житомирський театр представив у
фестивальній програмі прем’єрну виставу
«Троє поросят» за сценарієм Олександра
Кузьмина. Режисером вистави та композитором виступив директор – художній
керівник Житомирського академічного
театру ляльок Сергій Місечко. Головний
художник – Віктор Дацун.
Фестиваль, в якому взяли участь більше
150 професійних лялькарів різних театрів,
почався з параду-ходи театрів ляльок на чолі
з міським головою міста Скадовська. Щодня

ЦІКАВО

театри ляльок представляли свої вистави не
тільки на сцені місцевого Будинку культури,
а й на сценічному майданчику просто на
березі моря.

Наші житомирські акторі зазначили, що
майже два роки через карантин не проводилися будь-які масові заходи та фестивалі,
тому було чудово відчути атмосферу свята,

1 липня відзначається День святого покровителя ляльководів – святого Симеона. Симеон Салус (що
сирійською означає божевільний)
народився у старому місті Емес у
522 році і помер приблизно у 590
році нашої ери.
За свідченнями сучасників, Симеон був чудовою людиною, але
його історія більше пов'язана з
незвичною поведінкою, коли обдарована людина вирішила повернутися спиною до світу, як сучасні
ляльководи. Святий Симеон Салус
був християнським монахом, відлюдником і святим візантійсько-сирійського походження. Він шанується
Східною православною церквою і
Римсько-католицькою церквою.
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Автогерої

«Автогерої» тижня:
головні порушники ПДР у Житомирі
ваги та виховання залежить! За
кордоном краще у невстановленому
місці стати, ніж на місце людей з
обмеженими можливостями», – зауважив Igor Antoniuk.

Марія Кравчук

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

• «Як їхало, так і стало»

Журналісти «20 хвилин» зібрали з соцмережі Facebook найбільш
кричущі випадки порушень правил житомирськими водіями за
тиждень. Місто має знати своїх
«героїв».

• Обмежене паркування

На фото видно, як два водії
БМВ припаркувались на місцях,
призначених для людей з інвалідністю.
У ПДР чітко прописано щодо
водіїв, у яких немає інвалідності:
зупинка та паркування автомобілів на місцях, призначених для
водіїв з інвалідністю або тих, хто
перевозить інвалідів, карається
штрафом від 1 020 до 1 700 грн,
повторне порушення – від 2 040
до 2 550 грн.
«Живу рядом, и всегда на парковке много мест для инвалидов

свободно. Ну не бывает так, что
приедет инвалид и нет для него
места! Так что успакойтесь!» –
зауважила Ірина Мельник.
«Сегодня там был, если честно,
мест для инвалидов там просто
жесть! Мест для других намного
меньше – расширять нужно стоянку, вот и все», – написав Harib
Heidarov.
«Я завжди намагаюсь припаркуватись за правилами, але інколи
бувають різні випадки. А ще мені
інколи здається, що в цій групі всі

водять ідеально або просто комусь немає чим зайнятись і вони
обливають брудом іншу людину і
пліткують, як бабусі біля під’їзду»,
– говорить Dmitriy Harfert.
«Все ясно. Паркуются, как
инвалиды, и летают по городу, как
инвалиды», – пише Вова Егоров.
«У Німеччині за таке величезний
штраф. Місце для людей з інвалідністю – табу», – зазначила Vera
Bobb.
«Великі штрафи не тільки у
Німеччині, це, імовірніше, від по-

Ще один випадок паркування
водія, який, схоже, придбав своє
водійське посвідчення.
«У нього, мабуть, гідропідсилювач керма не працює та мамон
великий, ряд цих факторів заважає
крутити зайвий раз довго кермо», –
розмірковує Sergey Rebets.
«З категорії "Як їхало, так
стало"», – прокоментувала Вікуся
Давидчук.
«Если б дорога была с разметкой, то, думаю, припарковал бы
нормально. А так разбери, что к
чему», – написав Сергей Сергеевич,
на що йому Вікуся Давидчук відповіла: «Ну да, геть не зрозуміло
ж, що паркуватися потрібно біля
тротуарів, а не серед дороги».
«Может, он боялся диски об
бордюр поцарапать», – вважає
Roma Diag nost, на що йому
Богдан Кирьянов відповідає: «То
пускай бы на двойной сплошной стал, а то, не дай боже, кто
из детворы "случайно" колесо
спустит».

• Нахабство – друге щастя?

Водій білого «фольцвагену»,
очевидно, не побачив знак «В’їзд
заборонено» або якщо й побачив,
то не зрозумів його значення.
«Зробимо знижку на будівництво флагштоку», – пише Александр Васильев, так нібито сам
водій авто будує той флагшток.

«Він взагалі ніколи за ПДР не
їздить, один раз на Богунії в провулку мене підрізав, бо, напевне, теж
дуже спішив. Я посигналив, він став
посеред дороги і стояв, зустрічна за
мною колона стояла, чекала, поки
в "цабе" пиха пройде! Та й й так
він щодня у Житомирі чудить», –
впізнав водія Микола Козак.
«До сервісу не доїхав, поставив, куди докотився», – говорить
Oleksandr Bredak.
«Чоловік їздить, як хоче. Щодня купа порушень ПДР. Головне
іконками обвішав лобове скло і на
всіх клав з прибором», – говорить
Саша Захарчук.
«Максимально нагло паркується», – зазначив Роман Гринь.

• Водій з обмеженими
знаннями ПДР
І знову ж таки авто на місці,
призначеному для водіїв з інвалідністю.
«Таки, може, він має інвалідніс ть?» – прокоментував
Volodymyr Gerasymov.
«Совість у таких людей – відсутня повністю!» – написав Alex
Godlevskiy.
«Что-то много у нас появилось инвалидов», – каже Геннадий
Яценко.
Будемо мати надію, що всім
«героям» сьогоднішньої рубрики
прийдуть «листи щастя» у вигляді
штрафів за неправильно припарковані автомобілі та порушення
правил дорожнього руху. А інших
водіїв це змотивує навіть не думати про можливість порушити
ПДР.

На Житомирщині будують
транспортну розв’язку за 273 млн гривень
з державного бюджету, а роботи
виконує ПП «Автомагістраль».
Вартість робіт за договором – 273
млн гривень.

Марія Кравчук

У Житомирській області на автодорозі М-21
Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський поблизу міста
Бердичева будується
дворівнева транспортна
розв'язка.
«Мі ж с е л а ми Ос ик ов е т а
Гришківці дорожники влаштували монолітні стійки та опори,
а також змонтували ригелі для
майбутнього шляхопроводу. Нині
триває відсипання земляного полотна», – йдеться у повідомленні
Укравтодору.

На дворівневій розв’язці облаштують розділову смугу з установкою однобічного бар’єрного
огородження, однобічний бар’єр
огородження на узбіччі, перехід-

но-швидкісні смуги зі з’їздів та
зовнішнє освітлення.
Проєкт дозволить розвантажити напрямок завдяки перерозподілу транспорту. Він фінансується

Нагадаємо, розв'язка стане
частиною нового маршруту
Київ – Кишинів. Він проходитиме через Київську, Житомирську та Вінницьку області й стане оптимальним для
подорожі до Молдови в обхід
невизнаної Придністровської
республіки.
Загальна протяжність маршруту становить 570 км, з них територією України – 410 км.
Як відомо, програма президента «Велике будівництво» у
2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та
економічний розвиток регіонів.
За словами міністра розвитку
громад та територій України
Олексія Чернишова, цьогоріч у
межах програми буде завершено
близько 300 об’єктів соціальної
інфраструктури.
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На сторожі безпеки
У Житомирі арештовану
будівлю держпідприємства
вартістю майже 9 млн
грн «віддали» у приватну
власність – колишньому
держреєстратору
повідомлено про підозру
Зловживання державного реєстратора із нерухомим
майном державної власності
викрито за процесуального керівництва обласної прокуратури
Управлінням Служби безпеки
України в області.
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури державному
реєстратору повідомлено про
підозру у зловживанні повноваженнями особою, яка надає
публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, а також у
несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненій
особою, яка має право доступу
до неї (ч. 3 ст. 365-2 КК України,
ч. 1 ст. 362 КК України).
За даними слідства, колишній державний реєстратор
комунального підприємства,
зловживаючи своїми повноваженнями, незаконно змінив
в автоматизованій системі інформацію про право власності
на приміщення площею майже
1200 кв. м, що у місті Житомирі.
Відтак за відсутності належних документів, що підтверджують набуття права власності на
це майно, безпідставно зареєстрував його за приватною
особою.
Унаслідок незаконної оборудки у лютому 2019 року з
державної власності вибуло
майно вартістю майже 9 млн
грн, на яке ще у квітні 2016 року
у межах виконавчого провадження у зв’язку з мільйонним
боргом державного підприємства накладено арешт, відомості
про який офіційно внесені до
Єдиного реєстру заборон.
Досудове розслідування
проводить Головне управління
Нацполіції в області.
Примітка: відповідно до
ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у
вчиненні злочину і не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде
доведено в законному порядку
і встановлено обвинувальним
вироком суду.

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

Деталі
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Ексдепутатка Лариса Жигадло, яка позивалася
до суду з приводу оприлюднення погодження на
будівництво АЗС UPG, програла апеляцію
Руслан Мороз

У грудні 2019 року
редакція житомирського видання «20 хвилин»
повідомила про отримання позовної заяви
від тодішньої депутатки Житомирської
міської ради від БПП
Лариси Жигадло.
У позові депутатка вимагала
спростувати подану газетою інформацію та відшкодувати моральну шкоду в розмірі 5 тисяч
грн. Причиною звернення до суду
стала розміщена виданням стаття
про погодження ОСББ «Молочник» отримати допомогу в сумі
200 тисяч грн від ТОВ «ЮПІДЖІ»
за надання згоди на будівництво
АЗС. У позовній заяві Лариса Жигадло стверджує, що опублікована
інформація не відповідає дійсності, принижує її честь, гідність та
ділову репутацію.
Нагадуємо, що 7 грудня 2020
року Житомирський районний
суд Житомирської області у складі
головуючого судді І. В. Зубчук виніс ухвалу, в якій зазначалося:
«Позовну заяву Жигадло Лариси Миколаївни до Демчика Євгенія Олександровича, приватного
підприємства "Медіа Ресурс", за
участю третьої особи об`єднання
співвласників багатоквартирного
будинку "Молочник", про захист
честі, гідності та ділової репутації,
спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної
шкоди задовольнити частково.
Визнати недостовірною та такою, що принижує честь, гідність
та ділову репутацію Жигадло Лариси Миколаївни, розповсюджену
інформацію у друкованому засобі
масової інформації "20 хвилин",
випуск № 42 (758) в розділі "Тема
номера" та на інтернет-сайті у статті під назвою "За незаконне рішення міськради заплатять мільйони
з кишень житомирян". У статті
йдеться про те, що депутатка від
БПП з неформальної групи депутатів Петра Рудя – Лариса Жигадло, будучи главою правління
ОСББ «Молочник», 9 вересня 2019
року прийняла безповоротну допомогу в сумі 200 тисяч гривень на
рахунок ОСББ від ТОВ "ЮПІДЖІ".
Прийнявши гроші від ТОВ
"ЮПІДЖІ", ОСББ "Молочник", яке
розташоване подалі від будівництва і має навіть іншу адресу, у
протоколі № 3 від 9 вересня 2019
року саме на погодження прийняти кошти вказало, що погоджує
здійснення будівництва АЗК за

Протокол ОСББ Молочник
адресою: проспект Незалежності,
26. Отже, за іншою адресою, ніж
та, де АЗС (АЗК) зараз будується.
Таким чином, цей документ з юридичної точки зору не має жодного
значення. Мабуть, це феєрично
для житомирських депутатів –
взяти гроші за будівництво за
однією адресою, а надати погодження за іншою».
Також у рішенні суду першої
інстанції була вимога вилучити
вказану статтю з інтернет-сайту
та розмістити у друкованому засобі масової інформації – газеті
«20 хвилин» спростування.
Але при апеляційному розгляді справи 30 червня 2021
року суд скасував рішення
першої інстанції та ухвалив
нове судове рішення про відмову у задоволенні вказаних
позовних вимог.
У ході судового розгляду
колишній депутатці не вдалося переконати суд, що оприлюднений у ЗМІ протокол
погодження на отримання
коштів ОСББ «Молочник» не
відповідає дійсності. Протокол
справжній, а внаслідок цього
інформація також правдива.
Також у публікації нашого видання наводилися факти, що під
час голосування щодо скасування
містобудівних умов і обмежень

стосовно ділянки, де хочуть будувати АЗС, депутатка Жигадло
витягла свою картку. Вона не голосувала, і всі присутні люди це бачили. Крім того, це підтверджено
витягом з протоколу електронного
голосування.
Станом на понеділок, 5 липня 2021 року, на сайті Єдиного
реєстру судових рішень України
з’явилися вступна та резолютивна
частина постанови Житомирсько-

го апеляційного суду у справі №
278/3138/19 від 29.06.2021 року.
Так, Житомирський апеляційний суд, розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну
справу за позовом Жигадло Лариси Миколаївни до Демчика Євгенія Олександровича, приватного
підприємства «Медіа Ресурс», за
участю третьої особи об`єднання
співвласників багатоквартирного
будинку «Молочник», про захист
честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної
інформації та відшкодування моральної шкоди, постановив:
«Апеляційну скаргу Демчика Євгенія Олександровича
задовольнити. Рішення Житомирського районного суду
Житомирської області від 07
грудня 2020 року в частині
задоволених позовних вимог
Жигадло Лариси Миколаївни
до Демчика Євгенія Олександровича про захист честі,
гідності та ділової репутації,
спростування недостовірної
інформації, відшкодування
моральної шкоди та стягнення
з Демчика Євгенія Олександровича на користь Жигадло
Лариси Миколаївни судового
збору скасувати та ухвалити
нове судове рішення про відмову у задоволенні вказаних
позовних вимог.
Стягнути з Жигадло Лариси
Миколаївни на користь Демчика Євгенія Олександровича
понесені витрати зі сплати судового збору в розмірі 4034,10
грн.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття
і може бути оскаржена у касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду
протягом тридцяти днів із дня
складення повного судового
рішення».

Постанова апеляційного суду
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Середа, 7 липня 2021

Точка зору

Хто – замість Герасименка?

Зубко? Ляшко? Чи все ж таки – Шевченко?
Микола Корзун

Розмови про майбутню політичну осінь не
вщухають не лише на
кухнях українців, але
й тривають практично
в усіх людних місцях.
Ознаки найближчих виборів чи то Президента
України, чи Верховної
Ради України люди шукають ледь не у кожній
звістці, що надходить
із величезних потоків
новин. Щоб там хто
не казав – країна чекає
змін, а зміни, як і раніше, ми пов’язуємо великою мірою із виборами.
Поки ознаки або ж певні потужні та очевидні критерії наближення виборчих змагань шукаються, вгадуються і обговорюються,
у різних містах і селах України
виникають ситуації, які насправді приближують дочасні, або ж
позачергові вибори. Скажімо, на
Житомирщині початку літа 2021-го
року помер голова Новогуйвинської селищної ради Сергій Крутій,
що означає близькість виборчої
кампанії у Новогуйвинській громаді. До того ж на середину літа
2021-го року цілком матеріальний
вигляд має ще одна передвиборча
перспектива. Тепер мова йде про
Житомир. Якщо точніше, про народного депутата України Ігоря
Герасименка, який начебто зібрався
на роботу у Міністерство оборони
України. Не варто пояснювати, що
у таких ситуаціях Верховна Рада
має призначити дочасні вибори в
окрузі, де обирався І. Л. Герасименко. Якщо нардеп від житомирського В/О № 62 вже після завершення
поточної парламентської сесії або
ж навіть після відпустки перейде
на роботу до Міністерства оборони
України, то вже восени житомирянам світить перспектива позачергової виборчої кампанії. Те, що
вибори до парламенту у Житомирі
неминучі, засвідчують одразу декілька факторів. Раніше принишклі партійні апарати більшості
партійних структур у Житомирі
на початку липня 2021-го року раптом заметушилися, винаймаючи
нові приміщення партійних офісів,
замовляючи меблі та всіляку іншу
атрибутику, яка буває необхідною
під час виборів.
Але найбільше сигналів про
наближення виборів надходить із табору правлячої партії
«Слуга народу». Не так давно, 3

липня поточного року, у Житомирі обласна партійна організація «слуг» провела свою обласну
партконференцію. Як і годиться
провладній партії, конференція
проходила у дусі новаторських
підходів і всіляких піар-технологій. Щоправда, як і будь-яка
із раніше відомих партій влади,
«слуги народу» чомусь забувають
про журналістів, яких зазвичай
запрошують на подібні заходи
хоча б на підсумкову пресконференцію. У Житомирі все сталося
інакше, і 3 липня 2021-го року
«слуги народу» проводили своє
зібрання, як то кажуть, за зачиненими дверима. Хоча вже за кілька
годин найбільш схильні та охочі
до піар-супроводу своєї діяльності
партійці від «слуг» розмістили
у нині популярному фейсбуці
фотографії головних персонажів
партійної конференції. Скажемо
так, жодних несподіванок чи сенсацій на території аеропорту, де
проходила партконференція, не
сталося. Якщо не рахувати відсутності на конференції того ж таки
нардепа Ігоря Герасименка (усі
інші нардепи фракції «Слуга народу» від Житомирщини на конференції були присутніми). Чому
нардеп від Житомира не прибув
на конференцію, де обговорювалися найбільш важливі завдання
та плани обласної партійної організації партії «Слуга народу»,
можна лише здогадуватися. Але
на те, що партійна метушня Ігоря
Леонідовича Герасименка більше
не цікавить, вказує низка факторів.
Адже якщо навіть сам нардеп не
зміг прибути на партійну конференцію із цілком об’єктивних
причин (всякого у житті буває),
то його заступники-помічники
мали б все ж таки на партійному

зібранні бути присутніми. Тим
паче, що про повну закритість
партійного заходу, влаштованого
«слугами» 3 липня 2021-го року,
все ж таки не йшлося.
У такій ситуації, яка виникає із появою перспективи
дочасних виборів у Житомирському виборчому окрузі № 62,
на перший план виходить питання про те, хто взагалі візьме
участь у передвиборчих змаганнях як представник від тієї
чи іншої партійної організації.
Насамперед питання до Житомирської обласної організації партії «Слуга народу». Кого «слуги»
планують делегувати на вибори
замість Ігоря Герасименка? Тут на
обрії виринають постаті двох ймовірних персонажів. Першим таким
кандидатом від «слуг народу» називають ректора «Житомирської
політехніки» Віктора Євдокимова.
Ще одним ймовірним кандидатом
у кандидати в нардепи (даруйте за
тавтологію) міг стати помічник І.
Л. Герасименка, житомирський
підприємець Юрій Опанасюк.
Але і його на вищезгаданій партійній конференції не було. А це
неспроста. Лідер обласної житомирської парторганізації «Слуга
народу» Арсеній Пушкаренко добре розуміє важливість постаті
ймовірного кандидата у народні
депутати, якого восени 2021-го
року обиратимуть житомиряни.
Хтозна, наскільки переконаний (і
чи переконаний взагалі) партійний вожак обласної організації
«слуг народу» у потенціалі ректора одного із найбільших вузів
Житомирщини. Особливо якщо
взяти до уваги невдалу виборчу
кампанію у Віктора Євдокимова у
боротьбі за крісло мера Житомира
восени 2020-го року.

Найімовірніше, осінь
2021-го року буде мало
схожа на минулорічні
вибори до місцевих рад.
Особливо якщо врахувати, що на дочасних (позачергових) виборах у
Житомирі захочуть взяти участь представники
найбільш популярних
в Україні політичних
партій.
Адже саме у Житомирі партія
колишнього Президента України
Петра Порошенка «Європейська
солідарність» однозначно делегує на вибори колишнього віцепрем`єра Кабміну Геннадія Зубка. Геннадій Григорович вочевидь
засидівся у тіні (чи то у запасі)
політичних змагань і загалом політичного життя в Україні. Потрібний для виборчої кампанії ресурс,
як у Геннадія Зубка, так і у його
партії, однозначно знайдеться.
Тим паче, що сам Геннадій Зубко
охоче нагадає своїм друзям і так
само суперникам-конкурентам
про свій успіх на виборах до парламенту восени 2012 року.
Але ж якби ж то тільки Зубко? Житомиряни поки що навіть
не здогадуються, що для участі у
дочасних виборах у Житомирському окрузі № 62 готується і лідер
Радикальної партії Олег Ляшко.
У Чернігові у нього не вийшло,
то, може, Житомир почує і зрозуміє головного радикала України?
Але вже із Ляшком вибори набувають куди цікавішого сюжету.
Не варто забувати, що ще одна
партія на чолі із Ігорем Палицею
та Валерієм Коломойським, яку
житомиряни знають під назвою
«За майбутнє», також шукає місце
на килимі української політики,

аби спровадити до Верховної Ради
України свого посланця. І Житомир має стати таким місцем стартового стрибка у парламент для
одного із важковаговиків партії
«Майбах» – господаря Буковелю
пана Шевченка. Так що восени
2021-го Житомир на місяць–другий може стати таким собі «супутником» популярного українського
курорту.
Хто іще потягнеться і втрутиться у боротьбу за оголене у
Житомирі парламентське місце?
Ймовірних кандидатів ще декілька. Адже «Батьківщина» також має
брати участь у подібних змаганнях. Навіть якщо без шансів на
перемогу! Але ж не можна так,
щоб про партію зовсім забули. Те
ж саме стосується і «Свободи», і
«Сили і честі». Адже без виборів,
в обстановці мирного політичного
життя, про партійців із осередків вищезазначених партійних
структур ніхто у Житомирі або
ж у Житомирській області загалом
навіть і не згадує. Так що є шанс,
і його слід використати якомога
повніше та ефективніше.
Безумовно, партія влади зробить все можливе (і неможливе –
також), аби Житомир і житомирян
у парламенті і надалі представляв
їхній однопартієць із рядів «слуг».
Хоча можливий варіант пошуку
друзів і соратників із інших партій. Дехто із фахівців вже зараз
зауважує, що на вибори у житомирському окрузі може піти і сам
мер Житомира Сергій Сухомлин. Як лідер обласного осередку
партії «Пропозиція». Як потужна
постать на фоні інших кандидатів,
які вважатимуться або ж варягами-зайдами, або ж другорядними
діячами виключно провінційного
масштабу. Хтось скаже: а навіщо
Сухомлину Верховна Рада? У відповідь можна знайти дуже багато
надважливих аргументів. Адже
всього, чого міг досягнути у Житомирі, Сергій Іванович вже досяг.
Далі вже новому меру варто буде
подумати, як жити в умовах велетенської кредитної заборгованості.
Як налагодити хоча б задовільне водопостачання? Що робити із ЖТТУ
і зокрема – із трамваєм? А у Верховній Раді (якщо Сергій Сухомлин
зможе вже цієї осені туди потрапити) можна буде спокійно сидіти
ще два роки. У гарному статусі і з
непоганим прицілом на майбутнє.
Яким воно буде аж через два роки,
нам не скаже ні Байден, ні Путін, ні
НАТО, ні ООН. Але що там казати?
Що Бог дасть, те й буде. Поки що
нам усім доводиться запастись ще
місячним терпінням і почекати. Бо
десь у середині серпня 2021-го року
у Житомирі вже таке розпочнеться,
що в інших містах нам лише позаздрять. А, можливо, – й пожаліють
житомирян.
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На варті закону
• Колишнього поліцейського-конвоїра підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
• Застрелив сина з обрізу
мисливської рушниці – у Житомирі судитимуть 67-річного
чоловіка за умисне вбивство
та незаконне зберігання зброї.
• У Житомирі ексдепутат забруднив побутовими відходами землю та вирубав дерева,
завдавши довкіллю шкоди на
50,7 млн грн – «господарнику»
повідомлено про підозру.
• Майстер лісу «підробляв»
на збуті амфетаміну – прокуратурою Житомирщини скеровано справу до суду.
• У Житомирі повідомлено
про підозру одному з керівників структурного підрозділу
комунального підприємства,
викритого на одержанні хабаря
на суму 350 тис. грн.
• У Житомирі судитимуть
наркоділків, які амфетамін «варили» у лісопосадці.
• Незаконно вирубано понад 400 сосен на Житомирщині
та завдано державі шкоди на
понад пів мільйона грн – судитимуть головного лісничого
спецлісгоспу.
• Заволоділи понад 900
тис. грн бюджетних коштів –
на Житомирщині організованій
групі повідомлено про підозру.
• Під час спорудження амбулаторії на Житомирщині привласнено 1,6 млн грн бюджетних коштів – троє посадовців
постануть перед судом.
• Викрили потужну нарколабораторію, організовану
столичними наркоділками у
сільській хаті на Житомирщині.
• Понад 25 млн грн збитків
завдано державі у земельній
сфері – судитимуть посадовицю Держгеокадастру.
• Помістили під варту водія,
який скоїв смертельну ДТП із
загибеллю двох сельчан у Житомирському районі.
• У Бердичеві прокуратура
спільно з правоохоронцями
припинила протиправне функціонування чотирьох гральних
закладів, з яких вилучили майже 70 одиниць техніки.
• Мільйонні суми тіньових
коштів переводили у готівку
– на Житомирщині викрито
конвертаційний центр.
• Колишнього оперуповноваженого поліції Житомирщини засуджено до 8 років
позбавлення волі за скоєння
смертельної ДТП.

ПРОКУРАТУРА
УКРАЇНИ

Події
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Житомирська митниця відновляє
свою роботу
З 1 липня 2021 року відновлює роботу Житомирська митниця.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року Кабінет Міністрів скоротив кількість
митниць до 16. Отже, Житомирську митницю ліквідували, приєднавши
її до Київської митниці ДФС.
У грудні 2020 року Держмитслужба інформувала, що з метою забезпечення безперебійного функціонування територіальних органів
Держмитслужби як її ' підрозділів з 3 грудня були створені 26 митниць.їїї
Крім того, що відновила роботу, Житомирська митниця також повідомила про зміну рахунків. На своєму сайті Житомирська митниця
Держмитслужби розмістила оновлені реквізити депозитних рахунків,
відкритих казначейством України та АБ «Укргазбанк»: Код ЄДРПОУ
Житомирської митниці 44005610.
Банк отримувача: казначейство України (ЕАП)
МФО 899998.
Рахунки митниці: UA038999980355719089802466726 (для зарахування
попередньої оплати фізичних осіб);
UA028999980355749089801466726 (для зарахування штрафів, коштів
від розпорядження конфіскованим майном)

Банк отримувача: АБ «УКРГАЗБАНК»
МФО 320478.
Рахунок митниці: UA643204780000026036924906870 (для зарахування
коштів, призначених для забезпечення справляння митних та інших
платежів, у вигляді авансових платежів (передоплати) готівкою в національній валюті в пункті пропуску через державний кордон, внесення
грошової застави громадянами).

Вступ-2021: створено понад
92 тисячі електронних кабінетів
З 1 липня триває реєстрація електронних
кабінетів вступників до
закладів фахової передвищої та вищої освіти.
Про це повідомляє МОН
України. За даними державного
підприємства «Інфоресурс», станом на 9:00 5 липня уже створено
понад 92 тисячі кабінетів. Сайт
vstup.edbo.gov.ua функціонує у
звичному режимі.
На основі повної загальної
середньої освіти активовано 87
тисяч 243 кабінети.
На основі диплома бакалавра,
спеціаліста, магістра активовано
146 кабінетів.
Також на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого
бакалавра, фахового молодшого
бакалавра вступники активували
4 тисячі 715 кабінетів.
У МОН зазначають, що активувати кабінет потрібно впродовж години. Якщо цього не
буде зроблено, то вступникові
потрібно буде реєструвати кабінет знову.

Нагадуємо: для допомоги вступникам до 13 серпня
працює гаряча лінія «Вступна кампанія 2021» за номером:
0 (800) 50-45-70 (пн-чт: 09.00-17.00, пт.: 09.00-16.00).

На Житомирщині за тиждень виявлено 95 випадків COVID-19
З 30 червня по 6 липня в Україні
було зафіксовано 3 901 новий випадок
COVID-19. Зокрема на Житомирщині – 95.
Показник захворівших стабільно зменшується як в Україні, так і на Житомирщині
порівняно з минулими тижнями.
30 червня показник захворівших на
COVID-19 на Житомирщині становив 8 осіб.
1 липня цифра була більшою – 17 людей,
наступного дня було виявлено 13 захворівших
на COVID-19. 3 липня кількість захворівших

сягнула 23 випадків, а 4 липня хворих було
5 осіб. 5 липня виявили 17 випадків, 6 липня
цифра спала до 12 осіб.
Нині на Житомирщині зареєстровано 1 793
летальних випадки від COVID-19, за період
з 30 червня по 6 липня – 8 нових випадків.
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
профілактичних заходів та дотримуйтеся
основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських
місцях;
– уникайте великого скупчення людей та
дотримуйтеся соціальної дистанції.
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У першому півріччі 2021 року на
Житомирщині середня зарплата
становить майже 11,5 тис. гривень
даних про ціни (одержуються органами державної статистики за
допомогою щомісячної реєстрації цін і тарифів на споживчому
ринку) та даних національних
рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання
у країні в цілому з подальшим
розподілом (за результатами вибіркового обстеження умов життя
домогосподарств).

Руслан Мороз

Державна служба
статистики України
оприлюднила дані
щодо зарплати у першому півріччі 2021 року.
Так, середня зарплата у Житомирській області у травні цього
року становила 11 396 гривень,
що дозволяє вважати, що наша
область тримається в середнячках.
Взагалі згідно із приведеними
даними, в Україні середня номінальна заробітна плата штатного
працівника підприємств, установ
та організацій у травні 2021 року
становила 13499 грн, що у 2,3 раза
вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн).
Порівняно з квітнем у травні
розмір середньої номінальної
заробітної плати зменшився на
0,3%, а за останні 12 місяців (відносно травня 2020 року) збільшився на 28,1%.
Номінальна заробітна плата
включає тарифні ставки (посадові
оклади), премії, доплати, надбавки, оплату за невідпрацьований час, а також обов’язкові
відрахування: податок на доходи
фізичних осіб, військовий збір.
Реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність
номінальної заробітної плати
під впливом змін споживчих
цін на товари і послуги та рівня
податків і обов’язкових платежів.
Індекс реальної заробітної плати
розраховується через ділення індексу нарахованої номінальної
заробітної плати (без урахування
податку на доходи фізичних осіб
та військового збору) на індекс
споживчих цін.
Цікаво відбувся розподіл значень заробітної плати штатних
працівників за видами економічної діяльності. Так, у травні 2021
року в середньому по економіці
середня зарплата становила 13
499 гривень, що в 2,25 раза більше
за мінімальну.
Але водночас одними з найбільш прибуткових виявилися
посади у сфері державного
управління й оборони, а також
обов’язкового соціального страхування. Тут середня заробітна
плата становила в травні 17 931
гривню, що майже втричі більше за мінімальну. Абсолютну
першість тримає сфера фінансів
та страхової діяльності – тут середня зарплата становить 21 965
гривень, що у 3,6 раза більше за
мінімальну.

У кого у Житомирі
зарплата 24 тисячі?

Динаміка середньої заробітної плати у 2020–2021 роках
«Найбіднішими» виявилися
працівники у сфері тимчасового
розміщування й організації харчування – 8 875 гривень. В середнячках тримаються працівники
галузі освіти, охорони здоров’я та
культури і спорту – від 11 579 до
12 059 гривень, що тільки вдвічі
більше за мінімалку.
Якщо брати середню заробітну плату штатних працівників
у регіонах, то в середньому в
Україні у травні 2021 року вона
становила 13 499 гривень. У Житомирській області 11 396 грн, що
навіть нижче за середньодержавний рівень.
Найвищу середню зарплату отримують традиційно
в столиці, де вона становить
19 287 грн, що у 3,2 раза більше за мінімальну. Найменшу
середню зарплату отримують у
Волинській і Кіровоградській областях – від 10 890 до 10 903 грн.

А що з цінами?

Цікаво порівняти наведені
дані з індексами цін. Тут інфляція на споживчому ринку у травні 2021 р. порівняно із квітнем
2021 р. становила 1,3%, з початку
року – 6,1%.
За цей період значно зросли ціни взагалі на продовольчі
товари на 8,8%. Продукти харчування в середньому зросли на
9,4%, хліб і хлібопродукти – на
12,7%, м’ясо та м’ясопродукти – на
5,6%. Але й тут є рекордсмени
– ціни на яйця зросли на 71,3%,
олію соняшникову – на 49,5%, цу-

кор – на 62,8%. Овочі, навпаки,
зменшили свою вартість в середньому на 10,4%. Також незначно
подешевшали одяг і взуття – на
4,8%.
Ціни на алкогольні напої та
тютюнові вироби підвищилися на
0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.
Стосовно цін на комунальні
послуги, то Держстат зазначає,
що відповідно до аналогічного
періоду минулого року житло,
вода, електроенергія, газ та
інші види палива подорожчали в середньому на 23,9%. Але
вражаюче збільшилася ціна
на природний газ – на 70,8%.
Крім того, суттєво збільшилися витрати населення на освіту
– на 14,2%, охорону здоров’я
– на 7,2%, фармацевтичну продукцію – на 7,0% і амбулаторні
послуги – на 9,4%.
Зростання цін (тарифів) на
житло, воду, електроенергію,
газ та інші види палива на 3,9%
відбулося в основному через підвищення цін на природний газ
на 14,6%.
Ціни на транспорт зросли на
0,7% насамперед через подорожчання проїзду в залізничному та
автодорожньому пасажирському
транспорті на 3,0% та 1,7% відповідно, палива та мастил – на 1,0%.
Індекс споживчих цін (ІСЦ,
інфляція) є показником зміни
в часі цін і тарифів на товари та
послуги, які купує населення для
невиробничого споживання. Розраховується щомісячно на основі

Зміни цін у % до попереднього місяця

Дуже дивною виявилася реакція експертів. Так, Олександр
Охрименко, президент Українського аналітичного центру і
автор понад 40 наукових робіт
у галузі фінансового ринку, на
власній сторінці у фейсбуці розмістив пост наступного змісту:
«Держстат України підрахував
структуру заробітної плати в
Україні за перший квартал 2021
року. В результаті їхніх розрахунків вийшло, що 25% працюючих
українців отримують більше 15
тис. грн, а 16% працюючих отримують зарплату на рівні мінімалки. Але це все «біла зарплата». З
урахуванням «конверта» реальна
зарплата в Україні на рівні 24 тис.
грн, або 890 доларів США».
Варто нагадати, що 890 доларів США – це майже 24 208
гривень. Цікаво, хто у Житомирській області, окрім чиновників,
може похизуватися подібною заробітною платою. Складається
враження, що поважні експерти
гадки не мають, яким чином виплачується зарплата в регіонах.
У коментарях до посту одразу
з’явилася критика щодо експертної думки:
«Якби було так, то українці не
їздили б до Польщі на заробітки
за зарплатою у 500 доларів. А в
реальності зарплата становить в
середньому 20-25% від виробленої
продукції. Так що навіть офіційні
450 доларів – занадто завищена
цифра».
«Я не знаю, як там зарплата
у сфері фінансів і які там зарплати у вас у Києві. Але я чудово
знаю сферу торгівлі у маленьких
містах. Нема в торгівлі середньої
24 тисячі. Просто для прикладу,
філія великої торговельної фірми. Зарплату на руки чистими
отримують касир, оператор, вантажники – це 10 тисяч, комірники
– 12 тисяч, водії-експедитори 13
тисяч, торгові представники 1220 тисяч. І тільки 2 людини на
філії можуть отримати 24 тисячі
і більше – це директор філії і супервайзер. Тобто з 20 осіб тільки
2 отримують більш 24 тис. Але це
ніяк не середня зарплата».

Правова допомога

Все, що треба знати
про страхові компанії
Продовження. Початок у №
23 від 30 червня
Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути
лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність,
пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та
їхнім управлінням.
Укладення договору страхування
За договором страхування одна сторона (страховик)
зобов’язується у разі настання
певної події (страхового випадку)
виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі,
визначеній у договорі, грошову
суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати
страхові платежі та виконувати інші
умови договору (стаття 979 Цивільного кодексу України).
Договори страхування укладаються відповідно до правил
страхування, що розробляються
страховиком для кожного виду
страхування окремо і підлягають
реєстрації в уповноваженому органі при видачі ліцензії на право
здійснення відповідного виду страхування.
Договір страхування відповідно до закону, зокрема, має
містити такі умови:
• предмет договору страхування;
• перелік страхових випадків;
• розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов’язаний
провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова
сума);
• розмір страхового платежу і
строки його сплати;
• умови здійснення страхової
виплати;
• причини відмови у страховій
виплаті;
• права та обов’язки сторін і
відповідальність за невиконання
або неналежне виконання умов
договору тощо.
Що таке страховий випадок
та франшиза
Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування
або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає
обов’язок страховика здійснити
виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій
особі.
Франшиза – це частина збитків, що не відшкодовується страховиком, і її розмір має бути
обов’язково зазначений у договорі
страхування.
Продовження
у наступному номері
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Тема номера

Операція «Провалля»: як мешканців

позбавляють приміщень та прибудинкової території
Тарас Боросовський

Вантажівка, яка провалилася під асфальт
у центрі Житомира,
показала, як роками нехтується безпека людей
і відбувається збагачення на спільному майні.
Нещодавно у Житомирі трапилася резонансна для усієї країни подія. У самому центрі міста,
на Соборній площі, 20 червня
посеред тротуару завалився під
асфальт вантажний автомобіль.
Відразу ж з’явилися повідомлення,
що машина майже повністю провалилася через перевантаженість
будівельними матеріалами. Під
верхнім шаром асфальту мешканцям 12-поверхівки відкрилося
раніше розрите під розширення
підвальне приміщення пивної.
Співвласник закладу поспішив
завірити про швидке відновлення
порушеного благоустрою.
- Підрядник за власний кошт
найближчим часом все виправить,
відновить і поставить стовпчики
при в’їзді, щоб туди не заїжджали
автомобілі, – завіряв у коментарі
«Суспільному» Євген Яремчук.
Однак у жителів будинку залишався острах, наскільки поява
величезного провалля вплине на
фундамент багатоповерхівки, чи
не виникнуть тріщини, що може
призвести до її руйнації, та водночас звідки взагалі з’явилося в кафе
додаткове технічне приміщення.

Політичне прикриття

Перш ніж дати відповіді на
небезпідставні занепокоєння
мешканців, слід повернутися на
15 років назад. Тодішнім мером
Житомира була Віра Шелудченко.
Сформуваши під себе команду і
контролюючи більшість у міськраді, вона взялася за розподіл
між наближеними об’єктів комунальної власності. Одним із ласих
шматків був підвал на Соборній
площі. Сховані від стороннього
ока декілька сотень дорогоцінних
квадратних метрів перебували на
балансі комунального ВЖРЕП №
5. Оскільки з початку будівництва
приміщення виконувало подвійну
функцію складу та тимчасового
сховища у разі надзвичайних ситуацій, вхід до нього розташовувався
зсередини багатоповерхівки.
Орендувати у міста величезні
площі без капітальної їхньої реконструкції та додаткового прорізання парадного входу не було
сенсу. У 2006 році реєструють ТОВ
«Клубні технології», якому невдовзі
й передають в оренду комунальне
майно. Вибір орендаря також був
невипадковим: син Віри Шелудчен-

ко зустрічався з донькою засновника
товариства Святослава Ошемьоткова. І заради «укріплення» родинних
зв’язків між майбутніми сватами
мер надає дозвіл на оренду та підтримку в отриманні усіх погоджень.
Так з’являється ідея створити
пивний ресторан із власним виробництвом пива безпосередньо
у багатоповерхівці. Досить швидко погоджується проєкт реконструкції та під майбутній вхід
відводиться частина комунальної
землі. Окрім цього, у погодженні
читаємо про необхідність забезпечити три виходи з приміщення закладу. Окрім службового,
який із самого початку існував,
та парадного, слід було передбачити пожежний вихід. Оскільки
приміщення підвальне, у разі
небезпеки обов’язково має бути
евакуаційний вихід, закладений
проєктантами з протилежного
до нового входу боку. У виданих
товариству технічних умовах на
проєктування чітко зазначено, що
у залі слід передбачити щонайменше два евакуаційних виходи.
При цьому висота усіх підвальних
приміщень від підлоги до стелі не
менш ніж 2,7 метра.
Ремонт завершили, і весною
2009 року виконком під головуванням Віри Шелудченко видав дозвіл
на використання приміщень під
кафе. Контроль за виконанням
рішення поклали на тодішнього
першого заступника Ігоря Гундича. Але пожежний вихід, прописаний в усіх документах, так і
не збудували.
Навіть у нових актах обстеження приміщень кафе «Шульц»
жодних зауважень щодо його
відсутності немає. Отже, розміщена у підвалі пивоварня усі
роки працювала, потенційно наражаючи на небезпеку численних
своїх відвідувачів. І пожежники,
які регулярно перевіряли (чи робили вигляд, що перевіряли) цей
заклад, не могли не знати про це.

Незаконна приватизація

Щоб розібратися у причинах
нещодавнього обвалу асфальту
над приміщенням кафе, нам довелося звернутися до матеріалів
архіву. Виявляється, перед реконструкцією Житомирський філіал
«НДІпроектреконструкція» провів обстеження несучих конструкцій підвального приміщення.
Під час визначення технічного
стану експерти виявили, що стан
стовпів та балок є незадовільним.
Зокрема, окрім відшарування
захисного бетону до оголеної
арматури, виявили вертикальну
тріщину до 5 мм. Стан покриття
над підвалом також незадовільний. Через постійне підтоплення
арматура у плитах та монолітних заробках заіржавіла, бетон
місцями поздувався та повідколювався. В обстеженні йдеться і
про наявне просідання асфальту
довкола квітника над підвальним
приміщенням і необхідність його
упорядкування, яким зайнялися
лише недавно.
Певно, роки нехтування вимогами архітекторів призвели до
незворотніх процесів, результатом
яких і став провал. До того ж місце, куди провалилася вантажівка,
відсутнє на планах реконструкції.
Його самовільно розрили у 2011
році, намагаючись до існуючого
залу в підвалі добудувати ще один.
Керував процесом будівництва
Юрій Самборський, на той час
депутат Партії регіонів.
Одночасно з підземним розширенням власники закладу над
залами вирішили розмістити літній майданчик. Для цього взяли
в оренду 2 сотки землі, змінивши
цільове призначення із земель громадської забудови на землі торгівлі. Якщо поглянути на карту,
саме на цій території і провалився
автомобіль. Себто міськрада без
відома мешканців позбавила їх
прибудинкової території.

- Щоб не повторювалися роботи із розширення підвалу або
будівництво поруч із житловим
будинком, яке може завдати шкоди
несучим конструкціям будинку та
унеможливити доступ екстрених
служб, мешканці будинку будуть
втмагати повернення цільового
призначення земельної ділянки,
яка розташована поруч із будинком, – відповіла управляюча ОСББ
«Перемога!» Маріанна Табакаєва.
Разом з тим щодо землі, на
якій звели вхід у кафе «Шульц»,
також змінили цільове призначення, орендувавши її до 2010
року у міста. Однак як тільки
товариство зареєструвало право
власності на усі приміщення за

собою, договір став непотрібний. І
останні 11 років заклад самовільно
користується землею у центрі міста, не сплачуючи громаді жодної
копійки.
Разом з тим приміщення, викуплені товариством без аукціону,
належать до спільної власності
усіх мешканців. Нині ОСББ подало заяву до суду на кафе та
Житомирську міськраду. Спільні
приміщення мешканців будинку,
включно з колясочною, безпідставно оформили у власність міськради і згодом продали товариству.
До того ж увесь цей час підвал мав
статус тимчасового укриття для
мешканців будинку, включеного
до переліку бомбосховищ.
- Зрозуміло, що у 2010 році, коли
підвал, а тим більше бомбосховище,
передавали у власність Шульца,
ніхто про безпеку людей не думав.
І тут явно порушено Цивільний
кодекс України ст. 382, оскільки
навіть на той час підвал був спільною сумісною власністю мешканців
будинку, – стверджує в коментарі
представниця ОСББ «Перемога!».
І таких прикладів позбавлення
мешканців спільних приміщень
досить багато. Однак небагато
ОСББ, готових довести свої права в суді та повернути майно у
власність об’єднання. Можливо,
досвід будинку на Перемоги, 1
допоможе не лише відновити
справедливість для мешканців,
а й змусить усім задуматися, що
халатність чиновників та зухвалість бізнесменів здатна призвести
навіть до трагедії.
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Кондиціонери у тролейбусах, житомирський
аеропорт та скандальний тролейбус на Мальованку:
що житомиряни обговорювали у мережі Facebook
«Перший рейс Житомир – Большие Васюки», – жартує Максим Маковский.
«Предположительно Жуляны собираются закрывать на ремонт. Житомирский
аэропорт может очень пригодиться», – зазначив Віктор Сидоров.
«Дождаться бы», – говорить Larisa
Tkachenko.

Анна Сергієнко

Встановлення флагштоку на
майдані Соборному, кондиціонери у нових тролейбусах, які
не вмикають, житомирський
аеропорт та скандальний тролейбус на Мальованку.

Жителі Мальованки проти
тролейбусної лінії

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

Флагшток на Соборному

У Житомирі на майдані Соборному
продовжуються роботи зі встановлення
флагштоку та реконструкції прилеглої
території. Поки все має максимально неспішний вигляд, ніби часу залишилось
набагато більше, ніж півтора місяця.
Нагадаємо, що вартість робіт складає 13.7
млн грн, саме цей факт обурює житомирян.
«Чергова декорація без сенсу і душі», – прокоментувала Людмила Миколайчук.
«Ну, чорт, і всім зразу стане краще
жити? Більше не було куди ввалити 13
мільйонів...» – написала Інна Анатоліївна.
«Чекаємо, коли він впаде, дай Бог, щоб
не на людей», – говорить Aleksandr Shan.
«Буде символічно, якщо на суд впаде потім», – пише Михайло Зяткевич.
«Зато не Ленын», – констатує Александр
Недобрик.
«Ну и зачем он там, да ещё и за такие
деньги?» – цікавиться Yevhen Filonenko.
«А де гранітні плити? На березі Тетерева
багато зараз хатинок будується, гарне подвір’я
буде», – зазначила Светлана Грищенко.
«Деньги детям онкобольным отдайте»,
– говорить Руслан Иваненко.

Кондиціонери в тролейбусах

Житомирянка Stefania DImova поділилась на сторінці у Facebook обуренням
з приводу кондиціонерів у міських тролейбусах, радше небажанням їх вмикати.

Для того, щоб не відтягувати розв’язання
проблеми, житомирянка вирішила звертатись одразу до пана мера міста.
«Сухомлин, скільки можна душити людей
в тролейбусах, нових, зелених, куплених за
наші бюджетні кошти, гроші платників податків, без кондиціонера?
Вам самим-то зручно їздити на службових машинах при повному комфорті? Чому
люди повинні задихатися в масках і без увімкненого кондиціонера?

На прохання увімкнути кондиціонер водій
не реагує, ігнорує та хамить», – написала
житомирянка Stefania DImova.
Люди в коментарях трохи не зрозуміли, до чого тут Сухомлин, але з наявністю
такої проблеми погодились. Житомиряни
розповідають, що, як зазвичай, одним у
транспорті задуха, інші кричать, що їх протягне, а треті при увімкненому кондиціонері
ще й відкривають вікна. Також висувається
версія, що при увімкненому кондиціонері
щось робиться з транспортом – але як ж
його тоді проєктували?
«А причем тут Сухомлин? Если плохая
погода в Житомире, то тоже Сухомлин будет
виноват?» – запитує Александр Недобрик.
«У такій ситуації спочатку потрібно
підійти до водія та поцікавитись, чому не
працює кондиціонер, більшість працює», –
прокоментувала Tkachuk Natalia.
«Це просто жах! В тролейбусі за такої
спеки неможливо їхати, ще й змушують маску одягати», – зазначила Яна Мартиненко.
«А в тих тролейбусах взагалі є кондиціонери? Бачив лише, як кондуктор вікно
може відкрити, і то комусь обов’язково почне
дути», – написав Андрій Піп.
«Потому что руководство ТТУ не реагирует ни на просьбы, ни на замечания.
Обращение к Шевчуку А. С. тоже результата
не дает», – зауважила Stefania DImova.
«Начальник на минулому тижні їхав на
кінцеву Корбутівки і перевіряв, чи всі увімкнули кондиціонер. Але через те, що постійно включені кондиціонери, падає заряд в
тролейбусах», – говорить Викуся Давидчук.
«Я їжджу часто новими тролейбусами, і
проблеми з кондиціонером немає, працюють
постійно», – написала Юлія Глемба.
«Половина пассажиров в транспорте требуют включить кондиционер, потому что
им жарко, а вторая половина категорически
требует выключить, потому что им дует»,
– пише Виктор Сидоров.

Житомирський аеропорт

Уряд України в середу, 30 червня,
схвалив відкриття міжнародного пункту
пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир» для вантажного та
пасажирського сполучення з постійним
режимом функціонування та цілодобовим
часом роботи.

«Сьогодні Кабінет Міністрів України підтримав відкриття міжнародних пунктів
пропуску в аеропорту "Житомир". Йдеться і
про вантажне, і про пасажирське сполучення.
Щиро вдячний Президенту України, міністру
інфраструктури, народним депутатам. За
спільну плідну працю дякую голові Житомирської обласної адміністрації та обласної
ради. Усім скептикам, що не вірили, хочу
сказати: якщо захотіти та систематично
працювати – все можливо», – написав на своїй
сторінці у Facebook міський голова Сергій
Сухомлин.

У цілому житомиряни позитивно відреагували на таку новину та вже очікують
результатів роботи.
«Ох, чорт, я хотів би це побачити», –
коментує Владимир Василевский.
«Представляете – жить в стране без
коррупции!? Я тоже не представляю!» – написала Людмила Браун.

На сесію міської ради 5 липня прийшли
житомиряни, які проти будівництва тролейбусної лінії на Мальованку через вулицю Героїв Пожежних. Люди звернулися до
мера із проханням обрати іншу вулицю
для проєкту.
Начальник управління транспорту та
зв’язку Констянтин Підпокровний відповів,
що вулиця завузька для будівництва лінії,
однак не порушували жодних норм. Він
також зауважив, що підрядник не організував належним чином рух транспорту на
ділянці через те, що частину знаків вкрали.
«Як на мене, краще б будували лінію на
Вільський шлях, там би люди, навпаки, допомагали б, а не протестували! До речі, найпроблематичніший район щодо транспорту»,
– пише Роман Мусійчук.
«Напевно, туди прийшли ті люди, яким
зараз немає де поставити свою машину на
тротуари. Тому що ідуть роботи. А коли
ідеш з коляскою по тротуару і посередині
тротуару стоїть машина чиясь, то це нікого
не хвилює, як та мама з коляскою буде обходити ту машину.
Мабуть, вул. Героїв Пожежних найвужча
із усіх вулиць, там, де не зможе проїхати
тролейбус. І я впевнена, що ті, хто найбільше
виступає, будуть на ньому їздити першими», – висловила свою думку Людмила Кос.
«А як заберуть маршрутку № 5, то від
пожежної частини до "Океану" і по Піонерській буде їздити маршрутка "пішкарус"»,
– говорить Елена Биньковская.
«Проти заправки на Ватутіна також
протестували. І їздили, і міряли, і робочі, і
неробочі групи створювали. Результат ви всі
бачите. Тут буде так само, всіх послухають
і зроблять, як і задумувалось», – зазначив
Сява Каховский.
«Непоганий варіант, до речі, перспективний… і виїзд на Подільський міст!» – пише
Петро Мартинчук.
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Кому вигідно бездоріжжя у Житомирі,
або Чому відремонтовані дороги постійно
потребують ремонту?
становлять 2,5 метра. Отже,
тролейбус не може фізично вписатися в смугу, а під час руху
обов’язково буде вимушений
заїжджати за нанесену смугу у
той чи інший бік. Було написано
заяву до поліції з аргументацією
порушень, яку прийняли та зареєстрували.

Руслан Мороз

Нещодавно у Житомирі прийнято рішення завершити капітальний ремонт вулиці
Київської та вже оголошено тендер на проєкт.
Це чудова новина, однак виникає питання:
чому вже відремонтовані дороги знов потребують ремонту?
Кожен житомирянин, щодня
проїжджаючи через ці ями, мріє
про те, що ось-ось комунальні
служби міста їх відремонтують,
але ремонтні роботи у місті проводяться щороку і переважно
на одних й тих самих ділянках.
Постає питання: чому дорогу відремонтували, як на Київський, а
вже через місяць там були ями?
Кому вигідні постійні ремонти
та реконструкції? Чому роками
виділяються кошти, а вже через
рік потрібно все робити заново?
Чому замість нормального ремонту доріг переважає ямковий
ремонт? Скільки коштів передбачено на ремонт міських доріг? Чи
є гарантійні терміни на ті дороги,
які ремонтують у Житомирі? Ось
саме на ці запитання ми намагалися отримати відповіді у цьому
матеріалі.

1
повторенням одних і тих же дій
різними фірмами, які почергово виконували спочатку ремонт
основного полотна проїжджої
частини, потім асфальт біля тротуарів зрізався і встановлювалися
бордюри. Потім знову відновлювали шар асфальту, але знімали
його в місцях з’їздів. І знову все
поновлювали.
На зупинках пасажири громадського транспорту вимушені
були стрибати, ніби акробати
на олімпіаді. І ці роботи, як
тоді вдалося дізнатися, виконувала вже інша фірма. Але
для чого тільки недавно покладений асфальт зрізається
фрезою, після чого викопується траншея для встановлення
кам'яних бордюрів і вже після
цього знову укладається втретє
на одне і те ж місце новий ас-

Міська влада планує цього року продовжити капітальний ремонт вул. Київської. Управління капітального будівництва вже оголосило тендер на розробку
проєкту. Зазначається, що переможець тендеру має
розробити проєкт з капремонту вулиці Київської від
вул. Небесної Сотні до Київського шляхопроводу.
Орієнтовна протяжність дороги – 2,12 км. Згідно з
технічною документацією капітальний ремонт ділянки дороги здійснюватиметься у дві черги: від вул.
Небесної Сотні до вул. Східної і від вул. Східної до
шляхопроводу по Київському шосе. Тендерні пропозиції приймаються до 7 липня. Терміни виготовлення
документації становлять 60 календарних днів, кінцевий термін – 30 вересня 2021 року.
Тільки минулого року закінчився ремонт ділянок
двох центральних вулиць міста: Київської від Соборного майдану до вулиці Небесної Сотні та Великої
Бердичівської від центру міста до Польової.
Метод, за яким виконувався
ремонт, наприклад, ділянки по
вулиці Великій Бердичівській, від
вулиці Шевченка до Гагаріна, викликав свого часу багато обурень

Основні зауваження до
нанесеної розмітки:
Вулиця В. Бердичівська у
м. Житомирі належить до
магістральної вулиці; згідно з
ДБН В.2.3-5:2018 таб.5.1, мінімальна ширина смуги руху –
3 м. Фактично зараз ширина
2,7 м та 2,5 м;
На велосмузі немає розмітки 1.29 (позначення
доріжки для велосипедистів);
На велосмузі не встановлені знаки 3.34 (зупинка
заборонена) та знак 4.12 (доріжка для велосипедистів);
Облаштування велосипедної інфраструктури
передбачає позначення велосипедних маршрутів, встановлення велопаркувальних
стійок, організацію оренди
велосипедів, створення консультаційних та інформаційних пунктів тощо;

фальт? Чому не можна було такі
роботи провести до основного
ремонту дорожнього полотна
або одночасно з ним, як це вже
робилося раніше?

А відповідь на головне запитання: яка якість тричі зрізаного
асфальту – невідома. Тричі заплатити гроші за одну роботу
і до того ж вельми сумнівно,
що тричі розритий асфальт
буде мати всі властивості щойно покладеного монолітного
полотна.
Нагадаємо, що у 2019 році
було прийнято рішення продовжити ремонт Великої Бердичівської та оголошено тендер на 27
млн грн на капремонт ділянки
від Старого бульвару до вулиці
Довженка. У серпні 2019 року
тендерна комісія визначилась з
переможцем – ним знову стало
ПП «Автомагістраль», яке запропонувало відремонтувати цю ділянку за 23 млн грн.

I ось знову новий
тендер!
На останній сесії Житомирської міської ради говорили про зміну дорожньої
розмітки. Нагадуємо, що жодного разу це не призвело до покращення дорожнього руху у
Житомирі. Так, кілька років тому
молода команда мера намагалася
створити «громадський простір»
прямо серед автівок на Соборному майдані. Спроби пояснити,
що це просто небезпечно, ні до
чого не призвели. Один зі співучасників цього кошмару, а за
сумісництвом руйнівник системи
громадського транспорту у Житомирі Іван Фурлет недавно був
призначений на посаду очільника управління транспорту у
місті Рівному. Тут вже жителям
Рівного можна тільки висловити
співчуття. «Молоді та талановиті» реформатори здатні зруйнувати будь-яку систему у світі. До
речі, у Рівному ще не закінчилося
кримінальне провадження з приводу китайських валідаторів з
російським програмним забезпеченням.

Також у 2019 році житомирські громадські діячі перевіряли
розмітку на відремонтованій ділянці дороги по Великій Бердичівській від вулиці Театральної
до Старого бульвару. За результатами перевірки було викликано
поліцію, яка також зафіксувала
порушення чинних норм.
Коли поліціянти заміряли
ширину смуг, з’ясувалося, що
ширина так званої велосмуги
складає 70 см, ширина бокової
смуги – 2,7 метра, основної – 2,5
метра. Це при тому, що габарити
тролейбуса по ширині також

2
3
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5

Згідно з ДБН.В.2.3-5:2018,
мінімальна ширина велосипедних смуг та доріжок
– 1,50 м. Фактично – 0,7 м;
За наявності паркування
на вулиці слід передбачати смугу безпеки не менше
0,5 м (за паралельного паркування) та 0,75 м (за паркування під кутом до проїжджої
частини чи перпендикулярного паркування).

6

Згодом, коли нарешті вдалося позбутися «молодої команди
мера», представники міської влади почали запевняти, що ніколи
велодоріжок у місті не було і не
могло бути. Крім цього, наявність
автівок, які паркуються на суцільній лінії біля міської ради,
взагалі нікого не турбує. На це
питання представники міської
влади не змогли надати чіткої
відповіді на останній сесії.
Ще у 2019 році тодішній заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук у
коментарі нашому виданню зазначив: «Невідомо хто і як міряв
розмітку, та вся розмітка відповідає чинним нормам. Всі погодження від відповідних служб в
наявності».
Натомість у відділі безпеки
дорожнього руху нам тоді повідомили: «Жодного погодження
з ними не було, і зараз співробітники відділу готують листа до
Житомирського міського голови
Сергія Сухомлина із запереченням
цієї розмітки». Що саме тоді направили представники відділу
безпеки дорожнього руху в мерію, нам невідомо, але за ці роки
нічого не змінилося.

Повертаємося до якості
ремонту доріг у Житомирі
Це питання стоїть зараз особливо гостро. Вже майже середина
літа, а більшість доріг не відремонтовано. Крім того, тендери тільки
починають оголошувати. А куди
поділися кошти, які вже були виділені на ремонтні роботи? І скільки
саме грошей потрібно на це ще
передбачити в майбутньому?
Журналісти газети «20 хвилин» намагалися взяти додатковий коментар у заступника
міського голови Житомира
Олександра Шевчука, але нам не
вдалося його отримати, очевидно, через велику завантаженість
чиновників міської ради.

Часто єдина можливість щось
донести до органів міської влади
– публікація у соціальній мережі
«Фейсбук». На інші звернення,
прохання, вимоги міська влада
просто не реагує.
Так, дійсно, проблема з дорогами з’явилася у місті не вчора. Зараз відбувається багато
ремонтних робіт, пов’язаних з
водоканалом, теплопостачанням.
Але щороку проблем не стає
менше. Ями, просідання люків та
інші несподіванки чекають водіїв
на кожному метрі. За словами
водіїв, за рік вже на підході друга
рульова рейка. Така проблема
у багатьох водіїв у місті. Зараз
на станціях техобслуговування
у місті значні черги на ремонт
ходової автівок.
На це зауваження заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
ради Олександр Шевчук надав
відповідь:
«Не може місто зациклюватися на одній проблемі. Якщо ми
будемо зосереджуватися тільки
на дорогах, то все інше буде занепадати. На сьогодні ми прийняли
фактично дороги, які будувалися
ще в радянські часи. І коли звучить
фраза: коли влада почне щось робити, то всі бачать на сьогодні
кількість вулиць, яку за останні
роки відремонтовано. І ми збільшуємо бюджет на капітальний
ремонт вулиць міста. Але все ж
так, є проблема у наших мережах.
Є проблеми з водоканалом, є
проблеми з теплопостачанням.
І більшість вулиць, на яких потрібно це робити, повністю вичерпаний ресурс. Але щорічно під
час весняного огляду дорожнього
покриття беруться заявки у всіх
комунальних підприємствах, де
у них критичний стан, де у них
зап лановані роботи. І ті льки
після того формується перелік
вулиць, які потрапл яють під
поточний ремонт. Пріоритет
завжди – це вулиці, якими ходить
громадський транспорт. Далі цей
перелік погоджується з депутатськими комісіями».

Iсторія з повторними
ремонтами доріг
продовжується
Під час II пленарного засідання 8 сесії Житомирської міської
ради восьмого скликання 5 липня 2021 року також порушувалося питання щодо ремонту доріг
та об’єму коштів, які виділяються
на ці потреби.
Крім того, до депутатів прямо
на сесії звернулися жителі вулиці
Героїв Пожежних стосовно будівництва тролейбусної лінії на
Мальованку. Питання виникло
після того, як київська фірма,
яка розробляла проєкт, схоже,
взагалі не виїжджала на місце
і допустила порушення певних
будівельних норм.
Так, зараз по вулиці Героїв
Пожежних немає каналізації, дуже маленька відстань
ві д п рої ж д жої част и ні до
тротуарів. Опори зараз встановлюють просто посеред
тротуарів.
Жителі також стверджують,
що Мальованка розташована
в районі плавунів, тому дуже
часто при встановленні опор
з'являються гейзери з підземних
вод. Те, що частину опор було
встановлено з порушенням,
визнали прямо на сесії, тому
депутати міськради вирішили
виїхати на місце. Також вирішується питання з каналізуванням
району.

Крім того, начальник управління транспорту і зв’язку Костянтин Підпокровний заявив,
що найближчим часом комісія
перевірить наявність дорожніх
знаків. На жаль, частину встановлених знаків вже вкрадено.
Депутатка Любов Цимбалюк
поцікавилась, чому питання
прокладення каналізації по вулиці постає після робіт зі встановлення опор для контактної
мережі тролейбусів. Якщо буде
розв'язано питання з каналізуванням вулиці, то всі роботи
щодо ремонту проїжджої частини доведеться виконувати ще
один раз. Хто за це буде платити?
Жителі району висловити
побажання, і частина депутатів
з цим погодилась, призупинити
тимчасово будівництво тролейбусної лінії на Мальованку по
вулиці Героїв Пожежних і розглянути можливість проведення
тролейбусної ліні через вулицю
Піонерську, де вже встановлені
стовпи і з минулих часів був проєкт тролейбусної лінії саме по
вулиці Піонерській. Депутати вирішили створити робочу групу
для розв'язання цього питання.
І знову основним є питання,
скільки ще грошей потрібно виділити міській раді на виконання
однієї й тієї ж самої роботи. І
чому в підсумку за прорахунки
чиновників Житомирської міської ради повинні платити зі своїх
податків містяни?
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Хронічні хвороби не перешкода вакцинації
Люди із хронічними
хворобами дуже вразливі до коронавірусу.
Вони мають слабкий імунітет,
а отже, COVID-19 – дуже серйозний противник для них. Зустріч
із цією хворобою може стати
фатальною для онкопацієнтів
чи сердечників. Єдиний спосіб
уникнути серйозних наслідків –
вакцинуватися проти коронавірусу. Детальніше про вакцинацію
людей із супутніми хворобами
розповідає Центр громадського
моніторингу та контролю.
Щеплення та алергія
Медики зауважують, що на
разі єдиним протипоказанням до
щеплення від COVID-19 є серйозна
алергічна реакція на першу дозу
вакцини, зокрема анафілактичний шок. Його може викликати
один із компонентів вакцини,
на який людина має алергію. «У
такому разі слід проконсультуватися із сімейним лікарем, а
також попередити медиків перед
отриманням щеплення», – розповідає регіональний координатор
із вакцинації від коронавірусної
інфекції у Львівській області Олег
Когут. У разі алергії на один із
компонентів краще не щепитися
цією вакциною.
Зі складом вакцини можна
ознайомитися на сайті Державного експертного центру МОЗ (www.
dec.gov.ua), а також на порталі
vaccination.covid19.gov.ua.
Щодо інших видів алергій, якот сезонної чи побутової, то вони

не є перешкодою для вакцинації
проти коронавірусу. За даними
Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ), люди з полінозом
чи алергійним ринітом можуть
отримати щеплення навіть під час
загострення хвороби.
Вакцинація при серцевосудинних захворюваннях
Після випадків тромбозів у щеплених людей почали ширитися
чутки про небезпечність вакцин
проти COVID-19 для пацієнтів із
серцево-судинними хворобами.
Втім, під час клінічних випробувань вакцини AstraZeneca 36%
учасників мали одне або кілька
супутніх хронічних захворювань
– ожиріння, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання, астму або цукровий діабет
– і жодного негативного впливу на
своє здоров’я не отримали.

На Житомирщині щеплено
від COVIDу 88 950 осіб

За словами голови Національної технічної групи експертів із
питань імунопрофілактики, імунолога Федіра Лапія, вакцинація,
навпаки, запобігає виникненню
тромбозів. Адже їх викликає
саме коронавірус, який у деяких
людей протікає безсимптомно,
впливаючи на їхнє здоров’я у
майбутньому.
«COVID-19 спричиняє тромбоемболію. Вакцинація попереджає COVID-19. Ми, попереджаючи
COVID-19, попереджаємо тромбоемболії, пов’язані з COVID-19»,
– наголошує Федір Лапій.
Щеплення хворих на
цукровий діабет
Хворим на цукровий діабет
необхідно обов’язково щепитися
проти COVID-19, оскільки вони
ризикують захворіти на тяжку
форму коронавірусу.

«Коронавірусна інфекція вражає
судини маленького калібру, при цукровому діабеті вони також вражаються. Отже, у пацієнта з таким
діагнозом коронавірусна хвороба
буде протікати важче», – зазначає сімейна лікарка Анастасія
Летошко.
За словами лікарки, у її практиці вже є діабетики, які щепилися проти COVID-19.
Вакцинація онкохворих
Ще одна дуже вразлива до коронавірусу категорія – онкопацієнти. Такі хворі мають ослаблений
імунітет, а тому будь-яка інфекція
для них дуже небезпечна. Щоб
уникнути ускладнень, лікарі радять вакцинацію проти COVID-19.
Але щоб вона була ефективною, робити це слід у сприятливий період.
Якщо онкохворі отримують
високодозову імуносупресивну
терапію, то слід зачекати до закінчення лікування.
«Пацієнтам з високим рівнем
імуносупресії вакцинація протипоказана, проводиться тільки після
закінчення терапії. А з низьким
рівнем імуносупресії вакцинуватися можна», – зауважує лікарінфекціоніст, доктор медичних
наук Алла Волоха.
ВІЛ і щеплення проти
COVID-19
Експерти радять ВІЛ-інфікованим обов’язково щепитися проти
COVID-19. Лікарі наголошують,
що ВІЛ-пацієнти не можуть захворіти на коронавірус від вакцини,
адже та не містить живого вірусу.
«З в л а с н ого дос в і д у м ож у
стверджувати, що інформація

щодо того, що вакцинація дл я
ВІЛ-позитивних людей небезпечна, – це міф. Проведене щеплення
жодним чином не вплинуло ні на
моє самопочуття, ні на прийом
АРВ, ні на результати аналізів»,
– розповідає Сергій Старостенко,
виконавчий директор БО «Мережа
100 відсотків життя. Запоріжжя»,
який уже десять років живе з ВІЛ
і нещодавно вакцинувався проти
COVID-19.
Серйозні порушення згортання крові (коагулопатії)
Порушення згортання крові, на думку лікарів, також не є
протипоказанням до вакцинації
проти COVID-19. За інформацією МОЗ, щоб щепити людей із
коагулопатіями, використовують
тонку голку. А після уколу лікар
сильно натискає на місце введення
вакцини протягом щонайменше
2 хвилин.
Такі дії повинні запобігти
небажаним наслідкам для пацієнта. Втім, попередньо медики
обов’язково попереджають про
ризик розвитку гематоми від
ін’єкції.
З а с лов а м и е к с пе р т і в,
сьогодні лікарі не роблять
щеплення людям, які мають
температуру тіла вище 38°C, а
також симптоми респіраторних хвороб. Також протипоказанням є алергічна реакція на
вакцину. В усіх інших випадках
хвороби не є перешкодою для
щеплення проти COVID-19. А навіть навпаки це – рекомендований
лікарями крок.

В Україні – нова вакцина проти
COVID-19: що відомо
МОЗ зареєструвало
ще одну вакцину проти COVID-19.

Станом на 6 липня у
Житомирській області
вакциновано 88 950 осіб.
Про це повідомляє департамент охорони здоров`я Житомирської ОДА. Згідно з наданою інформацією, вакциною
COVISHIELD щеплено 17 291
(перша доза) та 0 (друга доза),
вакциною CORONAVAC – 18 221
(перша доза) та 5 512 (друга доза),
вакциною COMIRNATY – 16 300
(перша доза) та 7 616 (друга доза),

вакциною ASTRAZENECA – 10 894
(перша доза) та 13 116 (друга доза).
Кількість щеплених за віковим
розподілом:
• 16 – 18 років: 1
• 18 – 20 років: 2426
• 20 – 39 років: 23 320
• 40 – 49 років: 18 099
• 50 – 59 років: 17 374
• 60 – 69 років: 17 066
• 70 – 79 років: 8 033
• 80 років і більше: 2 631
Кількість вакцинованих чоловіків – 41 103, жінок – 47 847.

2 липня 2021 року Міністерство охорони здоров’я в Україні
зареєструвало вакцину Janssen
(Joh nson & Joh nson) проти
COVID-19 для екстреного медичного застосування. Про це
зазначається на офіційному сайті
міністерства.
Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою
Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вакцина містить знешкоджений
аденовірус людини, в який
вмонтовано ДНК, що кодує
шипоподібний білок вірусу
SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2
до +8 С. Для повної імунізації
достатньо однієї дози.
Як повідомляють у МОЗ, вакцина дозволена до екстреного
застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також

дозвіл на її використання дали
США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада
та багато інших країн.
У міністерстві нагадали, що в
Україні діє закон, який спрощує
процедуру реєстрації вакцин від
COVID-19 та скорочує її до п’яти
днів.
Раніше в Україну завезли 500
доз вакцини Janssen з дотриманням порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів
для вакцинації працівників при-

ватної компанії, яка оплатила її
вартість, організувала доставку
та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї компанії працюють на
Алясці у сфері рибальства і мали
вакцинуватися сертифікованою
у США вакциною для того, щоб
їх пустили в цю країну.
Більше про вакцинацію
проти COVID-19 можна дізнатися за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті
vaccination.covid19.gov.ua.
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Візьміть у добрі руки пухнастого друга:
оголошення у Житомирі
станом на 6 липня

Хто хоче цуценя?

Анна Сергієнко

йому суперову відповідальну родину, яка більше не залишить його
на вулиці самотнього.

Публікуємо 5 актуальних оголошень з посиланням на сторінку волонтерів «Animal.help Zt – Допомога тваринам м. Житомир», завдяки яким ви
зможете знайти чотирилапого домашнього улюбленця.

Кузя хоче в родину

Якщо комусь із вас сподобався
песик, можете телефонувати за
номером 099-005-0658.

Дівчинка шукає
сім`ю

Кошеня шукає дім

«Хлопчик у пошуках родини», – коротко зазначає авторка
оголошення. Якщо ви хочете
стати господарем цього чудового
цуцика, телефонуйте за номером
0973988200, Марина.

Міккі шукає родину

«Міккі – це та тварина, яка
пережила у своєму житті багато
страждань. Ентеріт, відкритий
перелом, багато кліщів.
Зараз він чудовий, здоровий
песик, залишилось тільки знайти

Подивіться на цього красунчика. Можливо, ви у ньому побачите свого справжнього друга.
Міккі ладить з іншими тваринами.
Охороняє свою територію. Потрібно знайти для нього родину до 10
липня! Коростишів, область.
Вакцинований, оброблений, з
паспортом. Вік: приблизно рік. Цей
хлопчик буде чудовим товаришем!
Підніме вам настрій і буде найкращим другом!» – йдеться у пості.

«Принесли у двір діти кошеня,
видно, що від домашньої кішки.
На кшталт британки. Чиста, худенька і дуже голодна. Вік – 1.5
міс. Оброблю від бліх і кліщів.
Вакциную. Стерилізую. Маленька
в темному гаражі, у клітці», – вказується у дописі.
Якщо бажаєте собі це кошеня,
телефонуйте: 0637924322.

«Привіт, мене звати Кузя. Я – безхатько. Одного разу мою маму кицю
підібрали волонтери, щоб стерилізувати, а наступного ранку з'явився я!
Я дуже хочу жити і знайти родину.
Зараз я живу вже у третій сім' ї, але,
на жаль, лишитися не можу, бо в
квартирі є інші тварини. Я їм все і
знаю лоточок. Згоден на переїзд за
місто. Обіцяю віддано чекати, мурчати, любити свою нову родину»,
– зазначено у оголошенні.
Звертайтеся до Наталії Ярмолюк у фейсбуці.

«Житомир. Гарна, розумна
дівчинка шукає свою сім’ю.
Їй чотири місяці, оброблена,
з прививками, стерилізована.
Проявляє охоронні якості, буде
гарним охоронцем і другом. Буде
середнього розміру», – пишуть
у пості.
Бі льше інформації можна отримати за телефоном
0988018808.

Почому нині мистецтво: найдорожчі
старовинні картини, які продають житомиряни
Марія Кравчук

Часто житомиряни не поспішають позбутися
речей, якими не
користуються. Вигідніше ж продати
та отримати вигоду
з непотрібної речі,
з іншого боку – для
когось ця річ може
виявитися корисною.
Цього тижня журналісти газети «20 хвилин»
переглянули один із найпопулярніших українських
сайтів з публікації безкоштовних оголошень для
того, аби з’ясувати, за якою
ціною пропонують придбати у Житомирі твори
мистецтва.
Ми зібрали найцікавіші
картини, які можна придбати у Житомирі.

• 10 тис. за батька
українського народу
10 000 грн не шкода віддати за портрет такої важливої людини для українського народу. Тарас Шевченко
– український поет, письменник, художник, графік,
громадський діяч, філософ,
політик, фольклорист, тобто
надзвичайно багатогранна
людина.

В його честь складали вірші, встановлювали
пам’ятники і вирізали його
портрет на дереві. Це я зараз про портрет, який ми
бачимо. Автор оголошення
розповідає, що вирізали

Шевченка ще у 1960, тобто
портрет є антикваріатом.
Розмір картини 28х40 см.

• Картини зі свинцю та
велюру

винна Франція. Матеріал:
червоний велюр, свинець,
рамка дерев’яна. На картинах є відповідні сертифікати.
Стан ідеальний», – написала
авторка оголошення Олена.
Ціна зазначена 2 100 грн,
лише не уточнено, чи це за
одну картину чи за три одразу.

• Бурштинове диво

Варіацій картини Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря» є безліч. Як на мене,
це одна із найупізнаваніших
картин художника, після
Монни Лізи, звичайно ж.
Ця версія картини виконана зі вставками бурштину.
Три вінтажні картини
родом із Франції. На них
зображено людей із вищого
суспільства: чоловіка, жінку
та дитину (трохи незрозуміло, хлопчик то чи дівчинка,
схоже, що одягали дітей в ті
часи, незважаючи на гендерну складову).
«Три картини ручної
роботи, країна – старо-

«Картина виконувалась
під замовлення, розмір
30х40, у дерев’яній рамці.
Ручна робота, повністю всипана розсипом бурштину.
Каміння добре приклеєне,
не сиплеться. Картина чудово прикрасить ваш інтер’єр
або стане хорошим подарунком», – зазначив в описі до
картини автор оголошення
Андрій.
Ціна за картину – 1 500
грн.

• Колекційний екземпляр

«Не знаю даже, как назвать», – написав автор в
описі до цієї картини. Я
цілком із ним солідарна,

бо я й не знаю, як це описати.

Витвір у жахливому стані, з підпису внизу картини
можна зрозуміти, що це
репродукція відомого художника Миколи Каразіна,
який, до речі, народився на
території України.
А в т ор ог олоше н н я
пише, що картина 1950
року і підійде для колекції.
Колекції нікому не потрібного мотлоху, якому місце
на смітнику.
Як не дивно, автор не за
безкоштовно віддає картину, ціну не забув зазначити
– 350 грн.
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Наше минуле

Житомирські міські легенди та
перекази про містичне. Частина п’ята
Руслан Мороз, Ігор
Гарбуза

Житомир має власну
антологію міфів та казок, але більшу частину
цієї спадщини ми майже взагалі не знаємо.
Продовжуємо розповіді про
незвичайні події у Житомирі, які
сталися протягом багатьох століть, але про які мало хто пам’ятає.
Цього разу ми розповідаємо про
історичні будинки та дивні випадки з ними. Пропонуємо вам
чергову порцію житомирських
оповідок.

Зникнення
каміна
З давних часів земельні магнати любили будувати палаци.
На початку 19-го століття в селі
Нова Чортория поміщик Юзеф
Прушинський та його син Кароль
побудували палац у бароковому
стилі. Навколо на 70-х гектарах
землі розбили парк. У кінці 19го століття маєток придбав гродненський генерал-губернатор П.
В. Оржевський. У 1880 році він
перебудував палац і зробив його
двоповерховим. Навколо палацу
звів огорожу, яка була прикрашена
витонченою центральною в’їзною
брамою. Вона зроблена з кованого
заліза ручної роботи та обрамлена гранітними стовпами із сірого
граніту. Чудовий вигляд має палац
і всередині. Мармурові сходи, що
ведуть на другий поверх, – витвір
мистецтва. Їх прикрашають лите
каштанове листя і геральдичний
дракон на початку маршу. Сонячне світло ллється на сходи через
великий вітраж. Тематика вітражів
палацу – античні історії.
Вітражами називаються
прозорі картини, малюнки, візерунки, що виконуються зі скла або на склі.
Прикрашав палац і мармуровий камін, виготовлений у другій
половині 19-го століття. Він і буде
головним героєм нашої розповіді. Але трохи з історії палацу.
Останньою його власницею була
Наталія Іванівна Оржевська. Вона
увійшла в історію Житомирщини
як людина, що мала надзвичайно
добрий характер, благодійниця і
навіть керівниця Червоного Хреста
на Волині.
У 1920 році її маєток було націоналізовано і у палаці розмістили Волинський агрономічний
технікум, який готував агрономів
з хмелярства і льонарства. Технікуму відійшов парк і землі княгині

Княжна Наталія Іванівна
Шаховська (Оржевська).
Ймовірно, 1880-і роки

Сучасний вигляд інтер’єру
Новочорторийського аграрного коледжу

Оржевської. Наталія Іванівна від
втрати майна не стала впадати в
істерику, не влилася до лав борців
з радянською владою. Вона просто пішла працювати вчителем у
цей технікум, який розмістився в
її маєтку. Сьогодні в музеї Новочорторийського аграрного коледжу їй присвячений цілий стенд.
Виходить, що вона гарну пам'ять
про себе залишила. У 1929 році рішенням Ради народних комісарів
УРСР Волинський агротехнікум
перевели в Житомир і об'єднали з
Житомирським землемірним технікумом, але й він у 1930 році був
реорганізований у Житомирський
сільськогосподарський інститут.

Церква-усипальниця
родини Оржевських

Головний корпус цього інституту також буде героєм нашої
розповіді. У Новій Чорториї продовжив працювати технікум за
двома напрямами: зоотехніка і
ветеринарія. Він і сьогодні існує,
даючи путівку у доросле життя
сотням наших земляків.
Отже, повертаємося до каміну.
Мармуровий, дивовижної краси
камін в палаці Нова Чортория.
Був він виготовлений у другій
половині 19-го століття і більше
ста років, незважаючи на війни
і потрясіння, спокійно служив,
прикрашаючи палац, а потім і
технікум. Але не судилося йому
було пережити наш час, точніше,
лихі 90-і роки двадцятого століття.
Одного разу вночі, коли всі
міцно спали, а на дворі бушувала
гроза, камін зник. Та так, що начебто його там ніколи й не було.
Увечері був, а вранці на його місці
була порожнеча. Стало ясно – його
вкрали. Але навіщо, кому він потрібен – всі здивовано питали
один в одного. Через деякий час на
рахунок технікуму надійшла сума
в розмірі двох тисяч гривень (у 90-і
роки це була величезні гроші) без
вказівки, від кого і з якою метою
переведена. Багато хто зрозумів,

що гроші перевів злодій, точніше,
замовник крадіжки. Ми ж зробимо свої аналітичні висновки.
Імовірніше, камін був викрадений
для тих осіб, які стали швидко багатіти і відбудовувати собі палаци.
Ми добре знаємо. звідки у них такі
гроші бралися. Хотілося новим панам, щоб їхній побут був схожий
на побут дворян дореволюційної
епохи. Ось і впав у когось хижий
погляд на камін новочорторийського палацу. Зрозуміло, що сам
замовник вночі не орудував. Справу прокручували професіонали:
будівельники та мистецтвознавці,
не виключено, що й ті, хто знався
на реставраторській справі. Тільки
фахівці вищої кваліфікації могли
грамотно розібрати камін так, щоб
потім його зібрати на новому місці. Тут п'яненький Петрик з ломом
ніяк не підходив. Задіяний був і
автомобільний транспорт. Час був
важкий, люди тоді жили у великій
нужді. Невідомий багатій використав це для того, щоб підбити
людей на крадіжку. Напевно, зараз холодної погоди він гріється
біля вкраденого каміна і тішить
себе думкою, який він успішний,
адже такого каміна немає більш ні
у кого в Україні та цілому світові.
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Як люстра налякала
вчених мужів
У кожної людини своя доля.
Аналогічно і в кожної будівлі теж
є власна доля. Вся різниця в тому,
що людина кує свою історію, а
будівля приймає її як якусь волю
зверху. З Нової Чорториї ми перейдемо до двох історій, які відбулися з головним корпусом Поліського національного університету,
розташованого на другому Старому бульварі. Його спроєктував в
стилі модерн з елементами готики
і бароко архітектор Володимир
Безсмертний, який працював у
Волинському губернському будівельному відділі. У 1897 році
триповерхова будівля була готова,
і першим її господарем став Житомирський окружний суд. У роки
громадянської війни (1918-1921) у
будівлі розміщувався Волинський
революційний трибунал. У 1921
році у ньому судили відомого у
той час житомирського священника Аркадія Остальського, який сьогодні зарахований до лику святих.
У 1922 році будівля стала Палацом Праці і належала Волинській
губернській раді профспілок. 7
листопада цього ж року навпроти
був встановлений бронзовий бюст
Володимира Леніна за ескізом житомирського скульптора Генріха
Олишкевича. Він же виготовив
гранітний постамент. У 1927 році
під час святкування десятиліття
Жовтневої соціалістичної революції у будівлі Палацу Праці зібралися селяни навколишніх сіл
Житомира, і їм були представлені
трактори та інша сільськогосподарська техніка. На ті часи вона
дуже здивувала селян. Дивилися
вони на неї й з подивом так протяжно говорили: «Ось це так-а-аак!». Переглянувшись, з хитринкою в очах робили висновок: «Ой,
який там залізний кінь... Як наші
предки орали кіньми, так і наші
онуки будуть кіньми обробляти
землю...».
12 червня 1930 року гарна будівля на Старому бульварі стала
належати Житомирському сільськогосподарському інституту
технічних культур. З тих пір протягом 90-х років вона вірно служить викладачам і студентам. Хоч
у майбутньому не виключено, що
якийсь чоловік, який випадково
розбагатіє, покладе око й на й неї.
Але це вже буде інша історія.
У двадцятому столітті головний корпус Поліського національного університету неодноразово наражався на небезпеку
знищення. У 1943 році він вистояв
під час боїв за Житомир і отримав кілька «поранень». Зрозуміло,
його неодноразово ремонтували.
Один із таких ремонтів мало не
закінчився трагедією, але замість
цього вийшла комедія, яку ми назвали «Як люстра налякала вчених
мужів».
Сама будівля як зовні, так і всередині має дуже красивий вигляд.
Актовий зал центрального корпусу – перлина цієї споруди. Ми
точно не знаємо, що в цьому залі
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відчув одразу другу молодість. З
криком фазана під час шлюбних
ігор він підняв вгору палицю,
як прапор, і рвонув геть із залу.
Хто ж міг подумати, що той
старовинний механізм на горищі
опускав і піднімав величезну люстру в актовому залі тодішнього
сільгоспінституту! А робітник
через свою цікавість випадково
налякав вчених мужів, надихнув
в них другу молодість та зірвав
конференцію. Ось такий кумедний випадок стався у Житомирі
наприкінці двадцятого століття.

Корпус сільгоспінституту
у Житомирі.
Довоєнне фото

Відлуння
війни

до революції 1917 року відбувалося. Може, суд проходив, і публіка,
затамувавши подих, слухала, як
підступний коханець задумав
свій злий план, а, може, революціонери виступали з полум'яною
промовою про швидку загибель
царського ладу. З 1930 року тут
любили проводити наукові конференції. Зал прикрашений високими колонами, ліпниною. Головна
прикраса – велика, багатотонна
люстра, яка перебуває на висоті
п’ятнадцяти метрів. У народі про
такі люстри кажуть: «Якщо вона
впаде, то мало не здасться!». Зараз
ще можуть додати: «Як впаде ця
люстра – оце буде люстрація!» Ми
впевнено скажемо: біда буде і для
тих, хто під нею опинився, і для
самої будівлі також.
Десь на самому початку незалежності (90-і роки) в актовому
залі сільгоспінституту проводилася всеукраїнська наукова конференція. Приїхали шановні вчені з
усіх куточків країни. Навіть було
пару дуже древніх академіків.
Один з них насилу пересувався за
допомогою тростини. Купа доповідей, безліч втомлених доповідачів, частина з яких тільки вранці
потягом дісталася Житомира.
До того ж перед конференцією
керівництво традиційно дуже гостинно виставило частування. Ну і,
зрозуміло, трохи спиртного теж
було. Деякі дуже шановні вчені
від цього злегка захмеліли і вже

перебували у напівсонному стані.
Взагалі Житомир після гарного
обіду завжди занурює містян і
гостей в добру дрімоту.
І треба ж було так співпасти,
що в цей самий час ремонтували
дах, який протікав і був схожий
більш на решето, ніж на архітектурну деталь будівлі. Один із
робітників, зайнятих на ремонті
покрівлі, спустився на горище
будівлі, щоб перевірити якість
роботи. І випадково його погляд
впав на незрозумілий механізм
посеред горищного приміщення.
А там було чому дивуватися!
Величезне колесо з ручкою і якась
клямка, яка замикала колесо і робила його обертання неможливим. Механізм був настільки старий, що просто неможливо було
втриматися, щоб не доторкнутися
до нього. Чоловік обережно вийняв клямку і все ж торкнувся
рукоятки величезного колеса. На
його подив, колесо легко оберталося практично без жодного
зусилля. Зробивши кілька оборотів в один бік, робітник ще
раз здивувався справній роботі
невідомого механізму і провернув
рукоятку у зворотній бік. У цей
момент його покликали колеги
з вулиці. Він із жалем повернув
все у початковий стан і поставив
на місце клямку. Озирнувшись на
незрозумілий механізм, робітник
пішов працювати далі.

Спускаючись центральними сходами будівлі, він почув
крики. Хтось пронісся повз з
виразом сильного жаху на обличчі. Якийсь дуже пристойно
одягнений дідусь швидко перебирав ногами і маленькими
кроками переміщувався в бік
виходу. Вираз його обличчя також було шалено переляканим,
немов він побачив чудовисько.
Але найдивніше те, що він тримав перед собою у вигляді шаблі
або шашки тростину для ходьби.
І рот також намагався видати звуки на кшталт пожежної сирени,
хоча це виходило погано.
Здивований працівник спитав: що сталося?! І почув розповідь, що під час конференції
раптово зі стелі почала сипатися
штукатурка. Сонні академіки, задерши голову, з жахом побачили,
що просто на них опускається
двотонна старовинна люстра, яка
ще, напевно, пам’ятала Житомир до революції. Спочатку всіх
присутніх охопив жах і ступор,
але коли, небезпечно хитаючись,
величезна люстра опустилася
ще на пару метрів з підозрілим
шумом і продовжувала падати
штукатурка, всі зрозуміли, що
це руйнується будівля. Миттєво паніка охопила всіх. Молоді
вчені намагалися допомогти витягнути шанованих академіків.
Дідусь-академік зі тростиною,
зрозумівши, що він у небезпеці,

Зі старою будівлею сільгоспінституту пов’язана ще одна
історія, що також мало не обернулася трагедією. Приблизно у
той же час робітники ремонтували дах саме цього старого
будинку, але з іншого боку. І
ніхто не тільки не помітив,
нікому навіть на думку не
спало, що з часів останньої
війни на горищі лежить невеличка авіаційна бомба. Зважаючи на невеликі розміри й на те,
що сплинуло вже багато років,
ніхто й не звертав уваги на шматок старої залізної іржавої труби.
І, слава Богу, ніхто за всі ці роки
не додумався цей шматок труби
штовхнути. Але прийшов час
ремонту, і робітники все сміття,
яке накопичилося на горищі за
минулі роки і століття, просто
скидали вниз, де його збирали
і вивозили на сміттєзвалище.
Так разом зі сміттям і було скинуто невеличку сильно іржаву
залізяку. Але, впавши вниз, на
тверду поверхню, бомба вирішила нагадати, що вона все ж
– дитя війни і провісник смерті
і не можна її ось так просто скидати на землю з горища. Відразу
після контакту з поверхнею вона
розірвалася з глухим, але дуже
ефектним спалахом, вибивши
шибки в усіх вікнах, що виходили у внутрішній двір. На щастя,
ніхто не постраждав. Ну дехто,
може, сильно злякався. Однак
прання штанів – це не похорон,
тому можемо констатувати, що
відлуння війни просто прозвучало десь вдалині. Наслідком
цього інциденту стало обстеження всієї території сільгоспінституту за допомогою спеціальної
апаратури. Для цього навіть
звернулися до військових, які
майже тиждень обстежували
кожен куточок. На щастя, більше
нічого небезпечного знайдено
не було. А ми можемо зробити
краєзнавчий висновок. У роки
війни в центральний корпус
влучила авіаційна бомба, яка не
розірвалась і не знищила його.
Вдруге якимось дивом вона не
розірвалась, коли через більш
як сорок років її взяли в руки
робітники. Будинок сільгоспінституту не тільки гарний, але й
приносить людям тільки добре,
тому і зберегла його доля.
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Держпраці: Не декларуєте працівників – сплатіть штраф!
Інспектори праці мають
право перевіряти, як бізнес виконує трудове законодавство.

оформлення трудових відносин. Інші питання
перевіряють за іншими процедурами.

Яка відповідальність за
незадекларовану працю?

Тут ми розповідаємо про порядок
перевірки оформлення працівників
та про те, які штрафи доведеться сплатити за працівників, чия праця не задекларована.

До юридичних осіб та ФОП, які використовують найману працю без оформлення
трудових відносин, можуть застосовувати
фінансову (ст. 265 Кодексу законів про працю)
та адміністративну відповідальність (ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення).
Фінансова відповідальність застосовується до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП), якщо вони є роботодавцями, а адміністративна відповідальність – до
посадових осіб підприємств, а також до ФОП.
Фінансова відповідальність може застосовуватись одночасно з адміністративною.

Як відбуваються перевірки
Держпраці?
Пам’ятайте:
• Інспектор праці може прийти без попередження у будь-який час.
• Інспектор праці має показати службове посвідчення, а також за вимогою копію
направлення на проведення інспекційного
відвідування.
• Перевірка може проходити на місці
або дистанційно.
• Інспектор має вільний доступ до будьяких виробничих, службових та адміністративних приміщень.
• Інспектор може перевіряти будь-які
документи, що стосуються працівників,
наодинці або у присутності свідків спілкуватися з керівником та працівниками.
• Під час інспекційного відвідування
дозволяється робити фото, відео- або
аудіозаписи, залучати правоохоронні
органи.

За які порушення на вас можуть
накласти штраф?

В яких випадках може прийти
інспектор праці?
Для інспектування в цілях виявлення
незадекларованих працівників підставою
для інспекційного відвідування є будь-яка
інформація про можливе використання
незадекларованої праці, у тому числі від:
- працівників, у тому числі колишніх;
- сторонніх людей;
- конкурентів;
- будь-яких державних органів, у тому
числі місцевого самоврядування.

Чи можна не допустити інспектора
до перевірки?

Що може перевіряти інспектор
праці?

Ви маєте на це право у разі, якщо інспектор праці відмовиться показати службове
посвідчення. Якщо документ є, але ви маєте
сумніви щодо його справжності, перевірте
посвідчення і фото інспектора в реєстрі на
сайті Держпраці.

Задача інспектора – перевірити, чи виконує бізнес законодавство про працю, зокрема чи оформлюєте ви трудові відносини
з працівниками.
Пам’ятайте, що Порядок контролю за додержанням законодавства про працю визначає
процедуру перевірки інспектором праці лише

Інспектор праці обов’язково нарахує
штраф у трьох випадках:
• За недопущення до проведення перевірки.
• За створення перешкод у її проведенні.
• За виявлення незадекларованої праці: не
уклали трудовий договір, не повідомили
про найм Державну фіскальну службу, не
сплатили податки.
З усіх інших питань інспектор складає
припис, де вказує, що треба виправити.
Якщо ви зробите це в зазначені терміни,
вас не притягатимуть до відповідальності.
Оформлюйте належним чином працівників, сплачуйте податки та ЄСВ – і тоді
штраф вам не загрожує.

Який розмір штрафу за
незадекларовану працю?
Не уклали трудовий договір із працівником? Будьте готові сплатити великий
штраф, який може суттєво вдарити по вашому бізнесу.
Пресслужба Управління Держпраці
у Житомирській області

Як починався житомирський велотуризм
24 серпня 1981 року з
Житомира виїхала перша організована група
велотуристів, яка мала
здійснити велопохід І-ї
категорії складності.
Маршрут був кільцевим: Житомир – Олевськ – Перга – Ковинка
– Клевань – Словечно – Народичі –
Малин – Коростишів – Житомир.
Маршру т оформлювався
маршрутно-кваліфікаційною
комісією турклубу «Романтик»
з Новограда-Волинського (голова турклубу – Євсій Михайлович
Лихолат), але фактично керування
групою здійснювалося мною.
Невдовзі, у грудні 1981 року,
я навчався на курсах первинної
туристичної підготовки з велотуризму (100 годин), а у липні наступного року розпочався заліковий велопохід під керівництвом Є.
М. Лихолата, одним із учасників
якого був і я.

У 1983 році вже за моєї ініціативи і під моїм керівництвом був
здійснений велопохід І-ї категорії
складності: Житомир – Висока Піч
– Чуднів – Бердичів – Попільня –
Житомир.
Того ж року у м. Новограді-Во-

линському відбувся семінар, який
провів Є. Лихолат. Слухачі, серед
яких був і я, спочатку вивчили
основи вищої туристичної підготовки теоретично, а після того здійснили заліковий похід ІІІ-ї категорії
складності. Керівником групи був

Б. Фаянс. Учасники послідовно (але
чітко за графіком) проїхали такі
міста і села Житомирщини: Новоград-Волинський, Чижівка, Серби,
Ємільчино, Олевськ, Сарни, Дубровиця, Зарічне, Островськ, Лобно,
Любешов, Маневичі, Оконик, Кол-

ки, урочище Лопатень, Цумань,
Рівне, Новоград-Волинський.
Отакі були ці два роки становлення і розвитку велотуристичної групи міського турклубу
«Полісся», яку я очолював.
Г. І. Жуков
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10 овочів, які повинні бути
на вашому столі у липні!
Літо в розпалі, а це
означає, що нас чекають
приємні посиденьки
теплими вечорами,
походи на природу з
родиною та веселі водні
заходи. Неважливо, як
ви спланували свої вихідні – будете ви сидіти
на балконі зі склянкою
холодного лимонаду
або підете купатися з
сім'єю, не забутьте взяти з собою свіжі овочі
та фрукти, які зараз
доступніше і смачніше,
ніж будь-якої іншої
пори року.

8. Помідори

Помідори влітку кардинально
відрізняються від тих червоних кульок, які ми купуємо в супермаркеті взимку. Неповторний аромат,
який дарує їм сонце південних
степів, і легка солодкість, змішана
з характерною кислинкою, – ну
що може бути апетитніше! Крім
високого вмісту провітаміну А,
вітаміну С та інших вітамінів, помідори містять особливо корисну
для нас речовину – лікопін, який
є прекрасним антиоксидантом
і здатний знижувати ризик розвитку раку. Ця речовина стає
більш доступною, якщо помідор
піддався термічній обробці. Тому
насолоджуйтеся помідорами не
тільки у свіжому вигляді, а й сміливо додавайте їх у свої супи, соуси і овочеві рагу – вони стануть
ще корисніші.

9. Цибуля

Ми підготували список із 10
корисних сезонних овочів, які
обов'язково повинні бути на вашому столі:

1. Буряк

Час коренеплодів тільки починається. Буряк ще не має своєї
характерної щільної структури,
сповнений солодкого соку і, звичайно, активно пахне землею,
через що дехто намагається
уникати його у своєму раціоні. І
зовсім даремно. Буряк завдяки високому природному вмісту калію
і нітросполук є відмінним засобом
для профілактики серцево-судинних захворювань і нормалізації
тиску. Буряк не обов'язково відварювати: натертий на крупній
тертці або порізаний соломкою,
він відмінно смакує з часником і
свіжою зеленню. Заправте страву
корисною рослинною олією, додайте трохи лимонного соку, і ви
отримаєте чудовий літній салат.

Сік буряка можна додати у
ваш домашній лимонад. Від цього
він стане не тільки приголомшливо красивим, але і дуже корисним
– червоний пігмент буряків беталаін має протизапальну, антиоксидантну дію, надає позитивний
ефект при метаболічних, серцевосудинних і шлунково-кишкових
захворюваннях.

2. Солодкий перець

Сезон для солодкого перцю
триває з липня по вересень. Отже,
час активно включати його у своє
меню. Перець є відмінним джерелом вітаміну А, С, Е і вітаміну В6.
Зрілий солодкий перець містить
ушестеро більше вітаміну С, ніж
лимон. А у червоному і жовтому
перці зміст провітаміну А (каротину) такий самий, як у моркві.
Деякі сорти перцю містять пекучу речовину капсаїцин, яка має
протизапальну, болезаспокійливу
і онкопротекторну властивість.
Дуже добре підходить для найрізноманітніших страв – овочевих
рагу, соте, салатів, чудово поєднується з іншими овочами і м'ясом.

не є для України споконвічним,
він прижився тут як рідний і став
невід'ємною частиною раціону.
Кукурудзяні зерна багаті вітамінами РР, Е, D, К, вітамінами групи
В (В1, В2), а також аскорбіновою
кислотою. У качанах цієї рослини
є цінні мінеральні речовини: солі
калію, кальцію, фосфору, заліза
і магнію, а також мікроелементи: нікель і мідь. Але головне кукурудза є чудовим джерелом
клітковини, яка так корисна для
нашого травлення і так необхідна
для здоров'я. Купуйте і відварюйте
ці сонячні ароматні качани, присмачуйте їх улюбленим маслом,
додавайте спецій та насолоджуйтеся неповторним смаком літа.

3. Морква

5. Огірки

Хоча морква доступна цілий
рік, зараз вона особливо гарна.
Вирушаючи з сім'єю відпочити
на природу, захопіть із собою ці
найсвіжіші соковиті коренеплоди
для легкого перекусу. Морква –
не тільки ідеальне джерело мікроелементів, вона також багата
вітамінами. А ще морква, як і
буряк, багата фолатами, які особливо необхідні дітям і вагітним
жінкам. Нагадаємо, що морква є
одним із лідерів за вмістом провітаміну А, необхідного нам для
гарного зору, міцного імунітету і
здорової шкіри.

4. Кукурудза

Думаю, що нікого не доведеться умовляти купити і з'їсти качан
кукурудзи. Хоча цей цінний овоч

Хоча вони доступні круглий
рік, влітку огірки просто прекрасні. Зніжені сонячними променями, надихані повітрям полів,
вони радують нас своїм завзятим
хрумтінням і вгамовують спрагу
соком. А як вони пахнуть! Огірки
є прекрасним перекусом, якщо ви
відправляєтеся на прогулянку у
спеку – вони можуть притупити
почуття голоду, вгамувати спрагу
та водночас побалувати ваш організм корисними вітамінами і
мінеральними речовинами. Огірок містить аскорбінову, фолієву
і пантотенову кислоту, а також
інші вітаміни і біологічно активні
речовини. Хрумтіть на здоров'я!
До слова, огірки можна використовувати не тільки як гарнір
або в салатах. Ви можете додати

сік огірка у свій лимонад. У поєднанні з цитрусами огірок надає
напою приголомшливий освіжаючий смак і аромат.

6. Молода квасоля

Ми говоримо не про стручкову квасолю, а саме про молоді
плоди квасольки, яка зараз настільки м'яка і ніжна, що на її
приготування піде буквально 15
хв. Ви можете готувати дивовижне
лобіо, додавши до квасолі свіжі
помідори, прянощі і ароматні
трави, або використовувати її в
супах, салатах, м'ясних і овочевих
стравах. Квасоля багата білками,
вітамінами і мінеральними речовинами. Нагадуємо, що для підтримки молодості і здоров'я принаймні половина білків у вашому
раціоні повинна бути рослинного
походження. Квасоля є відмінним
джерелом рослинного білка.

7. Молода картопля

Хоча традиційно ми розглядаємо картоплю як вуглеводну
їжу, літню молоду картоплю ми
віднесемо до крохмалистих овочів.
У ній менше вуглеводів і більше
води, ніж у зрілій осінньо-зимовій
картоплі. Її шкірка, багата вітамінами і мікроелементами, ще
досить тонка та ніжна, і ви можете
готувати картоплю різними способами прямо у шкірці, щоб не втрачати її корисні властивості. Молода картопля прекрасна відвареною
із зеленню, запечена, грільована
або тушкована з іншими літніми
овочами. Насолоджуйтесь!

Зелена цибуля і молоді головки цибулі цього сезону – це те,
без чого не може обійтися жодна сім'я. Хоча поки що ніхто не
придумав способу різання цибулі
без сліз, страждання з лишком
окупаються пряним смаком і
корисністю цього овочу. Безпрецедентні антиоксидантні, протизапальні та імуномоделюючі властивості цибулі були знайомі ще
древнім. А ми також знаємо, що
цибуля багата вітамінами, зокрема вітаміном С, і мінеральними
речовинами, такими важливими
для нашого здоров'я. Додавайте
цибулю у свою їжу у свіжому і
термічно обробленому вигляді і
будьте здорові.

10. Баклажани

Баклажани будуть радувати
нас своїм неповторним смаком до
осені. Середина літа – відмінний
час активно включити їх у своє
меню. Звичайно, баклажан містить
потрібні нам вітаміни і мінеральні
сполуки. Але ми хочемо звернути
увагу на високий вміст у баклажані поліфенолів, які так корисні
для серцево-судинної системи людини, перешкоджають розвитку
діабету, знижують ризик розвитку
раку і зміцнюють імунітет. Також
сирі і відварені баклажани мають
виражений антибіотичний ефект.
Баклажан є настільки затребуваним і популярним овочем, що
навіть важко перелічити основні
страви з його використанням: це
можуть бути і бутерброди, рагу,
салати або крем-супи, соуси та
гострі заправки.
Креативте, балуйте свої
смакові рецептори і даруйте
радість здоров'я собі і близьким!
Наталя Усенко,
ЦГЗ МОЗ України
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9 інтенсивних місяців навчання –
і ти працюєш тестувальником
Хто з нас не мріяв про відпочинок на популярному курорті
світу, комфортабельний автомобіль, зручну і простору квартиру
та омріяну роботу, завдяки якій
можна реалізувати всі мрії. Але
часто ми так і не здійснюємо
власні плани, думаючи, що такі
речі нам просто не під силу, що
у рідній країні таких можливостей для заробітку не знайти, та
з білою заздрістю споглядаємо
на знайомого айтішника, якому
вдалося стати успішним у житті.
Вінницька ІТ-Академія запевняє, що в кожного є шанс реалізувати мрії, втілити в життя свої
плани та змінити професію кардинально, а згодом і життя, варто
лише спробувати та зареєструватися за спеціалізацією Manual
QA. Якщо тобі цікаво постійно
розвиватися та вивчати нові технології, ти вважаєш себе уважним до

деталей та не боїшся монотонної
роботи, вмієш брати на себе відповідальність за результат своєї
роботи, готовий працювати в команді – тоді геть сумніви та гайда
до нових звершень в ІТ-сфері.
Якщо коротко, то мануальний тестувальник (manual QA)
– це спеціаліст, який перевіряє
продукт на виявлення дефектів,
багів. За словами досвідченої викладачки Вінницької ІТ-Академії
Анастасії Кравець, робота ручного
тестувальника є мультизадачною.
Окрім пошуку багів, необхідно:
- брати участь у релізах нового
функціоналу;
- аналізувати процес тестування, пропонувати, що і де можна
поліпшити;
- вивчати нові технології та
підходи до тестування;
- вміти працювати з різними інструментами, які потрібні

в роботі кожного мануального
тестувальника, наприклад, Jira,
TestRails, Postman, Charles та інші
корисні та ефективні «штуки».
Де навчатись щоб отримати
необхідні знання для професії
мануального тестувальника?
Радимо обрати інтенсивний
курс Manual QA від Вінницької
ІТ-Академії. Викладачі-практики
з багаторічним досвідом допоможуть систематизувати знання,
а навчання на реальних проєктах пришвидшить результат від
отриманих теоретичних знань.
Протягом навчального періоду
ви отримаєте повний комплекс
знань та навиків, необхідних для
кваліфікованої роботи Manual QA
Engineer.
Реєструйтесь на курс «Manual
QA», навчайтесь у справжніх професіоналів і отримайте роботу в
ІТ гарантовано.

Реєструйся:
• на офлайн-навчання: https://ita.in.ua
• на онлайн-навчання: https://online.ita.in.ua
• телефонуй: 067-431-19-21

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Розробка (продовження розробки) Коростенського (Стремигородського) родовища гранітів, а також розширення меж спеціального
дозволу на користування надрами за рахунок
приєднання ділянки надр, розташованої у
західній частині ділянки Південно-Східна
Коростенського (Стремигородського) родовища (блок С1-ІІІ) в Коростенському районі
Житомирської області.
Плановану діяльність здійснюватиме АТ
«Коростенський кар’єр».
Загальна площа землекористування АТ
«Коростенський кар’єр» по земельно-облікових документах складає 113,4223 га, в
т.ч. земель Коростенського відгодівельного
радгоспу 26,92 га (Державний акт на право
постійного користування землею № 26 від
15.11.1996 р., кадастровий номер земельної
ділянки – 1822386600:12:000:0152), земель м.
Коростень – 86,5023 га (договір оренди землі
від 08.04.2014 р., кадастровий номер земельної
ділянки – 1810700000:01:017:0005).
У користуванні Акціонерного товариства
«Коростенський кар'єр» відповідно до договору оренди від 08.04.2014 р. та Державного акту на право постійного користування
землею №26 від 15.11.1996 р. знаходяться
земельні ділянки площею 113,4223 га (кадастровий номер №1810700000:01:017:0005,
1822386600:12:000:0152). Цільове призначення: 11.01 - Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємствами, що пов'язані з
користуванням надрами.
Правовстановлюючі документи на землю,
на якій розміщена Південно-Східна ділянка Коростенського (Стремигородського) родовища,
що планується до залучення до видобувних
робіт, будуть оформлені відповідно до законодавства після розширення меж існуючого Спеціального дозволу на користування надрами.
Видобування граніту Коростенського
(Стремигородського) родовища АТ «Коростенський кар’єр» проводить на підставі наступних документів:

• спеціальний дозвіл на користування надрами Державної служби геології та надр
України від 16.09.1996 № 634;
• протокол ДКЗ №5109 від 11.06.2020р.;
• Акт про надання гірничого відводу №3347
від 08.06.2018 р.;
Площа родовища згідно зі спеціальним
дозволом на користування надрами складає
49,8 га. Плановане розширення меж діючого
спеціального дозволу на користування відбуватиметься за рахунок Південно-Східної
ділянки площею 13,23 га – в контурі раніше
апробованих запасів (протокол ДКЗ України
№ 3220 від 23.07.2014 р.).
За результатами підрахунку запасів загальні запаси Коростенського (Стремигородське)
родовища, в контурі площі зареєстованої за
формою 3-гр, станом на 01.04.2020 р. становлять:
балансові запаси:
Всього А+В – 10 751,2 тис. м3 + 42,8 тис. м3
(порушені) = 10 794,0 тис. м3.
- балансові запаси, на площі розширення
меж:
Всього А+В+С1 – 17 435,7 тис. м3 + 95,9 тис.
м3 (порушені) = 17 531,6 тис.м3.
- умовно балансові запаси:
Всього В+С1 – 3 685 тис. м3 + 142,5 тис. м3
(порушені) = 3 827,5 тис. м3.
- запаси з невизначеним промисловим значенням:
Блок С2-VІ – 11 505,5 тис. м3 (незмінені) +
67,6 тис м3 (порушені) = 11 573,1 тис. м3.
Залишок раніше апробованих запасів
складає 9 208,4 тис. м3.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Коростенський
кар’єр», 11500, Житомирська обл., м.Коростень,
вул. Сосновського, 67, тел. +380675318271, директор Ярмолюк Олександр Миколайович.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки
впливу на довкілля. Поштова адреса: 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна пошта: OVD@
mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40,
+38 (044) 206-31-50; контактна особа: Котяш
Лада Павлівна.

4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням
про провадження даної планованої діяльності
буде дотримання вимог дозвільних документів
та інших актів, які видаються органами державної влади відповідно до вимог чинного
законодавства України, а також отримання
висновку з оцінки впливу на довкілля.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої
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.
Громадські слухання (перші) відбудуться
Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово,
на період дії та в межах території карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з

метою запобігання поширенню на території
України коронавірусної хвороби (COVID-19),
до повного його скасування та протягом 30
днів з дня скасування карантину, громадське
обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень
і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді).
6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної
оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на
довкілля. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липківського, буд. 35;
електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел./
факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50;
контактна особа: Котяш Лада Павлівна.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання зауважень
і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної
оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на
довкілля. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липківського, буд. 35;
електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел./
факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50;
контактна особа: Котяш Лада Павлівна.
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту
5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 471 аркуші з додатками.
9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації :
• Коростенська міська рада: 11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, тел. (04142)
4-40-01 з 08.07.2021р.;
• АТ «Коростенський кар’єр»: 11500, Житомирська обл., м.Коростень, вул.Сосновського, 67, контактна особа Болдирева О.В.
тел. +380962894990 з 08.07.2021 р.
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ТОВ «ДОНЗЕМБУД» 14.07.21 о 10 годині ранку будуть виконувати землевпорядні роботи щодо встановлення меж земельних ділянок на місцевості
у м.Житомир, які відносяться до залізничної станції м.Житомир. Для погодження меж земельних ділянок запрошуються власники, користувачі суміжних
земельних ділянок.

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ ПРОПОНУЄ
РОБОТУ РIЗНОРОБОЧИМ. ОФIЦIЙНЕ
ПРАЦЕВЛВШТУВАННЯ. МIСЦЕ РОБОТИ:
РАДОМИШЛЬ, С.МIРЧА. 0675493561,
НАЗАР

• Рибопереробному пiдприємству
(Київська обл.) потрiбнi пакувальники
продукцiї, оброблювачi риби, комплектувальники, водiй ел/навантажувача. ЗП
12-18 тис.грн. Графiк: 20/10. Б/к житло,
обiди. Виплата ЗП по завершенню вахти.
0978101848,0509531032

ДЛЯ ОХОРОНИ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПIДПРИЄМСТВА ПОТРIБНI ЧОЛОВIКИ.
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ З/П 600ГРН/
ДОБУ + 3-Х РАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК ПIДПРИЄМСТВА.
0994095168
• ЗВАРЮВАЛЬНИКА ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ НА ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО
ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.)
ОФIЦ.ПРАЦЕВ-ННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ.
Р-Н, КИЇВС.ОБЛ. 0967147036; 0673535931
• IНЖЕНЕРА З ОХОРОНИ ПРАЦIЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ НА ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО
З ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА,
ЗМIНА Т.Д.) ОФIЦ.ПРАЦЕВ-ННЯ.С. ЛЮБАРЦI,
БОРИСПIЛ. Р-Н, КИЇВС.ОБЛ. 0967147036;
0673535931
• МАСТЕРА И ПОМОЩНИКИ (ШТУКАТУРЫ,
ПЛИТОЧНИКИ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. РАБОТА В Г.
КОРОСТЫШЕВ. КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА
ДО РАБОТЫ И ОБРАТНО ДЛЯ РАБОТНИКОВ
С Г. ЖИТОМИР И ОБЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 0685091332,0959169474
• МЕХАНIКА ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ НА
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.) ОФIЦ.
ПРАЦЕВ-ННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ. Р-Н,
КИЇВС.ОБЛ. 0967147036;0673535931
• На легальну роботу в Польшу потрiбнi:
зварники, слюсарi, токарi, фрезерувальники, малярi. Працевлаштування
офiцiйне. Житло безкоштовно, одноразове харчування. 32000 - 38000 грн.
Iвано-Франкiвськ, вул. Грушевського 11/48.
06734313480664191758

• На роботу в Польщу потрiбнi водiїдалекобiйники. Перевезення вантажiв по
країнах Євросоюзу. м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Грушевського 11, оф. 48. ЗП 50 000-60
000 грн. 0664191758,0673431348

• НАЧАЛЬНИКА ВIДДIЛУ ТЕХНIЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ НА ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З ВИГОТОВЛЕННЯ
ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.) ОФIЦ.ПРАЦЕВННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ. Р-Н, КИЇВС.ОБЛ.
0967147036;0673535931
• ПОТРIБНI БРИГАДИ МОНОЛIТЧИКIВ I
КАМЕНЯРIВ НА БУДIВЕЛЬНИЙ ОБ`ЄКТ В
КИЄВI (БОРТНИЧI). ПРОЖИВАННЯ НА ОБ`ЄКТI.
ОПЛАТА ВIДРЯДНА, ВИПЛАЧУЄТЬСЯ КОЖНI
2 ТИЖНI. 0664254189
• ПОТРIБНI ПРАЦIВНИКИ ДЛЯ СОРТУВАННЯ
САДЖАНЦIВ ПОЛУНИЦI, ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ.
ЗАПИС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТIВ
ЧЕРВЕНЬ - СЕРПЕНЬ. 0673016961.
ПРАЦIВНИКИ (ЧОЛОВIКИ ТА ЖIНКИ)
НА ЗАВОД З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА. ТЕРМIНОВО! З/П 25000 ГРН.
IНОГОРОДНIМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО
ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМIСТI КИЄВА.
0678550161,0956789109
• Продольник Астра Р4, виробник
Кiровоград, 6,0 рез. дошки, пневмоприжим. 0954720051

• РОБIТНИКIВ НА СКЛАД ЗАПРОШУЄМО НА
РОБОТУ НА ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.)
ОФIЦ.ПРАЦЕВ-ННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ.
Р-Н, КИЇВС.ОБЛ. 0967147036; 0673535931
• Робота в Польшi вiд прямого роботодавця! Вакансiї та працевлаштування безкоштовне. Зарплата 700-1400
для рiзноробочих. Постiйнi набори
зварювальникiв, швачок, слюсарiв! www.
smartwork.in.ua, Лiц. МСПУ №197 вiд
29.02.16 р. 0675719754
• Робота в Польщi, м.Глiвiци. Офiцiйна
та гiдна робота для жiнок на медичному
складi( з/п 20 000грн)та чоловiкiв на будову. (З/п 35 000грн).Безкоштовнi вакансiї,
надаємо житло. Лiц.981 вiд 10.07.2018 вид.
МСПУ. 0930165413(вайбер),0671744429

• СЛЮСАРЯ ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ НА
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.) ОФIЦ.
ПРАЦЕВ-ННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ. Р-Н,
КИЇВС.ОБЛ. 0967147036; 0673535931

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 ДАСТОР. 0679205472
• ПОДОБОВО 2-Х КIМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250ГРН/ДОБА.
ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,
0977228822

2.18. Куплю Нерухомiсть
• Куплю квартиру, будинок або частину будинку (в будь-якому станi). Житомир та передмiсття. Швидка оплата.
0674249331,0934249331

3. АВТО
3.3. Автомобiлi. Куплю
ВИКУП АВТОМОБIЛIВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНI, ПIСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНI, ПРОБЛЕМНI. ДОРОГО.
0976484669,0635852350

3.5. С\Г технiка, та запчастини.
Продам
ВIЯЛКИ ЗЕРНОВI, НОВI, 220-380В, ПРОВIЮЄ
ВСI ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА
ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННI, ПОВНIСТЮ
ЗАМIНЮЄ РЕШЕТНУ ВIЯЛКУ, В НАЯВНОСТI,
ВIДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, АБО IНТАЙМ,
ФОТО НА VIBER. 0954409323, 0677038167,
ВIТАЛIЙ
•П Р Е С - П I Д Б И РАЧ I , К О М Б А Й Н И
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНI, БУРЯКОЗБИРАЛЬНI,
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНI ТА IН., МОЖЛИВА
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.TATT.COM.UA, TATT.VOLYN@GMAIL.
COM, 0509242613, 0505158585, 0679040066,
0739242613
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4. БУДМАТЕРIАЛИ

6. ПОСЛУГИ

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент,
пiсок. Продам

6.5. Кредити. Ломбарди

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН.
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067
• Щебiнь, пiсок, бут, земля, перегнiй, дрова
з доставкою а/м Камаз, ЗIЛ. 0679383303
Олександр

4.2. Будiвельнi, ремонтнi
роботи. Послуги
• Бригада виконує всi види покрiвельних
та монтажних робiт з виїздом по
Житомирськiй областi. Гарантiя та якiсть
гарантуємо. 0985184284, 0984092442
• Виконуємо всi види будiвельних робiт:
кладка, монтаж, демонтаж стiн. Перепланування та вирiзання дверних отворiв в
монолiтних стiнах. 0985184284, 0984092442

• ВИКОНУЮ РЕМОНТНI РОБОТИ. ШТУКАТУРКА СТIН, ШПАКЛЮВАННЯ. НАСТИЛ ПIДЛОГИ:
ДОШКА, СТЯЖКА, ЛАМIНАТ, ЛIНОЛЕУМ. ЕЛЕКТРИКА. ГIПСОКАРТОННI РОБОТИ. ОТКОСИ.
0970291776

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 СПОСОБОМ ТА ВРУЧНУ. ЧИСТКА I ПОГЛИБЛЕННЯ
КРИНИЦЬ. ДОСТАВКА КРУГIВ 0671977447

Бізнес
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• Вигiднi кредити для всiх. Без довiдок,
застави та поручителiв. Вiд 5000 грн. до
мiльйону гривень. Вiк позичальника вiд 18
до 80 рокiв. Вирiшуємо питання по чорних
списках. 095)4020856;0688134654

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

6.17. Послуги. Iншi
ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНI РОБОТИ;
ЗАМIНА ТРУБ. ВСТАНОВЛЕННЯ БОЙЛЕРIВ
ТА ОПАЛЕННЯ. 0673482721

• Копаємо чистимо та поглиблюємо
криницi, меншими кругами, маємо круги
колодязi рiзних дiаметрiв, роботу робимо
якiсно та професiйно. 0678794357
• Ремонт, чистка бойлерiв, замiна тенiв,
анодiв. 0985184284,0984092442

8. РIЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

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

КУПУЄМО ВIДХОДИ ПЛIВКИ
ПОЛIЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

• Пропоную ремонт пральних машин автоматiв любого типу, замiна всiх
агрегатiв на дому у клiєнта, з виїздом по
Житомирськiй областi, а також, продаж
пральних машин б/у любого типу завантаження (вертикальних та горизонтальних).
0985184284,0984092442

ВТРАЧЕНИЙ АТЕСТАТ ПРО СЕРЕДНЮ
ОСВIТУ, ВИДАНИЙ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЮ
ШКОЛОЮ № 36, М.ЖИТОМИР, НА IМ`Я
ЦИМБАЛЮК АНАТОЛIЙ ЛЕОНIДОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

8.20. Стiл знахiдок. Загубив

ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ ПРО ОСВIТУ, ВИДАНИЙ ТЕХНIЧНИМ УЧИЛИЩЕМ №2,
М.ЖИТОМИР, НА IМ`Я ЦИМБАЛЮК
АНАТОЛIЙ ЛЕОНIДОВИЧ, ВВАЖАТИ
НЕДIЙСНИМ
ВТРАЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК, ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ ТЕХНОЛОГIЧНИМ
КОЛЕДЖЕМ КИЇВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО
У Н I В Е Р С И Т Е Т У Б УД I В Н И Ц Т В А ТА
АРХIТЕКТУРИ НА IМ`Я КИРИЧУК РОМАН
ОЛЕГОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

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

8.24. Iнше. Куплю
• Куплю лiс кругляк сосновий
свiжоспиляний, а також сухостiй. Куплю
пиломатерiали сосновi, обрiзнi та необрiзнi
рiзних розмiрiв. 0673911769
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Гороскоп на тиждень 7 липня - 13 липня
ОВЕН
Протистояння з оточуючими забере занадто
багато ваших сил. А от
результат точно вас не порадує.
Приділіть час дітям.
ТЕЛЕЦЬ
Тиждень непростий
через конфлікти з рідними. Вам зараз потрібно бути на
самоті, але не будуйте кордони з
оточуючими.
БЛИЗНЮКИ
Будьте обережні у
передачі інформації і
не поширюйте пліток –
це обернеться проти вас. Можливі конфлікти з друзями або
рідними.
РАК
7 і 8 липня будьте особливо обережними – недоброзичливці можуть
плести інтриги. Бережіть бюджет.

Поради господині

ЛЕВ
Тема стосунків вийде
на перший план. Якщо
не хочете втратити кохану людину, дистанціюйтеся на певний
час.
ДІВА
Випливуть давні проблеми, але і з’являться
їхні рішення. Зверніть увагу на
режим харчування – проявляться
хронічні хвороби.
ТЕРЕЗИ
Взаємини з колегами
і однодумцями на цьому
тижні завдадуть клопоту.
Але відстоювати свою думку всетаки доведеться.
СКОРПІОН
Доведеться тримати
баланс між роботою і
особистим життям. Спробуйте
домовитися з партнером – він все
зрозуміє.

СТРІЛЕЦЬ
Ваша опора – ваша
сім’я, тому проведіть
якомога більше часу на цьому
тижні саме з рідними. А від поїздок краще утриматися.
КОЗЕРІГ
Уважніше до фінансової сфери. Не беріть
грошей у борг. Якщо ви – керівник,
будьте уважними: працівник може
підвести.
ВОДОЛІЙ
Діти можуть засмутити вас своєю поведінкою
– приділіть їм більше
часу. З роботою і доходами все
нормально.
РИБИ
Займіться аналізом
свого внутрішнього світу.
Аби уникнути конфліктів побутового характеру, будьте обережні з
рідними і сусідами.

Цікаві факти про гроші
• Перші паперові гроші почали використовуватися в Китаї,
приблизно у 7 столітті н. е., в епоху
династій Імперії Тан.
• До речі, сучасні купюри
насправді зроблені зовсім не з
паперу. Для їхнього виготовлення використовується спеціальний
матеріал, в основі якого – бавовна і
льон. Це дозволяє збільшити їхню
міцність і зносостійкість.
• Частка долара США у світовому товарообігу складає 87,6%, за
даними за 2018 рік.
• Банкноти з найбільшим номіналом були випущені Банком
Англії. Їхній номінал – 1 мільйон і
100 мільйонів фунтів стерлінгів
відповідно. Але призначені вони
тільки для внутрішнього використання банками.

7
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• У 1923 році гіперінфляція в
Німеччині була настільки великою,
що люди спалювали гроші для
того, щоб зігрітися, тому що це
було дешевше, ніж купити дрова.

• Найменшою монетою у світі був індійський срібний четвертак, який важив всього 1,7 грама, а
його діаметр становив 4 міліметри.

9
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• Найбільша монета у світі була
випущена у 2007 році Королівським
монетним двором Канади. Її вага
склала 99,95 кг, зроблена вона була
з чистого золота, а її номінал становив 1 мільйон канадських доларів.
• Найдорожча монета у світі
– срібний долар із зображенням
Свободи з розпущеним волоссям.
Особливо цінним є екземпляр
випуску 1804 року. Одна з таких
монет була продана на аукціоні
за $ 3 725 000.
• Першою живою людиною,
чиє обличчя було зображено на
монеті, став Юлій Цезар у 44 році
до н. е.
• З усієї валюти в світі приблизно 8% – це реальні фізичні
гроші. Решта 92% існують тільки
у цифровому форматі.
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Як пережити спеку:
головні б’юті-трюки
«Ця спека всіх замучить»,
– стогнуть навколо. Згадуємо
прості правила, які допомагають насолоджуватися
влітку без дискомфорту з посиланням на Vogue.ua.

Додати легкості
Влітку інтуїтивно хочеться перейти на легші текстури
б’юті-засобів. Добре, якщо зміну
догляду докладно розпише косметолог. Але можна обійтися
й своїми силами: вибирати
емульсії й зволожувальні засоби в спреях, не намагатися нашаровувати безліч засобів.
Темний бік
На вулиці завжди вибирайте тіньову сторону. Ховайтеся
в тіні будинків і дерев, навіть
якщо доведеться подолати коротку відстань. Сонячні промені
– агресивні й безжальні, а тінь
рятує. І в підсумку тим, хто від
сонця ховається, набагато легше
пережити спеку.
Сонцезахисні креми
напохваті
Тримайте сонцезахисні креми напохваті: у машині, сумці,
на робочому столі. Засоби з
оксидом цинку й оксидом титану впливають відразу, засобам
з хімічними фільтрами треба
дати час ввібратися, щоб вони
почали впливати. Важливо:
сонцезахисні креми залишають
потворні жовті плями на одязі,
тому користуватися ними треба
акуратно.
Режим охолодження
Світ ділиться на ворогів
кондиціонерів («вони сушать
шкіру», «поширюють інфекції»,
«від них настає переохолодження») і тих, хто без кондиціонерів
жити не може. Компроміс для
обох сторін такий: по-перше, не
варто ставити температуру на
мінімум: це справді спричинює
дискомфорт і дає занадто різкий
контраст порівняно зі спекотною
вулицею. Можна зафіксувати
температуру на прийнятних
23 °C – і насолоджуватися прохолодою. Тим, хто мерзне, треба накидати жакет або шарф.
По-друге, не варто намагатися

якомога довше зберегти повітря холодним, коли кондиціонер
вимкнений. Треба періодично
провітрювати приміщення.
Їжа
Влітку, хвала небесам, апетит прагне до мінімуму. Снідати можна ягодами або смузі,
на обід їсти холодні супи – від
холодника до гаспачо. Вечеряти
– салатами: моцарела з помідорами-чері, базиліком і песто,
тунець із зеленню, томатами й
перепелиними яйцями, айсберг
з куркою.
Алкоголь
Велика спокуса на літній
терасі посмакувати келихом
Апероля-шприца. Але краще
вибирати безалкогольні напої:
алкоголь провокує набряки.
Режим
Прокидатися вранці стає легше. Залишайте штори відкритими, щоб ловити перші промені
сонця. Спорт і пробіжки краще
планувати до 8 ранку, поки повітря свіже й дихати легко. Довгі
літні вечори ліпше проводити
на свіжому повітрі.
Додати поливання
Ранковий і вечірній душ приємної температури – домашня
насолода. Упродовж дня можна
освіжати руки до ліктя в офісних
ванних. Якщо зовсім спекотно,
а одяг дає змогу, можна підставити шию під прохолодну воду.
Для легких ніжок
За першої-ліпшої нагоди
ноги потрібно витягувати й
розміщувати вище. Під столом
можна тримати невелику лавку, пуф (або коробку з фікусом,
приховану до певного часу), щоб
ставити ноги на неї. Вечорами
добре потримати втомлені ноги
під струменем прохолодної
води. Для найспекотніших днів
літа потрібне надкомфортне
взуття без підборів: в’єтнамки,
біркенштоки, сандалії. Зранку й
упродовж дня можна використовувати тонізувальні освіжні
засоби для ніг.
Одяг
Правильний одяг у спеку –
вільного крою і зшитий з натуральних тканин: тонкого льону
й бавовни, батисту, шовку. Світлі
кольори – найвигідніші (вони
відбивають, а не поглинають
сонячні промені). Капелюхи
будуть доречними на перегонах
в Аскотті, у місті від них – суцільний дискомфорт і зіпсована
зачіска.
Джерело: Vogue.ua
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БЕБI БОС 2: СIМЕЙНИЙ
БIЗНЕС

ЛЬОДОВИЙ ДРИФТ

Жанр: мультфільм, анімація, комедія, сімейний
Колись це дитя потрапило у звичайну родину, проте з’ясувалося,
що насправді це суперагент під
прикриттям. Він носить краватку
з пелюшок і знається на бізнеспланах більше, ніж на забавках.
Цього разу перед Бебі Босом постають виклики і цілі не дитячого
масштабу!

Тонкий лід. Вага вантажівки 33 тонни. Проїхати по замерзлій
поверхні води можливо тільки на
певній швидкості, бо зупинка або
прискорення означають вірну загибель. Але саме таке завдання
стоїть перед колоною вантажівок
на чолі з досвідченим водієм Майком. Тільки вони можуть врятувати
людей зі смертельної пастки...

СУДНА
НIЧ НАЗАВЖДИ

ТIЛООХОРОНЕЦЬ ДРУЖИНИ КIЛЕРА

Жанр: трилер, жахи, екшн
Ніч жорстокості, свавільних
вбивств та пограбувань нарешті
скасовано! Проте прихильники щорічної «чистки» з цим категорично
не згодні. Попри новий закон, група
безжалісних мародерів влаштовує
власну «судну ніч», що має тривати
вічно.

Жанр: драма, пригоди, трилер

Жанр: бойовик
Навіть федеральна в'язниця
суворого режиму не може утримати Річарда Пейса, блискучого
міжнародного злодія. Але його
зухвала втеча та переслідування
закінчуються тим, що його забирає
група сучасних Робін Гудів. Окрім
грошей, Пейс хоче помститися
Шульцу, людині, яка стоїть за його
ув'язненням.

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

kinoukraina.zt.ua

