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У житомирському «зеленому лабіринті» 
вандали знову поламали туї с. 3

У Житомирі влада планує 
витратити 1,4 млн грн на 
проведення Korolev Avia Fest с. 2

ЗЕМЕЛЬНИЙ СКАНДАЛ:  
як дорога на Богунському 

кар'єрі опинилася  
у приватній власності?

с. 12-13
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• Кабмін погодив санкції проти Білорусі. Йдеться насамперед 
про тих представників білоруського режиму, які брали участь 
у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти 
мирних громадян.

• Стрілянина в одному із будинків у Києві: правоохоронці від-
крили кримінальне провадження за фактом замаху на життя 
працівника правоохоронного органу.

• Невідомі застрелили президента Гаїті. Глава держави отримав 
вогнепальне поранення в результаті нападу на його резиденцію.

• 33% українців мають антитіла до COVID – результати до-
слідження.

• В МЗС України зазначили, що британські кораблі мають повне 
право безперешкодно проходити через українські територіальні 
води відповідно до міжнародного права.

• Теперішня фаза пандемії коронавірусу у світі залишається 
небезпечною – очільник ВООЗ.

• Пентагон розірвав контракт з Microsoft на $10 мільярдів.
• У Росії затримали консула Естонії. Силовики звинуватили 

дипломата у спробі отримати інформацію закритого характеру 
від росіянина.

• У Польщі вертоліт на борту з українцями впав в озеро та по-
вністю затонув.

• Врізався у скелю: в Росії розбився пасажирський літак – всі 
28 людей загинули.

• Головний санлікар України: коронавірус з нами ще принаймні 
на півтора року.

• В Україні вперше проведуть військові навчання «Три мечі-2021».
• 47-річний українець помер через чотири години після того, 

як зробив щеплення. У компанії Pfizer заявили, що смерть 
47-річного жителя Вінниці не пов'язана з вакцинацією від 
коронавірусу їхнім препаратом.

• Після недільної проповіді Папу Римського госпіталізували: його 
готують до операції на кишківнику.

Коротко про головнеУ Житомирі зросли тарифи 
на вивезення сміття

Перевізники сміття 
ТОВ «Ґрін Бін Україна», 
ПП «КВЖРЕП № 8» і 
КАТП 0628 змінили 
тарифи на вивіз побуто-
вих відходів.

 Зміни погодили 7 липня на 
черговому засіданні виконавчого 
комітету міської ради.

«Підвищення тарифу на ви-
везення сміття є економічно об-
ґрунтованим, останнє коригування 
тарифу відбувалося на початку 
2019 року. У зв’язку зі значним зрос-
танням основних складових фак-
тичної собівартості тарифу: цін на 
паливно-мастильні матеріали, цін 

на запчастини, шини, збільшують-
ся тарифи на вивезення твердих 
побутових відходів», – сказав за-

ступник начальника управління 
житлового господарства Андрій 
Оніщенко.

У Житомирі влада планує витратити  
1,4 млн грн на проведення Korolev Avia Fest

Марія Кравчук

5 липня управління культу-
ри Житомирської міської ради 
оголосило тендер на послуги з 
організації «Korolev Avia Fest».

Організація і проведення «Korolev Avia 
Fest» міському бюджету обійдеться в 1,4 млн 
грн. Варто зазначити, що минулого року 
вартість закупівлі була значно меншою, – 
330 тисяч гривень.

Окрім виставки літаків, на фестивалі 
виступатимуть відомі українські співачки 
– NK (Настя Каменських) та Jerry Heil.

У тендерній документації вказано, що 
послуги з організації фестивалю мають 
надаватися 14-15 серпня, місце прове-
дення – аеропорт «Житомир». Джерело 
фінансування – місцевий бюджет. Влада 
міста хоче зібрати на фестиваль 100 000 
людей.

Планується, що 14 серпня у Житоми-
рі виступить NK, а 15 –Jerry Heil. Також 
упродовж цих двох днів на фестивалі за-
палюватимуть діджеї.

На житомирян і гостей міста очікують 
двогодинне байкер-шоу та майстер-класи 
з авіамоделювання.

На території аеропорту встановлять 
22-метрову сцену, 3-метрового аеромена 
з лого фестивалю, повісять 100-метрову 
гірлянду із прапорів, 1 000 кульок із лого-
типом управління культури, учасникам 

роздаватимуть паперові прапорці з лого 
фестивалю.

На Korolev Avia Fest буде працювати 
фуд-корт із парасолями, шатрами та наме-
тами. На організацію фуд-корту мають за-
лучити рестораторів із різних міст України.

Також на локації будуть великі літери 
«KOROLOVE» із підсвіткою – як фотозона 
фестивалю і три тематичні фотозони. Крім 
цього, будуть зони з аквагримом та боді-ар-
том для дітей, атракціони, працюватимуть 
аніматори.

У тендерній документації йдеться, 
що переможець торгів має організувати 
встановлення сцени, звукозабезпечення, 
світлозабезпечення, екран. Також підряд-
ник має організувати відеозйомку, тран-
сляцію фестивалю наживо, фотозйомку та 
організувати логістику: два автобуси класу 
Mercedes-Benz Sprinter з кондиціонером, 
баром, TV, DVD, три буси для перевезення 
пасажирів і один для перевезення необхід-
ного інвентарю, а також два вантажні авто.

Підрядник має забезпечити на фестива-
лі функціонування дитячих локацій, органі-
зацію та проведення дитячих розважальних 
майстер-класів, розміщення тематичних 
фотозон, створити сайт фестивалю та про-
вести рекламну кампанію у таких містах, 
як Житомир, Київ, Рівне, Вінниця, Львів, 
Хмельницький. Також передбачена онлайн-
трансляція фестивалю.

Пропозиції управління культури 
Житомирської міської ради приймає 
до 21 липня, аукціон запланований на 
22 липня 2021 року.

Тариф на вивезення сміття на 1 людину змінено таким чином: 

• «Ґрін Бін Україна»: багатоквартирні будинки – з 17,85 грн – на 23,72 грн; при-
ватний сектор – з 19,16 грн – на 25,28 грн;

• КАТП 0628: багатоквартирні будинки – з 18,28 грн – на 23,67 грн; приватний 
сектор – з 19,61 грн – на 25,25 грн;

• ПП «КВЖРЕП № 8»: багатоквартирні будинки – з 18,27 грн – на 23,65 грн; при-
ватний сектор – з 19,49 грн – на 25,22 грн.
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У Житомирі протестуватимуть пенсіонери 
силових структур України

Руслан Мороз

У Житомирі на середу, 
14 липня, призначено 
проведення мітингу 
щодо вирішення владою 
питання збільшення 
пенсій для пенсіонерів 
силових структур.

Водночас проводитиметься 
мітинг у м. Києві. Частина мітин-
гувальників з Житомира також 
прибуде до Києва. Подібні акції 
будуть проведені у більшості об-
ласних центрів країни.

Організатори акції 12 травня 
2021 року розмістили відповідну 
петицію на сайті Президента Укра-
їни. Але станом на понеділок, 12 
липня, за неї проголосували 2305 
осіб із 25000 потрібних голосів.

У відкритому зверненні до 
всіх військових пенсіонерів, пен-
сіонерів силових структур та 
ветеранських організацій і асоці-
ацій організатори зазначають про 
необхідність активувати боротьбу 
за перерахунок пенсій. 

«Шановні пенсіонери! Ду-
маю, кожен з нас уже усвідомив, 
що державу очолюють випадкові, 
непідготовлені люди, які нібито 
намагаються керувати країною, 
а фактично відстоюють  інтер-
еси купки олігархів під виглядом 
партійних структур, парламен-
таризму та діяльності уряду. Їм 
байдужі інтереси українського на-

роду, а тим паче пенсіонерів. «Дер-
жавні діячі» навіть не розуміють 
різниці у пенсіонерах і ветеранах, 
вони понастворювали різних ве-
теранських структур і навіть 
ціле міністерство, яке покликане 
ніби відстоювати наші інтереси, а 
фактично є буфером між владою і 
самими ветеранами.

Міністерство соціальної по-
літики стало антисоціальною 
структурою, а її очільниця – мі-
ністерка стала учасницею урядо-
вої антинародної змови, проявила 
некомпетентність, яка межує зі 
злочинною недбалістю, підготувала 
на розгляд Кабінету Міністрів ні-
кчемну постанову, яка суперечить 
Закону України «Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військо-
вої служби, та деяких інших осіб" 
№2262-ХII, рішенням Верховного 
Суду, який визнав незаконними 
окремі положення урядових по-
станов, які обмежували чи уне-
можливлювали перерахунок пенсій, 
рішенням судів про перерахунок 
пенсій в конкретних адміністра-
тивних позовних провадженнях, 

які  підтверджені Верховним судом.
Не менш цинічною є діяльність 

нинішнього Пенсійного фонду, а його 
структурні підрозділи – головні 
управління в областях, стали  сим-
волом бюрократії, нікчемності, 
невігластва, які придумали і за-
пустили по колу схему, що чинить 
перешкоди до перерахунку пенсій 
військовослужбовцям, а саме: щодо 
подання в пенсійні установи під-
став для перерахунку, формування 
списків самими пенсійними управ-
ліннями та направлення до ГУНП 
в областях, підготовку довідок по 
таких списках та їхнє направлення 
до пенсійних установ. На цій під-
ставі пенсійні підрозділи, всупереч 
рішенням судів, не визнають до-
відок для перерахунку пенсій, аб-
страгуючись формально тим, що не 
дотримано порядку, установленого 
горе-спеціалістами від уряду та 
пенсійного фонду».

Особливо образливим, на 
думку пенсіонерів, була відпо-
відь одного з головних управлінь 
пенсійного фонду від 10.06.2021 
про те, що форма довідки № 339 

від 18.05.2021, видана також од-
ним з територіальних медичних 
об’єднань МВС України, «не від-
повідає Додатку № 3 до Порядку 
проведення перерахунку пенсій, 
призначених згідно із Законом 
2262, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 
13.02.2008 № 45», а тому «носить 
лише інформаційний характер», 
підстави для перерахунку пенсії 
відсутні. 

Подібні положення урядових 
документів про встановлення «по-
рядків» для перерахунку стали 
інструментом в руках бюрократів 
блокувати перерахунок пенсій ко-
лишнім військовослужбовцям та 
працівникам силових структур. 
Усі звернення до Президента Укра-

їни, Верховного головнокоманду-
вача Збройних сил України щодо 
перерахунку пенсій залишились 
без відповіді.

У житомирському «зеленому лабіринті»  
вандали знову поламали туї

Марія Кравчук

У 2019 році у межах 
бюджету участі у Жито-
мирському парку куль-
тури та відпочинку ім. 
Гагаріна облаштували 
«зелений лабіринт». 

Зараз, через два роки, лабіринт 
перебуває в плачевному стані: по-
шкоджені туї та огорожа, місцями 
кущів взагалі не вистачає. Навіть 
незважаючи на те, що комуналь-
ники слідкують за доброустроєм 
території, вандали продовжують 
систематично нищити туї в парку.

У квітні ми розповідали, що 
працівники КП «Парк» планували 
висадити нові туї на місці знище-
них. Зараз, якщо пройти біля «зе-
леного лабіринту», неозброєним 

оком видно пошкоджені дерева 
та поламану огорожу – ситуація 
не покращилась. 

Журналісти газети «20 хвилин» 
поспілкувались із директором КП 
«Парк» Ігорем Леонченком та по-
цікавились, чи це працівники ще 
не встигли висадити нові кущі чи 
відвідувачі парку вже встигли по-
ламати свіжовисаджені.

«Туї були досаджені, огорожа 
була відремонтована, а ту ситуа-
цію, що ми бачимо на сьогодні, – це 
наші дорогі відвідувачі парку знову 
продовжують знущатись над "зе-
леним лабіринтом".

У будь-якому разі лабіринт 
перебуває на обслуговуванні, при-
їдуть працівники, які будуть знову 
підсаджувати кущі, знову лагодити 

паркан», – зазначив директор КП 
«Парк» Ігор Леонченко.

Туї щороку підсаджуються 
систематично. На догляд за «зе-
леним лабіринтом» на рік витра-
чається 100-150 тисяч гривень, 
сюди входить заміна огородження, 
підсаджування дерев, внесення до-
брив, обробка хімікатами, стриж-
ка та полив.

«Цього року підсаджували туї 
лише один раз, враховуючи те, що 
їх знову поламали, – будемо під-
саджувати ще раз. Ця робота не 
припиняється, це ж не просто 
перед сезоном приїхали, щось зро-
били, поїхали і більше нічого не 
робиться. У міру пошкодження 
спеціалісти приїздять. Прямо за-
раз вони підсадити не зможуть, бо 
спека божевільна. Я думаю, під-
садять, імовірно, в серпні, а якщо 
буде зниження температури, то 
і в кінці цього місяця», – сказав 
Леонченко.

Організаційний комітет ветеранських організацій в ре-
золюції щодо проведення акції зазначив наступне:

«1. Поставити вимогу до Президента України як гаранта Кон-
ституції забезпечити виконання Закону України № 2262 щодо 
перерахунку пенсій військовослужбовцям та деяким іншим кате-
горіям, відновивши його положення, що стосуються нарахування 
відсотків за вислугою років ветеранам.

2. Поставити вимогу перед Кабінетом Міністрів України на-
правити до Пенсійного фонду України постанову про загальний 
перерахунок пенсій військовослужбовцям та окремим категоріям 
осіб у відповідності до вимог Закону № 2262 з 01.11.2019 року, 
спростити порядок перерахунку пенсій, виключивши з компетенції 
пенсійного фонду право на самостійне прийняття рішень щодо 
здійснення чи відмови у здійсненні перерахунку, поклавши на 
ПФ обов’язок здійснення технічних операцій щодо перерахунку. 

3. Поставити вимогу перед Кабінетом Міністрів щодо звільнення 
з посад міністерки соціальної політики, голови пенсійного фонду.

4. Вирішити питання про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності керівників ГУ пенсійних фондів в областях, які 
ігнорували виконання закону № 2262 та рішення судів».



4 Середа, 14 липня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Події

На Житомирщині 
за тиждень 
виявлено 69 
випадків COVID-19

З 7 по 13 липня в Україні було 
зафіксовано 3 334 нових випадків 
COVID-19. Зокрема на Житомир-
щині – 69.

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

7 липня показник захворівших на 
COVID-19 на Житомирщині становив 13 
осіб. 8 липня цифра була більшою – 15 
людей, наступного дня було виявлено 
11 захворівших на COVID-19. 10 липня 
кількість захворівших сягнула 10 ви-
падків, а 11 липня хворих було 12 осіб. 
12 липня виявили 5 випадків, 13 липня 
цифра спала до 3 осіб.

Нині на Житомирщині зареєстро-
вано 1 795 летальних випадків від 
COVID-19, за період з 7 по 13 липня 
– 2 нові випадки.

Пам’ятайте, що послаблення 
карантину – не його скасування! 
За порушення норм, спрямова-
них на запобігання поширенню 
COVID-19, встановлено адміністра-
тивну 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.

Житомиром пронеслася стихія: шквальний вітер  
зламав електроопору, дерева, одна людина постраждала

Надвечір 12 липня 
гроза і шквальний вітер 
раптово накрили місто.

Вже відомо, що одна людина 
постраждала від стихії. На чоло-
віка впало дерево, він у лікарні із 
численними забоями.

За інформацією міськради, у 
місті рух електротранспорту ста-
ном на ранок 13 липня фактично 
відновлено, окрім вулиці Пара-
джанова. Там шквальний вітер 
зломав опору. Усю ніч ліквідацією 
стихії займалися зеленбудівці та 
ТТУ.  Дві бригади «Зеленбуду», дві 
– ТТУ та 4 бригади РЕМу ліквідо-
вували наслідки. Їм допомагали 
надзвичайники. У районах, де де-
рева пошкодили лінії електропе-
редачі, працюють у першу чергу.

«Упродовж минулої доби ря-
тувальними підрозділами ДСНС 
здійснено 9 виїздів на ліквідацію 
наслідків негоди, прибрано 13 ава-
рійних дерев, 9 з них – з території 
проїжджих частин. У 4 випадках 
повалені негодою дерева впали 

або загрожували падінням на 
житлові будинки.

Найбільше аварійно-рятуваль-
них робіт проведено фахівцями 
ДСНС в обласному центрі. Зокре-
ма, у провулку 3-му Крошенсько-
му дерево при падінні проломило 
паркан та впало на покрівлю жит-
лового будинку. Також проведені 

роботи з прибирання аварійного 
дерева з покрівлі приватного бу-
динку по вул. Саєнка.

Відділенням рятувальників 2-ї 
ДПРЧ м. Житомира проведені ава-
рійні роботи з демонтажу метало-
профільної покрівлі над балконом 
квартири на останньому поверсі 
п’ятиповерхівки по вул. Вітрука, 

котра загрожувала падінням на 
пішохідну зону. Після завершення 
робіт рятувальники продовжили 
ліквідовувати наслідки падіння 
аварійних дерев на проїжджі час-
тини у дворах багатоквартирних 
житлових будинків по вул. Вітрука, 
35 та В. Бердичівській, 95.

А у смт Іванополі на території 
місцевої лікарні при падінні одне 
дерево перекрило виїзд з лікарні 
автомобілям швидкої допомоги, а  
інше впало на пішохідну зону. На 
щастя, ніхто не постраждав. За до-
помогою бензопил рятувальники 
розрізали та прибрали дерева на 
узбіччя.

Загалом упродовж доби на 
ліквідації наслідків негоди з 18 до 
23 години працювало 9 одиниць 
техніки та 36 чоловік особового 
складу. Допомога надавалася насе-
ленню та службам на території м. 
Житомира, смт Іванополя, с. Ста-
нишівки, с. Товкачі Гладковицької, 
та с. Зольня Олевської ОТГ.

Станом на 06:00 13 липня вна-
слідок ускладнення погодних 
умов (сильний вітер, дощ, град), 
від електропостачання відключено 
217 ТП та 23 населених пункти об-
ласті», – йдеться у повідомленні ГУ 
ДСНС України в Житомирській 
області. 

Житомирські лялькарі закривають 
театральний сезон виставою для 
дорослих «Хамлет»

Руслан Мороз

Закрити театральний сезон 
у Житомирському академіч-
ному обласному театру ляльок 
вирішено прем’єрною виста-
вою для дорослого глядача 
«Хамлет».

Театр ляльок повертається до прак-
тики дорослих вистав. Цього разу моло-
дий режисер Нікіта Перцев представляє 
на розсуд глядачів свою першу виставу у 
Житомирському театрі ляльок – «Хамлет» 
за мотивами твору В. Шекспіра «Гамлет, 
принц данський». 

В анотації до вистави міститься красно-
мовний опис події та того, що глядач поба-
чить на сцені: «Коли всі справи у данському 
королівстві дуже кепські, а будь-які спроби 
дійти до ладу тільки роблять гірше. Коли 
життя за мить перетворюється з трагедії на 
фарс і закінчується повнісінькою комедією. 
Коли від вчинків героїв тільки вибухає мо-
зок, а сприйняття дійсності повертається 
догори дригом. Саме тоді час забути класич-
ного, трагедійного Гамлета і познайомитися 
з його сучасним відображенням, його по-
вною протилежністю – принцом Хамлетом. 
І всі довічні питання вже залишать вас на 
час перегляду вистави, де Хамлет розповість 
історію, яка на початку змушує плакати, 
як безсмертна шекспірівська трагедія, а в 

кінці сміятися. Адже сучасне жартівливе 
перекладення загальновідомого сюжету в 
гострий памфлет, де один шарлатан змінює 
на троні іншого, а того готовий зіпхнути вже 
зовсім повний безумець, – немов віддзерка-
лення нашого сьогоднішнього життя. І що 
ще залишається робити, якщо не посмія-
тися над собою і героями нашої вистави». 

Гостра сатира, іскрометний гумор, жар-
ти, які піднімуть ваш настрій, – всім цим 
ви зможете насолодитися під час перегляду 

нової вистави для дорослих «Хамлет» у ви-
конанні акторів Житомирського академіч-
ного обласного театру ляльок.

Вистава «Хамлет» відбудеться у 
приміщенні театру ляльок на Михай-
лівській, 7 у неділю, 18 липня, о 18:00. 
Ціна квитка – 75 грн. Віковий ценз для 
глядачів – +16 років.

Творча трупа театру та режисер вистави 
Нікіта Перцев запрошують вас зустріти це 
свято разом!
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14 днів для батька: уряд затвердив новий вид 
відпустки при народженні дитини 

Анна Сергієнко

В Україні на законодавчому 
рівні закріплено новий вид 
відпустки при народженні 
дитини для чоловіків та інших 
членів сім`ї. 

7 липня на засіданні уряд затвердив 
порядок надання такого виду відпустки. 

«У квітні парламент ухвалив надзви-
чайно важливий закон, що забезпечує рівні 
можливості матері та батька у догляді за 

дитиною та запроваджує новий вид відпустки 
при народженні дитини. Сьогоднішнє рішення 
уряду спрощує процедуру отримання такої 

відпустки через визначення чіткого механіз-
му, умов та підстав її надання», – зазначи-
ла заступник міністра економіки України 
Світлана Глущенко.

Зазначається, що отримати оплачувану 
відпустку тривалістю до 14 календарних 
днів за кошти роботодавця можна лише 
один раз і не пізніше трьох місяців із дня 
народження дитини.

Отримати такий вид від-
пустки може:
• чоловік, дружина якого народила 

дитину;
• батько дитини, який не перебуває 

у зареєстрованому шлюбі з матір'ю 

дитини, за умови що вони спільно 
проживають, пов'язані спільним 
побутом, мають взаємні права та 
обов'язки;

• баба або дід, або інший повнолітній 
родич дитини, які фактично здій-
снюють догляд за дитиною, мати 
чи батько якої є одинокою матір'ю 
(одиноким батьком).

Також у порядку наведено визначення 
термінів, якими слід керуватися при надан-
ні відпустки («одинока мати», «одинокий 
батько», «інший повнолітній родич дити-
ни») та визначено перелік документів для 
кожної категорії осіб.

В Україні запрацювала система 
автоматичного списання боргів

Марія Кравчук

6 липня 2021 року по-
вноцінно запрацювала 
автоматизована система 
виконавчого прова-
дження, яка дозволяти-
ме арештовувати кошти 
на банківських рахун-
ках українців-боржни-
ків автоматично.

Наказ Мін'юсту набув чинності 
6 квітня, а реалізація почнеться 
вже 6 липня. Для цього використо-
вуватимуть вже апробовану авто-
матизовану систему виконавчого 
провадження (АСВП). Тобто тепер 
ця система працюватиме не лише 
з боргами по аліментах, а й з усіма 
виконавчими провадженнями: за 
несплату штрафу через порушен-
ня ПДР, за несплату кредиту або 
відсотків за ним, за борг з кому-
налки тощо.

Якщо боржник відмовляється 
виконувати рішення суду, за спра-
ву беруться виконавча служба або 
приватні виконавці. Утім, навіть 
вони можуть не все.

Раніше, аби списати кошти чи 
хоча б накласти на них арешт, їх 
потрібно було спершу знайти. Для 
цього виконавцям потрібно було 
вручну розсилати запити в кожен 

банк (нині їх 73). При цьому банки 
не поспішають ділитися даними 
про власних клієнтів.

«У 2020 році органи виконавчої 
служби зафіксували 35 757 випад-
ків, коли банки замість надання 
інформації про номери рахунків 
і залишки коштів повідомляли, 
що рахунок наявний, але коштів 
недостатньо», – зазначає дирек-
тор директорату правосуддя та 
кримінальної юстиції Мін'юсту 
Олександр Олійник.

Зараз вже списати борги мо-
жуть у всіх людей, що потрапили 
до Єдиного реєстру боржників.

Що саме змінилося?
Раніше для того, аби списати 

борги з боржників, виконавчій 
службі доводилося спочатку зна-
ходити гроші на рахунках, надси-
лаючи запити до всіх українських 
банків. Часто банки відмовлялися 
надавати виконавцям таку інфор-
мацію, що ускладнювало процес 
стягнення боргів.

У разі виявлення рахунків 
боржника виконавцям потрібно 
було надсилати ще один лист з 
вимогою арештувати кошти. Уся 
процедура була тривалою, адже 
усі запити потрібно було надсила-
ти у паперовій формі. Це усклад-
нювало процес погашення боргів.

Однак у квітні 2021 року Нац-
банк оновив свої положення щодо 
розкриття банківської таємниці. 
Тепер на вимогу виконавців банки 
надають інформацію не лише про 
наявність рахунків боржника, а і 
їхні номери та залишки коштів 
на них. 

Водночас Мін'юст дозволив 
використовувати автоматизовану 
систему виконавчого провадження 
для виявлення й арешту коштів на 
рахунках у всіх виконавчих про-
вадженнях, а не лише в тих, що 
стосуються сплати аліментів, як 
було раніше.

Це означає, що виявити банків-
ські рахунки боржників та залиш-
ки на них, а також арештувати ці 
кошти для державних та приват-
них виконавців стало набагато 
простіше.

Які банки долучились до 
проєкту?

До системи автоматичного 
списання вже підключено 7 
банків. Ось їхній перелік:

1. «ТАСКОМБАНК»
2. «ПРИВАТБАНК»
3. «Універсал Банк», Монобанк 

тощо
4. «ОКСІ банк»
5. «БАНК ВОСТОК»
6. «ІНДУСТРІАЛБАНК»
7. «ПроКредит Банк»

Ще 44 установи підключені до 
тестового середовища, 11 банків 
перебувають на стадії консуль-
тацій та попередніх налашту-
вань для початку тестування. 
Найближчим часом до системи 
автоматизованого арешту буде 
приєднано 62 українських банки 
з 73-х.

Кому можуть списати гроші?
Після рішення Мін'юсту авто-

матично арештовувати кошти на 
рахунках можна буде всім боржни-
кам, які потрапили до відповідного 
реєстру. Раніше така процедура 
застосовувалася лише щодо борж-
ників із сплати аліментів.

Як не дивно, найбільше від 
оновлення правил автоматичного 
арешту коштів на рахунках борж-
ників виграє держава. Саме перед 
державою у березні українці мали 
чи не найбільше податкових та ін-
ших боргів – 1,46 млн грн. 

Друга велика категорія боргів у 
реєстрі – борги із стягнення коштів. 
Передусім це борги українців за 
кредитами у банках та МФО.

Автоматично арештовувати 
і стягувати кошти з банківських 
рахунків виконавці зможуть при 
виникненні боргів із сплати штра-
фів (зокрема за порушення правил 
дорожнього руху), комунальних 
послуг, зарплат, аліментів.

Як це працює?
Державний або приватний ви-

конавець створить у системі спеці-
альний запит про наявність коштів 

у боржника, який автоматично 
надійде всім банкам, що приєд-
налися до АСВП. Цю інформацію 
банки отримають за годину.

У цій же системі виконавець 
зможе створити постанову про 
арешт коштів на рахунках борж-
ника, надіслати банкам вимогу 
про списання коштів з рахунків 
і реквізити виконавчої служби, на 
які їх потрібно переказати.

Невдовзі процес конфіскації ко-
штів теж має стати автоматичним. 
До того часу вимоги про списання 
коштів виконавці надсилатимуть 
традиційною поштою.

Які борги арештовуватимуть 
автоматично?

Автоматично арештовувати 
кошти на рахунках можна всім 
боржникам, які потрапили до 
відповідного реєстру боржників. 
Раніше така процедура застосо-
вувалася лише щодо боржників 
із сплати аліментів.

За даними Opendatabot, у квіт-
ні в реєстрі була інформація про 
5,54 млн боргів. Ця цифра постійно 
зростає: на початку 2020 року там 
було 3,8 млн боргів.
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Пропонував 2 000 доларів 
США за одержання 
дозвільних документів на 
проживання в Україні – на 
Житомирщині затримали 
особу за надання хабаря 
посадовцю

Працівниками Головно-
го управління внутрішньої 
безпеки СБ України викрито 
особу на наданні неправомір-
ної вигоди керівнику підроз-
ділу Управління СБ України 
в Житомирській області за 
процесуального керівництва 
Житомирської обласної про-
куратури, 

За даними слідства, гро-
мадянин іншої держави, 1962 
року народження, житель Ки-
ївської області, звернувся до 
керівника сектору Управління 
СБ України в області та запро-
понував йому неправомірну 
вигоду на суму 2000 доларів 
США за сприяння у безпере-
шкодному отриманні дозвіль-
них документів на проживання 
іноземців в Україні.

У п’ятницю, 9 липня, у місті 
Коростишеві, неподалік місь-
кого парку, близько 13.00, під 
час надання першої частини 
неправомірної вигоди на суму 
1000 доларів США особу за-
тримано у порядку ст. 208 КПК 
України.

Нині проводяться невід-
кладні слідчі (розшукові) дії, 
частину неправомірної вигоди 
вилучено.

Досудове розслідування у 
кримінальному провадженні 
за ч. 3 ст. 369 КК України (про-
позиція та надання неправо-
мірної вигоди службовій особі, 
яка займає відповідальне ста-
новище) проводить Головне 
управління Нацполіції в області

Санкцією зазначеної статті 
передбачено покарання у виді 
позбавлення волі на строк від 
чотирьох до восьми років з 
конфіскацією майна або без 
такої.

Примітка: відповідно до 
ст. 62 Конституції України осо-
ба вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може 
бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не 
буде доведено в законному 
порядку і встановлено обви-
нувальним вироком суду.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

У Житомирі знищують  
борщівник Сосновського

Борщівник Сосновського нині 
активно знищують у всьому 
місті. 

Працівники «Зеленбуду» ліквідовують 
борщівник механічним методом, бо застосу-
вання пестицидів у місті згідно з правилами 
утримання зелених насаджень заборонено.

Як повідомляє пресслужба міськради, за 
півтора місяця злісний бур’ян викосили вже на 
Київському шосе, вул. Івана Мазепи, вул. Труда, 
Леха Качинського, біля кінотеатру «Космос», 
біля ЗОШ № 10 та на схилах Замкової гори. 
Цьогоріч вперше підприємство спробує ви-
користати у боротьбі з борщівником Сосно-
вського засіб проти амброзії.

«Ми замовили натуральний препарат. В 
його основі – природний матеріал бішофіт, який 
не шкодить здоров’ю людини. Дослідження, що 
проводилися на Полтавщині, показали, що цей 

препарат є ефективний проти борщівника Со-
сновського», – розповідає Олена Бондарчук, 
екологиня КП «Зеленбуд». 

Зеленбудівці застерігають: при зустрічі з 
рослиною варто бути обачним. Якщо ж бор-
щівник вразив людину, вражену ділянку треба 
закрити тканиною від сонячних променів. 
Потім – усе промити з милом та холодною 
водою, обробити розчином від опіків.

Борщівник Сосновського – багаторічна 
рослина родини зонтичних, що має вигляд 
величезного кропу. Зростає борщівник поде-
куди до 5 метрів у висоту, а товщина стебла 
може сягати 10 сантиметрів. Рослина є неви-
багливою, легко дичавіє і мігрує. Небезпека 
борщівника для здоров’я людини пов’язана 
із наявністю фотоактивних речовин, що під 
дією сонячного випромінювання надають йому 
токсичних властивостей. Навіть одноразове 
торкання до борщівника призводить до опіків 
1-3 ступенів.

Монетизація субсидій: 
«живі» гроші для всіх

До травня цього 
року українці мали 
можливість отримувати 
субсидію як у грошо-
вій готівковій формі 
(«живими» грошима на 
банківську картку або 
через пошту), так і в 
грошовій безготівковій 
формі (коли Ощадбанк 
перераховував суми 
надавачам житлово-ко-
мунальних послуг). 

92% тих, кому були призначені 
субсидії, отримували їх у грошо-
вій готівковій формі. З травня, 
згідно з Постановою уряду «Про 
внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України» від 14 
квітня 2021 року, субсидію «жи-
вими» грошима отримуватимуть 
уже всі. І якраз ця зміна викликає 
у громадян чимало запитань. Мі-
ністерство соціальної політики 
відібрало найтиповіші з них і дає 
роз’яснення.

- Якщо документи на суб-
сидію подавалися на початку 
минулого опалювального сезо-
ну, а кошти перераховувалися 
в Ощадбанк, який оплачував ко-
мунальні платежі, то чи треба 
заново все оформлювати ?

- Так, потрібно. Тому що гро-
мадянин має вказати, куди саме 
потрібно перераховувати кошти: 
на банківський рахунок чи на від-
ділення пошти. У таких випадках 
не передбачено автоматичного 

призначення житлової субсидії 
на наступний період. Нагадаємо, 
19 травня 2021 року уряд прийняв 
рішення, згідно з яким розгляд 
питань щодо призначень житло-
вих субсидій на наступний рік 
домогосподарствам, що отриму-
вали житлову субсидію в опалю-
вальному сезоні 2020-2021 років, 
буде проводитися без звернень 
громадян, окрім

- домогосподарств, яким  гро-
шова субсидія  надавалася у гро-
шовій безготівковій формі;

- була призначена за фактич-
ним місцем проживання осіб 
(орендарі житлових приміщень, 
внутрішньо переміщені особи);

- була призначена без ураху-
вання окремих осіб з числа за-
реєстрованих у житловому при-
міщенні, які не проживають за 
місцем реєстрації.

- До квітня отримувала 
безготівкову субсидію. У червні 
подала заяву в Ощадбанк для 

переведення залишку субсидії за 
квітень на картковий рахунок. 
Коли можна буде отримати ці 
кошти?

- Для одержувачів безготів-
кової субсидії передбачено, що 
Ощадбанк перераховує суми суб-
сидії за минулий опалювальний 
період, які зекономлені станом 
на 1 червня поточного року. Нині 
таке перерахування здійснюється 
для одержувачів, які мають від-
криті рахунки в Ощадбанку, тому 
відповідні кошти найближчим 
часом мають бути відображені 
на банківському рахунку. Якщо 
ж одержувач не має відкритого 
рахунку Ощадбанку, то у такому 
разі для отримання зекономлених 
сум субсидії рахунок слід відкри-
ти до грудня поточного року.

- Раніше субсидія надходила 
на карту ПриватБанку, з якої 
ми самі оплачували комунальні 
послуги. Чи треба зараз понов-
лювати документи?

- Питання про перепризначен-
ня субсидії на наступний період 
буде розглядатися автоматично 
без вашого звернення, оскільки ви 
отримували її до цього «живими» 
грошима. У таких випадках, як 
зазначається у рішенні уряду від 
19 травня ц. р., питання розгляда-
ється без звернення громадян, які 
отримували житлову субсидію в 
опалювальному сезоні 2020-2021 
років.

- Чи буде нарахована пеня за 
травень через невчасну сплату 
комунальних послуг, якщо ви-
ною тому затримка субсидії ?

- Як зазначено у статті 26 Закону 
України «Про житлово-комунальні 
послуги», пеня не нараховується 
за умови наявності заборгованості 
держави за надані населенню піль-
ги та житлові субсидії.

- Чи може онук на свій бан-
ківський рахунок отримувати 
субсидію, оформлену на бабу-
сю?

- Ні, виплати йдуть тільки на 
рахунок заявника.

- Коли запрацює сайт отри-
мувачів субсидій?

- Реєстр отримувачів субсидії, 
до якого є доступ за посиланням 
https://subsidii.ioc.gov.ua, працює 
у штатному режимі. Інформація 
у ньому оновлюється щомісяця. 
Найближчим часом до нього бу-
дуть завантажені дані про призна-
чені органами соціального захисту 
населення у червні поточного року 
житлові субсидії (на неопалюваль-
ний сезон з травня по вересень 
включно).

Джерело: Міністерство соціальної 
політики України
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Коростенські поліцейські проти самогоноваріння, 
реконструкція шляхопроводу та суддя-мільйонерка:  
що житомиряни обговорювали у мережі Facebook за тиждень

Анна Сергієнко

Коростенські поліцейські, 
які провели «спецоперацію», 
реконструкція Київського 
мосту, вирубка житомирсько-
го лісу, суддя, яка заробила 2 
млн грн за пів року.

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

Доблесть коростенських 
поліцейських
У мережі здійнялася хвиля жартів після 

того, як Коростенське районне управління 
поліції на сво   їй фейсбук-сторінці відзві-
тувало про боротьбу із самогоноварінням.

Поліцейський із Коростеня утилізував 
3,5 літра самогону, який приховала місцева 
пенсіонерка, просто виливши його у садку.

 «Так, під час відпрацювання Ушомир-
ської територіальної громади Калинівського 
старостинського округу у 71-річної місцевої 
жительки поліцейськими було вилучено 
та знищено частини самогонного апарату 
і виготовлену готову продукцію», – йдеться 
у повідомленні Коростенського районного 
управління поліції. 

Правоохоронці опублікували декілька 
фото з дому пенсіонерки, на яких видно, 
що у неї було конфісковано одну трилітрову 
банку із самогоном та одну півлітрову.

Дільничні офіцери поліції закликали 
громадян повідомляти їм про осіб, при-
четних до виробництва, зберігання та ре-
алізації самогону, що дозволить запобігти 
біді у багатьох родинах.

Новину опублікувала низка українських 
видань у рубриці «Курйози». Вочевидь, не 
всі житомиряни згодні з такими методами 
боротьби з алкоголем.

«Краще б наркоманів ловив та крадіїв», 
– прокоментував Рома Дубовий.

«Лишили бабульку возможности "зарабо-
тать" лишнюю копейку», – написала Ольга 
Печерская.

«Представити поліціянтів до нагороди, 
викрили небезпечний злочин», – жартує Єв-
геній Гончаренко.

«Ай, молодцы», – зазначив Макс Сергеев.
«Ух ты, какая сенсация и подвиг поли-

цейских?!» – говорить із сарказмом Евгения 
Табунщик. 

«А ці герої своїми діями не забруднюють 
навколишнє середовище?» – запитує Сергій 
Самійлик.

«Це все, що вони можуть зробити», – за-
значає Валентина Оксаніч.

«Це як мінімум орден. Утилізували під 
шашлик», – пожартував Дмитрий Стаценко.

Реконструкція  
шляхопроводу
У Житомирі розпочнуть реконструк-

цію шляхопроводу через залізницю. Авто-
мобільний рух пустять в обхід, по вулиці 
Сергія Параджанова.

За словами міського голови Сергія Су-
хомлина, проєкт реконструкції аварійного 
шляхопроводу (вулиця Київська – Київське 
шосе) коштуватиме понад 200 млн грн, 
з бюджету міста виділять більше ніж 20 
млн грн.

«Цей міст перебуває в аварійному ста-
ні. Проєкт вже є. Ми передбачаємо там 
велосипедні доріжки і багато чого, згідно 
з новими ДБН. Буде оголошений тендер 
на реконструкцію. Терміни будівництва 
8-9 місяців», – говорить міський голова. 

Новий шляхопровід буде ширшим – до 
двох існуючих смуг (в обох напрямках) 
буде додана ще одна смуга, велодоріжка 
та тротуар. Також він буде вищим за ни-
нішній, щоб під ним могли проїжджати 
електропотяги, зокрема Інтерсіті.

«Щоб закривати проїзд, треба було до-
робити дорогу через міст по вулиці Пара-
джанова, бо все робиться навиворіт», – про-
коментував Сергій Нікітченко.

«Те, що зробили, то і розіб'ють по Пара-
джанова», – написав Саша Кальчук.

«Міст у кінці Параджанова, як пральна 
доска, плюс яма на ямі, йому буде кирдик, 
якщо всі поїдуть», – коментує Юрій Крав-
ченко.

«Я пам'ятаю, коли робили мости на Ки-
ївський (тоді Леніна) та на Богунії перед 
олімпіадою в кінці 70-років. Був напряг! Це 
при тому, що машин тоді їздило набагато 
менше! А зараз буде просто колапс!» – згадує 
Юрій Поплавский.

«Розтягнуть ремонт надовго, грошей 
багато», – говорить Сергій Мірошниченко.

Вирубка лісу  
на Житомирщині
Протягом листопада-грудня 2018 року 

на території лісництва одного із спецлісгос-
пів Коростенського (раніше Лугинського) 
району прохідною рубкою вирубано 409 
дерев породи сосна різного стану і діаметру. 

Складаючи лісорубний квиток, голо-
вний лісничий допустив протиправну не-
дбалість, оскільки саме на тій території не 
запроєктовано жодних рубок, зокрема і 
через низьку густоту лісу. 

Отже, майже пів тисячі дерев на площі 
1,7 га вирубано протиправно, чим завдано 
державним інтересам шкоди на суму майже 
630 тис. грн. Зараз проходить встановлення 
усіх деталей провадження.

Житомирянам болить тема вирубки лісів, 
і пройти повз таку резонансну подію вони 
не змогли.

«Скоро дійдуть до нашого району. Вони 
зразу палять, а потім спокійненько виріза-
ють все підряд!» – написала Любовь Шусть-
Власюк.

«Всіх лісничих під суд – це мафія організо-
вана», – пише Олександр Хромов.

«Бідняга не знав таблиці ділення, а так міг 
би гарно піднятись», – зазначив Коля Варгіч.

«Так йому ще дадуть заслуженого пра-
цівника лісу чи героя України?» – цікавиться 
Віктор Васильчук.

«Всі вирізали весь ліс, а судить будуть 
одного?» – запитує Валентина Морожик.

«Ви погляньте на українськи ліси і Кар-
пати, там нікого не впіймали і хто це все 

кришує, без вершків там не обходиться», 
– пише Олег Гордин.

 «Так ще жоден лісничий не був при-
тягнутий до відповідальності», – говорить 
Olexander Boiko.

«Усіх лісничих області під суд, вони з По-
лісся зробили пустелю», – закликає Влади-
мир Шиманский.

Заробила 2 мільйони  
за пів року
Голова Богунського районного суду Жи-

томира Наталія Гулак за останні пів року 
роботи отримала 1,9 млн грн зарплати.

У декларації зазначається, що з 1 січня 
по 2 липня 2021 року Наталія Гулак отрима-
ла у територіальному управління Державної 
судової адміністрації в Житомирській об-
ласті 1 млн 886 тис. 021 грн зарплати. За цей 
же час їй виплатили 65 тис. 533 грн пенсії.

Нагадаємо, 17 червня цього року Вища 
рада правосуддя звільнила у зв’язку з подан-
ням заяв про відставку суддю Богунського 
райсуду Житомира Наталію Гулак, яка була 
головою зазначеного суду. У 2020 році Гулак 
за основним місцем роботи в Богунському 
райсуді Житомира отримала 1 млн 140 тис. 
987 грн заробітної плати, її пенсія за рік 
склала 111 тис. 957 грн.

Житомирян неабияк здивувала сума, 
яку заробила пані Наталія. Ось що вони 
пишуть у коментарях:

«Та ще хабарів разів у два більше, за їхній 
"непосильний труд"...» – коментує Віктор 
Калинич.

«Это откуда вообще такие зарплаты 
судьям.. Дичь какая-то, при средней зарпла-
те по стране 8 тыс.» – зазначила Марина 
Марина.

«Навіщо народ баламутите?» – запитує 
Андрій Шевчук.

«Пойдут на что угодно для сохранения 
кормушки», – написала Лариса Турчина.

«И с какой радости такая зарплата?» 
– цікавиться користувач з ніком UA Yuriy.

«А без зарплати, ви знаєте?» – запитує 
Valentyn Piask.

«Одна така суддя із з/п близько 300 тисяч 
на місяць може 600 людей, що отримують 
мінімалку, до середньої зарплати в 10-11 
тисяч звести. Не думаю, що для управління 
статистики то новина», – так пише про 
ріст середньої зарплати Григорій Косяк.

«І за пів року не сплатила у Пенсійний 
фонд 296 124 грн єдиного соціального внеску, 
бо з/п понад 90 000 ЄСВ не оподатковується. 
Круті у нас закони! Немає, щоб наддоходи 
оподатковувати за вищою шкалою, то у нас 
навпаки – звільняють від оподаткування. А 
потім плачуть – немає надходжень у Пенсій-
ний фонд! То звідки ж їм взятися?» – запитує 
Lyudmila Golovchenko.

«Не пишіть дурниць. Суддя порядна, була, 
є і буде. Законних, справедливих рішень при-
йнято безліч. Ви запитайте людей, по яких 
ця суддя виносила рішення. І що про неї ска-
жуть? А розказувати про те, скільки вона 
заробила... Молодець... А тепер питання до 
всіх – Гулак прийняла закон "про пенсійне 
забезпечення"? Ні. А цю дурницю хто пише, 
просто заздрять. І скільки ми будемо так 
один одного зневажати, так ми будемо і 
жити...» – поділився своєю думкою Рус-
лан Логінов.
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• Незаконно орендував 
гранітний цех площею майже 
500 кв. м – за втручання про-
куратури Житомирщини припи-
нено користування державним 
майном.

• Понад 40 тис. грн та 
комп’ютерне обладнання – у 
Бердичеві викрили ще один 
гральний заклад та вилучили 
техніку і денну «виручку».

• У Бердичеві комунальне 
сміттєзвалище площею 4,6 га 
незаконно передали приватно-
му товариству – прокуратура 
заявила позов про повернення.

• Незаконно продали части-
ну приміщень стадіону – Бер-
дичівська окружна прокуратура 
заявила позов.

• Позбавлення волі на 15 
років або довічне ув’язнення 
загрожує жителю Коростише-
ва за скоєння особливо тяжких 
злочинів стосовно двох мало-
літніх сестричок.

• За незаконні порубки 
дерев на понад пів мільйона 
гривень у Коростенському 
лісгоспі колишній майстер лісу 
відповідатиме у суді.

• На Житомирщині судити-
муть посадовця територіально-
го відділення банку: відкривав 
гривневі і доларові рахунки на 
підприємців без їхнього відома 
та збував платіжні картки.

• Скоїли розбійний на-
пад на підприємця Київщини 
та заволоділи майже одним 
мільйоном гривень – судити-
муть організовану групу. Також 
організатору злочинної групи 
інкримінують скоєння й інших 
злочинів: розбою, поєднано-
го  з проникненням у житло, 
та незаконного поводження із 
зброєю, бойовими припасами і 
вибуховими речовинами.

• На Житомирщині судити-
муть організовану групу, яка 
займалася незаконним тютю-
новим бізнесом. Незаконне зло-
чинне угруповання, залучивши 
двох знайомих, створив житель 
міста Житомира. За даними 
слідства, організатор та двоє 
співучасників протягом квітня 
2020 – березня 2021 років сис-
тематично займалися незакон-
ним збутом тютюну сумнівної 
якості, надсилаючи товар по-
штою до різних областей.

• Пам’ятка архітектури ХІХ 
століття місцевого значення, 
палац у Любарському районі 
на Житомирщині, має стати 
комунальною власністю – про-
куратура заявила позов.

• Патрульний поліції побив 
водія у Житомирі – справу ске-
рували до суду.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради 
України перевірила на Житомирщині 
дотримання прав дитини

Руслан Мороз

У Житомирській області 7 
липня відбулося виїзне засідан-
ня Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з пи-
тань розслідування випадків 
та причин порушення прав 
дитини під час здійснення де-
централізації повноважень з 
питань охорони дитинства, 
реформування системи закла-
дів інституційного догляду та 
виховання, реалізації права 
дитини на сімейне виховання 
та усиновлення, розвитку (мо-
дернізації) соціальних послуг.

У засіданні комісії взяли участь 
керівництво Житомирської ОДА, а 
також представники структурних 
підрозділів облдержадміністрації 
та депутати обласної ради. Також 
на нараду було запрошено пред-
ставників профільних міністерств, 
Національної соціальної сервісної 
служби України, силових струк-
тур всеукраїнського та обласного 
рівня, а також регіональних пред-
ставників міжнародного фонду 
Lumos.

Під час засідання розгляда-
лося кілька питань, зокрема:

• вивчення питання щодо 
дотримання прав дітей при  ре-
алізації у Житомирській області 
реформи деінституціалізації;

• вивчення процедури виве-
дення дітей з інтернатних закла-
дів, форми їхнього влаштування;

• функціонування на території 
області недержавних закладів осві-
ти з пансіонами та інших закладів 
інституційного догляду;

• стан реформування будинків 
дитини та створення альтерна-
тивних форм догляду за дітьми 
раннього віку (до 4 років);

• з’ясування наслідків деін-
ституціалізації дітей за період 
впровадження в області рефор-
ми (зокрема вивчення успішності 
адаптації та забезпечення необ-
хідними послугами дітей в тих 
громадах, до яких вони повернуті, 
достатність кількості соціальних 
працівників).

До початку засідання у ході 
перевірки учасники тимчасової ко-

місії відвідали кілька профільних 
закладів Житомирської області.

На початку виїзного засідання 
Тимчасової слідчої комісії Верхо-
вної Ради України голова Жито-
мирської ОДА Віталій Бунечко по-
відомив, що перспективний план 
регіону передбачає створення до 
2026 року у громадах комплексу 
освітніх, медичних та реабіліта-
ційних послуг. План також перед-
бачає постійний моніторинг стану 
захисту прав дітей. З цією метою 
в області функціонує 9 центрів 
соціальних служб та введено по-
сади для 134 фахівців із соціаль-

ної роботи. У всіх територіальних 
громадах Житомирщини створено 
служби у справах дітей, у яких 
працює 162 спеціалісти. Крім того, 
працює 4 служби у справах дітей 
обласної та районних державних 
адміністрацій.

На сьогодні в області під опі-
кою батьків-опікунів перебувають 
2267 дітей. Тільки протягом 2020 
року у сім’ї влаштовано 384 дити-
ни. Пріоритетом залишається роз-
виток мережі прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу. 
У регіоні нині діє 60 ДБСТ та 153 
прийомні сім’ї.

Посадовця Житомирводоканалу, 
якого затримали на хабарі у 350 тис. грн, 
відсторонили від роботи на місяць

Відповідну ухвалу від 9 липня 
2021 року опубліковано у судово-
му реєстрі.

В ухвалі йдеться про те, що директора з 
розвитку та капітального будівництва КП «Жи-
томирводоканал» Житомирської міської ради 
Олександра Гаврилова відсторонено від посади 
строком на 1 місяць, тобто до 9 серпня 2021 р.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному 
виконанню після її оголошення і може бути 
оскаржена безпосередньо до Житомирського 
апеляційного суду протягом 5 днів з дня її 
оголошення. 

Нагадаємо, за даними слідства, директор 
одного з комунальних підприємств висловив 
представнику товариства, яке поставило об-
ладнання на загальну суму майже 4 млн грн, 
вимогу надати неправомірну вигоду у виді 
так званого «відкату» на загальну суму 350 
тис. грн за швидке та безперешкодне пере-
рахування бюджетних коштів за договором. 
У ході розслідування у березні цього року 
задокументовано отримання посадовцем 
першої частини неправомірної вигоди на 
суму 175 тис. грн. У п’ятницю, 25 червня, 
задокументовано отримання чиновником 
другої частини неправомірної вигоди на суму 
175 тис. грн.
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Все, що треба знати 
про страхові компанії

Продовження.  
Початок у №№ 23–24

Чи можуть відмовити у ви-
платі страховки

Підставою для відмови страхо-
вика у здійсненні страхових виплат 
або страхового відшкодування є:

– навмисні дії страхувальни-
ка або особи, на користь якої 
укладено договір страхування, 
спрямовані на настання страхо-
вого випадку. Зазначена норма 
не поширюється на дії, пов’язані з 
виконанням ними громадянського 
чи службового обов’язку, в стані 
необхідної оборони (без переви-
щення її меж) або захисту май-
на, життя, здоров’я, честі, гідності 
та ділової репутації. Кваліфікація 
дій страхувальника або особи, 
на користь якої укладено договір 
страхування, встановлюється від-
повідно до чинного законодавства 
України;

– вчинення страхувальником 
– фізичною особою або іншою 
особою, на користь якої укладе-
но договір страхування, умисного 
кримінального правопорушення, 
що призвів до страхового випадку;

– подання страхувальником 
свідомо неправдивих відомостей 
про предмет договору страхування 
або про факт настання страхового 
випадку;

– отримання страхувальником 
повного відшкодування збитків за 
майновим страхуванням від особи, 
винної у їхньому заподіянні;

– несвоєчасне повідомлення 
страхувальником про настання 
страхового випадку без поваж-
них на це причин або створення 
страховикові перешкод у визна-
ченні обставин, характеру та роз-
міру збитків;

– інші випадки, передбачені 
законом.

Умовами договору страхуван-
ня можуть бути передбачені інші 
підстави для відмови у здійснен-
ні страхових виплат, якщо це не 
суперечить закону. Рішення про 
відмову у страховій виплаті при-
ймається страховиком у строк не 
більший передбаченого правила-
ми страхування та повідомляється 
страхувальнику в письмовій формі 
з обґрунтуванням причин відмови.

Важливо! Негативний фінан-
совий стан страховика не є під-
ставою для відмови у виплаті 
страхових сум (їхніх частин) 
або страхового відшкодування 
страхувальнику.

Закінчення  
у наступному номері. 

Правова допомогаЖитомиряни мають право 
вибирати між «пакунком малюка» 
та грошима, проте є але

Марія Кравчук

З 1-го липня офіційно вступає 
в силу право вибору згідно із 
законом про допомогу сім’ям з 
дітьми та постановою Кабміну 
№ 1180 від 25.11.2020 року.

Відтепер, згідно із постановою, батьки мо-
жуть обирати між натуральною допомогою 
«пакунок малюка» та її грошовою компенсацією 
в обсязі трьох прожиткових мінімумів для ді-
тей до 6 років.

Проте фактично такого вибору не існує, він 
лише на папері. Тендерні закупівлі «пакунків 
малюка» досі не відбулись. А вибір на користь 
грошової компенсації не дає можливості отри-
мати її відразу у пологовому будинку (як «паку-
нок») або, принаймні, онлайн, про це йдеться 
у повідомленні офіційного представництва 
«пакунка маляти».

Що таке «пакунок малюка»?
30 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила 

закон «Про внесення змін до Закону "Про дер-
жавну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання 
при народженні дитини одноразової натураль-
ної допомоги "Пакет малюка"», а 22 жовтня його 
підписав президент Володимир Зеленський.

 «Пакунок малюка» – державна одно-
разова натуральна допомога, що надається 
громадянам України, іноземцям та особам 
без громадянства, які на законних під-
ставах проживають на території України 
і народили живонароджену дитину, за 
кошти державного бюджету.

Передбачено, що вартість «пакунка малю-
ка» становить не менш як 3 розміри прожит-
кового мінімуму для дітей віком до 6 років, 
встановленого законом на дату його видачі, 
та не зараховується до розміру допомоги при 
народженні дитини.

Хто може отримати «пакунок малюка»?
Одержати одноразову допомогу «пакунок 

малюка», в разі відсутності батька або матері, 
можуть усиновителі, патронатні вихователі, 
прийомні батьки, батьки-вихователі або опікуни 
новонародженої дитини.

Крім того, «пакунок» можуть отримувати 
породіллі, які народили дитину поза межами 
медичного закладу.

Де видають «пакунок малюка»?
Отримати «пакунок малюка» можна у будь-

якому державному чи приватному медичному 
закладі: пологовому будинку, пологовому відді-
ленні, перинатальному центрі, неонатальному 
центрі.

Нині його видача відбувається прямо у 
пологовому будинку в перші години після по-
логів. На момент видачі коробка повинна бути 
опломбована жовтою клейкою стрічкою з двох 
боків, а також обмотана плівкою.

Якщо ж на момент виписки новонародже-
ної дитини в лікарні закінчилися «пакунки 
малюка», то заклад має надати довідку про 
те, що бебі-бокс ним не видавався. А батькам 
(чи іншим отримувачам допомоги) потрібно 
звернутися із письмовою заявою до органу со-
ціального захисту населення за місцем свого 
проживання або перебування.

Що входить до «пакунку малюка»?
«Пакунок малюка» містить усе найнеоб-

хідніше для дітлахів у перші місяці їхнього 
життя – від підгузків до одягу. Склад набору 
декілька разів змінювався. Зрештою з нього 
прибрали засоби для мам, але додали більше 
речей для дітей. Увесь комплект упаковано в 
яскраву коробку-люльку. 

Чи можливо отримати «пакунок малюка» 
грошима?

У листопаді 2020 року Кабінет Міністрів 
України ухвалив постанову про надання при 
народженні дитини одноразової допомоги 
«пакунок малюка», в якій батькам дають право 
вибору – отримувати допомогу у грошовій чи 
натуральній формі.

Так, з 1 липня 2021 року батьки мати-
муть право вибору між одноразовою на-
туральною допомогою «пакунок малюка» 
та грошовою компенсацією вартості одно-
разової натуральної допомоги «пакунок 
малюка».

Також запроваджується можливість отри-
мання одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка» або грошової компенсації 
в межах комплексної послуги «єМалятко».

Слід зауважити, що орієнтовна вартість 
такого «пакету» нині складає 5 000 гривень.

До того ж часу дітям, які народилися з 24 
жовтня 2020 року і до 1 липня 2021 включ-
но, впродовж 30 днів з моменту народження 
мають надавати «пакет малюка». У разі його 
неотримання з обставин, які не залежали від 
батьків, вони отримають грошову компенсацію 
вартості одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка».

Як отримати грошову компенсацію?
Насамперед слід відкрити в АТ «КБ "При-

ватбанк"» рахунок зі спеціальним режимом 
використання й отримати картку для виплат 
«пакунок малюка».

Далі треба звернутися до структурного 
підрозділу з питань соціального захисту на-
селення райдержадміністрацій, виконавчих 
комітетів рад міст обласного значення, виконав-
чого органу сільської, селищної, міської ради 

об'єднаних територіальних громад за місцем 
проживання/перебування отримувача із:
• відповідною заявою;
• реквізитами картки для виплат «пакунок 

малюка»;
• копією свідоцтва про народження дитини;
• довідкою з пологового будинку про неотри-

мання одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка» (у разі народження дити-
ни у пологовому будинку у 2020 році). У разі 
попереднього звернення – до особової справи 
долучається раніше подана така довідка;

• копією про присвоєння ідентифікаційного 
номера та копією паспорта.

Далі заява на отримання грошової ком-
пенсації проходить декількаступеневу ве-
рифікацію, яка зазвичай триває від 1 до 2 
місяців. Після успішної верифікації гроші 
нараховуються на спеціальну картку. Користу-
ватися карткою можна виключно в обраному 
Міністерством соціальної політики переліку 
онлайн- та офлайн-магазинів.

З липня 2021 року сума грошової ком-
пенсації складатиме 6039 грн. Проте аудит 
Рахункової палати України виявив, що цих 
коштів недостатньо, аби придбати набір 
з «пакунка малюка» вроздріб у магазинах 
– для цього знадобиться щонайменше 
9000 грн.

Цей пункт постанови чинний лише 
для батьків, чиї малюки народились з 
01.07.2021.

Що відомо про ініціативу?
Ініціатива «пакунок малюка» запрацюва-

ла восени 2018 року. До цих наборів входили 
предмети гігієни, одяг для новонароджених, 
підгузки та інші товари.

11 січня 2020 року уряд підвищив виплати 
на дитину у 2020 році. Повідомлялося, що до-
помогу при народженні дитини надаватимуть 
разом із одноразовою допомогою «пакунок 
малюка».

З весни проєкт «пакунок малюка» замо-
рожений. У липні 2020 року Мінсоцполітики 
повідомило, що тим, хто не отримав бебі-бокс 
у 2020 році, буде надана грошова компенсація. 
Однак восени минулого року в Україні від-
новили надання «пакунка малюка».
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Чому такі дивні ціни посеред літа?
Руслан Мороз

Сезон полуниці вже 
закінчується, а на чор-
ницю різко підскочили 
ціни. Що відбувається 
на ринку місцевих ягід?

Дійсно, якщо пройтися по 
ринках та супермаркетах нашого 
міста, то враження, що є все, але 
ціни майже космічні! Чому саме 
відбувається ця парадоксальна 
ситуація – питання складне та 
багатокомпонентне.

Їсти стає дорожче
Крім цін на ягідну продукцію, 

почався ріст цін на цукор. Про це 
ми вже писали. Ціна на цукор, як 
і на яйця, зросла за рік майже на 
50%, що встановлює певний анти-
рекорд в Україні. Взагалі ціна на 
цукор з 2018 року зросла майже 
на 5 гривень, причому на початку 
2019-2020 років вона була нижчою 
і почала зростати з жовтня мину-
лого року. Якщо середня ціна за 
кілограм цукру в Україні у січні 
цього року становила 20,76 грн, 
то у лютому – 21,79 грн. А зараз 
у більшості магазинів продають 
цукор за ціною 25,90 – 26,50 гри-
вень за кілограм. 50-кілограмовий 
мішок цукру на ринку коштує 
десь 1200 гривень. Можна знайти 
дешевше, але якість цукру буде 
під питанням. На той же час один 
з іпопулярних інтернет-магази-
нів пропонує цукор у мішках по 
50 кг «всього» за 1450 гривень. В 
наявності цукор кристалічний 
із цукрових буряків, за 10 кг 292 
грн. Тобто 29,20 грн за кілограм. 
Можна поглузувати на тему, що 
давненько не було програм про 
те, що цукор – це біла смерть. Але 
з огляду на сьогоднішні ціни на 
ринках можна впевнено заявити, 
що взагалі їжа – це смерть! Адже 
середньої зарплати жодним чи-
ном не може вистачити навіть на 
основні продукти споживання. 
Тому говорити про споживчий 
кошик також немає сенсу.

Прожитковий мінімум 
– це вартісна оцінка 
споживчого кошика, 
що містить мінімальні 
набори продуктів харчу-
вання, непродовольчих 
товарів та послуг, необ-
хідних для збереження 
здоров'я людини і за-
безпечення її життєді-
яльності. 

Чільні положення, що визна-
чають порядок формування спо-
живчого кошика і використання 
прожиткового мінімуму, встанов-
лені Законом «Про прожитковий 
мінімум» №966-XIV від 15.07.1999. 

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 41 
Бюджетного кодексу до набрання 

чинності закону про Державний 
бюджет України на поточний 
бюджетний період прожитковий 
мінімум застосовується в розмірах 
і на умовах, що діяли у грудні по-
переднього бюджетного періоду.

Виходячи з наведеної таблиці, 
ми розуміємо, що з першого груд-
ня ціни знову стрибнуть вверх. 
На сьогодні загальний розмір 
прожиткового мінімуму, або так 
званий споживчий кошик, складає 
2294 грн. Якщо додати комунальні 
послуги та медичне обслугову-
вання в середньому розмірі, то 
ми виходимо в мінус навіть при 
середньостатистичній зарплаті. 
Хоча всі розуміють, що ця середня 
зарплата, як середня температу-
ра по лікарні – хтось у морзі, а в 
когось плюс 40, а більшість, тобто 
ми, взагалі в комі від цін. 

Нагадуємо, що Верховна Рада 
ухвалила за основу законопро-
єкт № 3515, яким планується 
змінити підхід до формування 
соціальних стандартів у нашій 
державі. Ним прожитковий мі-
німум пропонують прив’язати 
до певного відсотка від середньої 
зарплати в Україні за рік, щоправ-
да, не поточний, а за той, який 
передує формуванню бюджету. У 
контексті розрахунку прожитко-
вого мінімуму враховуються дані 
одразу трьох споживчих кошиків 
‒ безпосередньо продуктового, 
непродуктового і набору певних 
послуг, якими регулярно корис-
тується людина.

Цікаво те, що кошики в різ-
них країнах складаються із різних 
елементів. Нещодавно споживчий 
кошик українців був розширений 
до 297 позицій, тоді як у США та 
Франції їх 305, у Німеччині ‒ 700, у 
Швейцарії – 1 046. Ще одна прин-
ципова відмінність українського 
споживчого кошика від західних 
аналогів – у нас його вартість ви-
значається в абсолютних показ-
никах. Тоді як, до прикладу, в ЄС 
споживчий кошик ‒ це фіксований 
набір продуктів і послуг, які спо-
живає покупець.

У споживчому кошику укра-
їнця недостатньо ані продуктів 
для повноцінного харчування, 
ані необхідних для нормального 

життя послуг, ані решти товарів 
щоденного вжитку. Навіть після 
суттєвого розширення в переліку 
українського кошика не вистачає 
дуже багатьох позицій.

Чому ціни все вище і вище?
Зараз, із закінченням полунич-

ного сезону, залишки вже трохи 
прив̀ялої полуниці продаються за 
ціною 55-60 грн за кіло. Натомість 
ціни на чорницю поповзли вгору. 
Це може відбуватися теоретично 
як компенсація за втрачені гроші, 
коли ціну збивала та ж полуниця. 
Виходячи з особистого досвіду, 

зазначу: чорницю краще придба-
вати десь увечері, коли продавці 
вже закінчують торгівлю і ціни на 
свіжі ягоді трохи спадають. Тоді 
літрова баночка чорниці коштує 
приблизно 60 гривень, тоді як у 
годину пік вона може коштувати 
70-80 гривень. 

З’явилася малина, яку у плас-
тиковому півлітровому стакані 
продають за 25-30 грн. Також у 
наявності свіжа рання жимолость, 
яка коштує 200 грн за кіло. Але 
найбільше вразили ціни на ло-
хину. Коли минулого тижня ми 
вивчали ціни, на ціннику було 
зазначено 60 грн. Але при спробі 
придбати ягоду нам повідомили, 
що це ціна за 100 грамів. Тобто 
кілограм коштує 600 гривень. 
Правда, сьогодні ціна на лохину 
трохи впала – до 400 грн за кіло.

У продажу є помідори, огірки, 
перець, капуста, картопля за «літ-
німи» цінами. Огірки можуть ко-
штувати 15-20 гривень, помідори 
– 25-30 грн, картопля – 20-25 грн за 
кіло. Зелень на розкладках майже 
відсутня, і, як нам пояснили про-
давчині, вони не замовляють її, 
адже вона швидко в’яне від спе-
ки. Зате поряд бабусі продають в 
пучках цибулю, кріп та петрушку 
– все по 10 грн. 

Екзотичні фрукти та ягоди 
в широкому асортименті. Ціни 
також різні, але здебільшого ви-

кликає сумнів якість персиків, 
абрикосів, кавунів та динь в цю 
пору.

Тримаються на попередньому 
рівні ціни на м'ясо та рибні про-
дукти. Але зараз спека, і більшість 
вказаних товарів погано реалізу-
ється. М'ясо здебільшого купують 
перед вихідними на шашлики. До 
речі, ми вже згадували про те, що 
кількість свиней, яких здавали на 
м'ясо, різко зменшилася. Селяни 
не бачать сенсу тримати худобу, 
адже закупівельні ціни дуже низь-
кі. Дефіцит свинини прогнозує і 
Асоціація тваринників України. 

Знову дуже радимо ретель-
но дивитися на те, що вам на-
магаються продати на ринках 
міста, та не піддаватися на не-
якісну рекламу продавців. 

Минулого тижня телеграм-ка-
нал «Наш Житомир» повідомив 
про дивні маніпуляції з цінами. 
В одному із супермаркетів міста 
ціни на овочі та фрукти, вистав-
лені у залі, були менші, ніж при 
покупці товару. Наприклад, на 
персики цінник у залі – 59,90 грн, 
а на вагах при зважуванні товару 
– 69,90 грн. Різниця – 10 грн за 1 
кілограм! Те саме було і з помідо-
рами. Тож не дайте себе обдурити!

Приємних вам покупок з 
найменшим навантаженням 
для вашого гаманця! 

Прожитковий мінімум в Україні за соціальними  
та демографічними групами, (грн)

Джерело - ТСН
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Обережно, плазуни: що варто знати і як уберегтися
Улітку ми частіше буваємо 

на природі, а отже зростає 
ймовірність зустрітися з її 
дикими мешканцями, зокрема 
плазунами. Як відпочивати 
безпечно і не стати жертвою 
власної необережності? Центр 
громадського здоров’я розпові-
дає про заходи, що убезпечать 
вас у разі зустрічі зі змією.

В Україні живуть три види отруйних 
гадюк, вужі, полози, ящірки, черепахи та 
інші плазуни. Вони розповсюджені по всій 
території країни, і багато видів мають при-
родоохоронний статус. Не всі ці тварини є 
отруйними і зазвичай проявляють агресію 
лише в разі небезпеки.

Змії у нашій країні активні з квітня до 
жовтня, найбільше шансів зустріти їх – у 
квітні–травні, під час шлюбного періоду. 
Другий пік – восени, у вересні, якраз при-
падає на грибний сезон.

Щороку жертвами отруйних змій 
стають десятки людей – переважно через 
власну необачність чи нерозважливість. 

Уберегтися від укусів можна, якщо дотри-
муватися простих правил.

1. Не руками, а ціпком
Не торкайтеся неперевірених пред-

метів руками. Натрапити на небезпечних 
плазунів можна в лісі, парку, в полі чи на 
сіножаті, а то й на власному подвір’ї. Змій 
багато в заболочених місцевостях, біля за-
рослих озер і ставків, у горах та степах. Ці 
тварини часто ховаються у старих пнях, 
копицях сіна, під каменями або стовбурами 
повалених дерев. Саме тому цих предметів 
краще не торкатися руками, а користува-
тися ціпком.

2. Перевіряйте
Не сідайте, якщо не перевірили місце. 

Перед тим, як сісти на траву, камінь чи ко-
лоду, пошурхотіть чи постукайте в тому 
місці палицею. Це відлякає змію. Зазвичай 
вони тікають від людей, почувши кроки, 
стукіт чи голоси, та одразу ж ховаються 
або відповзають подалі. Однак у спеку їхня 
поведінка може змінюватися, тож убезпечте 
себе цією простою дією.

3. Не наближайтеся і не торкайтеся
Змії агресивні у відповідь. У більшос-

ті випадків змії, які мешкають в Україні, 
намагаються втекти, щойно помічають 
людину; агресію проявляють лише в разі 
небезпеки. Гадюки активні в денний час: 
як усі холоднокровні, вони полюбляють 
грітися на осонні. Зазвичай люди зазнають 
укусів, якщо випадково наступають, сідають 
чи лягають на рептилію. Однак буває, що 
змія стає об’єктом своєрідного полювання 
з боку людини. Якщо ви побачили змію, 
відійдіть убік без різких рухів: безпечна 
відстань – 1,5–2 м. Не намагайтеся злови-
ти чи вбити змію – саме так і відбувається 
більшість укусів.

4. Одягайтеся відповідно
Підготуйтеся до походу. Якщо вируша-

єте до місцевості, де потенційно можуть 

мешкати плазуни, надягайте одяг, що 
захистить від укусів. Це мають бути довгі 
штани із цупкої тканини, високі черевики. 
Штани треба заправити в черевики.

Що робити, якщо змія вкусила?
Укус змії має важкі прояви та серйозні 

наслідки. Особливо тяжко переносять 
їх діти, літні люди й особи зі схильніс-
тю до алергічних реакцій та зниженим 
імунітетом.

Отрута гадюки справляє гемолітичну 
дію (спричиняє руйнування червоних 
кров’яних тілець крові) на людський ор-
ганізм. Після укусу на ураженому місці 
з’являється болючий набряк із множин-
ними дрібними крововиливами – гемо-
рагіями. Отрута швидко вражає життє-
во важливі системи організму людини: 
настає загальна слабкість, тиск сильно 
знижується, виникають головний біль, 
задишка, запаморочення, поширений 
набряк тканин і запалення лімфатичних 
вузлів.

У разі укусу намагайтесь якнайшвидше 
потрапити до лікаря. Лише професійний 
медик зможе надати необхідну допомогу. 
Проте пам’ятайте, що навіть без медич-
ного лікування укус гадюки надзвичайно 
рідко призводить до смерті.

Свідоцтво про вакцинацію і ковідний сертифікат – 
зелене світло для туризму

Масштабна вакци-
нація від коронавірусу 
нарешті знову відчиняє 
двері для активних по-
дорожей.

Із паспортом вакцинації люди 
можуть без проблем їхати на від-
починок чи у справах. В Україні 
також є документи на підтвер-
дження щеплення від COVID-19. 
Це – міжнародне свідоцтво про 
вакцинацію і ковідний сертифікат. 
Їх можна отримати після двох доз 
вакцинації. У чому різниця між 
ними? І куди можна поїхати з 
цими документами? Відповіді на 
ці запитання зібрав Центр громад-
ського моніторингу та контролю.

Міжнародне свідоцтво про 
вакцинацію

За інформацією Центру гро-
мадського здоров’я МОЗ, міжна-
родне свідоцтво про вакцинацію 
проти COVID-19 можна отримати 
після введення другої дози. Доку-
мент видається у паперовій формі 
у будь-якому медичному закладі, 
підключеному до електронної сис-
теми охорони здоров’я. Щоб його 
отримати, потрібно звернутися до 
свого сімейного лікаря. 

Свідоцтво заповнюють на 
основі даних про щеплення, які 
були внесені до електронної сис-
теми охорони здоров’я (eHealth). 
Мова документа – англійська або 
французька. Також додатково сві-
доцтво перекладають українською 
мовою. 

У документі обов’язково за-
значаються прізвище та ім’я па-
цієнта латинкою, а також назва 
препарату і дата вакцинації. Па-
цієнт підтверджує інформацію 
своїм підписом, а лікар – під-
писом та офіційним штампом 
медичного закладу.

У ЦГЗ уточнюють, що за 
потреби й за запитом люди-
ни заклад має надрукувати та 
оформити його (свідоцтво, – 
ред.) згідно із міжнародними 
вимогами. Термін дії міжна-
родного свідоцтва про вакци-
націю – один рік із можливим 
подовженням. 

Водночас громадяни, яким 
протипоказане щеплення про-
ти COVID-19, замість свідоцтва 
можуть отримати письмове пояс-
нення про відсутність щеплення. 
Цей документ також буде англо-
мовним.

COVID-сертифікат
Експерти закликають не плу-

тати міжнародне свідоцтво із ко-
відним сертифікатом. Хоч обидва 
документи міститимуть схожу 
інформацію, але це різні поняття. 
COVID-сертифікат видаватиметься 
терміном на пів року (180 днів) і 
буде доступний в електронному 
форматі. Над технічним впрова-
дженням COVID-сертифікатів 
працюють команди Міністерства 
цифрової трансформації, Міністер-
ства охорони здоров’я, Національ-
ної служби здоров’я, Міністерства 
закордонних справ і прикордонної 
служби.

Мінцифри вже розпочало бета-
тестування ковідних сертифікатів. 
Долучитися до проєкту можуть усі, 
хто повністю вакцинувався. Для 
участі у бета-тестуванні необхідно 
зареєструватися на сайті team.diia.
gov.ua.

«Що таке ковідний сертифікат? 
Це документ у "Дії", який підтвер-
джуватиме ваш статус про вакци-
націю в Україні, на території ЄС та 
інших країнах. Працюватиме, як і 
будь-який інший документ у «Дії», 
його дійсність можна буде перевіри-
ти через QR-код», – написав на своїй 
сторінці у Facebook віцепрем’єр-
міністр – міністр цифрової транс-
формації Михайло Федоров.

Сертифікат з’явиться у «Дії» 
поруч з іншими цифровими до-
кументами користувача. Розроб-
ники заявляють, що за потреби 
його можна буде роздрукувати. 
При цьому планується внутрішній 
та міжнародний сертифікати. 

З яким документом виїжджати 
за кордон?

Кожна країна має власні пра-
вила в’їзду і транзиту, пов’язані 
з пандемією COVID-19. Про них 
можна дізнатися на спеціально-
му сайті МЗС tripadvisor.mfa.
gov.ua. Нині існують варіанти 
в’їзду з паспортом вакцинації, 
негативним ПЛР-тестом (термін 
дії – 72 години із моменту взят-
тя зразка) або ж без обмежень. 
Втім, частина країн досі закрита 
для туристів. Але, як зазначають 
експерти, найімовірніше, відкриє 
кордони лише для вакцинованих 
мандрівників.

Сьогодні МЗС України разом із 
МОЗ та Мінцифри ведуть перего-
вори з різними країнами світу про 
взаємне визнання міжнародних 
документів про вакцинацію. Влас-
не, до ЄС українці вже зможуть 

подорожувати із міжнародним 
ковідним сертифікатом.

«З липня українці зможуть по-
чати отримувати ковідний серти-
фікат, який значно спростить виїзд 
до країн Європейського Союзу. Цей 
документ вже внесено до міжнарод-
ного репозитарію ЄС, а водночас Мі-
ністерство закордонних справ веде 
перемовини з іншими державами 
щодо визнання цього сертифіката», 
– розповів голова Центру громад-
ського здоров’я Роман Родина.

Водночас наявність ковідно-
го сертифікату не означає, що 
його власники можуть нехту-
вати карантинними правилами. 
І в Україні, і за кордоном досі 
існують протиепідемічні обме-
ження: масковий режим, со-
ціальна дистанція, обов’язкове 
використання антисептиків 
тощо. Дотримання цих норм 
залишається важливим чин-
ником у боротьбі з пандемією 
COVID-19.

У МОЗ наголошують, що всі 
вакцини, які використовує Укра-
їна, схвалені Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров’я. Серед 
них затверджені в ЄС – Pfizer та 
AstraZeneca (Vaxzevria). А китай-
ська Вакцина CoronaVac перебуває 
на розгляді Євросоюзу. 

Щепитися проти коронавірусу 
в Україні можна у центрах масо-
вої вакцинації, записавшись через 
«Дію» або контакт-центр МОЗ: 0 
800 60 20 19. Пріоритетні групи 
населення і люди віком 60+ мо-
жуть записатися на вакцинацію у 
сімейного лікаря чи найближчому 
пункті щеплень.
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Земельний скандал: як дорога на Богунському 
кар`єрі опинилася у приватній власності?

Руслан Мороз, 
Марія Кравчук

Протистояння між 
новим власником трьох 
ділянок біля Богунсько-
го кар’єру Платоном 
Агеєвим та місцевими 
жителями триває.

Ще кілька місяців тому поча-
лися активні суперечки між но-
вим власником та жителями, які 
звинуватили «новенького» в само-
захопленні землі та її нецільовому 
використанні. Крім того, основною 
вимогою протестувальників було 
повернення вільного доступу до 
дороги, яка опинилася на при-
ватній території та вже була пере-
городжена металевим парканом.

Справа викликала неабиякий 
резонанс, тому на початку червня 
на місце виїхала спільна комісія 
депутатів Житомирської район-
ної ради, яка вислухала претен-
зії місцевих жителів і вирішила 
звернутися до Держгеокадастру 
та інших відповідальних органів 
з метою вивчення ситуації.

Були отримані відповіді від 
Державного агентства водних 
ресурсів України – Басейнового 
управління водних ресурсів річ-
ки Прип'ять, яке розглянуло запит 
щодо водойми «Богунський кар'єр», 
розташованої у м. Житомирі.

За висновками Басейнового 
управління, Богунський кар'єр 
розташований на північно-за-
хідній околиці м. Житомира. 
Загальна площа кар'єру 1,1 га, 
середня глибина 30 м. Захисна 
смуга встановлюється по бе-
регах річок та навколо водойм 
уздовж урізу води (у меженний 
період) шириною для малих 
річок, струмків і потічків, а 
також ставків площею менше 
ніж 3 гектари – 25 метрів. При-
бережні захисні смуги встанов-
люються за окремими проєк-

тами землеустрою. Контроль 
за створенням водоохоронних 
зон і прибережних захисних 
смуг, а також за додержанням 
режиму використання їхніх те-
риторій здійснюється виконав-
чими комітетами сільських, 
селищних, міських рад і цен-
тральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну 
політику зі здійснення дер-
жавного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього 

природного середовища, ра-
ціонального використання, 
відтворення й охорони при-
родних ресурсів (ст. 87 Водного 
кодексу України).

Таким чином, якщо дійсно, за 
словами депутатів, паспорт водо-
йми відсутній, то його повинні 
виготовити рішенням виконкому 
Житомирської міської ради. Пред-
ставники депутатського корпусу 
повідомили, що вже звернулися з 
відповідним листом на ім'я Жито-
мирського міського голови Сергія 
Сухомлина.

Крім того, громаді району був 
представлений акт обстеження 
земельної ділянки працівниками 
Головного управління Держгеока-
дастру в Житомирській області від 
25.06.2021 року, в якому зазначені 
висновки:

1. Цільове призначення земель 
для особистого селянського госпо-
дарства. На момент обстеження 
право власності або право корис-
тування земельними ділянками не 
зареєстровано, що є порушенням 
ст. 125 та 126 Земельного кодексу 
України.

2. Рішення органу виконавчої 
влади про передачу вказаних діля-
нок у власність або користування 
(оренду) відсутнє, що відповідно 
до ст. 1 Закону України «Про дер-
жавний контроль за використан-
ням та охороною земель» свідчить 
про факт самовільного зайняття 
земельних ділянок загальною пло-
щею 0,0864 га.

3. На момент обстеження зміну 
цільового призначення земельних 
ділянок загальною площею 0,0102 
га не проведено, що є порушенням 

ст. 211 Земельного кодексу Укра-
їни. Рішення органу виконавчої 
влади або місцевого самовряду-
вання про затвердження проєкту 
землеустрою відсутнє, що відпо-
відно до ст. 1 Закону «Про держав-
ний контроль за використанням 
та охороною земель» свідчить про 
факт нецільового використання 
земельних ділянок загальною 
площею 0,0102 га.

Також Головним управлін-
ням Держгеокадастру в Жито-
мирській області був складе-
ний акт перевірки дотримання 
земельного законодавства за 
об’єктом – земельною ділян-
кою від 25.06.2021 року.

Знову виявлені порушення. 
Так, знову зазначено, що на мо-
мент перевірки право власності 
або право користування земель-

ними ділянками не зареєстровано. 
На одній із ділянок розміщено 
капітальний фундамент зі стіна-
ми з бруса площею 0,0024 га, на 
іншій – ще чотири фундаменти 
загальною площею 0,0102 га.

Того ж дня власнику був ви-
даний припис для усунення по-
рушення вимог земельного зако-
нодавства за допомогою реєстрації 
права власності і користування на 
обумовлені земельні ділянки або 
звільнення самостійно зайнятих 
земельних ділянок, а також виго-
товлення та затвердження проєкту 
землеустрою щодо зміни цільово-
го призначення. Припис потрібно 
виконати до 26 липня 2021 року.

Виходячи із затвердженої у 
2016 році Житомирською район-
ною державною адміністрацією 
схеми організації руху транспорту 
і пішоходів, через одну з ділянок 
повинна проходити асфальтована 
дорога. Нині наявне тільки ґрун-
тове покриття.

«На сьогодні є висновки контр-
олюючого органу Держгеокадастру, 
який відповідає за контроль дотри-
мання земельного законодавства та 
цільового використання земельних 
ділянок. Відповідні порушення були 
озвучені – це близько 8,5 сотки за-
городжених земель, на які відсут-
ні відповідні документи. Також є 
припис Держгеокадастру, який має 
виконати власник цих земельних 
ділянок, усунути порушення», – по-
яснює депутат Житомирської ра-
йонної ради Олександр Міщенко.

Власник ділянок Платон Агеєв 
зі свого боку наголосив, що жод-
ного документу він не отримував і 

Висновок щодо Богунського кар`єру Акт обстеження земельної ділянки

Громадськість під час зустрічі з власником земельних ділянок

Власник ділянки (посередині), місцевий активіст (зліва), 
депутат Житомирської райради Олександр Міщенко 

(справа) знайомляться з документами
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перевірка проводилася без повідо-
млення його як власника ділянок.

«Вони створили комісію… Я 
зі свого боку не бачив жодних до-
кументів, на жодній з комісій ні я, 
ні моя дружина не були, ми в цьому 
балагані не беремо участь. Вони 
зібралися і намагаються забрати 
мою землю», – говорить Платон 
Агеєв.

Знайти згоди та порозумітися 
жителі району і новий власник 
трьох земельних ділянок не змо-
гли. Проте зведення паркану біля 
Богунського кар’єру продовжу-
ється. Місцеві жителі також про-
довжують акції протесту проти 
будівництва.

Крім того, раніше під час спіл-
кування з місцевими ЗМІ новий 
власник згаданих трьох ділянок 
Платон Агеєв зазначив, що він 
придбав ці ділянки у трьох грома-
дян, які пов’язані, за його словами, 
з Антоном Михайловим, колиш-
нім головою Житомирської РДА, а 

зараз депутатом Новогуйвинської 
селищної ради 8-го скликання від 
політичної партії «За майбутнє». 
Житомирську районну державну 
адміністрацію Антон Михайлов 
очолював в період з 31.03.2015 по 
29.04.2016 року. На місцевих ви-
борах у 2015 році балотувався до 
Житомирської районної ради від 
партії «Всеукраїнська Чорнобиль-
ська Народна Партія «За добробут 
та соціальний захист народу».

Для кращого розуміння ситу-
ації ми поспілкувались з екс-
пертом із земельних питань, 
начальником міськрайонного 
відділу Житомирської регіо-
нальної філії ДП Центру Дер-
жавного земельного кадастру 
Максимом Антоновим. Пан 
Максим розповів, що на ділян-
ках, які викупив Платон Агеєв, 
виявлено багато порушень.

«Якщо на земельній ділянці роз-
ташовуються дороги або на ній роз-

ташовуються стовпи електричні 
чи там повинен проходити газогін 
– ділянка повертається для суспіль-
них потреб. Є спеціальна процедура 
викупу земельних ділянок або їхніх 
частин для суспільних потреб. 

На конкретно цих ділянках 
було виявлено багато порушень 
згідно із законодавством.

По-перше, власник перегородив 
територію загального користуван-
ня, по-друге, 8 соток землі він ще 
додатково собі пригородив.

Одна із земельних ділянок зо-
всім незрозуміло яким чином пе-
редана була у власність, оскільки 
там розташовані лісові насадження, 
а лісові насадження належать до 

земельно-лісового фонду. Тож пи-
тання передачі цієї земельної ді-
лянки у приватну власність тут 
під великим знаком питання. Лісові 
насадження передаються у приват-
ну власність виключно з погодження 
Кабінету Міністрів України. Ні 
проєкту з цього питання й нічого 
подібного я не бачив», – говорить 
Максим Антонов.

Ми запитали в експерта, як, на 
його думку, з огляду на наявні по-
рушення, можна в законний спо-
сіб вплинути на нового власника.

«Оскільки ця подія набула сус-
пільного резонансу, я вважаю, що 
Оліївська сільська рада, яка на цей 
момент є розпорядником цієї те-
риторії, має для суспільних потреб 
викупити частину цих земельних 
ділянок, а саме під дороги, проїзди 
та газогони», – зазначив Антонов.

Пан Максим розповів, що 
новому власнику буде складно 
змінити цільове призначення вка-
заних земельних ділянок, бо такі 
питання має вирішувати Оліївська 
сільська рада.

«Новий власник вже почав за-
будовувати земельну ділянку з по-
рушенням закону "Про регулювання 
містобудівної діяльності", оскільки 
власник не має дозволу на забудову 
земельної ділянки, призначеної для 
ведення сільськогосподарських ро-
біт. Такий дозвіл надається лише 
після розробки детального плану 
території. А оскільки у цьому ви-
падку детальний план території 
вже розроблений, його по новому 
закону повинна затверджувати 
Оліївська сільська рада. І якщо буде 
змінене цільове призначення, то 
це буде повністю відповідальність 
сільської ради, а не землевласни-
ка, бо він не має права змінювати 
цільове призначення через те, що 
йому заманеться.

Існує таке поняття, як план 
перспективної забудови території, 
до прикладу, у центрі міста у нас 
можна реконструювати будинки, 

але не будувати нові. Так само і на 
Богунському кар’єрі, оскільки там 
розроблений детальний план те-
риторії, вже давно, ще попередніми 
власниками, й там були намічені до-
роги, які перегородив новий власник. 

Власник земельної ділянки має 
право писати будь-яку заяву на змі-
ну цільового призначення, але її пови-
нні розглянути лише після розробки 
нового детального плану території. 
Усі ці питання повинні розглядатись 
на сесії Оліївської сільської ради», – 
розповів Максим Антонов.

Наостанок треба зазна-
чити, що справа дійсно дуже 
заплутана та багато питань 
взагалі виникає, яким чином 
були отримані земельні ді-
лянки поруч. Чому скандал 
спалахнув тільки зараз, коли 
відбувся продаж раніше 
приватизованих ділянок, та 
яким чином їх вдалося при-
ватизувати, якщо цільове 
призначення більшості ді-
лянок не відповідає їхньому 
реальному використанню?

Крім того, на доданій до актів 
схемі, можна побачити, що одна 
з ділянок частково розташована 
на території міста Житомира, а 
інші – належали до Кам’янської 
сільської ради. Яким чином вда-
лося поєднати ділянки з різного 
підпорядкування?

Також яким чином раніше 
було забудовано майже всю бе-
регову лінію водойми Богунського 
кар’єру, що можна чітко побачи-
ти на фото з квадрокоптера, але 
тільки сьогодні почалися сварки 
за доступ до водойми? Що, хіба 
раніше доступ був вільний?

Депутатські комісії продовжу-
ють свою роботу, висновки ще по-
переду. Також чекаємо на досить 
тривалий процес створення пас-
порту водойми від Житомирської 
міської ради.

Тема номеру

Схема організації руху з 
зазначенням дороги

Припис про усунення виявлених 
порушень

Вигляд на земельну ділянку з квадрокоптера

Ситуаційна схема з зазначенням виявлених порушень
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Нерест-2021: підсумки
30 червня на водоймах Жи-

томирської області закінчи-
лась весняно-літня нерестова 
заборона на лов риби та інших 
водних біоресурсів. 

Наступив час проаналізувати, в яких же 
умовах пройшов нерест-2021 та які підсум-
кові результати роботи всього інспектор-
ського складу Житомирського рибоохорон-
ного патруля. Слід зазначити, що цьогоріч 
нерест нарешті проходив у нормальних 
природньо-погодних умовах. Так, природа 
нам подарувала майже повноцінну сніжну 
зиму, а весна та початок літа запам’ятались 
частими та рясними дощами. У підсумку 
сукупність цих факторів створила майже 
ідеальні умови для нересту мешканців 
водойм нашої області. Нарешті річки по-
вноцінно забурлили стрімкими потоками, 
місця нерестилищ, заплави не відчували 
дефіциту води, на річках проходив повно-
цінний паводок, водосховища та ставки 
нарешті відчули максимальний рівень 
води. Такі умови лише додали роботи, в 
хорошому розумінні цього слова, інспек-
торам Житомирського рибоохоронного 
патруля, першочерговим завданням якого 

і було надійно захистити нерестилища від 
посягань браконьєрів. 

Слід зазначити, що великий внесок в 
охорону водних біоресурсів під час нересту 
зробили і громадські активісти, які брали 
участь у спільних рейдах. Це представни-
ки Житомирського районного осередку 
Українського товариства мисливців та ри-
балок, активісти ГО ЗВІР, які допомагали 
інспекторам в охороні Житомирського 
водосховища. Активно допомагали також 
активісти Новоград-Волинського району 
та Малинщини, за що ми їм усім щиро 
вдячні.

Отже, в умовах, що склалися, за під-
тримки активістів та небайдужих грома-
дян, а також працівників Національної 
поліції на місцях, інспекторський склад 
Житомирського рибоохоронного патру-
ля спрацював досить ефективно щодо 
виявлення та попередження порушень 
правил любительського та спортивного 
рибальства.

Так, за період нересту Житомир-
ським рибоохоронним патрулем 
було виявлено 308 порушень правил 
рибальства, з яких – 90 грубих. Від-
повідно інспекторами були складені 
адмінпротоколи на порушників за ч. 

4 ст. 85 КУпАП. Нараховано збитків на 
суму 23137 гривень. Також складено 
87 адміністративних протоколів за ч. 
3 ст. 85 КУпАП, 14 адміністративних 
протоколів за ч. 1 ст. 88-1 (порушення 
порядку придбання чи збуту водних 
біоресурсів, незаконний продаж риби), 
7 адміністративних протоколів за ч. 1 
ст. 85-1 (виготовлення, збут чи збері-
гання заборонених знарядь лову). Крім 
того, оформлено 110 актів виявлення 
та вилучення майна, власники яких 
не встановлені.

Всього за період нересту інспекто-
рами рибоохоронного патруля було 
вилучено 407 заборонених знарядь 
лову, з них – 284 сітки загальною про-
тяжністю майже 14 000 метрів, 360 кг 
незаконно добутої риби. Вилучено 13 
гумових та дерев’яних човнів.

Найбільше порушень було зафіксовано 
на річках Тетерів, Гнилоп’ять, Гуйва, Случ, 
Уж, а також на водосховищах у с. Двори-
ще та смт Нова Борова. Серед районів 
області найбільше порушень виявлено у 
Житомирському, Новоград-Волинському, 
Коростенському, Коростишівському, Ан-
друшівському, Хорошівському, Бердичів-
ському та Попільнянському.

Звертаємо увагу жителів області, 
що з 15 липня по 5 вересня буде діяти 
заборона на будь-який вилов раків під 
час другої линьки.

У разі виявлення фактів незаконного 
вилову риби та інших водних біоресурсів, а 
також їхнього незаконного збуту, просимо 
повідомляти на гарячу лінію Житомирсько-
го рибоохоронного патруля цілодобово за 
телефонами (0412)24-57-81 та 067 414 60 74.

Підготували провідні державні інспектори 
Валентин Довгань  

та Костянтин Рибчинський

«Автогерої» тижня:  
головні порушники ПДР у Житомирі

Марія Кравчук

Гуляючи Житомиром, 
часто можна спостеріга-
ти картину, як авто при-
парковане не за прави-
лами, водії повертають, 
не вмикаючи покажчика 
повороту, виконують 
розворот, де їм заманеть-
ся, або не дотримуються 
елементарних правил 
дорожнього руху.

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

• Перегороджений проїзд
Водій «опеля» перегородив до-

ріжку поблизу будинку. Як іншим 
водіям об’їхати це авто, загадка 
складніша, ніж Бермудський три-
кутник. 

Автор фото Дмитро Демець-
кий написав, що сигналив хвилин 
15, проте водій сірого «опеля» так 
і не вийшов, щоб прибрати своє 
авто.

У коментарях житомирські 
водії пропонували свої, інколи 
жорстокі, варіанти вирішення 
подібних ситуацій.

«Тю, так нацарапай на капоті 
йому карту із найближчим місцем 
паркування», – пропонує користу-
вач із псевдонімом Скажена Білка.

 «Подавать звуковые сигналы в 
населенных пунктах запрещается, 
кроме случаев, когда без этого не-
возможно предотвратить дорож-
но-транспортное происшествие», 
– написав Victor Kukhnyuk, на що 
йому Михайло Паривин відпові-
дає: «Умника включил, а то, что и 
проход, и проезд загорожен, вообще 
по барабану».

«Треба спустити 4 колеса, тоді 
буде все добре», – зазначає Дімон 
Базилівський.

«Надо было колпаки повыкру-
чивать и воздух выпустить из 
колес, сразу бы вышел. Я живу 
на Космонавтов, там некоторые 
так же ставят свои корыта, не 
то что проехать, пройти нель-
зя», – зазначила Юлия Иоси-
фовна.

«А почему без повреждений? А 
как же моральная компенсация и 
потерянное время? А заодно и хоро-

ший урок для водителя», – Николай 
Лещенко.

«Это Домбровского? Если да, то 
там выезд с другой стороны есть. 
Но так оставлять авто надолго – 
свинство», – пише Андрей Бурячок.

Ще один метод вирішення 
питання запропонував Максим 
Казеев: «Берёшь друга, зажимаете 
с двух сторон и идёте пить пиво 
до утра».

• Один за трьох
Вантажівка, яка займається 

перевезеннями, відмінно припар-
кувалась на правильному місці, 
проте не у правильний спосіб. 
Водій зупинився одразу на трьох 
паркомісцях.

«Обережно, кугути у місті», – 
коментує Юрій Ващук.

«Ему "на минуточку"», – на-
писав Богдан Кирьянов.

«Породистий лось легесенько 
займає 3 місця», – говорить Віталій 
Мелай.

 «А где полиция? Штрафовать 
надо», – запитує Раиса Рязанова.

• «Блатна» «ауді»
Цей випадок можна навіть не 

коментувати – класика. Водій пре-
міум авто на «блатних» номерах 
вирішив, що має змогу паркува-
тись так, як йому заманеться.

«Потому что у него "ауди", 
поэтому ему все можно», – вдало 
підмітила Наталия Тимченко.

«Місце, в якому він запаркував-
ся, не використовується в принципі 
ніяк. Окрім порушення ПДР, вису-

вати претензії водію про створення 
конкретних незручностей кому-не-
будь неможливо», – висловив свою 
думку Igor Omelchuk.

«Кто-нибудь видел на улицах 
Житомира этих бравых инспек-
торов парковок, или мне одному 
кажется, что они в шапках-не-
видимках работают?» – запитує 
Олег Малиновский.

 «Ну там же он никому не ме-
шает», – говорить із сарказмом 
Богдан Кирьянов.

• Водій-егоїст
Водій чорного «мерседесу» зу-

пинився прямо перед зупинкою 
громадського транспорту, тим 
самим створивши перешкоду 
для водіїв маршруток та тро-
лейбусів, які там зупиняються, 
– такий собі водій-егоїст, думає 
виключно про себе.

«За такую парковку скоро ноги 
ломать будут», – написав Сергей 
Буданов.

«Ну что непонятно? Ведь для 
него КОНКРЕТНО повесили знак, 
где надо останавливаться», – жар-
тує Богдан Кирьянов.

«Мені потрібно, а всі решта за-
чекають», – пише Андрей Норкус.

Будемо мати надію, що 
всім «героям» сьогоднішньої 
рубрики прийдуть «листи 
щастя» у вигляді штрафів за 
неправильно припарковані ав-
томобілі та порушення правил 
дорожнього руху. А інших водіїв 
це змотивує навіть не думати про 
можливість порушити ПДР.
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Кроша шукає люблячу 
сім`ю

«Кроша – кімнатний песик, 
метис пекінеса. Вік – до року. 
Стерилізована, щеплена. Спо-
кійна, тиха, ласкава дитина. До 
тварин і людей абсолютно не 
агресивна. Ходить на повідку, 
терпить в туалет. Дуже потребує 
дім і люблячу сім`ю», – пишуть 
в оголошенні. 

Якщо хочете Крошу собі 
– телефонуйте за номером 
0681104078. 

Маленький  
тигр

«Ось такий маленький тигр 
живе на Покровській, 18, під бан-
ком у трубі. Вночі нявчить і ро-
бить рідкі вилазки, до рук не йде, 
шипить, але їсть і молоко добре 
п̀ є. Кошеня дуже маленьке – 1-1,5 
місяця, можливо, менше. Якщо 
захоче хтось прихистити – можете 
знайти його тут, під банком», – 
йдеться у дописі. 

Кон так т н ий телефон – 
0672512096. 

Пантері і Сєрьожі 
потрібна любляча родина

«Пишу і плачу. У дитини алер-
гія… Наши котики вже рік живуть 
в окремій квартирі самі, ми що-
дня їздимо в інший кінець міста 
їх годувати і прибирати лоток. Так 
складається життя, що нам потрібно 
доглядати лежачих батьків і дуже 
обмежений час. Я можу приділити 
котам 20 хвилин вранці і 20 – ввечері. 
А улюбленці ображаються, їм не 
вистачає уваги. Терміново віддаю 
тільки в добрі руки двох домашніх 
улюбленців у парі! Ангорка Пантера, 

3 роки, стерилізована. Шотландець 
Сєрьожа, 2 роки, кастрований. 

Добрі, ласкаві, ходять на горщик, 
охайні, їдять усе і корм», – пишуть 
в оголошенні. 

Якщо хочете забрати цих 
двох котиків собі, телефонуйте: 
0978637676, Тоня.

Фані потрібен дім

«Шукаю дім для маленької 
Фані, найгарнішої дівчинки. Їй 
– 10-11 місяців, стерилізована, 
вакцинована, чудово охороняє 
територію, ладнає з іншими тва-

ринами – собаками і котами», – 
зазначають у пості. 

Якщо хочете собі цю пре-
красну дівчинку, телефонуйте: 
0632428100, Катерина. 

Дівчинці шукають 
домівку

«Шукаю домівку цій прекрас-
ній дівчинці. Виросте невеличкою 
собачкою. P.S: допоможу зі сте-
рилізацією (50/50)», – пропонує 
Надія Распотнюк. 

Усі подробиці за телефоном 
0980249674. 

Добрі руки 

Візьміть у добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 12 липня

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

терів «Animal.help Zt – Допомога тваринам м. Житомир», завдяки яким ви 
зможете знайти чотирилапого домашнього улюбленця. 

Антикварні речі, які продають житомиряни в інтернеті
Марія Кравчук

Часто житомиряни 
не поспішають позбу-
тися речей, якими не 
користуються. Вигідні-
ше ж продати та отри-
мати вигоду з непотріб-
ної речі, з іншого боку 
– для когось ця річ може 
виявитися корисною.

Цього тижня журналісти газе-
ти «20 хвилин» переглянули один 
із найпопулярніших українських 
сайтів з публікації безкоштовних 
оголошень для того, аби з’ясувати, 
за якою ціною пропонують при-
дбати у Житомирі антикварні 
речі.

Ми зібрали найцікавіші старо-
винні речі, які можна придбати у 
Житомирі.

• «Но если есть в кармане 
пачка сигарет…»

Куріння вбиває, і це – відо-
мий факт. Цигарки шкідливі 
не тільки через вміст нікотину, 
продаж таких товарів без відпо-
відної акцизної марки є проти-
законним. 

Автор оголошення пропонує 
згадати радянські часи та спробу-
вати цигарки «Прима».

«Цигарки "Прима" без філь-
тра, виробник СРСР. Цигарки в 
ідеальному стані, в наявності 8 
пачок», – зазначає автор оголо-
шення Богдан.

Дату виготовлення автор не 
написав, проте з огляду на те, що 
я натрапила на цей товар в розділі 
«Антикваріат», та те, що Радян-
ський Союз розвалився вже як 30 
років, цим цигаркам не менше 
тридцяти.

А що стосовно терміну придат-
ності? Відомо, що терміни зберіган-
ня тютюнових виробів встановлю-
ються із дня їхнього виготовлення. 
Вони складають для трубкового 
тютюну 6 місяців, для інших тю-
тюнових виробів – 12 місяців.

Зі свого боку я закликаю не 
починати курити, а якщо ви вже 

цим займаєтесь, то хоча б не про-
буйте такі «антикварні» 30-річні 
цигарки.

До речі, ціна на сайті вказана 
800 грн за 8 таких пачок – неде-
шево.

• Найвищий рівень 
аристократії

На фото ви можете бачити 
вінтажний набір для збору крихт 
зі столу. Якщо ви раніше приби-
рали стіл звичайним кухонним 
рушником, поспішу вас засмути-
ти – ви робили це неправильно, 
тут без набору нікуди. А раптом 
англійська королева Єлизавета 
буде проїздом у Житомирі та 
випадково завітає до вас на ча-
ювання – рівень прийому має 
бути відповідний.

«Вінтажний набір для збору 
крихт. Франція. Совок та щітка 
зі свинцю, ваза для крихт не з 

комплекту, але дуже вписується 
в комплект», – пише авторка ого-
лошення Олена та додає, що ви-
ноградне гроно на усіх предметах 
символізує достаток та багатство.

Не гарантую, що після при-
дбання цього набору на вас на-
хлине багатство, але в гаманці 
поменшає на 1 800 грн точно.

• Гасова лампа
Хвилинка екскурсу в історію: 

гасова лампа – світильник, у яко-
му світло утворюється внаслідок 
згоряння гасу. Гасова лампа була 
винайдена 1853 року у Львові 
місцевими аптекарями Яном 
Зегом та Ігнатієм Лукасевичем. 
Широко використовувалась у 

другій половині XIX століття, 
майже вийшла з ужитку з роз-
витком електричного освітлення 
у першій половині XX ст. Тепер 
використовується у неелектро-
фікованих районах, дачниками 
і туристами.

«Вінтажна гасова лампа, кра-
їна виготовлення – Франція, ви-
сота – 50 см, основа металева», – 
пише авторка оголошення Анна.

За таку красу авторка хоче ні 
багато ні мало – 1 650 грн.

• Набір ручної роботи
Ручна робота завжди цінува-

лась дорожче. Автор оголошення 
продає набір посуду ручної робо-
ти із китайської порцеляни. Ціна, 
як за сервіз на шість персон, – 1 
500 грн.

«Китайська порцеляна: мис-
ка, тарілка та чашка. Ручна ро-
бота. Стан відмінний», – зазначає 
автор оголошення Андрій.
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Кухарський Олександр

«Золотий стадіон»,  
або Історія одного довгобуду

Олександр Кухарський

26 березня 2021 року 
після довготривалої 
16-річної перерви на 
оновленому стадіоні від-
бувся футбольний матч 
серед команд першої 
ліги за участю місцевої 
команди «Полісся». 

Нарешті Державна архітектур-
но-будівельна інспекція підписа-
ла акт про відповідність споруди 
технічним вимогам, що дало змогу 
ввести стадіон в експлуатацію. За-
галом на реконструкцію витрати-
ли 167 млн державних гривень. 
Чималенька сума! Для остаточної 
реконструкції потрібно ще 70-100 
мільйонів. Дійсно золотий ста-
діон! Але хочу зупинитися на 
історії самої споруди, оскільки 
в інтернеті гуляє безліч всяких ні-
сенітниць. 

Взагалі Житомир – місто, де з 
самого початку розвитку органі-
зованого спорту до фінансування 
будівництва спортивних споруд 
ставилися у більшості випадків 
за залишковим принципом. Не 
буду вдаватися в деталі (про це 
окрема розповідь), скажу тільки, 
що будівництво першого, по суті, 
примітивного стадіону у Жито-
мирі розпочалося у травні 1921 
року на Путятинському майдані. 
Він проіснував до кінця 1922 року 
і прийшов у занепад, бо там про-
довжував функціонувати базар, де 
продавали коней, свиней, велику 
рогату худобу.

У 1923 році на території ко-
лишнього літнього театру «Арка-

дія» був збудований новий стадіон, 
відомий нині як стадіон «Спартак-
Арена». На довгі десятиліття він 
стане однією із головних спор-
тивних споруд міста Житомира. 
У 1948 році біля Сінного базару 
побудували стадіон «Урожай», 
який у 1956 році передали спорт-
товариству «Колгоспник». Але то-
вариство не змогло утримувати 
стадіон, і рішенням облвиконко-
му у 1960 році він був переданий 
спорттовариству «Авангард», а 
точніше – колективу фізкультури 
заводу «Електровимірювач».

 Того ж року приймається рі-
шення про будівництво на стадіоні 
мототрека, для чого були виділені 
кошти в сумі 100000 карбованців. 
У перші роки незалежності завод-
гігант, на якому працювало більше 
6-ти тисяч робітників, безславно 
припинив своє існування. А ста-
діон, до речі, із досить хорошим 
футбольним полем (сам грав на 
ньому не раз) розвалили і закрили. 
Я тепер дуже рідко відвідую Сін-
ний ринок, бо боляче дивитися, як 
діючу спортивну споруду завдяки 
недолугим чиновникам від влади 
перетворили  на барахолку та сто-
янку автомобілів. Із сумом згадую 
футбольні баталії і пристрасті, які 
вирували у минулому столітті на 
стадіоні. Згадую також виступи 
у 60-х роках нашої мотобольної 
команди «Полісся» у першості 
України (вона була навіть призе-
ром змагань). 

Але повернімося до головної 
споруди міста, історія якої бере 
свій початок із 1926 року, коли за 
ініціативи великого любителя 
велоспорту Василя Бистрова та 
за підтримки керівництва ДПУ 
(Державне політичне управління) 
по вул. Миколаївській, 10 (тепер 
Фещенка-Чопівського) на місці 
саду М. Сумовського будується 
велотрек із прямими дерев’яними 
доріжками та земляними віража-

ми. Влітку тут проходили змаган-
ня з велосипедних гонок, а взимку 
велотрек заливали під каток, де 
проводилися масові катання на 
ковзанах та змагання з російського 
хокею. Пізніше розпочалася ре-
конструкція велотреку, і 16 червня 
1929 року відбулося урочисте від-
криття стадіону «Динамо» імені 
Фелікса Едмунд-Руфиновича Дзер-
жинського. Поряд із реконструйо-
ваним велотреком на місці саду 
були облаштовані баскетбольний, 
волейбольний, гандбольний май-
данчики, при стадіоні відкрилися 
секції автомотоспорту, велоспорту, 
стрілецького, кінного спорту та 
спортивно-фізкультурно-команд-
ні (футболу, гандболу, волейболу, 
баскетболу).

У 1935 році відбулася чергова 
реконструкція стадіону та стрі-
лецького тиру, на які було виді-
лено 25 тисяч рублів. На місці 
велотреку нарешті облаштували 
футбольне поле, що дало змогу 
проводити футбольні матчі. Із 
цього приводу газета «Радянська 
Волинь» писала: «Влітку 1935 року 
стадіон ім. Дзержинського зустрі-
чає трудящих Житомирщини впо-
рядкованими спортмайданчиками, 
різноманітними фізкультурними 
розвагами – є де грати у волейбол, 
теніс, крокет, корисно і цікаво 
проводити час. Устатковується 
також новий тенісний корд (корт, 
– авт.). Ті, що побажають почита-
ти журнали, газети, – зуміють це 

зробити в затишному павільоні, де 
до їхніх послуг будуть всі періодичні 
видання.

Значно поліпшується робота 
естрадного театру на стадіоні… 
Театр працюватиме щодня… Всі 
приміщення стадіону відремонто-
вані… Трудящі Житомира мають 
змогу щороку відвідувати стадіон, 
користуючись великими пільгами. 
Вже розпродано 3000 пільгових або-
нементів»…

У 1938 році на подальшу ре-
конструкцію стадіону виділяється 
10 000 карбованців, і кількість по-
садочних місць збільшується до 
5000. Саме стільки вболівальників 
було присутньо на фінальному 
матчі між командами «Авангард» 
Бердичів та житомирським «Ди-

намо». Вигравши матч, «Авангард» 
став першим чемпіоном Жито-
мирської області. Цей успіх ко-
манда повторить і у наступному 
1939 році.

Під час німецької окупації на 
стадіоні вирували футбольні при-
страсті – були нищівні поразки 
житомирських команд «Січ», «Со-
кіл», але були й красиві перемоги 
над німцями. Всього за період 
1941-1943 років на стадіоні провели 
до 25 матчів. Перший післявоєн-
ний ремонт стадіону «Динамо» 
відбувся у 1948 році, на нього ви-
тратили 33221 карбованець. Од-
нак спорттовариство «Динамо» 
фінансово не змогло утримувати 
стадіон, тому рішенням міськви-
конкому від 02.03.1950 року стадіон 
«Динамо» передається спортивно-
му товариству «Спартак».

«Ввиду того, что стадион ДСО 
"Динамо", который расположен в 
наиболее удобной части города, 
своим размером и оборудованием 
в настоящее время не обеспечивает 
возросших требований физкультур-
ной работы и культурного отдыха 
трудящихся нашого города и что 
стадион ДСО "Динамо" не имеет 
необходимых средств для расшире-
ния спортивного ядра – исполком 
Горсовета депутатов трудящихся 
считает необходимым стадион 
"Динамо" передать в ведение ДСО 
"Спартак". Стадион, принадле-
жащий ДСО "Спартак", передать 
физкультурному спортивному 
обществу "Динамо".

Обязать председателя обласного 
совета ДСО "Спартак" т. Журав-
лева немедленно приступить к 
расширению и благоустройству 
стадиона (расширение спортивного 

ядра, беговых дорожек, устройство 
площадок для массовых игр, рекон-
струкция центральной трибуны 
и довести число скамеек не менее 
5000 мест). Все эти работы за-
кончить к 1 мая 1950 года» – це 
рішення  29 березня 1950 року за-
твердив виконком обласної ради із 

В. Бистров - перший 
директор стадіону "Динамо"

Змагання з легкої 
атлетики, 1940 р.

Стадіон "Динамо", 1936 р. 
Суддя у полі - Дмитро Демб
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виділенням коштів у сумі 150000 
карбованців. Реконструкція стаді-
ону була виконана відповідно до 
міжнародних стандартів і дозволя-
ла проводити змагання всіх рівнів. 
Всього на капітальне будівництво 
стадіону було витрачено 171 000 
карбованців. Однак незважаючи 
на проведені роботи, на стадіоні 
були відсутні стрілецький тир, 
електричне освітлення, лавки для 
сидіння тощо. У 1954 році знову 
продовжили ремонт, витративши 
цього разу 83 тис. карбованців.

 9 лютого 1959 року Федера-
ція футболу колишнього СРСР 
включила житомирську команду 
«Авангард» у першу підгрупу кла-
су «Б». Ця обставина потребувала 
нової реконструкції стадіону і 
збільшення посадочних місць до 20 
тисяч. Виконкомом обласної ради 
приймається рішення № 173 «Про 
реконструкцію міського стадіону», 
де, зокрема, йшлося про таке:

«1. Провести реконструкцію  
міського стадіону з розширенням 
його та будівництвом необхідних 
спортивних споруд, підсобних і 
побутових приміщень, згідно з іс-
нуючими технічними нормами та 
у відповідності до класу спортивних 
команд.

2. Затвердити проект рекон-
струкції стадіону і кошторис у 
сумі 858 тис.739 крб., розроблений 
Облпроектом.

3. …розпочати роботи з рекон-
струкції  стадіону з 17 березня 1959 
року і закінчити 15 квітня 1959 
року».

Більше двадцяти обласних і 
міських організацій були задіяні 
для будівництва, серед них два 
будівельних трести, кілька буді-
вельних і монтажних управлінь 
тощо. Штаб будівництва очолив 
заступник голови виконкому 
Василь Удовицький. Не буду роз-
повідати про хід будівництва, де 
кожному підприємству, кожному 
робітнику доводилися конкретні 
задачі, своєчасно підвозилися ма-
теріали тощо (збереглися спогади 
першого голови облради ДСО 

«Авангард» Мечислава Кашука, 
де описано майже кожен день бу-
дівництва). Така організація чіткої 
роботи дала можливість до 19 квіт-
ня завершити будівництво східної 
трибуни і загалом ввести в експлу-
атацію 7 тисяч додаткових поса-
дочних місць. Станом на 1 вересня 
1959 року на стадіоні налічувалося 
14 686 місць. 16 вересня 1959 року 
стадіон вщент був заповнений 
вболівальниками, які були при-
сутні на першому міжнародному 
матчі, де наша команда перемогла 
збірну армії Іракської республіки 
(2:1). Загалом на реконструкцію 
витратили 1 млн 403,5 тис. рублів. 
У тому ж році за пропозицією 
голови облспорткомітету Федіра 

Мартиміановича Мартинюка ста-
діон отримав нову назву – імені 
Ленінського комсомолу.

У 1967-1968 роках гареві біго-
ві доріжки замінили на резино-
во-бітумні, побудували готель 
«Спортивний». Великий обсяг 
робіт було зроблено у 1979-80 
роках, коли велася підготовка 
до зустрічі олімпійського вог-
ню Олімпіади-80. У 1984 році 
до 1100-ліття міста Житомира 
ввели в експлуатацію південну 
і північну трибуни, постелили 
нові бігові доріжки, обновили 
сектори для стрибків і метань, 
що дало змогу проводити все-
союзні і республіканські зма-

гання з легкої атлетики. Стаді-
он став уміщати 19543 глядача. 

За часів незалежності Украї-
ни перша спроба реконструкції 
стадіону була зроблена у 2000 
році, коли завдяки кандидату у 
народні депутати Ігорю Бакаю на 
центральній трибуні замінили 
дерев̀яні лавки на пласмасові кріс-
ла, на що було використано 80 тис. 
гривень. Затим почалися «лихі» 
двохтисячні роки – переділ влас-
ності, захоплення і приватизація 
державних об`єктів і майна. Була 
спроба «прихватизувати» стаді-
он. Розгорівся великий скандал, 
але нікого не посадили. Потім у 
2006-2008 роках «нібито на рекон-
струкцію стадіону» виділили 200 

тисяч гривень. Однак жодної ре-
конструкції не відбулося – кошти 
просто-напросто осіли в кишенях 
деяких чиновників. Із цього при-
воду було навіть звернення до ОДА 
і публікація в газеті «Таймер». 

Перед  Євро-2012, здається, у 
2010 році, футбольні функціонери 
приїздили до Житомира з пропо-
зицією на місці старого побудува-
ти сучасний стадіон. Не судилося. 
Місцеві чиновники відмовили, а 
красень-стадіон побудували біля 
Львова. А у Житомирі розпоча-
лася будівельна вакханалія, яка 
продовжується десяток років. За-
мість нормальних кваліфікованих 
спеціалістів брали хлопчаків з 
вулиці, і ті зубилом і молотком 
збивали бетон (це в наші часи!). 
Облицювальну плитку та інші 
роботи також «ліпили» й викону-
вали такі ж «спеціалісти». У кінці 
2013 року «помпезно» відкрили 
легкоатлетичний манеж, а весною 
наступного року стіни вкрилися 
цвіллю, штукатурка почала оси-
патися. Правда, невідомо, скільки 
вкрадено народних коштів. Нині 
роботи виконані більш якісно, і 
сподіваємося, що стадіон служи-
тиме тривалий термін.

Хотів би окремо зупини-
тися на культурі місцевих фа-
натів. По-перше, треба любити 
футбол; по-друге, розумітися на 
ньому, знати правила гри, бачити 
красу футболу, кожного епізоду, 
кожної обводки, кожного удару (на 
жаль, такого мислячого футболу 
не показують сучасні футболісти); 
по-третє, треба вміти вболівати. 
А горлопанити і матюкатися 90 
хвилин та після гри здіймати бій-
ку – на це багато хисту не треба. 
Вперше я потрапив на стадіон у 
1961 році 12-річним хлопчаком. 
Разом із командою переживав і 
злети, і падіння. Але у нас, уболі-
вальників, завжди з футболістами 
було порозуміння, і ми поважали 
один одного, футболісти грали 
для нас, викладалися у кожній 
грі, показували змістовний фут-
бол, хоча й отримували невелику 
зарплатню (у мене зберігаються 
копії відомостей на видачу за-
робітної плати першому складу 
команди майстрів). Пригадую, 
як Анатолій Пузач (пізніше став 
зіркою світового футболу) перед 
грою, дивлячись на переповнені 
трибуни, обіцяв товаришам по ко-
манді: «Сегодня для болельщиков 
забью гол». І забивав, інколи і по 
два голи. Таких прикладів можна 
навести безліч. 

Насамкінець хотів би, щоб 
спільними зусиллями відшука-
ли приміщення для створення 
експозиції про історію жито-
мирського футболу, команди 
«Полісся». Я готовий завжди 
підставити плече, надати прак-
тичну допомогу у її створенні.

Спорт

В атаці київське 
"Динамо"

Ветерани житомирського 
футболу під час зустрічі у 1984 р

Змагання юних 
велосипедистів, 1964 р.

Зустріч олімпійсьного 
вогню, 1980 р.

Під час відкриття сільської 
спартакіади 1949 р.

Стадіон після 
реконструкції у 1959 р.

Вигляд на східну 
трибуну, 1946 р.

Вигляд  на північо-східну 
трибуну, 1948 р.

Вхід на стадіон, 1958 р.
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Житомирські міські легенди та 
перекази про містичне: частина шоста

Руслан Мороз, 
Ігор Гарбуза 

Житомир має влас-
ну 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 розпові-
даємо про незрозумілі і загадкові 
події, які відбулися на території 
Житомирської області. 

Прикмети і забобони 
жителів нашої місцевості

На думку фольклористів 
та етнографів, Житомирщина 
за давністю звичаїв, обрядів, 
повір'їв, заговорів, уяв про на-
вколишній світ подібна Африці. 
До сих пір треба стати на поріг, 
коли передають один одному 
якісь речі, об один рушник дві 
людини не витирають руки, хре-
щений повинен жити за 20 верст 
від своїх хрещеників і так далі... 
Кількість цих древніх, архаїчних 
забобонів величезна. Особливо 
пов’язаних з вірою у відьм і ча-
клунів. Великий письменник 
Микола Гоголь у «Вії» писав:

«– Славний був чоловік Хома! 
– сказав дзвонар, коли кривий на 
ногу шинкар поставив перед ним 
третього кухля. – Знакомитий 
був чоловік! А пропав ні за що.

– А я знаю, через що пропав він: 

через те, що злякався; а якби не 

боявся, то відьма нічого б йому не 
зробила. Треба тільки, перехрес-
тившись, плюнути їй на самий 
хвіст, то нічого й не буде. Я вже це 
знаю. Адже в нас у Києві всі баби, 
що сидять на базарі, усі –  відьми».

Житомирщина в етнографії 
не була особливо відьомським 
краєм і притулком злих сил. Але 
ж випадки траплялися. Героя по-
вісті Олександра Купріна «Олеся» 
доля закинула на шість місяців в 
глухе село Переброди Волинської 
губернії, на околицю Полісся. 
Тут він знайомиться з двома 

жінками, про яких йде поголос 

як про відьом, які володіють 
«чорним мистецтвом», а урядник 
їх вважав «виразкою тутешніх 
місць». Згідно з традицією їх ви-
селили з села до лісу. Молодий 
пан від нудьги і неробства зна-
йомиться з ними, закохується в 
Олесю, яка одним словом загоює 
його рану. За законом жанру все 
закінчується сумно. Письменник 
своїм твором підкреслив арха-
їчність нашого краю. Хоча деякі 
дослідники (антропологи, етно-
графи) вважають, що з нашого 
Полісся родом баба-яга і билинні 
богатирі. Ми охоче погодимося з 
другим твердженням, але баба-
яга навряд чи могла народитися 
на нашому прекрасному Поліссі.

У середньовічній Європі ві-
дьом спалювали на вогнищах. 
Досить згадати, наприклад, 
судовий процес над салемськи-
ми відьмами, що проходив у 
новоанглійському місті Сейлем 
(Салем) з лютого 1692 по травень 
1693 року. За звинуваченням у 
чаклунстві 14 жінок і 5 чоловіків 
було повішено, один чоловік був 
розчавлений камінням і від 175 
до 200 осіб ув'язнено (не менше 
п'яти з них померли).

У сімнадцятому столітті Жи-
томирщина входила до складу 
Речі Посполитої, і тут інквізиція 
мала полювати на відьом. Багаття 
інквізиції не оминули Польщу, 
і в пориві диявольської істерії 
було спалено чимало жінок, під-
озрюваних у чаклунстві. До нас 
дійшло 198 судових справ 16-17 
століть «про чари в руських воє- водствах Речі Посполитої». Може, 

і у нашому краї знищували під-
озрюваних у чаклунстві. Але ці 
документи не збереглися. Та й як 
їм було зберегтися! У 1648 році 
козаки Богдана Хмельницького 
разом із татарами взяли наше 
місто, грабували і вбивали жите-
лів. Тоді у пожежі згоріла части-
на міської хроніки (з 1582 року). 
У 1651 році на північ від міста 
відбулася битва, в якій загони 
Б. Хмельницького та І. Богуна 
розбили польське військо князя 
Четвертинського. Одним словом, 
війна пройшлася по нашій землі 
мечем і вогнем. Підсумок її був 
такий, що загинуло багато доку-
ментів. Незважаючи на це, з 1668 
року Житомир стає головним 
містом Київського воєводства.

Влада змінювалася, але різ-
номаніття архаїчності нашого 
краю зберігалося. Та й сьогодні у 
згасаючих селах Житомирщини 
можна іноді почути розповідь 
про відьму. У наш космічний вік 
у Малинському районі селяни 
серйозно розповідали про від-
ьму, яка вирішила перед смертю 
покаятися. 

«Процес над салемськими відьмами», літографія

О. Купрін. Прихід Олесі до церкви. Художник П. ПінкісевичНаталія Варлей у ролі Панночки у фільмі «Вій» 1967 року
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Ще за радянських часів люди 

помітили, що одна жінка нібито 
приносить нещастя. Якщо вона 
поговорить з якоюсь дівчиною, 
то у тої одразу негаразди з хлоп-
цем. Поговорить з колгоспним 
начальством, і у нього потім 
також неприємності з владою. 
Погляд її був недобрий, злий. Гли-
боку старість вона зустріла на 
самоті, бо в селі всі її боялися. Бо-
ялися навіть пройти повз її хати, 
боялися ї ї образити, боялися ї ї 
погляду. Одного вечора стара при-
йшла до церкви сповідатися. А на 
ранок знайшли бабцю мертвою, а 
у будинку все було розгромлено. 
Прийшов дільничний – хлопець 
веселий і злегка дурнуватий. На 
вигадки односельчан посміявся і 
ретельно вивчив місце події. Але 
висновок, якого він дійшов, і його 
здивував. У будинок ніхто не про-
никав, однак бабусю хтось міцно 
побив і нічого не взяв. Тут він свою 
ріпу став чухати і запитав, що це 
все означає. Підійшли односельці, 
які знали бабусю, і пояснили. Вона 
все життя церкви уникала, на Ве-
ликдень жодного разу поріг храму 
не переступала. Вчора вперше у 
батюшки сповідалася. Напевно, 
хотіла у мирі з церквою померти. 
Але нечиста сила вночі напала 
і забила ї ї до смерті. Інакше й 
бути не може! З цією силою лише 
багатії та відьми з відьмаками 
знаються! Тут у дільничного 
вже страх містичний закрався, 
і він на церкву подивився. Одна 
з уважних бабусь помітила це 
і говорить йому: «Ти, синку, до 
церкви сходи, тоді все добре і у 
тебе буде. Хто з Богом, тому все 
в житті добро буде».

Різні стародавні звичаї, тра-
диції з глибокої давнини живуть 
і досі й нікуди не зникають. Пе-
ріодично у зведеннях криміналь-
них подій ми читаємо, як сусідка 
сусідку або знайома знайому 
облила кислотою, борючись з 
відьмою або з чаклуном. Отже, 
на підґрунті боротьби з чаклу-
нами відбуваються кримінальні 
історії, які в подальшому слуха-
ються тільки в суді. У Житомирі 
можна зустріти високоосвічених 
людей, які володіють основами 
наукового пізнання (у більшості 
це жінки), але які у певних ситу-
аціях поводяться, як найбільші 
знавці щодо боротьби з чаклун-
ськими справами. Наприклад, 
побачивши на ручці вхідної двері 
своєї квартири намотану нитку, 
та ще чорну, буде проводити своє 
розслідування, хто це зробив. 
Та навіть взявши якусь паличку, 
дотримуючись техніки безпеки, 
почне дуже довго знімати нитки 
з дверної ручки. І коментуючи 
останніми словами подію, кінець 
кінцем знайде злочинця. Як пра-
вило, це буде сусідка або заклята 
подружка. Тут же вона згадає, 
що та нерідко до неї приходила 
ввечері і просила сіль. А сіль уве-
чері просити не можна... І вже у 
свідомості вибудовується логіч-
ний ланцюжок підтверджень, 
що ця відьма дійсно викрита. 
Неможливо переконати «жерт-

ву», що це просто діти гралися 
і накрутили нитки. Тут же в хід 
будуть пущені засоби захисту від 
чорного чаклунства. Двадцять 
разів побризкають святою водич-
кою місце злочину. В принципі, 
у більшості своїй люди в церквах 
беруть святу воду і з цією метою. 
Покроплять святою водою двері, 
поріг і ще пісочком освяченим 
посиплять перед входом і на-
вколо хати від нечисті різної. І 
обов'язково набажають всякого-
всякого і на всякого на всі часи 
проклять тій мерзотниці, яка все 
це зробила.

Якщо за радянських часів над 
цим сміялися, як над забобона-
ми, то з падінням влади рад по-
вилазила всяка чортівня. Зараз 
молодь вже не знає, як правильно 
заряджати воду перед телевізо-
ром від Чумака або психіатра 
Кашпіровського. А Кашпіров-
ський був у Житомирі неоднора-
зово, і один із авторів цих рядків 
на власні очі бачив, як у міському 
літньому театрі «Ракушка» від 
помахів рук відомого «цілителя» 
падали без свідомості житоми-
ряни, а деякі стверджували, що 
у них пройшли всі хвороби.

Не менш дурними були за-
няття школи екстрасенсів у 
1992-93 роках у приміщенні 
товариства «Знання», яке зараз 
займає школа хореографічного 
мистецтва «Сонечко» на вули-
ці Михайлівській. Тоді на тому 
самому місці, де зараз розучу-
ються найскладніші танцювальні 
елементи, заїжджі шарлатани 
з «міжнародними дипломами 
всесвітніх академій» вчили жито-
мирян основам магії, телекінезу 
та телепатії. До речі, такий ди-
плом у нас до сих пір зберігся.

Сьогодні все лише по -
гіршилося. В оголошеннях 
на стовпах або в газетах по-
томственні Клавки, Агапки, 
Петрунки беруться лікува-
ти всі хвороби, вирішити 
всі психологічні проблеми 
і, зрозуміло, за дуже хорошу 
плату. Особливо розквітло «ві-
дьомське» мистецтво, коли зруй-
нували медицину як систему 
надання медичної допомоги та 
лікування.

Щомісяця у маршрутках 
з'являються нові оголошення 
про візит до Житомира чергової 
«рятівниці і цілительки». Тре-
ба сказати, що рівень сучасних 
ворожок різко виріс. Багато хто 
має дипломи практикуючих 
психологів і навіть психіатрів. 
Напевно, тепер не потрібно пояс-
нювати, куди пішли працювати 
лікарі-психіатри після того, як у 
Житомирській обласній лікарні 
різко скоротили кількість ліжко-
місць у стаціонарі. Також не вар-
то дивуватися кількості топових 
блогерів, яка різко збільшилася. 
Просто раніше цим «блогерам» 
давали ліки, а тепер щось пішло 
не так.

Зараз серед бідного на-
селення, для якого наукова 
медицина недоступна, зріс 
попит на всяких бабусь і ді-
дусів, які лікують заговорами, 
викочують хвороби яйцями і 
при цьому читають молитви 
над хворим місцем. Ця місцева 
архаїчність та поєднання язични-
цтва з християнством відобража-
ється у всьому, в тому числі і під 
час похорон.

Чи можна двічі ховати 
небіжчика?

Якщо сьогодні проходить 
у нас на Поліссі похорон, то 
обов'язково знайдеться бабуся, 
яка все знає і яка точно скаже, 
де труну опустити два рази, де 
три рази, тобто поколихати. На 
порозі, біля воріт, де зупинитися 
на перехресті... І так небіжчика 
неспішно проводжають в остан-
ню путь.

За таким сценарієм і про-
ходили похорони в одному із 
сіл Овруцького району. Хустку 
на руку небіжчика пов'язали, 
монетку в руку вклали, поко-
лихали, зерном на доріжку по-
сіяли, копачам могили рушник 
з хлібом дали, попрощалися. 
Священник прочитав останню 
молитву, дав дозвільну грамоту 
і запечатав труну. Оскільки не-

біжчиків нині багато, а священик 
один на кілька сіл, то батюшка, 
відспівавши одного раба Божого, 
почав збиратися на нові похоро-
ни, не чекаючи, поки покійного 
опустять в могилу. У цей момент 
у когось зривається мотузка, і 
труна з гуркотом падає в могилу 
і трошки перекидається.

Тут усі родичі стали навколо 
могили, і розпочалася нарада, що 
робити і як покійному буде на 
тому світі. Як він там буде лежати 
і чи зручно буде йому лежати 
після падіння? Чи буде йому по-
гано або добре? І головне – чи не 
образиться їхній родич за те, що 
його в труні кинули в могилу, і як 
це позначиться на подальшому 
благополуччі їхніх родини.

Після коротких, але гарячих 
дебатів родичі одноголосно ви-
рішили, що треба покійника зно-
ву відспівати. А для цього його 
треба дістати з могили, відкрити 
труну, заново укласти померлого, 
і тоді вже щоб священник по-
вторив відспівування.

Поки засідала сімейна рада, 
з іншого села за священником 
приїхали родичі наступного 
небіжчика. Вони з жахом і не-
терпінням спостерігали всю 
цю картину. Священник не на-
важився відкрито заявити про 
те, що це все дурні забобони 
і покійникові потрібна щира 
молитва за упокій його душі. 
А повторне відспівування – це 
з церковної точки зору просто 
блюзнірство! У святого отця було 
чітке розуміння того, що в разі 
поспішно сказаного слова весь 
загін родичів міг легко змусити 
його самого діставати труну з 
могили. І тоді його виручила ви-
нахідливість. Він голосно заявив, 
що труну чіпати вже не можна. 
Миттєво його обступили родичі 
покійного, легкими рухами під-
штовхуючи священника до краю 
могили, з обуренням запитали, 
чому ж це не можна. Відповідь 
була категоричною і перекон-
ливою, оскільки була надана на 
мові, яку розуміли родичі, тобто 
на мові забобонів: якщо знову 
дістати труну, то ви всі помрете!

Німа сцена була приголом-
шливою та драматичною, але не-
довгою. Родичі переглянулися і, 
навіть не радячись, в один голос 
заявили: закопуємо! Нікому на-
віть не спало на думку вимагати 
пояснення у священника! Віра в 
забобони і прикмети була просто 
феноменальною!

І все ж кожне нове поко-
ління житомирян істотно 
змінювало уклад свого життя. 
Особливо це стало помітним 
у ХХ-му столітті, коли буду-
валися заводи, розвивалася 
промисловість. Але, незважа-
ючи на це, архаїка впливала 
на побут і звичаї житомирян. 
І іноді навіть релігія була не в 
силах впоратися з язичниць-
кими стародавніми забобо-
нами.

Продовження  
у наступному номері

Алан Чумак заряджає воду з екрану телевізора.  
Джерело: YouTube

 Анатолій Кашпіровський під час виступу у Житомирі 
у літньому театрі «Ракушка», 2002 рік. Скан з відео з 

особистого каналу А. Кашпіровського в YouTube. Низька 
якість через аматорську зйомку
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УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від  07.07.2021  №  737
м. Житомир

Про погодження інвестиційної 
програми ПП «КВЖРЕП №8» та вста-
новлення тарифів на послуги з по-
водження з побутовими відходами 

Розглянувши звернення ПП «КВЖРЕП 
№8» від 12.05.2021 №454, відповідно до По-
рядку формування тарифів на послуги з ви-
везення побутових відходів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
26.07.2006 №1010 (із змінами), наказу Міністер-
ства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
від 12.09.2018 №239 «Про затвердження По-
рядку розгляду органами місцевого само-
врядування розрахунків тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування 

та постачання, а також  розрахунків тарифів 
на комунальні послуги, поданих для їх вста-
новлення», керуючись ст. 4 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», ст. 28 
Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити інвестиційну програму у 

сфері поводження з побутовими відходами 
ПП «КВЖРЕП №8» на 2021-2025 роки, що 
додається.

2. Встановити  тарифи на послуги з по-
водження з побутовими відходами, що нада-
ються ПП «КВЖРЕП №8», згідно з додатком. 

3. Рекомендувати керівнику ПП «КВЖРЕП 
№8»:

3.1 ввести в дію тарифи розпорядчим до-
кументом ПП «КВЖРЕП №8»;

3.2 повідомити споживачів послуг про зміну 
тарифу на послуги з поводження з побутовими 
відходами  згідно з частиною 5 статті 10 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги»;

3.3 внести зміни до договорів зі спожи-
вачами про надання послуг з поводження з 

побутовими відходами.
4. Визнати таким, що втратило чинність, 

рішення виконавчого комітету міської ради 
від 09.01.2019 №9 «Про встановлення тарифів 
на послуги з вивезення побутових відходів, 
що надаються ПП «КВЖРЕП №8». 

5. Управлінню  по  зв’язках  з  громадськіс-

тю  міської  ради оприлюднити дане рішення 
на сайті Житомирської міської ради.

6.  Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради 
Сергія Кондратюка.

 Міський голова Сергій СУХОМЛИН

УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від  07.07.2021  №  736
м. Житомир

Про погодження інвестиційної 
програми КП  «Автотранспортне 
підприємство 0628» Житомирської 
міської ради  та встановлення тарифів 
на послуги з поводження з побутови-
ми відходами 

Розглянувши звернення комунального під-
приємства «Автотранспортне підприємство 
0628» Житомирської міської ради від 26.04.2021 
№113, відповідно  до Порядку формування 
тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 26.07.2006 №1010 (із 
змінами), наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України від 12.09.2018 №239 
«Про затвердження Порядку розгляду орга-
нами місцевого самоврядування розрахунків 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також  
розрахунків тарифів на комунальні послуги, 
поданих для їх встановлення», керуючись ст. 
4 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги», ст. 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комі-
тет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити інвестиційну програму у 

сфері поводження з побутовими відходами 
КП «Автотранспортне підприємство  0628» 
Житомирської міської ради на 2021-2022 роки, 
що додається.

2. Встановити  тарифи на послуги з пово-
дження з побутовими відходами, що надають-
ся КП «Автотранспортне підприємство 0628» 
Житомирської міської ради згідно, з додатком. 

3. Рекомендувати керівнику КП «Автотран-
спортне підприємство 0628» Житомирської 
міської ради:

3.1 ввести в дію тарифи розпорядчим 
документом по КП «Автотранспортне під-
приємство 0628» Житомирської міської ради;

3.2 повідомити споживачів послуг про 
зміну тарифу на послуги                         з по-
водження з побутовими відходами  згідно з 
частиною 5 статті 10 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги»;

3.3 внести зміни до договорів зі спожи-
вачами про надання послуг з поводження з 
побутовими відходами.

4. Визнати таким, що втратило чинність, 
рішення виконавчого комітету міської ради 
від 09.01.2019 №10 «Про встановлення тарифів 
на послуги з вивезення побутових відходів, 
що надаються комунальним підприємством  
«Автотранспортне підприємство 0628» Жи-
томирської міської ради та погодження ін-

вестиційної програми у сфері поводження з 
побутовими відходами у м. Житомирі». 

5. Управлінню  по  зв’язках  з  громадськіс-
тю  міської  ради оприлюднити дане рішення 
на сайті Житомирської міської ради.

6.  Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на заступника міського голови  з 
питань діяльності виконавчих органів ради 
Сергія Кондратюка.

Міський голова Сергій СУХОМЛИН

Додаток до рішення міськвиконкому від 07.07.2021 № 736

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (крім захоронення), що 
надаються  КП «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради

Групи споживачів
Види побутових відходів

тверді, грн/куб.м з 
ПДВ

великогабаритні, 
грн/куб.м з ПДВ

ремонтні, грн/
куб.м з ПДВ

1 2 3 4
Населення 99,78 204,53 204,53
Бюджетні установи 120,36
Інші споживачі 129,60

Начальник управління житлового господарства міської ради Андрій ГУМЕНЮК
Керуючий справами Ольга ПАШКО

Додаток до рішення міськвиконкому від 07.07.2021 № 737

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (крім захоронення), 
що надаються  ПП «КВЖРЕП №8»

Групи споживачів
Види побутових відходів

тверді, грн/куб.м з 
ПДВ

великогабаритні, 
грн/куб.м з ПДВ

ремонтні, грн/
куб.м з ПДВ

1 2 3 4
Населення 99,03 208,75 208,75
Бюджетні установи 103,08
Інші споживачі 128,37

Начальник управління житлового господарства міської ради Андрій ГУМЕНЮК
Керуючий справами Ольга ПАШКО

УКРАЇНА 
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 07.07.2021  №735
м. Житомир

Про погодження інвестиційної 
програми ТОВ «ҐРІН БІН УКРАЇНА» 
та встановлення тарифів на послуги з 
поводження з побутовими відходами

Розглянувши звернення ТОВ «ҐРІН БІН 
УКРАЇНА» від 14.05.2021 №120, відповідно до 
Порядку формування тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
26.07.2006 №1010 (із змінами), наказу Міністер-
ства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
від 12.09.2018 №239 «Про затвердження По-
рядку розгляду органами місцевого само-
врядування розрахунків тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування 
та постачання, а також розрахунків тарифів 
на комунальні послуги, поданих для їх вста-

новлення», керуючись ст. 4 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», ст. 28 
Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити інвестиційну програму у сфері 

поводження з побутовими відходами ТОВ 
«ГРІН БІН УКРАЇНА» на 2021-2023 роки, що 
додається.

2. Встановити тарифи на послуги з по-
водження з побутовими відходами, що на-
даються ТОВ «ҐРІН БІН УКРАЇНА», згідно 
з додатком.

3. Рекомендувати керівнику ТОВ «ҐРІН 
БІН УКРАЇНА»:

3.1 ввести в дію тарифи розпорядчим до-
кументом ТОВ «ҐРІН БІН УКРАЇНА»;

3.2 повідомити споживачів послуг про 
зміну тарифу на послуги з поводження з по-
бутовими відходами згідно з частиною 5 статті 
10 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги»;

3.3 внести зміни до договорів зі спожи-
вачами про надання послуг з поводження з 
побутовими відходами.

4. Визнати таким, що втратило чинність, 
рішення виконавчого комітету міської ради 
від 02.12.2020 №1425 «Про дозвіл ТОВ «Ґрін 
Бін Україна» на застосування тарифів на по-
слуги з поводження з побутовими відходами 
(вивезення)». 

5. Управлінню по зв’язках з громадськістю 

міської ради оприлюднити дане рішення на 
сайті Житомирської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 
Сергія Кондратюка.

Міський голова Сергій СУХОМЛИН

Додаток до рішення міськвиконкому від 07.07.2021 №735

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (крім захоронення), 
що надаються ТОВ «ҐРІН БІН УКРАЇНА»

Категорії споживачів
Види побутових відходів

тверді, грн/куб.м 
з пдв

великогабаритні, 
грн/куб.м з ПДВ

ремонтні, грн/
куб.м 3 ПДВ

1 2 3 4
Населення 98,40 215,60 215,60
Бюджетні установи 120,30
Інші споживачі 129,54

Заступник начальника управління житлового господарства міської ради Андрій ОНІЩЕНКО
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Світлана ОЛЬШАНСЬКА



21 Середа, 14 липня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Бізнес
ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних 

торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Житл. буд., з/п 69,1 кв.м, житл. пл. 39,3 кв.м та зем. діл. пл. 0,1421 га, КН: 

1822084100:03:002:0061, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Левків, 
вул. Лісова, 30. Дата торгів: 04.08.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №485900;

2. Нежитл. будів., з/п 233,2 кв.м та зем. діл. для будівн. та обслугов. будів. 
торг. пл. 0,045 га, КН: 1810136300:05:023:0012, за адресою: м. Житомир, вул. Малинська, 
10. Дата торгів: 05.08.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №486557 
(уцінено лот № 482284).

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ ПРОПОНУЄ РО-
БОТУ РIЗНОРОБОЧИМ. ОФIЦIЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛВШТУВАННЯ. МIСЦЕ РОБОТИ: РА-
ДОМИШЛЬ, С.МIРЧА. 0675493561,НАЗАР

ДЛЯ ОХОРОНИ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПIДПРИЄМСТВА ПОТРIБНI ЧОЛОВIКИ. ВАХ-
ТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ З/П 600ГРН/ДОБУ 
+ 3-Х РАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ПРОЖИВАННЯ 
ЗА РАХУНОК ПIДПРИЄМСТВА. 0994095168

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

• ПОТРIБНI ПРАЦIВНИКИ ДЛЯ СОРТУВАННЯ 
САДЖАНЦIВ ПОЛУНИЦI, ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ. 
ЗАПИС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТIВ 
ЧЕРВЕНЬ - СЕРПЕНЬ. 0673016961.

• ПОТРIБНI БРИГАДИ МОНОЛIТЧИКIВ I 
КАМЕНЯРIВ НА БУДIВЕЛЬНИЙ ОБ`ЄКТ В 
КИЄВI (БОРТНИЧI). ПРОЖИВАННЯ НА ОБ`ЄКТI. 
ОПЛАТА ВIДРЯДНА, ВИПЛАЧУЄТЬСЯ КОЖНI 
2 ТИЖНI. 0664254189

ПРАЦIВНИКИ (ЧОЛОВIКИ ТА ЖIНКИ) НА 
ЗАВОД З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА. 
ТЕРМIНОВО! З/П 25000 ГРН. IНОГОРОДНIМ 
БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО ЖИТЛО. РО-
БОТА В ПЕРЕДМIСТI КИЄВА. 0678550161, 
0956789109

РОБОТА В КИЄВI З ПРОЖИВАННЯМ! 
ЗАПРОШУЄМО ЖIНОК ТА ЧОЛОВIКIВ 
ДЛЯ РОБОТИ В КИЕВI, ПРИБИРАННЯ 
В СУПЕРМАРКЕТАХ. ВАХТОВА АБО 
ПОСТIЙНА ЗАЙНЯТIСТЬ. ЗП ВIД 12000 
ГРН./МIС. 0980706050, 0950706050 
СВIТЛАНА

РОБОТА В ПОЛЬЩI! ВИГОТОВЛЕННЯ 
КАНАПЕ-ЗАКУСОК. РОБОТА ВЕРЕСЕНЬ - 
ГРУДЕНЬ. ЛIЦ. МСПУ 847 ВIД 08.06.2018. 
0987009206 ЮЛIЯ АБО +48602103451 ВАЙ-
БЕР АННА.

• Робота в Польщi, м.Глiвiци. Офiцiйна 
та гiдна робота для жiнок на медично-
му 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(вай-
бер),0671744429

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.12. Продам Дiлянки в 
передмiстi 

ПРОДАМ БУДИНОК ТА ЗЕМЕЛЬНУ ДIЛЯНКУ 
У С. ЛУКА, ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ. 
БУДИНОК ДЕРЕВ`ЯНИЙ, ОБКЛАДЕНИЙ 
ЦЕГЛОЮ, З ПIДВЕДЕНОЮ ЕЛЕКТРИКОЮ.
ЗЕМЕЛЬНА ДIЛЯНКА 25 СОТОК, З ВИХО-
ДОМ ДО РIЧКИ. 0679205472

2.16. Здам в оренду 

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

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

2.18. Куплю Нерухомiсть 

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

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, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у встанов-

ленні цементно- бетонної установки ДС 50 
Б та асфальтозмішувальної установки КДМ 
2067 в смт. Миропіль Житомирського району 
Житомирської області та їх подальша експлу-
атація. Обсяг випуску продукції складатиме: 
асфальтобетонних сумішей:  200 000 т/рік,  
цементно-бетонної суміші – 250 000 т/рік.

Дане виробництво обладнане системою 
автоматичного управління, контролюється 
дистанційно.

Планована діяльність здійснюватиметься 
на території ТОВ «ГРАНІТ», що знаходиться  за 
адресою: Житомирська обл., Житомирський 
(Романівський) р-н, смт Миропіль, вул. Лісова, 
2. Кадастровий  номер земельної ділянки: 
1821455600:15:000:0233

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Рента Лізинг», 65009, Одеська область, місто 
Одеса,  вул. Генуезька, буд. 1/2, приміщення 4-1 
тел.: (0482)339234, директор – Старушкевич М.І.

3. Уповноважений орган, який забез-
печує проведення громадського обго-
ворення 

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

e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, контактна 
особа  -Семенюк М.М., Кондратюк О.П.

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 
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарни-
ми джерелами, що видається Управлінням 
екології та природних ресурсів Житомир-
ської ОДА та інших дозвільних документів, 
які видаються органами державної влади та 
місцевого самоврядування відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інфор-
мацію 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 офі-
ційного 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 об-
говорення 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. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Громадські слухання (перші) 
відбудуться

Дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських 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 прово-
диться у формі надання письмових зауважень 
і пропозицій (у тому числі в електронному 
вигляді).

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

6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності 

Управління  екології та природних ресур-
сів Житомирської обласної державної адмі-

ністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 
17/20,  тел./факс (0412)47-25-36, e-mail: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua, контактна особа – Семенюк 
М.М., Кондратюк О.П.

7. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіальний 
орган, до якого надаються зауваження і 
пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Управління  екології та природних ресур-
сів Житомирської обласної державної адмі-
ністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 
17/20,  тел./факс (0412)47-25-36, e-mail: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua, контактна особа – Семенюк 
М.М., Кондратюк О.П.

Зауваження і пропозиції приймаються про-
тягом 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 плано-
ваної діяльності з додатками.

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

- у  адмінприміщенні  Миропільської 
селищної ради: 13033, Житомирська обл.., 
Житомирський р-н., смт.Миропіль, вул. Цен-
тральна, 38, з 15.07.2021 р

- сайті  Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, https://menr.gov.ua з 
16.07.2021 р. 

- ТОВ «Рента Лізинг»: Житомирська обл., 
Житомирський район, смт Миропіль, вул.
Лісова, 2 з 15.07.2021р.
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3. АВТО 

3.3. Автомобiлi. Куплю 

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

3.5. С\Г технiка, та запчастини. 
Продам 

ВIЯЛКИ ЗЕРНОВI, НОВI, 220-380В, 
ПРОВIЮЄ ВСI ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГО-
ДУ), ЛЕГКА ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННI, 
ПОВНIСТЮ ЗАМIНЮЄ РЕШЕТНУ ВIЯЛКУ, 
В НАЯВНОСТI, ВIДПРАВКА НОВОЮ ПО-
ШТОЮ, АБО IНТАЙМ, ФОТО НА VIBER. 
0954409323,0677038167,ВIТАЛIЙ

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

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

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

4.2. Будiвельнi, ремонтнi 
роботи. Послуги 

• ВИКОНУЮ РЕМОНТНI РОБОТИ. ШТУКАТУР-
КА СТIН, ШПАКЛЮВАННЯ. НАСТИЛ ПIДЛОГИ: 
ДОШКА, СТЯЖКА, ЛАМIНАТ, ЛIНОЛЕУМ. ЕЛЕК-
ТРИКА. 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 пи-
лорами з доставкою додому. 0673911769

4.25. Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ СПОСО-
БОМ ТА ВРУЧНУ. ЧИСТКА I ПОГЛИБЛЕННЯ 
КРИНИЦЬ. ДОСТАВКА КРУГIВ 0671977447

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт технiки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНI РОБОТИ; 
ЗАМIНА ТРУБ. ВСТАНОВЛЕННЯ БОЙЛЕРIВ 
ТА ОПАЛЕННЯ. 0673482721

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

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

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДИПЛОМИ БАКАЛАВРА ТА 
СПЕЦIАЛIСТА ЗА СПЕЦIАЛЬНIСТЮ "МЕ-
НЕДЖМЕНТ ОРГАНIЗАЦIЙ", ВИДАНI ЖИТО-
МИРСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ ТЕХНОЛОГIЧНИМ 
УНIВЕРСИТЕТОМ НА IМ`Я ШЕВЧУК ВIКТОР 
ВАСИЛЬОВИЧ, 1981 Р.Н., ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

8.23. Iнше. Продам 

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

8.24. Iнше. Куплю 

• К у п л ю  л i с  к р у гл я к  с о с н о в и й 
свiжоспиляний, а також сухостiй. Куплю 
пиломатерiали сосновi, обрiзнi та необрiзнi 
рiзних розмiрiв. 0673911769
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Різне
Гороскоп на тиждень 14 липня - 20 липня

ОВЕН
Пощастить у профе-

сійній сфері – ваші ідеї 
оцінять. Займіться собою: 

перегляньте режим харчування, 
займіться спортом. 

ТЕЛЕЦЬ
Подумайте про те, 

чи не забагато ви ви-
трачаєте. Складіть чіткий гра-
фік і дотримуйтеся його, аби все 
встигнути. 

БЛИЗНЮКИ
На вас чекає цікавий 

і насичений тиждень. На 
вихідних у вашу голову 

прийде чудова ідея – негайно її 
реалізуйте. 

РАК
Зорі обіцяють Ракам 

кардинальні зміни. На вас 
чекає досить спокійний 

період. Насолоджуйтеся від того, 
що відбуватиметься. 

ЛЕВ
Не беріться за усе і 

одразу. Вдалий період 
приступити до справ, які довго від-
кладали. У вільний час займіться 
самоосвітою. 

ДІВА
Є всі шанси реалі-

зувати ідеї, які довго 
виношували в голові. На вихід-
них приділіть час спілкуванню 
з батьками.

ТЕРЕЗИ
Цілком можливо, що 

на роботі чекають пози-
тивні зміни. Більше часу 

приділіть сім̀ ї, яка підтримає усі 
ваші плани і починання. 

СКОРПІОН
Цього тижня при-

діліть час не лише ро-
боті, а й дому. Дослухайтеся до 
старших. У вихідні знайдіть час 
для себе. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не бійтеся змін – 

вони принесуть багато 
хорошого у ваше життя. На ви-
хідних присвятіть час особливій 
для вас людині. 

КОЗЕРІГ
Максимально плідно 

попрацюйте на цьому 
тижні, але і про другу половинку 
не забудьте. Невдалий час для від-
починку. 

ВОДОЛІЙ
Досить цікавий тиж-

день. На вас чекають нові 
приємні знайомства. На 

вихідних не укладайте ніяких до-
говорів. 

РИБИ 
Ваша робота стане 

для вас невичерпним 
джерелом енергії. Зосередьтеся 
на одній справі. У вихідні знайдіть 
час для відпочинку. 

Наймодніші босоніжки 
на платформі  
весна-літо 2021

Взуття на високій 
платформі тріумфаль-
но повернулося про-
сто з 1970-х.

Так, ми бачили туфлі і бо-
тильйони на масивній платфор-
мі ще у колекціях сезону осінь-
зима 2020/2021, але дизайнери 
на цьому не зупинилися і ви-
рішили подовжити життя цього 
тренду, як мінімум, ще на пару 
сезонів. Цього літа босоніжки 
і сандалі на плоскій масивній 
підошві прикрасили колекції 
багатьох брендів, серед яких 
Versace, Gabriela Hearst, Tod's 
і Ulla Johnson. Пропонуємо не 
втрачати часу і застосовувати цю 
тенденцію у своєму гардеробі 
вже зараз.

Після елегантних туфель-
слінгбеків, босоніжок з тонкими 
ремінцями і грецьких сандалій-
гладіаторів усі неабияк скучили 

за культовим взуттям 1970-х ро-
ків, яке, втім, уже поверталося 
в моду в нульових. Дизайнерам 
захотілося понастольгувати за 
минулими безтурботними часа-
ми, пропонуючи босоніжки на 
платформі в новому прочитанні. 
Так, Versace вирішили розфар-
бувати це літо за допомогою сан-
далій у всіляких відтінках – від 
небесно-блакитного до яскраво-
червоного. Тим часом Erdem по-
вернули на подіум зміїну шкіру, 
яка не була надто популярною в 
останні кілька сезонів.

Альтернативу туфлям офі-
ційно знайдено. Босоніжки на 
високій платформі гарні тим, 
що в них зручно пересуватися 
містом упродовж дня, а увече-
рі можна з легкістю заглянути 
на вечірній івент, при цьому не 
перевзуваючись. Придивіться 
до ошатних пар Simone Rocha 
з перлами і кристалами або до 
сандаль Ulla Johnson з атласни-
ми зав'язками. Для дівчат, які 
планують морський відпочинок 
найближчим часом, вдалим рі-
шенням стануть босоніжки на 
масивній ротанговій або корко-
вій підошві, як у колекціях Tod's, 
Altuzarra і Gabriela Hearst.

Джерело: Vogue.ua 

Цікаві факти про 
Бермудський трикутник

• Розташований Бермудський 
трикутник в затоках Саргасового 
моря, його основні 3 географічні 
точки – це Сан-Хун і Пуерто-Рі-
ко, Бермудські острови, а також 
Маямі. 

• Загальна площа території 
складає 1 440 000 квадратних метрів.

• Завдяки своєму унікальному 
розташуванню ця місцевість дуже 
погано піддається навігаційним 
дослідженням і контролю. Тут 
присутня величезна кількість різ-
номанітних мілин і поглиблень, що 
підвищує ризик появи потужного 
циклону й шторму.

• За однією із версій, 11 000 
років тому на дно океану впала 

комета – якраз у тому місці, де 
зараз розташований горезвісний 
Бермудський трикутник. Небесне 
тіло цілком могло володіти не-
звичайними електромагнітними 
властивостями, здатними виводити 
з ладу навігаційні прилади та дви-
гуни літаків.

• Людство знає чимало ви-
падків з практики, коли причи-
ною катастроф була особливість 
тутешньої природи. Найбільш 
резонансна з них – зникнення 
корабля «Циклоп», що належав 
ВМС США. Ця подія припала на 
березень 1918 року. Дивує те, що 
розміри цього судна дуже зна-
чні, – його довжина 165 метрів, 

а на борту перебувало не менше 
300 осіб.

•  У 2017 році у Бермудському 
трикутнику зник з радарів літак, 
що контактував з авіадиспетчера-
ми Маямі, проте в подальшому 
його уламки вдалося виявити.

• Бермудський трикутник пе-
ребуває в самому епіцентрі так 
званої «Алеї ураганів», тобто вітри 
тут дійсно часом піднімаються з 
небувалою силою.

• У документальному фільмі, 
знятому на цю тему, автори про-
понують кожному, хто зможе роз-
гадати таємницю цієї аномальної 
зони, винагороду в розмірі 100 000 
доларів США.
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БЕБI БОС 2: СIМЕЙНИЙ 
БIЗНЕС
Жанр: мультфільм, анімація, коме-
дія, сімейний

Колись це дитя потрапило у зви-
чайну родину, проте з’ясувалося, 
що насправді це суперагент під 
прикриттям. Він носить краватку 
з пелюшок і знається на бізнес-
планах більше, ніж на забавках. 
Цього разу перед Бебі Босом по-
стають виклики і цілі не дитячого 
масштабу!

ЛЬОДОВИЙ ДРИФТ
Жанр: драма, пригоди, трилер 

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

АЯ ТА ВIДЬМА
Жанр: мультфільм, фентезі

10-річна Ая виховується в дитя-
чому притулку святого Морвальда, 
і вона вважає себе щасливою ди-
тиною. Але безтурботному життю 
приходить кінець, коли дівчинку 
вирішує вдочерити дивна осо-
ба - Белла Яга. Аю привозять в 
загадковий будинок, сповнений 
заклять і чаклунських атрибутів, і 
вона розуміє, що потрапила в руки 
справжньої відьми.

ЧОРНА ВДОВА
Жанр: бойовик, фантастика

Життя супершпигунки непро-
сте. У неї не повинно бути ніяких 
зв'язків, про сім'ю та близьких 
годі й думати. Наташа Романофф, 
більш відома як Чорна Вдова, є 
однією із найкращих у своїй справі. 
Багато хто знає її через участь у 
команді супергероїв Месники, де 
вона завжди була важливим еле-
ментом. Але тепер Наташа повинна 
зустрітися зі своїм минулим, хоче 
дівчина того чи ні. 


