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Як керівники споживспілок одним махом 
позбавили майна пайовиків споживчих 
товариств Житомирщини. с. 4

Одразу дві виставки у Кмитівсько-
му музеї образотворчого мистецтва 
та одна труба з діркою с. 9

Фірма з оточення мера  

ЗА 13 МІЛЬЙОНІВ  
зведе 50-метровий флагшток 

на майдані Соборному с. 12
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• Зеленський розраховує, що Україна 
восени отримає транш від МВФ.

• Карантин в Україні продовжили до 
вересня. Варто зазначити, що у зв'язку 
з відступом пандемії карантинні за-
ходи було послаблено.

• Посли країн ЄС затвердили санкції 
проти режиму Лукашенка. Санкції 
запровадять проти осіб і організацій, 
відповідальних за репресії в Білорусі 
та примусову посадку літака Ryanair.

• У Києві обвалилася підлога в житло-
вому будинку, одна людина впала з 
квартири у підвал.

• В окупованому Криму російська вла-
да блокує сайти з реальною інфор-
мацією про поширення коронавірусу.

• Зеленський призначив чотирьох 
нових радників – уповноважених 
президента.

• Україна увійшла у десятку країн з 
найбільшим заробітком на біткоїнах 
– Мінцифри.

• Рада ухвалила закон про добровіль-
не одноразове декларування активів 
фізичних осіб, з яких не були сплачені 
податки та збори відповідно до вимог 
законодавства.

• У Львові директорам шкіл підвищили 
зарплату до 1 тисячі доларів.

• Україна готова обговорювати ком-
пенсації через «Північний потік-2».

• Лідери G7 закликали Росію відвести 
війська від кордонів України.

• Глава ВООЗ не виключає версію ла-
бораторного походження COVID-19.

• На Прикарпатті 12-річний хлопчик 
загинув у річці Черемош – його від-
несло течією.

• ГПУ завершила розслідування щодо 
8 ексвисокопосадовців за окупацію 
Криму та держзраду.

• США затвердили 150 мільйонів дола-
рів безпекової допомоги для України.

• Країни «великої сімки» передадуть 
мільярд доз вакцини від коронавірусу 
бідним країнам.

• Ізраїль зняв заборону на подорожі 
до України.

Коротко про головнеЖитомирські депутати затвердили 
нові паркомісця та онлайн-карту 
для їхнього перегляду

Марія Кравчук

На сесії міської ради, яка 
відбулась 17 червня, затверди-
ли перелік земельних ділянок 
для паркування та планують 
створити веб-сторінку із зо-
нами для паркування.

На черговій сесії міської ради депу-
тати погодили рішення щодо впоряд-
кування паркування автотранспорту в 
центральній частині міста Житомира. 
Документом  визначено 14 земельних ді-
лянок (паркувальних зон) для організації 
платного паркування, безкоштовних зон  
буде десяток-два.

«Погоджувальна рада рекомендує управ-
лінню транспорту і зв’язку презентувати 
карту міста з відображенням місць для 
паркування автомобілів в розрізі платних 
та безкоштовних місць для паркування», 
– сказав мер міста пі дчас сесії.

Управління транспорту та зв’язку місь-
кої ради на засіданні сесії міської ради 
презентувало карту міста з відображен-
ням місць для паркування автомобілів (в 
розрізі платних та безкоштовних місць 
для паркування).

Начальник управління транспорту і 
зв’язку міської ради Костянтин Підпо-
кровний зазначив, що веб-сторінка роз-
почне функціонувати після визначення 
оператора платного паркування

«Управлінням транспорту було підго-
товлено таку інтерактивну карту наших 
майбутніх зон для паркування, відповідним 

рішенням сесії це 14 об’єктів. Два наших 
ринка – це Сінний та Житній. Сінний – 
це вулиці Покровська та Домбровського, 
Житній ринок – Небесної Сотні, Хлібна, 
площа Житній ринок. На карті видно саму 
паркозону, кількість місць для паркуван-
ня. Третій об’єкт – площа Перемоги, там 
велика паркозона. 

Після того, як буде визначено оператора 
платного паркування, буде розроблена ін-
терактивна вебсторінка – там вже можна 
буде на кількість вільних місць подивитись 
і оплатити за парковку, але це вже буде 
відповідальність оператора з паркування.

Визначені також безкоштовні місця 
поряд з об’єктами там, де буде розміщено 
платне паркування: на паралельних та 

сусідніх вулицях», – розповів начальник 
управління.

Не варто завчасно радіти: парко-
місця з’являться не так швидко, 
як хотілось би, адже конкурс 
проведуть тільки восени і з опе-
ратором визначаться до кінця 
року.

«Ми розраховуємо, що оголошення кон-
курсу буде приблизно на осінь, жовтень-
листопад, і в ідеалі до кінця поточного року 
ми визначимо та затвердимо оператора. 
Після цього він приступить до облашту-
вання усіх паркозон», – говорить Костянтин 
Підпокровний.

На Мальованці розпочались роботи з 
прокладання тролейбусного маршруту

Марія Кравчук

У Житомирі прокладають 
електромаршрут у мікрорайон 
Мальованка, там планують 
пустити тролейбус.

Нині проходять роботи з модернізації 
тяглової підстанції. Прокладання силових 
кабелів до мережі планують закінчити вже 
найближчим часом.

«Погодні умови не дозволяли розпоча-
ти перший етап роботи. Через дощі ми 
фактично втратили два тижні, тепер 
швидко надолужуємо. Найближчим часом 
плануємо завершити першу найважчу ді-
лянку прокладення кабелів від підстанції», 
– каже начальник управління транспорту 
і зв’язку міської ради Костянтин Підпо-
кровний. 

Аби не пошкодити покриття дороги на 
Чуднівській, використовують спеціальну 
методику: роблять «прокол» та заводять 
кабелі живлення контактної мережі у 
спеціальних футлярах.

Минулого тижня розпочали встанов-
лювати опорну частину на вулиці Героїв 
Пожежних. 

«Це теж непростий етап. Починаємо від 
взуттєвої фабрики, оскільки там ширина 
вулиці і тротуарної частини дозволяє без 
перешкод ставити опори», – продовжує 
Констянтин Підпокровний.

Наступним кроком є облаштування 
розворотного кільця, зупинок та кінце-
вої. Загальний кілометраж майбутньої 
тролейбусної лінії – 2,5 км.

Комплексний проєкт включає також 
реконструкцію дороги та тротуарів. Ре-
алізація його стала можливою завдяки 
підтримці ЄБРР. Вартість – понад 60 млн 
грн, 54 млн з яких – грант.
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Операція «кооперація»:  
як присвоїти кооперативну власність

Як керівники споживспілок 
одним махом позбавили майна 
пайовиків споживчих товариств

Днями столичні ЗМІ повідомили  про 
ключове для споживчої кооперації рішення, 
ухвалене 25 травня Великою палатою Верхо-
вного суду. В результаті судового розгляду було 
задоволено позов Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб про солідарне стягнення 77 
млн грн із 14 колишніх членів правління і 
спостережної ради Акціонерного банку «Уко-
опспілка». Нагадаємо: члени правління банку 
продали самі собі цінні папери, які нічого не 
коштували, і в такий спосіб вивели з банку 
гроші вкладників.

https://cutt.ly/yn91k8h
Сьогодні ми знову поговоримо про нові 

види незаконного привласнення майна, 
пов'язані з переділом власності в системі спо-
живчих товариств і споживспілок. Йдеться 
про величезні гроші та серйозні матеріальні 
ресурси.

Споживча кооперація в Україні — це до-
бровільне об'єднання громадян для спільного 
ведення господарської діяльності з метою 
поліпшити своє економічне й соціальне ста-
новище за рахунок торгівлі, виробництва та 
іншої незабороненої діяльності.

Власність споживчої кооперації є однією з 
форм колективної власності. Вона складається 
з власності споживчих товариств, спілок, під-
порядкованих їм підприємств і організацій та 
їхньої спільної власності. Кожен член спожив-
чого товариства має свою частку в його майні, 
яка визначається розмірами обов'язкового 
пайового та інших внесків, а також нарахо-
ваних на них дивідендів.

Однак законодавство, що залишилося з 
часів СРСР, і подальше правове регулювання 
прав пайовиків на належне їм майно нині, в 
2021 році, не має нічого спільного із сучасним 
регулюванням інституту права власності. Так, 
пайовики можуть користуватися майном, 
отримувати орендну плату, наприклад. Але 
не можуть ні продати свого паю законно, ні 
передати його в спадок. І вони часто зали-
шаються сам на сам зі своїми проблемами, 
особливо коли йдеться про необхідність 
протидіяти шахраям, можновладцям або 
відвертим бандитам. Багато хто вважає за 
краще тихенько відійти убік, у кращому разі 
віддати свій пай за якийсь інтерес.

Захищати їхні інтереси в законодавчому 
органі країни, поліції, та й у державі просто 
нікому.

Нагадаємо, що відразу після розпаду 
СРСР пайовиками споживспілок були в 
Україні 12,3 мільйона осіб.

Сьогодні пайовиків залишилося лише 
півмільйона, власники споживчих товариств 
не об'єднуються в політичні партії та здають 
свої позиції по одному. Гучні кримінальні 
справи (читай — провадження), а їх було від-
крито чимало і при старому Кримінальному 
кодексі, і при новому, не закінчилися вироком.

З одного боку, з часом поступово скорочу-
ється кількість пайовиків — реальних власни-
ків майна споживспілок. З іншого — майно 
найрізноманітнішими шляхами, і відносно 
законними, і такими, що ґрунтуються на 
вимаганнях і погрозах, поступово щороку 
переходить у розпорядження підприємливих 
керівників споживспілок, можновладців або 
злочинних співтовариств.

Подейкують, у дворі одного з керівників 
споживспілок Радомишля можна побачити 
виставку техніки, що належала колись місце-
вому споживчому товариству.

У Житомирі, приміром, перукарі одно-
го з найстаріших салонів краси — колишні 

пайовики — вже пакують валізи: салон давно 
перейшов у розпорядження місцевого «нового 
житомирянина». Незабаром там буде банк. 
Окремі епізоди історії зміни власника рясні-
ють нагадуваннями про лихі 90-ті.

По-тихому перейшли в нові руки ринки 
в Малині та Новограді-Волинському.

Звичайно, ласі шматки Укоопспілка 
втратила і внаслідок націоналізації майна 
на тимчасово окупованих територіях країни. 
Заради багатьох із них, таких, наприклад, як 
лікувально-оздоровчий центр «Укоопспіл-
ка» на 600 місць (нині — «Професорський 
куточок» на 7 га в курортній Алушті), керів-
ники Укоопспілки навіть пішли на «угоду з 
дияволом», вдавшись до неуспішної спроби 
оскаржити акти місцевої псевдовлади в міс-
цевих псевдосудах.

Однак майно, що залишилося в роз-
порядженні Укоопспілки, все одно ста-
новить неабиякий інтерес. Це понад 14 
тис. кооперативних магазинів, майже 80% із 
них мають торгову площу до 100 кв. м і роз-
ташовані переважно в сільській місцевості. 
Це близько 3 тис. ресторанів, десятки готелів, 
як, наприклад, «Кооператор» у столиці або 
«Козацька застава» в місті Кропивницькому. 
Майже 300 підприємств і виробничих цехів 
та величезна кількість ринків. Більшість рин-
ків розташовані в районних центрах, селах і 
селищах, а решта — у містах обласного під-
порядкування та десяти (а не 24, як раніше) 
обласних центрах. Є ще вузи, преса і наразі 
багато чого іншого.

Чому таке важливе винесене нещодавно 
Верховним судом рішення щодо Акціонерно-
го банку «Укоопспілка»? Тому що це перший 
юридичний документ, який чітко демонструє, 
що власність споживспілок — це правова 
«сіра» зона, де закони діють вельми умов-
но. Споживча кооперація, що склалася ще 
за часів СРСР і включала магазини, ринки, 
сферу послуг, вузи і пресу, стала справжнім 
Клондайком для підприємливих людей, які 
зробили на ній величезні статки відразу після 
розпаду Союзу. Однак і через три десятки 
років розумники, що знають, як скориста-
тися пробілами в законодавстві та правовою 
безграмотністю пайовиків, продовжують 
прибирати до рук кооперативну власність.

Принцип піраміди
Діяльність Укоопспілки регулюється в 

основному Законом України «Про споживчу 
кооперацію». У ньому і знаходиться законо-
давча діра, яка допомагає обвести навколо 
пальця низових членів споживчих товариств.

Як це працює на практиці? Згідно із за-
конодавством, власник будь-якого майна має 
бути відображений у відповідному реєстрі. 
Припустімо, є фірма «Світанок», підприєм-
ства якої займаються ресторанним бізнесом, і 
фірма «Зоря», що обслуговує ринок, на якому 
продаються продукти харчування. А ще є 
фірма «Прогрес», яка володіє мережею перу-
карень у конкретному місті. У кожній фірмі є 
свій реєстр пайовиків. І от ці товариства вли-
ваються на рівні району в райспоживспілку.

Райспоживспілки входять, своєю чергою, 
в облспоживспілку, облспоживспілки — в 
Укоопспілку. Нагадаємо, що система спо-
живчої кооперації України об'єднує 23 спілки 
споживчих товариств областей, які, в свою 
чергу, об'єднані у Всеукраїнську центральну 
спілку споживчих товариств.

http://www.coop.ua/
Тож хто тепер власник згаданої фірми 

«Прогрес», що займається мережею перука-
рень у конкретному місті? Райспоживспілка? 
Облспоживспілка? Укоопспілка?

Здавалося б, відповідь очевидна — це 
пайовик конкретної фірми. Однак не все так 
просто. Принцип піраміди, побудованої ще за 
часів СРСР, коли діяло правило «все навколо 
колгоспне, все навколо моє», і зараз дозволяє 
зробити «моєю» власність пайовиків.

Широка громадськість в основному знає 
про те, як прибирається до рук власність 
сільгоспкооперативів, бо вони найменш за-
хищені в правовому сенсі. Наприклад, члени 
сільгоспкооперативу в один прекрасний день 
дізнаються, що його реорганізовано в ТОВ, 
власником якого виступає деяка ліва фірма, 
зареєстрована, наприклад, у Києві, але її за-
сновником є хтось із місцевих.

Із споживчими товариствами діє інша 
популярна схема.

Двійник-хижак
Виглядає ця схема так: потрібно створити 

організацію-двійника вже існуючої спожив-
спілки і запропонувати пайовикам перейти 
туди, — це нібито спростить і здешевить ро-
боту. Пайовики переходять, а спільне майно... 
залишається в колишній організації. Згідно 
з відкритими даними, жодна із структур не 
перебуває в процесі ліквідації, тобто вони 
діють паралельно. Але розпоряджаються 
майном уже не всі пайовики, приймаючи 
відповідно до закону рішення на загальних 
зборах, а розумне керівництво, що залишився 
в старій структурі.

Візьмемо, наприклад, Житомирську об-
ласть. Там існувала Житомирська обласна 
спілка споживчих товариств — організація, 
що спочатку складалася з районних спожив-
спілок. 23 райони — 23 члени облспоживспіл-
ки. Організація володіла великою кількістю 
об'єктів нерухомості, серед яких Житомир-
ський кооперативний коледж бізнесу і права, 
найбільший у місті ринок «Житній» і багато 
чого іншого.

У 2013 році до облспоживспілки завели 
ще чотири організації. Потім провели якийсь 
з'їзд, і більшість старих членів обласної спілки 
перейшли до нової організації — Спілки 
споживчих товариств Житомирської області.

Цікаво, що в обох організаціях один голо-
ва — Степан Григор'єв.

Відкриваємо сайт нової організації і чи-
таємо:

http://www.ztcoop.com.ua/?m=1   
«Сьогодні Спілка споживчих товариств 

Житомирської області об’єднує 23 районні 
кооперативні організації, у складі яких 112 
сільських (міських) споживчих товариств. 
Економічний потенціал системи включає 917 
роздрібних торгових підприємств, 112 закладів 
ресторанного господарства, 20 ринків тощо 
Успішно функціонує Житомирський коопе-
ративний коледж бізнесу і права, який готує 
фахівців семи спеціальностей, передусім для 
споживчої кооперації області та країни в ціло-
му». Як ви можете переконатися, коледж на 
сайті представлений як такий, що належить 
Спілці споживчих товариств Житомирської 
області.

Насправді ж, згідно з даними Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, 
власником, як і раніше, є... Житомирська 
обласна спілка споживчих товариств, що 
розташована за адресою: вул. Велика Бер-
дичівська, 13.

https://cutt.ly/Xn91xF9   
Така сама історія і з Житомирським ко-

оперативним ринком, і з деякими іншими 
досить дорогими і прибутковими об'єктами. 
Так, фото на сайті Спілки споживчих това-
риств Житомирської області не залишає у 
відвідувача сайту сумнівів у тому, що ринок 

перебуває у власності цієї організації, але в 
реєстрах засновником цього підприємства 
зазначено Житомирську обласну спілку спо-
живчих товариств.

До слова, Житомирському кооператив-
ному ринку, який жителі міста називають 
просто «Житнім», уже майже півтори со-
тні років, це найбільший ринок обласного 
центру. На ринку торгують і продуктами, 
і промисловими товарами. Завдяки своїм 
розмірам, це кооперативне підприємство 
приносить чималі гроші, що робить цей 
об'єкт вельми ласим шматком.

Мовчання ошуканих пайовиків
Якщо ви спробуєте відшукати у від-

критому доступі розповіді про те, як про-
вертають подібні схеми, то зіткнетеся із 
дивним феноменом. Про рейдерські захо-
плення сільгосппідприємств таких історій 
хоч греблю гати, по кілька в кожній області 
і навіть районі.

Простий серфінг по сайтах облспожив-
спілок показує: таку ж схему, як у Житомир-
ській області, провернули практично в усіх 
областях. Тільки в Криму не встигли, місцева 
псевдовлада виявилася спритнішою.

Що цікаво, власниками майна є спожив-
чі товариства — по суті, пайовики низової 
ланки. Але, завдяки об'єднанню в піраміду, 
реальними розпорядниками всього цього чу-
дового багатства стають ті, хто перебуває біля 
вершини харчового ланцюжка, — керівники 
районних, обласних, всеукраїнської спожив-
спілок. От і виходить, що контролювати їхні 
дії практично нікому.

За даними реєстрів, основна реструктури-
зація в областях відбулася якраз напередодні 
Революції гідності, що дає підстави називати 
її останньою аферою тієї влади. Але схема 
прижилася і принесла свої плоди вже іншим 
людям.

Гучних розслідувань, кримінальних 
проваджень про те, як тихо ділять власність 
пайовиків, як не було, так і немає. Відомості 
про переділ можна отримати лише опосеред-
ковано, проаналізувавши реєстри та сайти і 
звіривши зазначені там дані. Що ж виходить?

Схоже, що пайовиків просто, красиво і... 
відверто обвели навколо пальця, обманом 
змусивши перейти до нової організації. Про 
те, що все майно залишилося в старій струк-
турі, керівництво воліє мовчати. Адже ще 
трохи, і пайовиків стане в рази менше.

Причини можуть бути й іншими. Мож-
ливо, хтось не хоче замислюватися про те, що 
його фактично обібрали. А може, ці люди 
просто бояться виносити подібні теми на 
загальне обговорення? Адже йдеться про 
величезні суми. А крім того, ці схеми, швидше 
за все, провертають із мовчазного схвалення 
або навіть покровительства тих, хто перебуває 
на верхівці піраміди.

Ця ситуація свідчить або про незна-
ння реального стану справ, або про реаль-
не безправ'я пайовиків. Однак доти, доки 
ошукані люди мовчатимуть, досконально 
розібратися в темі шахрайства не вдасться ні 
громадськості, ні, що найголовніше, право-
охоронним органам.

По суті, під цією псевдореструктуриза-
цією спілки споживачів приховано спробу і 
чергового незаконного масштабного переділу 
власності. Це дуже небезпечна міна уповіль-
неної дії, яка зачіпає всі регіони країни та 
мільйони людей і яка, вибухнувши, може і 
розхитати державний човен, і спровокувати 
соціальну кризу. Воно й не дивно, якщо ви-
явиться, що ниточки цієї історії ведуть до 
самісінької верхівки політичної влади.
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Допомога водію
Людина за кермом не 

може створити ідеальні умови 
для управління автомобілем 
так, як це зробить електро-
нний помічник. Система DAC 
чи DBC – це лише різні комер-
ційні найменування, які за-
стосовують автокомпанії. Суть 
опції – спростити керування 
автомобілем у разі спуску і 
підйому шляхом втручання 
електроніки для усунення по-
милок, яких припускається во-
дій під час ручного управління.

Водії добре знають і від-
чувають ситуацію, яка виникає 
під час спуску по крутому схилі, 
особливо якщо він здійснюється 
на дорозі зі слизьким покриттям. 
Для запобігання проблемам 
включається система допомоги 
під час спуску з гори.

На кожному колесі автомобіля 
встановлений датчик швидкості, 
який порівнює швидкість обер-
тання коліс зі швидкістю руху 
автомобіля в цілому. Як тільки 
рух автомобіля перевищить 
швидкість коліс, активується ця 
система і розподіляє гальмівні зу-
силля по колесах авто. Це дозво-
ляє нормалізувати рух і уникнути 
втрати управління. У разі спуску 
з гори система підтримує швид-
кість руху автомобіля у межах 
7км/год. Працює вона і на задній 
передачі, правда, швидкість руху 
перебуває на позначці 4км/год. 
Активація системи здійснюється 
вручну шляхом натискання кноп-
ки, тому для використання систе-
ми DAC не забудьте її активувати. 

Система допомоги у разі 
спуску зі схилу DBC активується 
і при швидкості не більше 10км/
год почне здійснювати спуск, 
використовуючи систему АБС, 
плавний, рівний з̀ їзд, не пуска-
ючи автомобіль в занос.

Надає допомогу водієві і 
система у разі старту на підйомі 
(НАС), вона дозволяє уникнути 
пробуксовки і скочування вниз. 
Ця електронна опція була розро-
блена автоконцерном «Тойота», 
тому не дивно, що вона вперше 
була встановлена на автомобілі 
саме цієї марки. Система регу-
лює розподіл крутного моменту 
між колесами, дозволяючи за-
безпечувати надійне зчеплення 
з покриттям і рухатися вперед. 
Крім того, система пригальмо-
вує ті колеса, які мають відмінне 
зчеплення, з метою забезпечити 
пряму траєкторію руху.

Ця система робить всю 
складну роботу замість водія, 
але вона не придатна для авто з 
автоматичною коробкою передачі 
і дозволяє виробникам накинути 
на ціннику трошки грошенят. Але 
про це та інше – у наступному 
номері.

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

На проєкт реконструкції житомирського 
Гідропарку чиновники виділили 50 тис. грн

Марія Кравчук

Про це зазначили на 
восьмій сесії міської 
ради 17 червня 2021 
року.

У цільову програму «Будівни-
цтво (реконструкція, капіталь-
ний ремонт) об’єктів комунальної 
власності Житомирської міської 
об’єднаної територіальної гро-
мади на 2021-2023 роки» хотіли 
внести пункт щодо реконструкції 
Гідропарку з виділенням 17 млн 
700 тис. грн. 

Цю пропозицію про виді-
лення майже 18 млн грн за ре-
комендацією погоджувальної 
ради замінили на виділення 
50 тис. грн – на виготовлення 
проєктно-кошторисної до-
кументації. 

«Назву проєкту викласти в 
редакції "Реконструкція тери-
торії Гідропарку у місті Жито-
мирі з розміщенням об’єктів 
фізичної культури та спорту", 
визначити орієнтовний обсяг 
фінансування: місцевий бюджет, 
інші джерела – 90 000 тис. грн та 
виділити з місцевого бюджету 
кошти в сумі 49,9 тис. грн», – за-
читав мер пропозицію погоджу-
вальної ради.

Житомир отримав два майданчики для вигулу  
та тренування собак

Руслан Мороз

Депутати Житомир-
ської міської ради на 8-й 
сесії проголосували за 
прийняття у власність 
територіальної громади 
майданчиків для вигулу 
собак.

«За» проголосували 36 із 39 
присутніх у залі депутатів. Місто 
отримало два майданчики для 
вигулу та тренування собак за 
адресами: Польський бульвар, 15 
та вул. Героїв Десантників, 23. Це 
благодійний жест від компанії 
«Ферпласт-Україна». 

Міський голова Сергій Сухом-
лин зазначив, що майданчики 
будуть закриті, ключі матимуть 
усі охочі жителі мікрорайону, які є 
власниками собак. Також міський 

голова повідомив, що КП «Центр 
захисту тварин» ЖМР отримає 
кошти від обласного бюджету на 
придбання УЗД-апарату і рентгену. 
Таким чином, КП «Центр захисту 

тварин» зможе надавати послуги, 
за якими раніше власники тварин 
звертались до інших клінік.

Директорка ТОВ «Ферпласт-
Україна» Оксана Лясковська на-

дала коментар стосовно передачі 
до територіальної громади двох 
майданчиків. Вона зауважила: 
«Ми хочемо подякувати від імені 
власника нашого підприємства за 
те, що місто підтримало нашу 
ініціативу щодо організації таких 
майданчиків. Ми вважаємо, що це 
один із кроків до євроінтеграції 
нашого міста, тому що захист 
тварин і організація правильного 
догляду за ними – дуже важливі 
для жителів всього міста». 

Директорка КП «Центр за-
хисту тварин» ЖМР Олександра 
Мельник зазначила: «Сьогодні рі-
шенням сесії ми прийняли чудовий 
подарунок від ТОВ “Ферпласт-
Україна” – це два майданчики для 
вигулу собак. Ми вже давно мріяли 
про такий майданчик, адже до сих 
пір у нашому місті такого не було. 
Це початок реалізації наших пла-
нів з розвитку інфраструктури 
для тварин у Житомирі». 

Житомирські депутати просять  
виділити освітянам 17,1 млн грн

Марія Кравчук

17 червня на черговій сесії 
Житомирської міської ради було 
запропоновано звернутись до 
Міністерства освіти та науки з 
приводу виділення коштів вчи-
телям.

Депутати наголосили на недофінансуванні 
освітньої галузі громади, особливо в період 
літніх канікул. 

«Треба розібратися з проблемою та зверну-
тися до державних органів, щоб вони заклали 
кошти на освіту. Освіта була і залишається для 

нас пріоритетною галуззю», – зазначив міський 
голова Сергій Сухомлин. 

У зверненні просять перекрити недо-
статність із заробітної плати з нарахуванням 
педагогічним працівникам Житомирської 
міської територіальної громади. 

Під час формування місцевого бюджету 
на 2021 рік недостатність освітньої субвенції 
становила 36,7 млн грн. Часткове покриття 
дефіциту освітньої субвенції відбулося за 
кошти місцевого бюджету на загальну суму 
19,6 млн. грн. 

Станом на 1 червня 2021 року недо-
статність коштів освітньої субвенції на 
заробітну плату педагогічних працівни-
ків закладів загальної середньої освіти 
становить 17,1 млн. грн. 

Саме таку суму просять виділити жи-

томирські депутати на виплату заробітної 
плати педагогічним працівникам закладів 
загальної середньої освіти Житомирської 
міської територіальної громади.
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Повідомлено про 
підозру бойовику 
з Донеччини, 
який отримував 
псевдомедалі за бої 
проти сил АТО та ООС.

Нині триває досудове 
розслідування, яке про-
водять слідчі Управління 
Служби безпеки України в 
Житомирській області.

Житомирською обласною 
прокуратурою здійснюється 
процесуальне керівництво у 
кримінальному провадженні за 
фактом участі у терористичній 
організації та участі у діяльнос-
ті не передбаченого законом 
збройного формування.

У вівторок, 15 червня, за по-
годженням із процесуальним 
керівником, фігуранту справи, 
уродженцю міста Донецька, 
повідомлено про підозру у 
скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 258 
та ч. 2 ст. 260 КК України.

За даними слідства, 34-річ-
ний донеччанин, будучи обі-
знаним про терористичну 
діяльність ДНР, вступив до 
забороненої організації та на 
посаді командира штурмової 
роти псевдовійськової струк-
тури вчиняв терористичні акти 
на окупованій частині території 
Донеччини.

Також установлено, що 
підозрюваний з 2015 року до-
тепер у складі окремого мо-
тострілецького гвардійського 
(штурмового) «Іловайсько-
го» батальйону) армійського 
корпусу міноборони ДНР, не 
передбаченого чинним зако-
нодавством України, вчиняв 
збройний опір та протидіяв 
співробітникам правоохорон-
них органів і військовослуж-
бовцям Збройних сил України.

Зокрема, за безпосередню 
участь у боях проти сил АТО та 
ООС за м. Іловайськ отримав 
від так званого «міністра обо-
рони ДНР» псевдомедаль «За 
оборону Иловайска».

Нагадаємо, що особа 
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. Ніх-
то не зобов'язаний доводити 
свою невинуватість у вчиненні 
злочину.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Як розмитнити «євробляху» 
за тисячу євро: інструкція

Марія Кравчук

Із 15 червня вступило 
в силу нове законодав-
ство про пільгове роз-
митнення автомобілів 
на іноземній реєстрації. 
За підрахунками, піль-
гами зможуть скорис-
татися власники понад 
500 тисяч автомобілів.

В останні роки в Україні по-
більшало автомобілів на євро-
номерах. Разом із тим власники 
таких авто почали виходити на 
протести з вимогою дати змогу 
зареєструвати таке авто в Україні 
за прийнятною ціною.

15 квітня 2021 року Верховна 
Рада ухвалила два закони, що 
тимчасово спрощують механізм 
розмитнення імпортованих з 
Європи вживаних автомобілів. 
Через місяць ці закони підписав 
президент Зеленський. Із 15 черв-
ня вони вступили у дію.

Хто може скористатися 
пільгами

Пільги стосуватимуться 
лише вживаних авто, стар-
ших 5 років і ввезених до 31 
грудня 2020 року. Їхня вага не 
має перевищувати 3,5 тонни. 
Розмитнити можна легкові авто, 
починаючи з «Євро-2» (екологічні 
норми) і вище. Заборонене піль-
гове розмитнення автомобілів, 
ввезених з Росії чи з окупованих 
частин України. Також закон не 
поширюється на мікроавтобуси, 
автобуси й мотоцикли.

Один власник зможе пільгово 
розмитнити лише один автомо-
біль, що перебуває в особистому 
користуванні.

Лише 180 днів
Пільгове розмитнення авто 

діятиме з 15 червня і впродовж 
наступних 180 днів. Додаткові 
три місяці на розмитнення ма-

тимуть військові, які перебувають 
у зоні бойових дій понад 90 днів 
і можуть це підтвердити відпо-
відними документами. Загалом 
вони матимуть на розмитнення 
270 днів.

Щоб розмитнити автомобіль, 
треба домовитись із компанією 
чи фізособою, в якої ви його 
купили, й зняти авто з обліку 
за кордоном. Маючи на руках 
договір купівлі-продажу та до-
кумент, що підтверджує зняття 
з обліку авто за кордоном, треба 
пройти сертифікацію автомобіля 
на його справність, піти до митно-
го брокера, сплатити держвнески. 
Потім митний інспектор видасть 
декларацію, і власник авто в сер-
вісному центрі має оформити 
його в Україні.

Як розрахувати вартість 
розмитнення

За розрахунками Міністерства 
інфраструктури, вартість розмит-
нення більшості автомобілів не 
має перевищувати тисячі євро. 
Однак вартість залежатиме від 
віку автомобіля та об’єму двигу-
на – чим старше авто і більший 
об’єм, тим дорожче коштуватиме 
розмитнення.

Упродовж пів року «євро-
бляхи» можна розмитнити за 
пільговою ставкою ПДВ та ак-
цизного податку – ПДВ розра-
ховуватимуть як 20% від акциз-
ного податку. Також наступні 180 
днів можна буде не сплачувати 
ввізного мита, однак необхідно 

заплатити фіксований внесок – 
8500 грн.

Сума акцизного податку ви-
значається ставкою, що розрахо-
вується за формулою: Ставка = 
Ставка (базова) + Vе + Fе

Ставка (базова) – це ставка по-
датку в євро за одиницю тран-
спортного засобу, яку розрахо-
вують віком автомобіля;

Vе – ставка податку в євро 
за одиницю транспортного за-
собу (об’єм циліндрів двигуна 
помножений на відповідний 
коефіцієнт). Закон визначає такі 
коефіцієнти:
0,25 євро/см3 – для авто з об’ємом 
двигуна до 2000 см3;

0,2 євро /см3 – для авто з об’ємом 
двигуна від 2001 до 3000 см3;

0,25 євро /см3 – для авто з об’ємом 
двигуна від 3001 до 4000 см3;

0,35 євро/см3 – для авто з об’ємом 
двигуна від 4001 до 5000 см3;

0,5 євро/см3 – для авто з об’ємом 
двигуна понад 5000 см3;

Fе – це ставка податку в євро 
за одиницю транспортного засо-
бу, що становить:

• для авто з двигуном із іс-
кровим запалюванням та кри-
вошипно-шатунним механізмом 
– 0,0 євро;

• для авто з двигуном із запа-
люванням від стиснення (дизелем 
або напівдизелем) – 100,0 євро;

• для авто з двигуном із іс-
кровим запалюванням та криво-
шипно-шатунним механізмом 
або із запалюванням від стиснен-

ня (дизелем або напівдизелем) 
та електричним двигуном, – 0,0 
євро.

Також можна скористатися 
безкоштовними онлайн-кальку-
ляторами, які автоматично по-
рахують вартість розмитнення.

Які штрафи за порушення
Офіційно автомобілі, що 

підпадають під пільгове роз-
митнення, тимчасово звіль-
няються від адміністративної 
відповідальності за порушен-
ня митних умов. Однак такі 
автовласники мають запла-
тити 8 500 грн добровільного 
внеску. Після сплати цих коштів 
власник авто може або вивезти 
його за кордон, або все ж про-
йти процедуру розмитнення в 
Україні.

Чому власникам 
«євроблях» дають пільги?

Імовірно, тому що вони їх ак-
тивно вимагають, виходячи на 
протести та лобіюючи відповідні 
зміни у законодавстві. І ці пільги 
– вже не перші. 

23 листопада 2018 року тодіш-
ній президент України Петро По-
рошенко підписав закон, який 
спрощує процедуру розмитнення 
автівок, зокрема з європейськи-
ми номерами, та закон, який 
посилює відповідальність за по-
рушення правил розмитнення 
автомобілів.

22 лютого 2019 року сплив 
термін пільгового розмитнення 
авто на єврономерах, протягом 
якого зареєструвати автомобіль в 
Україні можна було зі знижкою у 
50%. Протягом пільгового періо-
ду розмитнили понад 124 тисячі 
«євроблях». Власники таких авто 
сплатили до бюджету 7,67 мільяр-
да гривень.

Після цього депутати Ради 
кілька разів відтерміновували 
початок дії закону 2612, який 
мав би почати процедуру з при-
тягнення до відповідальності та 
накладання штрафів за викорис-
тання автомобілів на іноземній 
реєстрації з порушенням мит-
ного режиму.

На Житомирщині за тиждень виявлено 119 випадків COVID-19
З 16 по 22 червня в Україні було за-

фіксовано 5 150 нових випадків COVID-19. 
Зокрема на Житомирщині 119.

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

16 червня показник захворівших на 
COVID-19 на Житомирщині становив 12 осіб. 
17 червня цифра була більшою – 35 людей, 
наступного дня було виявлено 27 захворівших 
на COVID-19. 19 червня кількість захворівших 

сягнула 20 випадків, а 20 червня хворих було 
13 осіб. 21 червня виявили 9 випадків, 22 
червня цифра спала до 3 осіб.

Нині на Житомирщині зареєстровано 1 782 
летальних випадки від COVID-19.

Пам’ятайте, що послаблення ка-
рантину – не його скасування! За по-
рушення норм, спрямованих на запобі-
гання поширенню COVID-19, встановлено 
адміністративну та посилено кримінальну 
відповідальність! 

Аби уникнути захворювання на коро-
навірусну інфекцію, обов’язково вживайте 
профілактичних заходів та дотримуйтеся 
основних правил: 

– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських 

місцях;
– уникайте великого скупчення людей та 

дотримуйтеся соціальної дистанції.
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Ціни на ринках і в супермаркетах Житомира – 
нарешті почався ягідний сезон 

Руслан Мороз

Навіть Трійця не 
вплинула на ріст цін. 
Навпаки, дякуючи 
спекотній погоді, на 
ринках міста мало 
продавців і ще менше 
покупців, тому ціни до-
сить толерантні. Але…

Протягом останнього місяця 
багато українських ЗМІ приголо-
мшили повідомленням про ре-
кордне зростання цін на харчі у сві-
ті. Але потім маленьким шрифтом 
додають, що, за повідомленням 
ООН, світові ціни на харчі зроста-
ють найшвидшими темпами за по-
над десятиріччя, тобто зростання 
почалося навіть не вчора. 

Звичайно, через пандемію по-
стачальники харчів зазнали втрат 
від проблем із виробництвом, 
транспортуванням та робочою 
силою. І вже на глобальному рівні 
зростає занепокоєння щодо того, 
як інфляція та вищі ціни в мага-
зинах відіб'ються на економічному 
відновленні після пандемії.

Взагалі Агенція ООН з питань 
харчів та сільського господарства 
((FAO) відстежує, як змінюються 
ціни на зерно, олію, молочні про-
дукти, м'ясо та цукор по всьому 
світу, і розраховує спеціальний 
індекс. За її даними, у травні ціни 
на базові харчі зросли майже на 
40%. Це найвищі темпи росту цін 
за місяць від жовтня 2010 року. 
Коли у лютому цього року ціни 
на харчі за індексом FAO зросли на 
17%, почали говорити про рекордні 
показники, яких не спостерігали 
вже давно. Зросли також одразу 
всі п'ять компонентів індексу, най-
більше через вищі ціни на олію, 
зерно та цукор. Це підштовхнуло 
сам індекс до найвищої позначки 
від вересня 2011 року.

Україна є великим аграрним 
експортером. А серед товарів, ціни 
на які на світових ринках зараз 
зростають найшвидше, саме те, 
що виробляють в Україні, – зерно, 
олія, цукор. На тлі цього ще більш 
дивний вигляд має те, що в Укра-
їні – країні-виробнику, ціни вищі, 
ніж у країнах, куди експортуються 
товари. Зокрема, Україна є одним 
із провідних експортерів зерна та 
найбільшим у світі виробником та 
експортером соняшникової олії. 
Нас переконують, що вищі світові 
ціни означають більші прибутки 
для українських експортерів. І біль-
ші доходи бюджету. Але чому вони 
зросли всередині країни?

Крім того, дорожче зерно озна-
чає і дорожчі корми для тваринни-
цтва та птахівництва, дорожча олія 
та цукор відбиваються на цінах на 

хліб та кондитерські вироби. І саме 
на харчі українці витрачають най-
більшу частку своїх доходів – понад 
43%.

Найсвіжіша офіційна статис-
тика поки що доступна лише за 
квітень. За даними Держстатис-
тики, якщо загальне зростання 
цін у квітні проти березня цього 
року становило 0,7%, то ціни на 
харчі зросли на 1,2% – і це лише 
за один місяць. Найбільше – аж 
на 10% – подорожчала олія. На 5% 
подорожчав цукор. Хліб – на 1,6%. 
В НБУ очікують, що зростання цін 
досягне піку в середині цього року 
і почне уповільнюватися у серп-
ні-вересні, коли на ринок надійде 
новий врожай.

«Золота» олія

Рекордсменом останніх тижнів 
з подорожчання стала соняшни-
кова олія – у лютому цього року 
вартість літра соняшникової олії, 
залежно від виробника, складала 
від 34 до 49 грн. А вже наприкінці 
березня у продуктових мережах 
ціни на соняшникову олію сягнули 
60 грн за літр. Зокрема, лише за 
тиждень з 18 по 25 березня подо-
рожчання склало в середньому 0,9 
гривні за пляшку.

Водночас соціальні мережі 
вражають фотографіями з про-
дуктових магазинів у Євросоюзі, 
де на поличках європейських ма-
газинів стоїть соняшникова олія 
українського виробництва за ціною 
до 10% дешевшою, ніж в Україні.

На думку вітчизняних екс-
пертів, це повністю внутрішня 
гра виробників та експортерів. В 
Україні споживається близько 10% 
олії, що виробляється, тобто по-
над 90% української соняшникової 
олії експортується. А експортні 
ціни нині зростають з цілком 
об'єктивних ринкових причин, про 
що експерти ринку попереджали 
ще торік. Тож цілком природньо, 
що виробники та експортери пере-
важно відправляють олію на екс-
порт за валюту, ніж залишають 

для внутрішнього споживання за 
гривні.

Не варто забувати також про 
Китай, який є найбільшим покуп-
цем української соняшникової олії. 
У 2020 році КНР збільшила обсяги 
імпорту нашої олії на 45% – до 1,25 
млн тонн, і немає підстав вважа-
ти, що надалі попит на українську 
олію у Піднебесній зменшиться.

Вочевидь, подорожчання со-
няшникової олії на українському 
ринку призведе до підняття цін на 
хліб, кондитерку, майонези, соуси 
та спреди. У Торгово-промисловій 
палаті України попереджають, що 
загалом українська переробна про-
мисловість не витримає такого 
цінового удару, і це призведе до 
значного подорожчання продуктів 
перероблення.

Ми пройшлися по ринках 
Житомира та завітали до деяких 
супермаркетів. Ціна на олію дій-
сно дуже висока, але тримається 
переважно на рівні останнього 
подорожчання пару місяців тому. 
Залежно від виробника літрова 
пляшечка олії коштує близько 
50 гривень. Якщо ціна менша, то 
варто звернути увагу на її об’єм. 
Як правило, зараз багато пляшок 
з олією мають об’єм у 800–900 мл. 
Ще однією маркетинговою фішкою 
є зазначення не об’єму, а ваги то-
вару, що вводить покупця певним 
чином в оману.

I знову про продукти 
на ринках та в 
супермаркетах
Житомиряни помітили, що 

ціни перед святами зазвичай трохи 
підвищуються. Але не цього разу. 
Тривалі свята та спека спричинили 
падіння цін на певні продукти, які 
не можуть тривалий час зберіга-
тися. До того ж нарешті почався 
ягідний сезон! 

Полуницю сьогодні продають 
чи не на кожній зупинці громад-
ського транспорту. На Житньому 
ринку можна придбати полуницю 
з городу за 45 гривень. Але все ж 
краще купувати за 55-60 гривень 

більш крупну та смачну ягоду. 
Звісно, що порівняно з минулим 
роком, коли кілограм полуниці 
коштував в середньому 35-40 гри-
вень, а позаминулого року взагалі 
можна було придбати якісну ягоду 
по 20-30 гривень за кіло, це доро-
го. Але зростання цін, на жаль, не 
припинити. Відігрався на цінах й 
тривалий локдаун.

У магазинах та супермаркетах 
повно огірків та помідорів. Але 
на ринку вони все ж більш якісні 
та свіжі. На помідори ціни в се-
редньому близько 35-50 гривень 
за кіло. Огірки коштують близько 
20-35 гривень. Навіть у магазинах 
можна придбати огірки по 10 грн 
за кіло, але якість в них дуже сум-
нівна. Напевно, їх тримали в холо-
дильнику, а потім забули вчасно 
дістати. 

Дивують ціни на м'ясо. Якщо 
продавці запевняють, що скоро-
тилися розміри здачі населенням 
худоби та птиці на м'ясо, адже по-
чали вигодовувати вже на осінь, то 
спостерігання за цінами в мага-
зинах дає дивний результат. Так, 
серед тижня ціни трохи зростають, 
у п’ятницю-суботу містяни заку-
повують м'ясо на шашлики, і вже 
у неділю ціни стрімко падають до 
найнижчої межі.

У неділю на Житньому ринку 
майже не було продавців. М’ясний 
критий павільйон був напівпус-
тий. Ще менше було покупців. 

Більшість житомирян вже встигли 
заздалегідь закупитися і поїхати в 
ліс або по селах. Навіть Трійця не 
втримала вірян у місті. Свиняча 
лопатка традиційно продавала-
ся в межах 95-110 гривень. Навіть 
ошийок, який зазвичай коштував в 
межах 130-145 гривень за кілограм, 
можна було придбати на 20-30 гри-
вень дешевше. 

Ціни на домашню птицю та-
кож тримаються на одному рівні, 
але на руках на ринку домашньої 
птиці майже не було. 

Стосовно риби ціни не зміни-
лися. Але вони також дуже зале-
жать від точки реалізації. Різниця 
цін навіть на один вид риби дуже 
велика і залежить від району, в яко-
му розташована точка реалізації, і 
від самого магазину або кіоску. Але 
середні ціни незмінні. Хек коштує 
від 78 до 85 гривень, скумбрія моро-
жена – 85-90, минтай – 75-85, оселе-
дець – від 60, оселедець норвезький 
– від 75 гривень за кілограм. Філе 
лосося – 320 гривень, мідії – 160, 
горбуша – 180.

Цікаво, що почали з’являтися у 
спеціалізованих магазинах річкові 

раки. Залежно від фракції вони 
коштують від 250 до 450 гривень 
за кілограм. Також є вже готові по 
130 гривень у літрових відерцях. З 
особистого досвіду можемо засвід-
чити: щоб відпочити з родиною 
та друзями на природі, під пиво 
потрібно не менше 10-літрового 
відра готових раків. Отже, відпо-
чинок з раками обтяжливий для 
середнього бюджету пересічної 
житомирської сім’ї.

Стосовно овочів та фруктів, 
то ціни дуже різні. Так, молода 
картопля коштує від 30 гривень 
за кіло, стара – від 12 до 15 гривень. 
Незважаючи на це, тримаються на 
попередньому рівні ціни на кріп, 
петрушку, зелену цибулю. Якщо 
купувати з рук, то в середньому 
за пучок доведеться віддати від 
10 гривень. Дуже різниться якість 
зелені.

Вкотре радимо ретельно ди-
витися на те, що вам намагаються 
продати на ринках міста, та не 
піддаватися на неякісну рекламу 
продавців. Приємних вам покупок 
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• Завдяки прокуратурі на 
Житомирщині припинено 
незаконне користування 
сільгоспугіддями вартістю 
понад 7 млн грн.

• Понад 15 тонн дизель-
ного пального вилучено під 
час обшуків – прокуратура 
Житомирщини спільно з пра-
воохоронцями викрили неле-
гальних реалізаторів.

• Кинув у поліцейського 
ніж та погрожував фізичною 
розправою – жителю Жито-
мира повідомлено про підозру.

За даними слідства, злочин 
скоїв раніше судимий 37-річ-
ний житель міста Житомира. 
Перебуваючи у стані алкоголь-
ного сп’яніння, вчинив супер-
ечку із матір’ю та вигнав її з 
помешкання.

Коли ж на місце події при-
був екіпаж патрульної поліції, 
який викликали сусіди, під-
озрюваний спочатку замкнувся 
у квартирі, а потім відчинив 
двері та жбурнув у сержанта 
поліції ніж і вазу, погрожуючи 
фізичною розправою.

Своєї вини у скоєних зло-
чинах обвинувачений не ви-
знав.

• У Житомирі викрили 
банківського працівника за 
підозрою у створенні злочинної 
групи та викраденні понад 14 
млн грн.

• Під видом працевла-
штування на своєму підпри-
ємстві легалізовував пере-
бування іноземців в Україні, 
беручи з них гроші – жителю 
Житомира повідомлено про 
підозру.

• Жителя Олевського ра-
йону ув’язнили на 12 років 
за особливо тяжкий злочин 
щодо 5-річної дитини та замах 
на вбивство її бабусі.

Прийшовши із двома літра-
ми спиртного у домоволодіння 
до сім’ї, де проживала 55-річ-
на жінка, її донька та 5-річна 
онучка, чоловік спочатку до-
пізна «гостював». Потім у стані 
алкогольного сп’яніння під час 
виникнення суперечки наки-
нувся на жінку та намагався 
задушити її. Коли ж потерпіла 
знепритомніла, обвинувачений, 
подумавши, що вона мертва, 
викрав з іншої кімнати 5-річну 
дівчинку, відніс її до лісу та 
вчинив дії сексуального ха-
рактеру.

• Житомирянину, який 
викинув із третього повер-
ху п'ятимісячне цуценя, що 
спричинило його загибель, 
повідомлено про підозру.

• Прокуратура Житомир-
щини припинила незаконну 
спробу вилучення 7,5 га зе-
мель лісового фонду.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Тепер житомиряни можуть замовити страховий поліс 
на авто через Електронний кабінет водія

Живемо у період змін, 
пандемії та глобального пере-
осмислення себе у цьому світі. 
Людство уже чітко розуміє, що 
майбутнє за онлайн-сервісами. 
Це не тільки полегшує життя 
громадян, але й допомагає збері-
гати своє здоров’я.

До переліку функцій в Електронному 
кабінеті водія долучили ще один корисний 
сервіс – замовлення страхового поліса на авто. 
Відтепер ви без проблем зможете укласти до-
говір страхування транспортного засобу відразу 
в електронному функціоналі – не потрібно 

їхати в офіс чи чекати доставку. А за 2 тижні 
до закінчення терміну дії страхового полісу 
зміниться колір його позначки і ви зможете 
завчасно онлайн оформити новий. При цьому 
попередній договір діятиме до закінчення 
свого терміну.

А ще привабливим заохоченням є те, що 
громадяни пільгових категорій зможуть за-
мовити страхові поліси із знижкою. Головне – 
вказати документ, що підтверджує ці привілеї.

Сервісні центри МВС у постійному пошуку 
оптимальних шляхів отримання наших послуг. 
Тому Електронний кабінет водія постійно на-
повнюється новими «фішками» і користується 
неабияким попитом у водіїв транспортних 
засобів. Так, протягом минулого року його 
послугами скористалися понад 720 000 осіб, з 
початку поточного року – 315 000 осіб.

Нагадуємо, що в Електронному кабінеті 
водія можливо здійснити обмін та відновлення 
посвідчення водія, призначити належного ко-
ристувача на авто, відстежувати та сплачувати 
штрафи за порушення ПДР, за необхідності 
– верифікувати водійські документи, отримати 
витяг з Єдиного державного реєстру тран-
спортних засобів та замовити індивідуальні 
номерні знаки.

Сервісні центри МВС постійно на зв’язку: 
із запитаннями, подяками та скаргами до 
Головного сервісного центру МВС можна 
звертатися за телефоном (044) 290 19 88. 
Також консультації надаються на офіційній 
сторінці в Facebook, а відповіді на поширені 
питання та новини сервісних центрів МВС 
можна знайти на сайті.

РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області

Що передбачає податкова амністія
Марія Кравчук

Верховна Рада 
ухвалила закон, який 
передбачає, що з 1 
вересня 2021 року до 
1 вересня 2022 року 
житомиряни зможуть 
задекларувати свої ак-
тиви та сплатити з них 
збір до бюджету.

Зі свого боку держава обіцяє 
не карати їх за ухиляння від 
сплати податків за законом. Це 
декларування має бути добро-
вільним та одноразовим.

Без готівки
Податкова амністія стосуєть-

ся лише активів, які були здобуті 
до 1 січня 2021 року. І з доходів, 
з яких не сплатили податки. Це 
може бути нерухомість, валюта, 
цінні папери. А от готівку декла-
рувати не можна – гроші треба 
покласти в банк.

Податкова амністія.  
Як це робили інші і навіщо 
вона Україні

Одноразові збори, які пропо-
нують сплатити до бюджету, є 
значно нижчими, ніж встановле-
ні законом податки, наприклад 
податок на доходи фізичних 
осіб, що становить 18%.

З активів, розміщених в 
Україні та українських банках 
(як у гривні, так і у валюті), 
пропонується сплатити 5%, а 
за кордоном та в іноземних бан-
ках – 9% (7% до 1 березня 2022 
року).

Із  державних облігацій 
пропонується сплатити 2,5% 
від вартості. Але це стосується 
лише облігацій, придбаних де-
кларантом у період з 1 вересня 
2021 року до 31 серпня 2022 року. 

Якщо ви хочете легалізувати свої 
активи, покупка державних об-
лігацій з терміном обігу у понад 
рік дозволить зробити це за най-
нижчою ставкою.

Можна також обрати варіант 
зі сплатою податків кількома 
рівними частинами, але за трохи 
вищою ставкою.

Щодо нерухомості, то тут 
передбачені певні ліміти за 
площею, до яких декларувати 
відповідне майно не треба, – на-
приклад, квартира не повинна 
перевищувати 120 квадратів, а 
будинок – 240 квадратів, земля 
– без лімітів безоплатної при-
ватизації.

Можна також задекларува-
ти і рухоме майно. Але, напри-
клад, якщо обсяг двигуна авто 
є меншим за 3 тисячі кубічних 
сантиметрів, його декларувати 
не треба. Натомість яхти і ге-
лікоптери – не з того рухомого 
майна, яке можна легалізувати 
під час цієї податкової амніс-
тії. Так само не беруться до 
уваги інші активи, вартість 
яких не перевищує 400 тисяч 
гривень.

Неофіційні доходи
У добровільній декларації 

можна не вказувати джерела 
отримання доходів, за які були 
придбані задекларовані активи.

Задекларувати свої статки 
можуть як громадяни України, 
які нині живуть тут, так і ті, хто 
перебувають за кордоном, але 
були резидентами України, коли 
отримували неоподатковані до-
ходи.

Автори закону вважають, що 
одноразове добровільне декла-
рування дозволить залучити в 
економіку кошти тих, хто працю-
вав неофіційно – з неофіційного 
(тіньового) сегмента ринку праці.

Вони наводять дані Держав-
ної служби статистики, за якими 
кількість неформально зайнятого 
населення віком від 15 до 70 років 
в Україні у 2019 році складала 
3,46 млн українців, а у січні – ве-
ресні 2020 року – 3 275 млн осіб.

Хто не може скористатись 
послугою

Законом не можуть скориста-
тися ті, хто за будь-який період, 

починаючи з 1 січня 2010 року, 
виконують або виконували в 
Україні публічні функції, згід-
но із законом «Про запобігання 
та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом» та у сфері 
запобігання корупції, – найви-
щі державні посадовці, а також 
ті, хто підпадає під закон «Про 
санкції».

Активи, здобуті в резуль-
таті кримінальної діяльності, 
не підпадають під амністію. 
Після того, як період подат-
кової амністії завершиться, 
вважається, що всі, хто мали 
право повідомити про свої 
активи, але не зробили цього, 
не мають незадекларованих 
активів.

Якщо ж такі активи в когось 
насправді залишилися, то вони 
нестимуть відповідальність за 
ухиляння від сплати податків 
згідно із законом.

Проте ще в процесі розгляду 
законопроєкту в парламенті у 
Головному науково-експертному 
управлінні Верховної Ради попе-
реджали, що податкова амністія 
ставить добросовісних платників 
податків у нерівне становище 
з громадянами, які ухилялися 
від сплати податків та вкладали 
неоподатковані доходи в активи, 
тоді як фіскальні органи нічого 
з цим не робили.

«Такий підхід підтверджує 
інституційну неспромож-
ніс ть де рж ав и щодо зд ій -
снення належного контролю 
за дотриманням відповідного 
законодавства та прит яг-
нення винних до персоніфі-
кованої відповідальності за 
його порушення, замінюючи її 
колективною відповідальніс-
тю», – зазначали коментатори 
проєкту закону про податкову 
амністію.

Автори законопроєкту очі-
кують, що за рік пільгового де-
кларування будуть легалізовані 
активи на мільярди доларів.
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Адвокат системи БПД 
допоміг визнати факт 
батьківства

Сьогодні все частіше пари 
вирішують жити разом та 
не поспішають реєструвати 
шлюб. Згодом у них наро-
джуються діти, та якщо бать-
ко у свідоцтві про народжен-
ня записаний зі слів матері, 
у подальшому визнати факт 
батьківства можна лише че-
рез суд.

Так трапилось і в пані Мари-
ни (ім’я змінене з етичних мір-
кувань), яка спільно проживала 
з Віталієм без зареєстрованого 
шлюбу і в них народилась до-
чка. У свідоцтві про народження 
батько був записаний зі слів ма-
тері. Віталій знав, що є батьком  
дитини, спілкувався з нею та 
брав участь у її вихованні. Як 
визнати факт батьківства? Чи-
тайте у нашому матеріалі.

З метою визнання батьківства 
пані Марина звернулася за до-
помогою до Коростенського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги. Фахівці центру 
пояснили жінці, що вона як ма-
лозабезпечена особа має право 
на безоплатну вторинну правову 
допомогу. А також і те, що згідно 
зі статтею 128 Сімейного кодек-
су України за відсутності заяви, 
право на подання якої встанов-
лено статтею 126 цього кодексу, 
батьківство щодо дитини може 
бути визнане за рішенням суду. 
Представляти її інтереси в суді 
призначили адвоката Віктора 
Ющенка. Він склав позовну за-
яву до суду, в якій просив nозов 
задовольнити та визнати відпо-
відача батьком дитини. 

До заяви було додано всі 
необхідні копії документів.

Коментує адвокат Корос-
тенського місцевого центру з 
надання БВПД Віктор Ющен-
ко:

Визначення походження ди-
тини від батька за заявою жінки 
та чоловіка, які не перебувають 
у шлюбі між собою, регулюється 
статтею 126 СК України, відпо-
відно до якої заява може бути 
подана до органу державної ре-
єстрації актів цивільного стану як 
до, так і після народження ди-
тини. Якщо заява про визнання 
батьківства не може бути подана 
особисто, вона може бути по-
дана через представника або 
надіслана поштою, за умови її 
нотаріального засвідчення.

Справа закінчилась тим, що 
суд вирішив визнати Віталія 
батьком дитини.

Правова допомогаОдразу дві виставки у Кмитівському 
музеї образотворчого мистецтва та 
одна труба з діркою

Руслан Мороз

У п’ятницю, 18 червня 2021 
року, у Кмитівському музеї об-
разотворчого мистецтва ім. Й. 
Буханчука Житомирської облас-
ної ради відкрилися одразу дві 
виставки сучасного мистецтва.

Виставка фотографії  
Марії Волкової –  
«LIV Марія Волкова/фотографія».

Марія Волкова – фотограф з Києва, яка 
навчалася в Голландії. На її фото зображені 
не тільки моделі в повний зріст, а більшою 
мірою рухи, погляд, миттєвості емоцій. Це 
фантастичне явище, коли за допомогою однієї 
миттєвості в русі можна передати філософію 
краси.

Всі її портрети – це неначе вікна у чиїсь 
інші життя або фрагменти з кінофільмів, щось 
недосяжне і майже потойбічне. З одного боку, 
ми бачимо замисленість, зосередженість, за-
глибленість у себе. З іншого, самовпевнений 
та безстрашний погляд, який здатен порізати, 
як ніж.

Ще одна наскрізна тема цієї серії робіт: 
відчуття космічної самотності. Яка охоплює 
нас, коли нас ніхто не бачить. Коли нема до 
кого звернутися, і ми заглядаємо всередину 
себе, намагаючись бути чесними.

«Wellcome Elon Musk! Ласкаво 
просимо Iлон Маск!»

Всі пам’ятають історію із запрошенням 
до Житомира Ілона Маска. І ось ця історія 
отримала продовження. У Кмитівському 
музеї образотворчого мистецтва на Жито-
мирщині протягом місяця презентують арт-
проєкт «Ласкаво просимо, Ілон Маск!», де в 
експонатах поєднані живопис, інсталяції та 
аудіоскульптура.

Створив цей унікальний проєкт художник 
Олег Харча. Це не просто інсталяція, це проєкт-
запрошення, проєкт спогадів епохи космічних 
змагань між країнами, що боролися за світову 
першість. 

Сам автор Олег Харча нагадує нам, що відо-
мий підприємець Ілон Маск, який розвиває 
нові технології та рухає увесь світ у майбутнє, 
стверджує, що будь-які неосяжні мрії можуть 
здійснитися: «Ще у ранньому підлітковому 
віці до мене прийшло прагнення до пізнання 
астрономії та космосу. Зірки, місяць, чорні 
дірки в далеких туманностях притягали мою 
увагу. Ну й, звісно ж, надлюди – космонав-
ти. Вони були важливими та героїчними, бо 
простягали руки до космосу. Мені прийшла 
думка, що я став вже давно дорослим, а так і 
не наблизив себе до тієї дитячої мрії. І вже не 
побачу зоряне небо зблизька. Тому вирішив 
наблизити їх до себе інакше – запросити всіх 
космонавтів в гості. Зараз Ілон Маск постав 
таким собі місточком до омріяного з дитинства. 
Коли простий хлопчик з невідомого краю стає 
успішним підкорювачем Космосу в далекій 
та близькій нам Америці. Невідомо. Чи він 
почує це моє запрошення – «Wellcome Elon 
Musk! Ласкаво просимо Ілон Маск!». Але я хочу 
згадати підкорювачів безкрайніх просторів 
Всесвіту. Ми про них не маємо права забувати».

Інсталяція виконана у незвичайному стилі, 
де присутні портрети кількох космонавтів та 
астронавтів, які першими подолали шлях у 
космос. За словами автора, він згадував під-
корювачів безкрайніх просторів всесвіту, серед 
яких Алан Б. Шепард-молодший, Нейл Ам-
стронг, Джон Глен-молодший, доктор Саллі 
Райд, доктор Гіон С. Блуфорд-молодший, Юрій 
Гагарін, Валентина Терешкова, Герман Тітов, 
Олексій Леонов, Леонід Каденюк.

Роботи художника Олега Харча експону-

валися у Ташкенті, Бейруті, Кьольні, Берліні, 
Нью-Йорку, Києві, Одесі, Черкасах, Сумах.

Куратор музею Вальдемарт Клюзко повідо-
мив, що для створення певної атмосфери для 
інсталяції були змінені джерела світла та за-
стосоване аудіообладнання, які підкреслюють 
космічну тематику виставки.

Крім зазначених двох виставок сучасно-
го мистецтва, в музеї можна побачити ще 
одну майже природну інсталяцію – трубу 
котельні з діркою, яка склалася навпіл. 

Справа в тому, що, незважаючи на звер-
нення директора музею Ярослава Хитрого 
до обласного керівництва, остання сесія об-
ласної ради не підтримала виділення коштів 
на ремонт аварійної труби котельні. Якщо до 
осені трубу не вдасться відремонтувати, то 
відповідно не вдасться запустити опалення, 
і це призведе до катастрофічних наслідків як 
для будівлі музею, так і для всіх експонатів. А 
це означає тільки одне – ми можемо назавжди 
втратити унікальні роботи відомих митців. 

Поки що, зі слів Ярослава Хитрого, є ма-
ленька надія, що на наступній сесії Житомир-
ської обласної ради депутати підтримають 
звернення та проголосують за виділення ко-
штів на терміновий ремонт труби котельні. 
Інакше наслідки будуть жахливі. І це за умови, 
що вже кілька років обласна рада не виділяє 
кошти на ремонт даху, який нагадує звичай-
нісіньке решето. 

Нагадуємо, що музей розташований за 
адресою: с. Кмитів, вул. Покровська, 42, 
Житомирська обл. Телефон, за яким мож-
на зв’язатися з музеєм: +38-068-995-7308.
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Вантажівка, яка провалилась під асфальт, розбите 
табло та неадекватний чоловік у центрі міста:  
що житомиряни обговорювали у мережі Facebook 

Анна Сергієнко

Унікальна операція у жито-
мирській лікарні, парубки, що 
розбили інформаційне табло 
на Театральній, неадекватний 
чоловік на Михайлівській, 
вантажівка, яка зробила нове 
підземелля у місті.

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

Вантажівка під асфальтом
Вдень 19 червня на майдані Соборному 

у Житомирі вантажівка провалилася під 
асфальт. Подія сталася під час ремонтних 
робіт з відновлення асфальтного покрит-
тя поблизу пабу «Шульц», в якому зараз 
проходять ремонтні роботи. Завантажена 
будматеріалами вантажівка провалилася 
у технічне підвальне приміщення, яке 
давно пустувало. Внаслідок надзвичайної 
події ніхто не постраждав.

Вивільнити автомобіль з пастки вда-
лось завдяки будівельному крану. Загалом 
знадобилося близько 3,5 години, аби діс-
тати вантажівку з провалля.

Житомиряни в коментарях згадували і 
нинішнього мера міста, і власника пабу, а 
ще те, що це місце не провалювалось під 
час бомбардування у роки Другої світової 
війни, а ремонт не витримало.

«Добре, що ніхто не постраждав. Чи є 
інформація, за чиєю виною сталася ця си-
туація?» – запитує Vladyslav Venhlovskyi.

«Понять, в чем дело, несложно, доста-
точно было бы увидеть, куда он провалился. 
Кто расширял свой подземный ресторан 
и поднимал потолок, чтобы увеличить 
площадь. Это место не проваливалось при 
набегах, устояло при бомбежках во время 
втрой мировой войны, а ремонт Шульца 
не пережило», – розмірковує Mykhailo 
Sergeieiv

«Кому на цей раз недомер дасть пре-
мію?» – запитує користувач з ніком Мах 
Мах.

«Удивляет пассивность жителей этого 
дома. Завтра Яремчук будет расширять 
Шульц, и весь дом может провалиться. 
Жлобизм и рагулизм житомирских а-ля 
бизнесменов возмущает! Хоть метр, хоть 
под землей, но все равно украду!» – про-
коментував Игорь Недашковский.

«До чого тут мер? А п'ять років по-
спіль у реконструкції майдану Соборності 
гроші громадян хто "поховав"?

Пригадаємо зміни дорожнього руху 
на площі Соборності – тричі! Скільки 
коштів з бюджету міста – скільки міль-
йонів гривень на необхідність виконання 
першочергового завдання витратили? На-
гадаю, що це центр міста! Житомиряни 
сплачують податки і мають право знати, 
на що і коли витратили їхні кошти», – 
пише Ігор Горкун.

«Нема чого шастать автами, а тим 
паче самосвалоскидами там, де чєлавєкі 

ходять пішки», – з гумором пише Роман 
Мудрак.

«Неадекват» на Михайлівській
У вечір п’ятниці, 18 червня, на Михай-

лівській у Житомирі неадекватний чоловік 
з ножем і цуценям на руках чіплявся до 
перехожих та відвідувачів кафе. Коли ж 
одна з жінок запропонувала викликати 
поліцію, чоловік з погрозами направив на 
неї ножа і почав наздоганяти. Нападника 
зупинили і до приїзду поліції утримували 
працівники кафе. Проте в поліції, зі слів 
потерпілої, він пробув недовго, чоловіка 
відпустили, навіть не склавши протокол.

Собака, якого вдалося забрати у чо-
ловіка, за словами жінки, у ветлікарні. 
Тварина кілька діб жила без їжі та води.

20 червня цього ж чоловіка бачили зно-
ву ж таки на Михайлівській: розмахував 
палкою, плювався, вживав нецензурну 
лексику, чим налякав усіх прохожих.

У коментарях житомиряни жахаються 
ситуації та бездіяльності поліції.

«Компетентність правоохоронців не 
перестає вражати раз за разом. Здається, 
більшого безладу у жодній сфері не існує», 
– написала Tanya Pischik.

«И з в с е го  э т ого  н апраши в а е тс я 
безрадостный вывод: нынешние официанты 
(настоящие) гораздо грамотнее и шустрее 
тех "официантов и менагеров", которых по 
объявлению в 2016 г набирали в Националь-
ную полицию», – зазначив Богдан Хохол.

«Все, "реформа" в МВС накрилася мід-
ним тазиком, ледь розпочавшись», – Sergey 
Boyko.

«Та просто в нього більш за все довідка 
є, так звана "жовта", за нетяжкі злочини 
таких затримувати не можна. А щоб здати 
у спеціалізований заклад, треба щоб був суд 
і його експертиза на "вменяемость", ніхто 
цим займатись просто не хоче», –  зазначив 
Діма Юрійович.

«Всім байдуже, допоки це не торкнеть-
ся когось особисто, жіночка могла про-
йти повз, як робить більшість, і не мати 
клопоту. 

Щодо наших працівників правопорядку, 
то якось на Крошні споглядала картину, 
як один хуліган чіплявся до поліцейського, 
на підмогу приїхало чоловік 10, а тут моя 
хата скраю. Дуже сумно», – пише Natali 
Prohorova.

«Вот когда убьют, тогда и приходите», 
– написав Mihail Pupkin.

Розбите табло
На сторінці міського інформаційного 

центру розміщено відео, на якому двоє 
молодиків вирішили «розважитись» 
та пошкодити предметом, схожим на 
бейсбольну биту, інформаційне табло 
на вулиці Театральній. Невідомих роз-
шукують.

«14 червня близько другої ночі невідо-
мою особою пошкоджено інформаційне 
табло зупинки "Телецентр", що розта-
шоване на вулиці Театральній у місті 
Житомирі. За фактом події проводяться 
слідчі дії. Відеоматеріали передані по-
ліції. Нині тривають заходи для встанов-
лення особи зловмисника», – йдеться в 
описі до відео.

«По ним видно, що вони чи п'яні, чи 
уколоті», – зауважив Виктор Копытько.

«Ну кому воно мішає?» – запитує Ан-
жела Воеводина.

«Вот такие идут в Европу. Они там 
нужны?» – цікавиться Larisa Tkachenko.

«А чтобы вы не сомневались. В полиции 
уже землю роют и найдут. А для этого 
пацана или его родителей сумма ущерба 
будет заоблачной», – написав Viktor Geras.

«А где полиция была? Зачем она нужна 
тогда? Центр города, почему не патрули-
руют? За минуту можно было бы их от-
следить и поймать, не окраина города. Уже 
все машины разбили или поломали. Руки 
оторвать надо таким гадам», – говорить 
Александр Рибичук.

Унікальна операція у Житомирі
Вперше у Житомирі виконали складну 

операцію з трансплантації нирки. Уні-
кальну операцію провели у лікарні ім. 
Гербачевського. Це була подвійна операція 
з пересадки донорської нирки від батька 
до сина. Пацієнти почуваються добре.

«Ми отримали ліцензію на трансплан-
тацію. Є рішення Кабміну про включення 
нашої лікарні до переліку закладів, що 
мають право надавати медичну допомогу 
при трансплантації органів і тканин. І ось 
історична подія сталась. Дякую усім, хто 
підтримував, дякую лікарям! Це дійсно 
революція», – зауважив гендиректор лі-
карні Богдан Леськів.

Тепер відділення, на базі якого було 
проведено операцію, матиме подвійне 
навантаження.

«Ось це дійсно вражаюча новина! Вели-
кий респект цим лікарям, які оперували», 
– прокоментував Олег Натан.

«Хоч хтось дійсно вчився у медичному 
вузі. Спеціалісти, нехай реалізують себе 
по повній. Це чудова новина!» – написав 
Слава Пінчук.

«Новина, безперечно, хороша, але ви 
тільки уявіть, скільки тепер будуть брати 
за таку операцію "на лапу"», – зазначила 
Марина Писаренко.
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Фірма з оточення мера за 13 млн зведе 
50-метровий флагшток на майдані Соборному

Марія Кравчук, Тарас 
Боросовський 

Досі не підписавши 
угоду, підрядник вже 
розпочав ремонтні 
роботи. Кошти з місь-
кого бюджету освою-
ватиме фірма, якою на 
60% володіє матір Віри 
Рачковської-Долгих – 
очільниці піар-служби 
мера Житомира.

Встановлення в обласних цен-
трах великих щогол-флагштоків 
для державного прапора є ініціати-
вою президента з нагоди 30-річчя 
Незалежності України.

У Житомирі планується не 
лише встановлення прапора, а 
й реконструкція скверу навколо. 
50-метровий флагшток, підсвітка 
та стяг 14 метрів завдовжки – ось 
що житомирянам варто очікувати. 

Встановлення 50-метрового 
флагштока з державним прапором 
та часткова реконструкція скверу 
майдану Соборного виявились до-
сить дорогими. Загалом на ці по-
треби передбачили 16,5 мільйона 
гривень, з яких – 8,5 млн виділять 
з міського бюджету, решта – 8 млн 
– дофінансовує обласний бюджет.

Із цієї суми на прапор ви-
тратять приблизно 6,6 мільйона. 
Планується, що встановлення стягу 
розміром 14х8 м обійдеться до 4-х 
мільйонів, а його виготовлення – 2,6 
мільйона.

Початок реконструкції без 
договору?

На майдані вже тривають підго-
товчі роботи, розпочаті ще 16 трав-
ня. Часу для їхнього завершення 
обмаль – трохи більше ніж 2 місяці. 
І підряднику доведеться докласти 
багато зусиль, щоб вкластися у виді-
лені терміни. Реконструкція скверу 
передбачає розширення вхідної 
групи підходу до флагштока, заміну 
існуючого покриття, яке буде до-
ступним для маломобільних верств 
населення, також з’являться дві до-
даткові стежки та нове озеленення 
зі збереженням існуючих рослин. 
Загальна площа благоустрою скла-
дає 3 868 м2.

На разі будівельниками вже 
встановлена огорожа та повних 
ходом йде підготовка до рекон-
струкції. Про це журналістам «20 
хвилин» розповів у коментарі на-
чальник управління капітального 
будівництва (надалі – УКБ) Жито-
мирської міської ради В’ячеслав 
Глазунов.

- Зараз відбуваються підготовчі 
роботи, встановлюється огорожа, 
вагончики, туалети. Реконструкція 

розпочнеться з наступного тижня. 
Насамперед плануємо здійснити 
демонтаж гранітної глиби, де сто-
яв Ленін, та проведемо інші демон-
тажні роботи, здійснимо підводку 
комунікацій та нового освітлення, 
заллємо сваї та проведемо благо-
устрій території, – повідомив 
очільник управління.

Терміни дуже обмежені, і важ-
ливо здати готовий об’єкт до Дня 
Незалежності. Начальник управ-
ління капітального будівництва 
впевнений, що можна встигнути, 
якщо не буде факторів, уповільню-
ючих роботу.

- Термін обмежений, всього 2 
місяці, до Дня Незалежності ми 
повинні встигнути. Багато що буде 
залежати від погодних умов та меш-
канців сусідніх будинків: можливо, 
люди не захочуть, щоб роботи про-
водились вечорами, бо це шум, – за-
значив В’ячеслав Глазунов.

Однак договір з підрядником 
на момент спілкування з керівни-
ком управління не був укладений. 
Звідки у виконавця робіт така 
впевненість у перемозі у відкри-
тих торгах?

Улюблений підрядник 
міськради

Оголошення про відкриті тор-
ги з’явилися у публічній системі 
«Прозорро» 20 травня 2021 року, 
тобто через 4 дні після того, як  роз-
почали підготовчі роботи. 

Вартість тендера «Реконструк-
ція скверу на Майдані Соборному 
у м. Житомирі зі встановленням 
флагштоку Державного прапору 
України» визначили у 13 млн 850,5 
тис. грн. 

У призначених на 8 червня тор-
гах взяли участь троє учасників: 
ТОВ «УК «Комфорт-Буд», ДП «Фа-
ворит ОПТ» АТ «Фаворит» та ТОВ 
«Забудовник». Найнижчу первинну 
ціну в 13 млн 767,7 тис. грн запро-
понувало дочірнє підприємство АТ 
«Фаворит». За ним йшла пропо-
зиція «УК «Комфорт-Буд» та ТОВ 
«Забудовник».

Однак на торгах «УК «Комфорт-
Буд» знизив ціну до 13 млн 735,7 

тис. грн. Інші учасники подані ра-
ніше пропозиції не понижували. 
Відповідно перемогу у тендері здо-
був «УК «Комфорт-Буд», обійшов-
ши на 32 тис. грн подану з самого 
початку пропозицію ДП «Фаворит 
ОПТ» АТ «Фаворит».

Розглядаючи подані перемож-
цем документи, тендерний комітет 
виявив доволі велику кількість не-
відповідностей. У складі тендерної 
пропозиції «УК «Комфорт-Буд» не 
надав документального підтвер-
дження досвіду виконання усіх 
необхідних робіт. Підтвердження 
досвіду виконання робіт з улашту-
вання колодязів круглих водопро-
відних, улаштування зовнішнього 
освітлення, улаштування мереж 
зовнішнього водопостачання та 
водовідведення були відсутні.

Тендерний комітет надав мож-
ливість впродовж доби додати 
необхідні документи. За день «УК 
«Комфорт-Буд» встиг отримати 
два позитивні відгуки від депар-
таменту регіонального розвитку 
Житомирської ОДА. В одному з 
них йшлося про високу якість бу-
дівництва амбулаторії у Брусилів-
ському районі, яку підрядник ніяк 
не міг збудувати з 2018 року. І для 
завершення робіт до 6,74 млн грн 
департамент додатково без тендера 
підписав з підрядником угоду ще 
на 3 млн грн.

Ще один необхідний для пе-
ремоги відгук взагалі датований 
серпнем минулого року! Для 
підтвердження використали від-
гук за підписом в.о. начальника 
УКБ Житомирської міськради 
про високу якість робіт скверу на 
Покровській, 131. Мало того, що 
відгук майже річної давності, так і 
самі роботи з ремонту скверу у той 
час не були виконані. Поліція вва-
жає: «Наведене може свідчити про 
умисне використання службовими 
особами управління капітального 
будівництва Житомирської міської 
ради службового становища всу-
переч інтересам служби з метою 
отримання неправомірної вигоди 
для ТОВ «УК «Комфорт-Буд».

Як свідчить судовий реєстр, для 
УКБ Житомирської міськради та 
департаменту регіонального роз-
витку області стало традицією 
укладати угоди з підозрюваними 
у розкраданнях підрядниками. 
Проте тим же шляхом пішла на-
віть прокуратура Житомирської 
області… Хто ж, як не прокурори, 
в деталях знають про підозри у 
розкраданнях підрядником бю-
джетних коштів та про наявність 
у поліції підтверджень неякісно 
виконаних робіт. 

Навіть 16 жовтня 2019 року 
рапортували, що самі відкрили 
кримінальне провадження за опла-
чені і досі не збудовані медичні 
амбулаторії. Але буквально через 
місяць уклали відразу 5 угод на по-
точний ремонт приміщень з ТОВ 
«УК «Комфорт-Буд». І в цей же день 
підписали акти виконаних робіт по 
всіх угодах та перерахували фірмі 
понад 435 тис. грн. 

Не менш формально до до-
слідження поданих документів 
підійшов і тендерний комітет під 
час підписання угоди на встанов-
лення флагштока Державного 
прапору України. Оскільки ТОВ 
«УК «Комфорт Буд» знизило ціну 
пропозиції, як переможець торгів 
вони мали б подати оновлений 
кошторис витрат. Проте УКБ 
вчергове жодним чином не від-
реагувало.

- Не може бути такого, з цим у 
нас суворо, бо Антимонопольний ко-
мітет регулярно нас перевіряє щодо 
цього… – відповідає у коментарі 
керівник УКБ і за хвилину додає: 
Ми нову уточнену договірну ціну не 
оприлюднили – вона для нас.

Досить своєрідно посадовець 
пояснює й причину фактично роз-
початих робіт, не дочекавшись під-
писання з підрядником договору.

- Там був термін оскарження, 10 
днів ми тримали, але це не забороня-
ло нам проводити підготовчі робо-
ти. Зараз вже подано повідомлення 
про початок будівельних робіт, зараз 
тільки проводять демонтаж. Поки 
підготовчі – обладнано майданчик, 
огороджено – на це довіл є, – пояснює  
В’ячеслав Глазунов.

Щоб отримувати мільйонні 
підряди в Україні та прикривати 
відверті розкрадання, не обійтися 
без «політичного даху». ТОВ «УК 
«Комфорт-Буд» з’явилося на по-
чатку січня 2016 року, майже від-
разу після завершення місцевих 
виборів. Вклавши 800 грн, голова 
міського виборчого штабу партії 
«Самопоміч» Станіслав Балакішієв 
стає директором фірми та отримує 
80% частки у товаристві. Після 2018 
року, коли діяльністю товариства 
зацікавилися правоохоронні орга-
ни, його частка переходить з рук 
в руки.

На сьогодні 60% ТОВ «УК 
«Комфорт-Буд» належить Гали-
ні Рачковській, яка доводиться 
матір’ю Вірі Рачковській-Долгих. 
Остання донедавна займала посаду 
радниці мера Житомира Сергія 
Сухомлина. З травня 2021 року 
міський голова перевів її на посаду 
керівниці управління по зв’язках 
з громадськістю Житомирської 
міської ради.

Подібна наближеність поясню-
ється давнім знайомством мера Жи-
томира з чоловіком нової керівниці 
піар-служби. Ярослав Долгих до 
призначення у 2010 році на посаду 
заступника голови Житомирської 
ОДА рік працював директором 
ТОВ «Юридична фірма “Еталон”», 
змінивши на посаді Олексія Ясю-
нецького, коли той керував юридич-
ним відділом міськради. Як свідчить 
архів системи «youcontrol», у цей 
же час співвласниками юридичної 
фірми були чинний мер Житоми-
ра Сергій Сухомлин, його бізнес-
партнер Олександр Рабінович та 
Геннадій Зубко (у 2014-2019 рр. віце-
прем’єр-міністр).

Хіба за таких давніх дружніх 
стосунків можуть бути якісь за-
уваження до учасника торгів або 
ж сумніви в його перемозі? Що 
це, як не чергова ілюстрація того, 
як лише обмежене коло наближе-
них до чиновників структур може 
вигравати мільйонні тендери, пе-
ретворюючись в улюбленого під-
рядника мерії. І все це робиться 
виключно за наш з вами кошт та 
сплачені нами в бюджет податки. 

Підготовчі роботи на 
майдані Соборному

Тендер Реконструкція скверу на Майдані Соборному у м. Житомирі 
зі встановленням флагштоку Державного прапору України
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Як відпочивати безпечно під час пандемії COVID-19?
Попри карантин через 

COVID-19, майже половина 
українців планують традиційну 
літню відпустку. Причому 53% з 
тих, хто збирається відпочива-
ти, робитимуть це в Україні. 

Як відпочивати безпечно в умовах пан-
демії COVID-19 дорослим і дітям, розпо-
відає Центр громадського моніторингу та 
контролю.

Популярність VS безпека
За інформацією Державного агентства 

розвитку туризму, найпопулярніший ту-
ристичний напрям в Україні – Одещина. 
Також багато туристів їдуть до Львівської, 
Київської, Івано-Франківської, Закарпатської, 
Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, 
Черкаської та Харківської областей.

Наймасовішим морським курортом є 
Затока, а найбільш відвідуваними турис-
тичними місцями – Старе місто у Льво-
ві та Києво-Печерська лавра у столиці. 
Серед природних туристичних об’єктів 
найпопулярнішим є заповідник Аска-
нія-Нова. 

Але в умовах пандемії коронавірусу по-
пулярні місця – не найкращий вибір для 
відпустки, нагадують лікарі. Адже карантин 
влітку триватиме далі.

«Ми повинні залишити основні проти-
епідемічні обмеження, зокрема обов’язковість 
захисних масок у громадських будівлях та 
транспорті, відповідальне ставлення до до-
тримання фізичної дистанції і не забувати 
про гігієну рук», – наголосив на початку черв-
ня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Тож не варто забувати про ці основні 
правила під час відпочинку. І за можливості 
краще їхати у відпустку своїм авто, а не в 
заповненому автобусі чи потязі. 

Нові правила для дитячих таборів
Цього літа МОЗ дозволив роботу дитячих 

таборів і санаторіїв, однак із дотриманням 
протиепідемічних обмежень. Кожен табір по-
винен пройти спеціальну комісію й отримати 
дозвіл від Держпродспоживслужби. На по-
чатку червня служба обстежила 142 заклади 
оздоровлення й відпочинку – і кожен третій 
із них не відповідав санітарним  вимогам. 

Як повідомили у відомстві, переважно у 
закладах бракувало матеріально-технічної 
бази, медичного персоналу, не було умов для  

дотримання санітарно-протиепідемічного 
та дезінфекційного режимів, а також були 
проблеми із водозабезпеченням. 

Власне, протиепідемічні обмеження для 
дитячих таборів і санаторіїв затверджені у 
постанові головного санітарного лікаря від 
8 червня. Обов’язковими є антисептики і 
постійний температурний скринінг. Не 
можна використовувати багаторазові руш-
ники, м’які іграшки, запрошувати до табору 
сторонніх людей чи батьків. МОЗ радить 
максимально зменшити кількість дітей у 
загонах, більше часу проводити надворі й 
уникати контактних ігор. Для заїзду дітям 
потрібно пройти медогляд і мати медичну 
довідку 079/о. 

Фахівці радять ретельно перевірити 
умови проживання та дотримання проти-
епідемічних вимог перед тим, як обрати 
базу відпочинку чи санаторій.

Не забувайте про аптечку
Експерти рекомендують перед відпуст-

кою обов’язково завітати до сімейного лікаря. 
Він перевірить наявність обов’язкових ще-
плень та основні показники здоров’я. Адже 
відпустка – це завжди підвищений ризик 
отримати травму чи підхопити інфекцію.

Сімейний лікар підкаже, що необ-
хідно покласти в аптечку на відпочинок. 
Найперше – це засоби від алергії, зне-
болювальні та спазмолітичні препарати, 
ліки для серця (наприклад нітрогліце-
рин). Також слід взяти з собою засоби 
від розладу шлунку, ліки від кашлю та  
нежитю. 

«Перш ніж складати аптечку в дорогу, 
перевірте термін зберігання препаратів. 
Для зручності підпишіть упаковки: який 
препарат для чого використовується. А вже 
після приїзду складіть їх у прохолодне міс-
це, далі від сонячних променів», – порадив 
завідувач консультативно-інформаційного 
відділу «1583» Центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф міста 
Києва Олександр Комашко.

Також в аптечці повинні бути захисні 
засоби від сонця і комах, вата, бинт, плас-
тир, хлоргексидин тощо. Звичайно, слід 
подбати і про ліки від хронічних хвороб, 
якщо вони є.

Лікарі кажуть, що не варто відмовляти-
ся від відпустки через пандемію. Навпаки, 
це хороший спосіб зняти стрес і зміцнити 
імунітет. Однак лише за умови дотриман-
ня всіх протиепідемічних заходів. 

Громадськість закликає  
врятувати екологію річки Тетерів

Руслан Мороз

Вже неодноразово 
наше видання писало 
про проблему загибелі 
риби у водоймах облас-
ті, про жахливий стан 
екології річок, захара-
щення сміттям берего-
вої смуги.

Усі ці питання постійно по-
рушувалися і на обласному рівні. 
Виділялися інколи кошти на при-
бирання сміття, розчищення доріг 
біля водойм. Але, на жаль, все це 
тимчасові заходи. Через кілька діб 
містяни знову викидають сміття в 
лісі, прибереговій смузі, захара-
щують самі водойми.

Чистота нашого лісу, нашої 
річки залежить не від того, що 
вчергове будуть виділені кошти на 
прибирання, а від жителів міста, 
яким буде соромно викидати сміт-
тя там, де вони відпочивали. Це 
ж неважко – прибрати за собою 
та викинути сміття у призначені 
для цього місця. Але більшість, 
на жаль, цього не робить.

Громадська організація «ЗВІР 
– Захист води і риби» звертається 
до громадян нашої області із за-
кликом берегти природу. Іншої в 
нас вже не буде.

ЗВЕРНЕННЯ:
Всім відомо, що ВОДА – ЦЕ 

ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ. Без води існу-
вання людини неможливе. Проте 

всі ми маємо визнати факт того, 
що ми, люди, своєю дикунською 
грабіжницькою діяльністю вже пе-
ретворили наші джерела питної 
води – річки, озера, струмки й 
потічки – на стічні канави, а їхні 
узбережжя – на звалища сміття.

Постійні розмови про дефіцит 
питної води в майбутньому ніяк 
не вирішують тієї ситуації, що вже 
склалася з нашими водоймами. 
Потрібні рішучі невідкладні дії, але 
на разі їх немає.

Ми не будемо зараз перерахо-
вувати усі положення національного 
законодавства – Конституції, міжна-
родних договорів та законів України 
про права громадян на здорове і 
безпечне довкілля і про обов’язок 
держави і влади щодо забезпечення 
такого права громадян.

Ми закликаємо усіх небайду-
жих до проблеми екології води 
і водойм громадян, громадські 
організації і політичні партії, на-
родних депутатів усіх рівнів, при-
родоохоронні органи держави до 
об’єднання навколо цієї болючої 
та кричущої проблеми.

Ми впевнені в тому, що від-
кладати вирішення питання екології 
води смертельно небезпечно. Зво-
лікати часу не лишилось.

Ми – учасники громадської 
організації «Захист води і риби» 
– закликаємо всіх вас, хто зараз 
читає це звернення, до організо-
ваного колективного об’єднання 
навколо цієї проблеми шляхом 
спільного звернення до місцевих і 
обласних органів влади з вимогою 
якнайшвидшого, невідкладного та 

дієвого комплексного вирішення 
проблеми екології річки Тетерів – 
головної  водної артерії Житомир-
щини і нашого загальнонародного 
джерела існування і життя.

З цією метою ми вважаємо 
за необхідне змусити нашу міс-
цеву владу здійснити наступні 
кроки:

1 Максимально зменшити, а в 
перспективі припинити повніс-

тю шкідливі скидання неочищених 
стоків у річку Тетерів та її притоки 
промисловими і комунальними 
підприємствами міста; 

2 Проведення комплексного 
обстеження узбережжя річок 

щодо виявлення нелегальних са-
мовільних відводів каналізаційних 
труб приватних домоволодінь, що 
розташовані на цих узбережжях, 
з подальшим їхнім демонтажем і 
покладенням визначеної законом 
відповідальності на винних осіб;

3 Проведення комплексного 
обстеження узбережжя рі-

чок для виявлення нелегальних 
самовільних забудов приватних до-
моволодінь в межах прибережних 
захисних смуг з подальшим їхнім 
демонтажем і покладенням визна-
ченої законом відповідальності на 
винних осіб;

4 Проведення комплексної 
інспекції системи ливневої 

каналізації КП «Управління штуч-
них споруд»  Житомирської міської 
ради для виявлення нелегальних 
самовільних врізок до цієї системи 
каналізаційних труб з подальшим 
їхнім демонтажем і покладенням 
визначеної законом відповідаль-
ності на винних осіб;

5 Негайне вирішення питання 
стихійних сміттєзвалищ на 

узбережжях річок;

6 Приведення у відповідність 
до законодавства і режимів 

водокористування діяльності МГЕС 
у м. Житомирі (вул. Жуйка, 12) та 
вирішення питання постійного 
контролю її діяльності;

7 Вирішення питання щодо по-
стійного патрулювання під-

розділами Національної поліції, 
Держекоінспекції та муніципальної 
інспекції місць масового відпочинку 
громадян на узбережжях річок;

8 Вирішення питання щодо по-
стійного моніторингу стану 

та якості води у річках з метою 
вчасного реагування на можливі 
здійснення фізичними і юридични-
ми особами забруднення водойм 
неочищеними стоками;

9 Посилення боротьби з бра-
коньєрством на річках;

10 Пришвидшення завершен-
ня будівництва і запуску в 

експлуатацію широко розрекламо-
ваних міським головою і міською 
радою нових очисних споруд у м. 
Житомирі.

Ми впевнені в тому, що невідклад-
не проведення цих заходів зможе 
врятувати нашу річку для нас з 
вами і для усіх прийдешніх поко-
лінь. Ми з вами просто зобов’язані 
вжити усіх можливих заходів та дій, 
аби залишити нашим дітям річку, 
в якій можна було би викупатись 
у літню спеку і виловити собі на 
вечерю кілька рибин.

Тетерів благає про допомогу! 
Врятуємо його!
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Як організатор концертів гурту «Ненсі» та 
адміністратор літнього театру «Ракушка»  
під час концерту опинилися в поліції за стусани

Руслан Мороз

Незвичайна подія 
відбулася в середу, 16 
червня 2021 року, у жи-
томирському парку. На 
місце НП було виклика-
но поліцію та швидку 
допомогу внаслідок 
побиття організатором 
концертів гурту «Ненсі» 
адміністратора літньо-
го театру «Ракушка». І 
все це відбувалося під 
час виступу артистів на 
сцені.

Взагалі це навіть припусти-
ти неможливо було, що подібна 
річ взагалі може трапитися між 
людьми, які безпосередньо відпо-
відають за проведення концертів 
у нашому місті.

Але в інтернеті вже є низка 
повідомлень про неадекватну по-
ведінку організатора концертів з 
м. Ужгорода Петра Ониська. Якщо 
забити це ім’я у пошуковику, то 
одним з перших буде посилання 
на повідомлення на сайті «Волин-
ські новини» від 12 лютого 2014 
року «За що луцька журналістка 
"побила" організатора концерту?».

У цьому матеріалі розпо-
відається про неадекватну по-
ведінку організатора концерту 
Петра Ониська, який нецензурно 
викрикуючи та грубо шарпаючи 
представника ЗМІ Олену П’яних, 
виштовхнув її з театру, де прово-
дився концерт народної артистки 
Грузії Тамари Гвердцителі. І це 
при тому, що в Олени був квиток 
на концерт. Тоді скандал дійшов 
до точки кипіння, і Олена П’яних 
викликала поліцію. А представ-
ники приймаючої сторони звер-
нулися з проханням не допускати 
організатора концертів Петра 
Ониська до культурних закладів.

Тоді, 6 лютого, правоохоронці 
взяли свідчення у людей і офі-
ційно задокументували, що Пе-

тро Онисько застосував силу до 
громадянки Олени П’яних під 
час виконання нею професійних 
обов’язків, а також, викликавши 
міліцію на місце події, відмовився 
у присутності свідків підтвердити 
нібито агресивну поведінку Оле-
ни П’яних і зрив нею концерту 
Тамари Гвердцителі.

Як ми бачимо, дехто із зазна-
чених осіб не зробив жодного ви-
сновку з того, що відбулося.

Хто такий Петро Онисько?
Пошукова мережа Google ін-

формує, що Петро Онисько – уро-
дженець Ужгорода, представник 
концертної агенції «Флібон». Як 
стало відомо з відкритих джерел, 
у нього постійні проблеми з ко-
мунікацією з колегами. Інколи 
це заходить досить далеко. За 
словами інших організаторів, по 
Україні в нього також часто остан-
нім часом трапляються відміни 
концертів через прорахунки у 
рекламі та строки її розміщення.

Iнцидент у літньому театрі 
«Ракушка» під час концерту 
гурту «Ненсі»

Під час виступу гурту «Ненсі» 
на сцені літнього театру «Ракуш-
ка» у Житомирі відбулася неабия-
ка сутичка між Петром Ониськом 

та адміністратором «Ракушки» 
Юрієм Горбатюком. Все відбу-
валося в середу, 16 червня 2021 
року, у житомирському парку. На 
місце події викликали поліцію та 
швидку допомогу через побиття 
організатором концертів гурту 
«Ненсі» адміністратора літнього 
театру «Ракушка». 

Зі слів свідків, присутніх під 
час інциденту у літньому теа-
трі «Ракушка», Петро Онисько 
прибулим на місце події полі-
цейським нібито надав паспорт 
громадянина Молдови на ім’я 
Петре Коллі. Так чи ні, поки що 
встановити не вдалося. Але 16 
червня організатором концерту 
у Житомирі у договорі оренди 
зазначена зовсім інша людина: 
ФОП Погасій Галина Василівна. 
Також з м. Ужгорода. 

Ми поспілкувалися з по-
терпілим, він же адміністра-
тор літнього театру «Ракуш-
ка», Юрієм Горбатюком. Він 
досить відома у Житомирі 
людина, яка вже багато років 
займається концертною та 
рекламною діяльністю у на-
шому місті. 

Юрій розповідає: «Місяць 
тому у фейсбуці вискочила рекла-
ма групи "Ненсі". І люди пишуть: 
"Концерт буде чи ні?". Я відповів, 
що невідомо, тому що до останньо-
го дня не було підтвердження від 
організаторів. До того ж по Україні 
було безліч відмін концертів цього 
організатора. Тут є своя специ-
фіка: «Ракушка» – класний зал, 
але щоб продати квитки на цілий 
зал, потрібно заходити в продаж з 
рекламою мінімум за три місяці 
до концерту. Якщо зайти, як за-
йшла «Ненсі», за три тижні, то це 
крах для організаторів. За такий 
короткий термін продати квитки 
неможливо!

Як тільки знялася "червона" 
зона, концерти пішли один за 
одним. І приїжджають відомі 
артисти. Тому у населення па-
дає купівельна спроможність. 
Концертно-гастрольне життя у 
Житомирі перенасичене.

І ось через цей пост у фейсбуці 
і почався конфлікт. Вірніше, Пе-
тро Онисько просто накинувся на 
мене, почав бити ззаду по голові, 
плюватися, кричати нецензурною 
лайкою. Намагався вигнати мене з 
мого робочого місця. Я працюю ад-
міністратором "Ракушки", отже, 
я повинен відкрити всі приміщен-
ня, після концерту все перевірити 
і закрити їх. А під час самого про-
ведення концерту відповідно сте-
жити за порядком і дотриманням 
правил проведення заходу.

Після нападу, коли від удару 
по голові мені стало погано, було 
викликано "швидку" і поліцію. По-
ліцію довелося чекати довго. Поки 
мені надавали першу медичну до-
помогу, поліцейські сказали, що 
Онисько чомусь пред'явив поліції 
паспорт громадянина Молдови 
і, здається, на ім'я Петра Коллі. 
Тобто у нього зараз незрозуміле 
громадянство і ім'я.

А договір на проведення концер-
ту був взагалі укладений з іншим 
організатором. Тому ще одне пи-
тання: що саме там робив Петро 
Онисько?

Я написав заяву в поліцію, мені 
відразу дали направлення на судово-
медичну експертизу. Ось є вже всі 
висновки експертів. Після приїзду 
поліції його забрали у міськвідділ, 
де встановлювали його особу і брали 
пояснення. Там він провів години 
три.

Основна вимога, яку я хочу озву-
чити, – це щоб не тільки залучити 
до відповідальності за напад на мене 
і заподіяння тілесних травм, але і 
щоб колективи, які приїжджають 
з гастролями в нашу країну, не на-
ймали для організації своїх концер-
тів неадекватних людей».

У розпорядженні редакції 
виявилися дані з відкритих 
джерел, в яких є відомості 
про неодноразове притяган-
ня Петра Ониська до адміні-
стративної та кримінальної 
відповідальності. Кілька разів 
справа доходила до суду в зв'язку 
з постійним порушенням ним 
правил дорожнього руху з по-
шкодженням транспортних 
засобів. Є відомості про судові 
рішення в зв'язку з невиплатою 
кредитів у банках та ухиленням 
від сплати податків.

Згідно з даними з сайту 
YouControl, у ФОП Ониська 
Петра Михайловича, який за-
реєстрований у Закарпатській 
області, місто Ужгород, станом 
на початок цього року припи-
нено дію реєстрації на заняття 
підприємницькою діяльністю. 
Згідно з даними того ж сайту у 
підприємця є непогашений по-
датковий борг і анульоване свідо-
цтво ПДВ. Причина анулювання 
– ненадання декларацій протя-
гом року. Підстава анулювання 
– анульовано за самостійним рі-
шенням контролюючого органу. 
Станом на 18.03.2021 року від-
крито виконавче провадження.

Крім того, на сайті Ужгород-
ського міськрайонного суду За-
карпатської області розміщено 
повідомлення про судове засі-
дання за справою 308/3343/21, 
яке відбудеться 22.09.2021 року 
о 09:20 за позовом АТ КБ «При-
ватБанк» до відповідача Ониська 
Петра Михайловича про стяг-
нення боргу.

Ми отримали коментар сто-
совно даного інциденту у речниці 
ГУ Нацполіції в Житомирській 
області Алли Ващенко. Вона за-
значила: «Цю заяву зареєстровано, 
але повідомити персональні дані 
стосовно фігурантів неможливо. 
Для цього потрібно звертатися 
до слідчих органів».

Гурт «Ненсі» – улюблений музичний колектив міль-
йонів. Зараз триває його гастрольний тур Україною. Квитки 
коштують недешево. Так, у Житомирі було зазначено ціну від 
350 до майже 800 гривень.  

Під час концерту організатори анонсували виконання куми-
рами величезної кількості меломанів нових пісень і визнаних 
хітів: «Дим сигарет з ментолом», «Чистий аркуш», «У шикарному 
готелі», «Чорний кадилак», «Ах, туман-туман», «Як любив я 
тебе» і багато інших. У Житомирі був перший склад групи на 
чолі з Анатолієм Бондаренком.

До Ракушки 
викликали поліцію
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Візьміть у добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 21 червня

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

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

Бася шукає  
родину

«Бася, дівчинка, 6 місяців, вак-
цинована, стерилізована, шукає 
родину. Буде гарна охоронниця. 
Метис овчарки», – зазначають в 
оголошенні. 

За додатковою інформацією 
звертайтеся за телефоном 050 
3135164, Маргарита. 

Грущці  
потрібен дім

«В міру активна, ручна, з 
якостями охоронця. Виросте 
невеликою. 3 місяці, повністю 
вакцинована. Стерилізація за 
віком гарантована», – йдеться у 
дописі. 

Подробиці за телефоном 
0678700288, Анастасія. 

Мурки у добрі руки
«Красуні, мурки, сестрички 

шукають дім. Д-у-уже розумні і 
потішні діти. Були врятовані з паке-
та. Оброблені і щеплені. Ходять на 
лоток. Віддаються тільки надійним 
людям. Стерилізація за віком у по-
дарунок», – пишуть у пості.

Хочете собі цих киць – теле-
фонуйте 0684016507, Олександра. 

Лагідна красуня в 
пошуках родини!!!

«Знайомтеся: Кнопа – дівчинка 
стерильна, віком 6 місяців. Полю-
бляє розмовляти, а також вміє слу-
хати. Знає лоток. За характером 
спокійна. Чекає ваших дзвінків», 
– пишуть в оголошенні. 

Більше інформації за телефо-
ном 0969651169, Віра. 

Чорна киця шукає дім
«Місто Житомир і область. 

Шукаємо дім для кішечки. Вік – 8 
місяців. Стерильна (не буде коше-
нят). Щеплена комплексною вак-
циною. Оброблена від бліх і глистів. 
Привчена до лотка. Добра, ласкава, 
орієнтована на людину. Розглянемо 
всі варіанти», – інформують у пості. 

За додатковою інформацією 
звертайтеся за тел. 097 870 36 95. 

«Привіт з минулого»: які радянські речі 
житомиряни продають в інтернеті

• Кишеньковий 
телевізор

Цей досить цікавий га-
джет, що породжує багато 
запитань, на які знайти від-
повіді досить складно.

Складається думка, що 
в часи мобільних телефо-
нів, безлімітного інтерне-
ту та 5 G такий пристрій 
просто непотрібний... Так 
і є. Але давайте ввімкнемо 
фантазію і подумаємо про 
те, як його використовува-
ли раніше. Уявімо, що ви 
бізнесмен з 90-х, якому 
часто доводиться їздити 

електричками між міста-
ми у службових справах. 
Поїздки тривають до двох 

годин, тому вам хочеться 
трохи розслабитися, роз-
важити себе, для цього 
чудово підійде такий ки-
шеньковий ґаджет. Чому 
бізнесмен? Тому що раніше 
такий телевізор коштував 
досить дорого і далеко не 
кожен міг його собі дозво-
лити. 

Зараз все простіше. 
Ціна на сайті за цей політ 
інженерної думки – 300 
грн. Автор оголошення 
зазначив, що пристрій у 
робочому стані, показує Т2 
та можна використовувати 
як радіо.

Можна сказати, що це 
незвичайний експонат в 
музеї, яким просто при-
ємно володіти. Це не щось 
мегарідкісне, як лімітова-
на консоль або телефон. 
Застосовувати його сенсу 
особливого немає, тільки 
заради ідеї. Круто все ж 
таки тримати в руках ки-
шеньковий телевізор.

• Бритва часів СРСР
«Продам бритву часів 

СРСР. Стан задовільний. 
Повністю укомплектована», 
– так написав автор оголо-
шення Юрій про свій товар.

Те, що стан задовіль-
ний, – це добре, тільки 
чому Юрій не уточнив, чи 
бритва у робочому стані. 
Не з метою ж поставити 
бритву в сервант ви її бу-
дете купувати, ще й за ціну 
в 400 грн.

• На дроті
Для нас усіх бездрото-

вий мобільник давно став 
буденністю, більшість з 
нас звикли ставитися до 
стаціонарного телефону з 
дисковим набором, як до 
екзотики, яку зараз рідко 
зустрінеш. А ті, чиє ди-
тинство і юність пройшли 
у «домобільну епоху», пре-

красно пам'ятають переваги 
і недоліки таких апаратів.

У 90-ті на простори ко-
лишнього СРСР хлинула 
лавина кнопкових теле-
фонних апаратів з Китаю, 
які були більш простими і 
зручними, ніж їхні дискові 
побратими. Протягом деся-
тиліття останні були прак-
тично повністю витіснені 
з ужитку. А з приходом 
мобільного і CDMA-зв'язку 
стаціонарна телефонія вза-
галі стала здавати свої по-
зиції.

Цей телефон є справ-
жнім раритетом. Автор 
оголошення Олександр 
продає його за 100 грн та 

уточнює, що телефон у 
робочому стані.

• Зайчик-нічник
Заєць має вигляд май-

бутної психічної пробле-
ми дитини, в спальні якої 
він стояв. Ну погодьтесь, 
він моторошний. Завдяки 
цій підсвітці складається 
враження, ніби зайця при-
носять в жертву на вогнищі, 
а про нитку на його шиї я 
взагалі мовчу. 

Автор оголошенн я 
Юрій пише, що заєць ви-
готовлений з мармуру, в 
хорошому стані та не має 
сколів. Ціна вказана 500 
грн.

Марія Кравчук

Часто житомиряни не поспішають 
позбутися речей, якими не користуються. 
Вигідніше ж продати та отримати вигоду 
з непотрібної речі, з іншого боку – для 
когось ця річ може виявитися корисною.

Цього тижня журналісти газети «20 хвилин» пере-
глянули один із найпопулярніших українських сайтів з 
публікації безкоштовних оголошень для того, аби з’ясувати, 
які речі часів СРСР продають житомиряни.

Ми зібрали найцікавіші речі, які можна придбати у 
Житомирі.
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До скорботної дати 80-річчя нападу Німеччини на Україну –  

молитва Судного дня
Руслан Мороз

На думку дослідника Голокосту на тери-
торії України Дітера Поля, події у Житомирі 
чітко показують перехід від вибіркового 
вбивства до політики повного винищення. 
Згідно з деякими офіційними даними, у 
Житомирській області під час Другої сві-
тової війни було знищено 75 764 євреї. За 
даними історика О. Круглова, загалом у 
1941–1943 рр. на території Житомирської 
області було знищено понад 55 тис. євреїв. 
Водночас, за даними американської дослід-
ниці Венді Лауер, з літа 1941 р. по осінь 1943 
р. німці та місцеві колаборанти вбили на 
території генерального округу «Житомир» 
до 180 тис. євреїв. Але всі дослідники визна-
ють, що точну цифру назвати неможливо.

Ще на початку червня 2013 року в уро-
чищі Петрівському відбувся молебень усіх 
церков Житомира за упокоєння душ неви-
нно загиблих у цьому місці. Але почалася 
промислова забудова цього району. Від-
булося вбивство вже вбитих вдруге. Цього 
разу вбивали пам'ять про їхні страждання. 
Знищували саму згадку про власну історію. 

Ми вирішили зробити невеличку екс-
педицію цих місцях разом з істориком, кра-
єзнавцем, співробітником Житомирського 
обласного архіву Русланом Юрійовичем 
Кондратюком.

Нашу подорож ми почали біля до-
рожнього знаку сіла Іванівка. Саме тут 
розташований новий пам’ятник із шести-
кутною зіркою. І поряд ще на одному камені 
– мапа із зазначенням масових могил. Їх 

вісім. Ближче до Довжика – ще дві. А через 
дорогу, де за деревами повністю поросло 
травою величезне поле, ще близько десяти 
братських могил. І у більшості з них – мирні 
люди. Майже 110 тисяч людей поховані в 

цих могилах. Це вдвічі більше тодішнього 
Житомира і майже половина сьогодніш-
нього. Але, на думку Руслана Кондратюка, 
саме тут поховано близько 134 тисяч лю-
дей. Адже перед тим, як загарбники пішли 

звідси, вони почали спалювати трупи роз-
стріляних. Отже, ми ніколи не дізнаємося 
точну кількість загиблих, але можемо точно 
сказати: починаючи від Богунії і до Іванівки 
– це земля, кожен клаптик якої политий 
невинною кров’ю. 

У лісі, де поряд розташовані братські 
могили та пам’ятник загиблим у Жито-
мирському концтаборі Stalag 358, Руслан 
Юрійович починає розповідь:

- У Stalag 358 перебували радянські вій-
ськовополонені. Це був санітарний табір, в 
якому більшість в’язнів загинула від ран, 
хвороб, голоду. Частину було поховано на 
території колишнього полку зв’язку, а та-
кож їх ховали по всьому лісу. За даними 
дослідників, у концтаборі загинуло більше 
65 тисяч людей. 

Підходимо до величезної могили, де 
поховані цивільні люди.

- Коли ставилися такі пам’ятники, то 
не було звичаю зазначати національність. 
Ми тут бачимо, що написано «громадян 
міста Житомира». У цій могилі 2000 осіб, 
на попередній було написано, що там пере-
буває 800 людей. Переважно це все – жито-
мирські євреї, яких було розстріляно. Коли 
німці увійшли до Житомира 9 липня 1941 
року, ще не було Бабиного Яру у Києві, а 
у Житомирі вже був свій Бабин Яр. Усіх 
євреїв зігнали в гето на Замковій горі, а 
потім розстріляли саме тут. Їх сюди гнали 
колонами. Тут на кожній могилі табличка 
з кількістю вбитих. Але якщо з 1941 року 
по 1944 рік пройшло три роки, а потім ще 
частину тіл було спалено, то хто вже міг 
точно порахувати кількість люду, яку тут 
було страчено протягом цього періоду? 
Звісно, це вже неможливо. 

Чому у Житомирі так швидко розправи-
лися з євреями? Тому що у планах нацистів 
тут ще до початку війни, до плану «Барба-
роса», був розроблений інший план – зона 
«Хегевальд». Від Житомира до Бердичева і 
від Житомира до Черняхова планувалося 
створити німецьку колонію. Тут німецьким 
переселенцям надавали землю. І, звісно, 
усіх «зайвих» німці знищували. До війни у 

9 липня 1941 р. Житомир був окупований німецькою армією. У перші 
місяці німецької окупації округу услід за передовими частинами вермахту 
прибули спеціальні підрозділи СС, поліції та айнзацкоманди СС, які розпо-
чали «остаточне вирішення єврейського питання».

Незабаром після окупації почалися розстріли. Так, 14 липня було розстріляно 
близько 100 євреїв, у кінці липня – кілька сотень, 3 серпня 1941 року – близько 400.

5 вересня 1941 року окупаційна влада провела реєстрацію єврейського населення. 
Було зареєстровано 4820 осіб. 29 вересня 1941 року – в Судний день, більшість 
євреїв Житомира було розстріляно. Так, Судний день – Йом-Кіпур 1941 року став 
останнім днем у житті мешканців Житомирського гето. 19 серпня 1942 року були 
ліквідовані останні, що залишилися в живих, євреї Житомира.

Ще до того, як почалося масове знищення євреїв у Бабиному Яру у Києві, у 
Житомирі вже розстрілювали мирних мешканців на величезній території від сучасної 
Богунії до Довжика, Іванівки, урочища Петрівське. Вся ця земля перетворилася 
на кладовище.

Пам’ятник біля с. Іванівка, – 
Руслан Юрійович Кондратюк

Під час спільного молебню 
представників різних конфесій 3 

червня 2013 року

Пам’ятник біля с. Іванівка

Чоловіки-євреї, заарештовані німецькими 
солдатами. Житомир, 7 серпня 1941
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Житомирі було більше половини населення 
саме євреї. Після війни їх залишилося оди-
ниці. Тільки ті, хто зміг евакуюватися або 
був призваний до армії і потім прийшов 
з війни. 

Кількість жертв була настільки вели-
чезна, що німці не могли в одному місці 
всіх стріляти і ховати. Тому тут могили по 
всьому лісі. 

Ми пройшли по одному з маршрутів 
смерті у житомирському лісі. Підходимо до 
урочища Петрівського. У цьому місті вже 
розстрілювали не тільки євреїв, а й військо-
вополонених, підпільників. Тут лежать по 
всьому лісі люди різних національностей 
та віросповідань. І саме тут нас вже вкотре 
за день відвідує одна й та сама думка: зараз 
знову відбувається вбивство вже мертвих 
людей. Вбивство їхньої пам'яті. На стенді 
з історичною пам’яткою про це жахливе і 
скорботне місце все розмальовано графіті. 
Напевно, сучасні батьки не можуть при-
ділити увагу своїм дітям та пояснити, що 
це блюзнірство – розмальовувати могили. 

Нас переповнюють емоції, але вандалізм 
стосовно пам’ятників відбувається не впер-
ше. Майже щороку надходять звістки про 
руйнацію того чи іншого пам’ятного знаку. 
Так ми власними руками руйнуємо власну 
історію. 

У Житомирі жили різні люди. Вони 
співали, танцювали, закохувалися один 
в одного і кохалися. Потім народжували 
дітей і ростили їх. Мріяли про щасливу 
долю для своїх діточок. Але одного дня 
прийшли чужинці-загарбники і вбили всіх. 
Ні за що. Без всякої вини. Просто вбили, 
щоб розширити собі життєвий простір. То 
яким потрібно бути нелюдом, щоб знову 
вбивати невинних, знищуючи не тільки 
пам'ять про них, а й їхні могили!  

Минулого року наша редакція отримала 
від Державного архіву Житомирської об-
ласті ксерокопії документів з фонду Р-2636 
«Житомирська обласна комісія з обліку 
збитків, нанесених німецько-фашистськими 
загарбниками в період Великої Вітчизняної 
війни». Так документ, зазначений в архіві як 
«Акт Житомирської обласної комісії судово-
медичних експертів про масові розстріли і 
поховання живими радянських громадян 
біля хутору Довжик Житомирського ра-
йону», датований 1944-м роком, містить 
інформацію про те, що, за свідченнями 
жителів хутора Довжик, на 10-му кілометрі 

від Житомира по Новоград-Волинському 
шосе, у рідкісному сосновому лісі виявлено 
6 могил. Перша могила розміром 26 х 3 х 
2,5 метра. Могила викопана в піщаному 
ґрунті. Під час її розкопок на глибині 75 
сантиметрів виявлено 14 рядів людських 
трупів. Трупи повністю розкладені і на 
більшості з них зберігся одяг.

У документі зазначено: «Серед трупів 
були чоловічі, жіночі та дитячі трупи різ-
ного віку. Документів в одязі не виявлено. 
На більшості трупів спостерігаються сліди 
вогнепальних поранень. Вхідний отвір – у 
потиличній, вихідний – у лобовій частині 
голови зі значним ушкодженням кісток 
черепа. Судячи з характеру пошкоджень, 
останні могли бути заподіяні як з гвинтівок, 

так і з автоматів. На деяких трупах поверх-
невих пошкоджень не виявлено. Під час 
розтину цих трупів встановлено, що смерть 
настала від асфіксії. Це підтверджується 
наявністю на епікарді серця плям Тардьє, 
відсутністю агональних згустків і наявністю 
пігментного просочування легень від за-
стою крові».

Другий документ – довідка, також да-
тована лютим 1944 року, містить свідчення 
про те, яким чином розстрілювали людей 
біля Довжика. На урочищі Петрівське, 
що розташоване у 1000 метрів від хутору 
Довжик, німецько-фашистські окупанти 
проводили масові розстріли радянських 
людей з весни 1942 року по осінь 1943 року, 
до моменту повного відступу німецько-
фашистських військ з міста Житомира. 
Розстріли проводили майже щодня. 
Контингент розстрілюваних складався з 
чоловіків, одягнених у цивільний одяг і 
військову форму, з жінок і дітей різного 
віку. Розстріли проводилися, як правило, 
наступним чином: заарештованих німці 
виводили з автомашин по дві-три людини, 
зв'язували їм руки і так заганяли в ями, де 
їх розстрілювали пострілами з автоматів 
у потилицю і спину. Поранених добивали 
окремими пострілами з пістолетів.

Перед масовими розстрілами німці засу-
джених до розстрілу радянських громадян 
змушували роздягатися догола... Також 
було багато випадків, коли розстрілюваних 
привозили до місця розстрілу вже роздяг-
нених догола десь в іншому місці. У кінці 
серпня або на початку вересня 1943 німці 
відгородили урочище Петрівське огорожею 
з колючого дроту, переплетеною гіллям, і 
почали звозити туди дошки, рейки, цеглу 
і велику кількість дров. Незабаром після 
огородження урочища там почали спа-
лювати трупи розстріляних, і упродовж 
2-х з половиною тижнів йшов густий дим 
і вітром доносило важкий сморід горілого 
людського м'яса. 

Йом-Кіпур (івр. «День очищення»), 
День Спокути, Судний день – єврейське 
свято. Його святкують на 10-й день сьо-
мого місяця, званого Тішрі у єврейському 
календарі. Цього дня Всевишній остаточно 
вирішує долю людини на майбутній рік. 
Цього дня підписується вирок. Традиційне 
побажання: «Щоб Ваше ім'я було вписано 
в книгу життя і скріплено печаткою». На-
прикінці Йом-Кіпур зачиняються небесні 
ворота. День Йом-Кіпур – піст (не можна 
їсти і пити, митися, вдягати шкіряне взуття 
25 годин поспіль). Закінчується Йом-Кіпур 
звуком шофара (єврейський ритуальний 
музичний інструмент, зроблений з рогу 
тварини).

Ісраель Авірам – 
один з тих, хто вижив 
у катастрофі, – так опи-
сує молитву Судного 
дня під час війни:

«Німці заборонили 
громадськ і молебні і 
збори. Але євреї не при-
пинили здійснювати мо-
лебні. Вони здійснювали 
їх, таємно збираючись 
на приватних квартирах. 
Я також ходив з татом 
в якусь квартиру. Мама 
теж туди ходила. Я дуже 
добре запам'ятав мо-
литву у той Йом-Кіпур. 
Я молився цілий день. 

Цілий день! І в перервах 
між читанням молитов я 
звертався до Бога, вили-
вав душу Всевишньому. 
Я благав його врятувати 
мене, мою сім'ю і весь мій 
народ. Я благав Його по-
збавити нас страждань. 
Після вечірньої молитви, 
коли завершився пост, 
тато йшов додому не 
поспішаючи, оскільки не 
слід поспішати від свя-
щенного до повсякден-
ного. Ми йшли додому і 
раптом побачили маму, 
що йшла назустріч. Вона 
хвилювалася, чому ми так 

довго не повертаємося. 
У моїй пам'яті зберіглася 
ця картина: вона йде мені 
назустріч, простягнувши 
руки, укладає мене в обі-
йми, дивиться на мене і 
питає: 

- Ти плакав? 
Я відповідаю: 
- Так, мама, я плакав. 
І мама сказала: 
- Дитя моє, немає ні-

чого чистішого за твоїх 
сліз. У цьому році прийде 
порятунок. 

Але позбавлення того 
року так і не прийшло».

Довідка про події

Звернення до влади від 3 червня 2013 року

Хрести на місті масових 
страт на хуторі Довжик

Пам’ятник в урочищі Петрівське

Місце поховання 
мирних жителів 

Житомира на Богунії
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У Житомирській філармонії відбувся творчий вечір 
письменниці Світлани Штатської «В обіймах слова»

Руслан Мороз

У середу, 16 червня 2021 
року, у Житомирській 
обласній філармонії ім. 
Святослава Ріхтера відбув-
ся творчий вечір письмен-
ниці Світлани Штатської 
(Гресь).

Цього вечора у залі зібралися 
поціновувачі поетичних рядків 
Світлани Штатської: друзі, колеги 
по перу, всі ті, кому не байдужа 
творчість талановитої письмен-
ниці. Вітали Світлану Штатську 
добре відомі дитячі та юнацькі 
хореографічні колективи Жито-
мирщини: школа сучасного балету 
«AVANTE», танцювальна школа 
«Фієста», театрально-хореографічна 
студія «Світлячок», Студія розвитку 
талантів Ірени Марченко та інші. 

Під музику на вірші Світлани 
Штатської на сцені відбувалися 
справжні дійства: мінівистави, 
хореографічні композиції. На сце-
ні актори читали вірші поетеси, 
співали пісні на її слова.

Яскравості творчому вечору до-
дали виступи народної артистки 
України Ірини Шинкарук, ком-

позиторки, виконавиці ліричних 
пісень, барда Лариси Бойко, гурту 
«Джерела». 

Присутні поділилися вражен-
нями від захоплюючого дійства на 
сцені філармонії:

«Щиро вітаємо пані Світлану з 
творчим вечором! Бажаємо щастя, 
здоров'я! Було красиво на сцені та 
тепло в душі!

Чудовий вечір! А як може бути 
інакше у чудової, талановитої, щирої 
людини? Дякую за теплу атмосферу 
і емоції.

Аплодисменти! Дуже сподо-
балося! Донечці теж, бо було що 
почути та побачити і маленьким 

шанувальникам!
Море позитивних вражень від 

творчого вечора Світлани Гресь! 
Дякую! Творчих надбань, нових 
творчих вечорів!

Незабутня подія. Дуже вдячна. 
Готуйте наступну зустріч з жито-
мирянами. Будемо чекати з нетер-
пінням! Ваш талант незаперечний».

Поки готувалася ця стаття, ста-
ло відомо, що в суботу, 19 червня 
2021 року, Світлана Гресь отримала 
Всеукраїнську премію «Жінка XXI 
століття» у номінації «Культура». 
Від імені всіх шанувальників твор-
чості поетеси вітаємо з нагородою 
і бажаємо нових звершень!

«Автогерої тижня»: головні 
житомирські порушники ПДР 

Марія Кравчук

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

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

• Авто заважає пішоходам чи пішоходи 
автомобілю?

Наш «улюблений» Житній ринок – місце, 
де 80% водіїв хоча б раз порушували, місце, 
де авто стоять скрізь, незважаючи на зна-
ки та ПДР. І місце, де зараз активно мали б 
працювати інспектори з паркування.

Ось і на цьому фото ми бачимо, як водій 
авто припаркувався прямо на тротуарі, не 
залишивши для пішоходів двох метрів. Хтось 
може сказати: «Він там нікому не заважає 

пройти, ну порушив трохи – з ким не буває». 
Тоді для чого були придумані ПДР, ні, не 
для того, щоб їх порушувати!

 «Пешеходы вынуждены ходить по дороге, 
на тротуарах машинки стоят. В тенечке. 
Два метра там не будет», – коментує фото 
Оксана Кирейчикова.

 «2 метра есть? А почему пешеходов не 
фотографируют которые ходят по дороге, 
как по бульвару, особенно за ТЦ?» – запитує 
Дмитро Ширченко.

На це Дмитру відповідає Тетяна Іваненко: 
«Дмитро Ширченко, наверно, по той про-
стой причине, что слева и справа продавцы 
повыставляли свой товар до пол дороги 
или пооткрывали двери своих бутиков и 
повыставляли пластиковых манекенов – там 
реально нормально не пройдешь. Это раз.

Движение там одностороннее и 
припаркованные машины с обеих сторон 
(что там пишут ПДД? Зя или ниЗзя так?), и 
даже во дворы заезжают – кудой простому 
люду ходить? А вот наяривать очередной 
круг в надежде увидеть засветившийся за-
дний стоп – дело очень терпеливых. Ну и не 
каждому дано».

• Неуважний водій
Деякі водії не перестають дивувати. 

Це ж треба бути максимально неуваж-
ним, щоб зупинитися прямо біля входу 
на дитячий майданчик, як зробив водій 

сірого "рено", ніби там організовано спеці-
алізовану стоянку. Водію цього автомобіля 
хочеться нагадати про взаємоввічливість 
до інших учасників дорожнього руху. Да-
вайте зупинятися у дозволеному місці, 
а не перегороджувати своєю «тачкою» 
дорогу пішоходам.

«Купіть дітям морозиво, дайте гострий 
цвяшок і покажіть, як гарно цвяшок малює 
по машині», – прокоментував Володимир 
Кондратюк.

«Уже нудить від такої кількості бов-
дурів на дорогах. Треш. Таке враження, 
що 4 з 5 в стані наркотичного сп’яніння 
або вважають себе надзвичайно крутими. 
Можливо, пора вже щось з цим робити, а 
не просто фото виставляти?» – написав 
Ole Lukoye.

• «Воно ж нікому не заважає, нехай 
собі стоїть»

Про таких водіїв кажуть: «Якщо міг би, 
то прямо під власними дверима квартири 
припаркувався».

«Ну так скажіть йому в лице, що він 
бевзь», – написав Сергей Терещук.

«Так паркуется и зеркала целые... 
добрые люди в подьезде проживают», – на-
голосив Анатолий Темченко.

«А дом старый? Бывает, с него что 
отпадает», – пише Вадим Скориченко.

• Порушення на порушенні
Фото надзвичайно цікаве за кількістю 

порушень – їх навіть важко порахувати. Ін-
спектори з паркування, а-у-у-у-у, вам сюди.

«Я его там вчера видела на этом же месте! 
Наверное, диагноз хронический?!» – написала 
Ирина Мельник.

«А почему всех только Крузак смущает? 
Корола типа нормально стоит?» – запитав 
Дмитрий Шаглий.

«Чого кіпіш. Там же можна нормально про-
їхати. Всі повертають наліво. Якщо поліцей-
ські паркувальники були не явищем одного дня, 
то вони мають цю перешкоду оштрафувати. 
А пустослівне тявкання залиште собі!» – ви-
словився Александр Васильев.

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

Світлана Миколаївна Гресь, літературний псевдонім – 
Світлана Штатська, народилася в селі Двірець Житомирського 
району Житомирської області у багатодітній сім’ї. Закінчила 
Державну агроекологічну академію України. У 2020 році здобула 
ступень магістра публічного управління та адміністрування у 
Національній академії державного управління при Президентові 
України. У власному доробку має 10 поетичних книг, з яких 
8 – віршовані твори для дітей.

З червня 2017 року очолює Житомирську обласну організацію 
Національної спілки письменників України.

Володарка державної відзнаки «Орден княгині Ольги III 
ступеня», лауреат премії Кабінету Міністрів України «За особливі 
досягнення молоді у розбудові України» у номінації «За творчі 
досягнення», лауреат літературно-мистецької премії імені Лесі 
Українки Українського фонду культури, лауреат Всеукраїнського 
літературного конкурсу імені Валентина Грабовського, літературної 
премії «Дідусева казка», літературної премії Василя Земляка, а 
також переможець інших літературних конкурсів та фестивалів. 
У 2013 році удостоєна звання лауреата конкурсу «Гордість міста 
Житомира» у номінації «Митець року». Її книга віршів для дітей 
«Ква-сонет» визнана кращою книгою 2013 року у номінації «Світ 
дитинства», у 2014 році – «Запитайлик».

Світлана Штатська сім років поспіль очолювала обласну 
літературно-мистецьку студію імені Михайла Клименка.

Вірші Світлани Штатської покладені на музику композиторів 
І. Островерхого, Л. Бойко, І. Навоєвої, Л. Концевич, О. Коляди, 
С. Смірнової та інших, записані на компакт-дисках і опубліко-
вані у збірках пісень «Щасливе свято дітвори», «Жайворонок», 
«Музичні барви», «Заглядає зіронька в криницю», «Пісні про 
Житомир», «Пломінь буття». У 2017 році вийшов тематичний 
календар «Житомир – територія душі», до якого увійшли ліричні 
мініатюри про Житомир Світлани Штатської.
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Житлові субсидії по-новому: 
відповіді на поширені запитання 

З 1 травня 2021 року надан-
ня житлових субсидій в Укра-
їні відбувається по-новому. У 
Мінсоцполітики продовжують 
публікувати відповіді на най-
частіші питання, пов̀ язані з 
призначенням субсидій. 

− Якщо у мене у власності є кварти-
ра, а тітка залишила у спадщину 1/4 
частину будинку у місті (не в селі), то 
чи зможу я оформити субсидію?

– Отримання частки нерухомого майна 
вами у спадщину не вплине на рішення 
структурного підрозділу з питань соціаль-
ного захисту населення щодо призначення 
(відмову у призначенні) житлової субсидії 
вашому домогосподарству. Адже при при-
значенні субсидій не враховуються житлові 
приміщення, які перебувають у спільній 
частковій або сумісній власності (або роз-
ташовані у сільській місцевості) і отримані 
як спадщина.

− У житловому приміщенні зареє-
стровано три людини: подружжя пен-
сіонерів та їхній безробітній син, який 
з ними не мешкає. У цьому разі субсидія 
нараховується на фактичну кількість 
зареєстрованих?

− Рішення про призначення житлової 
субсидії без урахування окремих осіб з чис-
ла зареєстрованих приймаються на підставі 
актів обстеження матеріально-побутових 
умов домогосподарства та/або офіційних 
документів, які підтверджують, що особи за 
адресою домогосподарства не проживають.

− Яким документом регулюється 
призначення житлової субсидії у разі, 
коли людина зареєстрована у помеш-
канні батьків-пенсіонерів, а працює 
за кордоном та офіційно сплачує там 
податки?

− Це питання регулюється пунктами 14, 
24, 25, 26, 46 Положення про порядок при-
значення житлових субсидій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
21.10.1995 № 848 (зі змінами).

− Зверталися в управління соціаль-
ного захисту населення. Там сказали, 
що документи на отримання субсидії 
необхідно подавати всім.

− Відповідно до рішення уряду від 
19 травня (постанова Кабінету Міністрів 
України від 19.05.2021 № 505) цього року 
встановлено, що розгляд питань щодо при-
значення житлової субсидії на наступний 
період домогосподарствам, які отримували 
житлову субсидію в опалювальному сезоні 
2020-2021 років, проводиться без звернень 
громадян, крім домогосподарств, яким 
житлова субсидія:

• надавалася у грошовій безготівковій 
формі;

• була призначена за фактичним місцем 
проживання особам, які орендують житлові 
приміщення на підставі договору найму; ін-
дивідуальним забудовникам, будинки яких 
не прийняті в експлуатацію; внутрішньо 
переміщеним особам;

• була призначена без урахування 
окремих осіб з числа зареєстрованих у 
житловому приміщенні (будинку), які не 
проживають за місцем реєстрації.

− Якщо людина планує вперше подати 
документи на субсидію у жовтні 2021 
року, то за який період будуть враховані 
доходи для розрахунку і на який період 
вона буде призначена?

− Якщо житлова субсидія призначається 
з початку опалювального сезону, то для 
розрахунку її розміру береться середньомі-
сячний сукупний дохід осіб за I і II квартали 
поточного календарного року, а якщо з нео-
палювального сезону (травень), то за III і IV 
квартали попереднього календарного року.

Житлова субсидія на придбання скра-
пленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива призначається, виходячи 
з розміру доходу за попередній календар-
ний рік.

− Чи доставлятиме Укрпошта в на-
ступному опалювальному періоді суб-
сидію додому?

− Так. До 1 січня 2023 р. функції орга-
нізації, що здійснює виплату і доставку 
пенсій та грошової допомоги за місцем 
фактичного проживання одержувачів у 
межах України, здійснює національний 
оператор поштового зв’язку, функції якого 
виконує акціонерне товариство “Укрпошта” 
(постанова Кабінету Міністрів України від 
29.03.2021 № 277 (зі змінами).

− Яка площа будинку буде братися 
до уваги у разі нарахування субсидій у 
сільській місцевості: загальна чи загаль-
на житлова (опалювальна)? 

− У разі призначення житлової субсидії 
аналізується загальна площа житлового 
приміщення, незалежно від виду населеного 
пункту.

− Розрахунок житлових субсидій від-
бувається на соціальні норми житла та 
соціальні нормативи користування жит-
лово-комунальними послугами.

− Управління соціального захисту 
населення відмовляється приймати за-

яву на оформлення субсидії поштою, 
аргументуючи тим, що її слід подавати 
лише через уповноважену особу тери-
торіальної громади. Чи є на це законні 
підстави?

− Ні, це незаконно. З 1 січня 2021 р. заяви 
з необхідними документами приймаються 
від громадян структурними підрозділами 
з питань соціального захисту населення 
районних держадміністрацій лише у разі 
надіслання їх поштою або в електронній 
формі (через офіційний веб-сайт Мінсоц-
політики), однак протягом травня – вересня 
2021 р. можна звернутися і особисто.

Заяви з необхідними документами 
також приймаються уповноваженими 
посадовими особами виконавчого органу 
сільської, селищної, міської ради відповід-
ної територіальної громади та посадовими 
особами центру надання адміністративних 
послуг, які передають їх протягом трьох 
робочих днів з дати їхнього надходження 
відповідному структурному підрозділу з 
питань соціального захисту населення.

Будь-який з цих способів рівнозначний.

− Ледве випросила в управлінні соці-
ального захисту бланк заяви на оформ-
лення субсидії, а бланк декларації дове-
лося купити у фотоательє за 8 гривень. 
Виявляється, на місцях цих паперів ще 
немає?

− Міністерство соціальної політики 
України вже довело до відома  структурних 
підрозділів з питань соціального захисту і 
територіальних громад нові форми бланків 
відповідних документів. Ці бланки також 
можна роздрукувати з сайту Міністер-
ства соціальної політики або офіційного 
веб-сайту Верховної Ради України (вони є 
додатком до Положення про порядок при-
значення житлових субсидій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
21.10.1995 № 848 (зі змінами).

− В управлінні соціального захисту 
населення до заяви та декларації про-
сять додати ще й довідку про склад сім’ї 
та довідку з газової дільниці, що підтвер-
джує відсутність заборгованості. Мов-
ляв, саме таким має бути повний пакет 

документів на оформлення субсидії. Але 
водночас в УСЗН відмовляються робити 
такі запити самостійно. Що робити?

− Громадяни подають лише заяву та 
декларацію. А всі інші додаткові відомості 
про претендента на призначення житлової 
субсидії структурні підрозділи з  питань 
соціального захисту населення можуть 
отримати, подавши у п’ятиденний термін 
з моменту отримання заяви та деклара-
ції запит до тих чи інших структур. Це 
передбачено п.п. 43 і 50, 501 Положення 
про порядок призначення житлових суб-
сидій, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі 
змінами)

Водночас, в окремих випадках, громадя-
ни мають подати й інші документи, які не 
передбачені цим пунктом, але відповідно 
до цього положення необхідні для розгляду 
питання по суті (у разі потреби).

− Коли можна записатися в чергу на 
подачу документів для оформлення 
субсидії?

Відповідно до рішення уряду від 19 
травня (постанова Кабінету Міністрів 
України від 19.05.2021 № 505) цього року 
встановлено, що розгляд питань щодо при-
значення житлової субсидії на наступний 
період домогосподарствам, які отримували 
житлову субсидію в опалювальному сезоні 
2020-2021 років, проводиться без звернень 
громадян, крім домогосподарств, яким 
житлова субсидія:

• надавалася у грошовій безготівковій 
формі;

• була призначена за фактичним місцем 
проживання особам, які орендують житлові 
приміщення на підставі договору найму; ін-
дивідуальним забудовникам, будинки яких 
не прийняті в експлуатацію; внутрішньо 
переміщеним особам;

• була призначена без урахування 
окремих осіб з числа зареєстрованих у 
житловому приміщенні (будинку), які не 
проживають за місцем реєстрації.

Питання черговості відвідування ЦНА-
Пів, структурних підрозділів з питань со-
ціального захисту населення, виконкомів 
вирішується на місцях.

У разі подання заяви з необхідними до-
кументами у будь-який місяць з травня по 
вереснь 2021 року, призначення житлової 
субсидії відбувається з травня 2021 року.

− Чи може будь-хто інший через свій 
банкID оформити заяву і декларацію 
за людину, яка не користується цим 
сервісом?

−  Форми заяви про призначення та на-
дання житлової субсидії і декларації про 
доходи і витрати осіб, які звернулися за 
призначенням житлової субсидії, перед-
бачають підписання заявником зазначених 
документів (незалежно від того, подаються 
вони в паперовому чи електронному вигля-
ді), оскільки тим самим заявник засвідчує 
власне розуміння відповідальності за не-
достовірно надані дані, а також низки об-
ставин, які можуть вплинути на отримання 
житлової субсидії.

Джерело: Міністерство  
соціальної політики України
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• Баристу запрошуємо на роботу у про-
дуктовий магазин. Заробiтна плата 250 
грн/змiна + 5% вiд прибутку. 0671002076

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

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

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

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

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

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

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

• Робота в Польщi вiд прямого робо-
тодавця! Вакансiї та працевлаштуван-
ня безкоштовне. Зарплата 700-1400 
для рiзноробочих. Постiйнi набори 
зварювальникiв, швачок, слюсарiв! www.
smartwork.in.ua, Лiц. МСПУ №197 вiд 
29.02.16 р. 0675719754

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

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

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

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

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

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

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

3. АВТО 
3.3. Автомобiлi. Куплю 

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

3.5. С\Г технiка, та запчастини. 
Продам 

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

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

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

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

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

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

• МАСТЕРА И ПОМОЩНИКИ (ШТУКАТУРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ)  ДЛЯ  ВНУТРЕННИХ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. РАБОТА В Г . 
КОРОСТЫШЕВ. КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА 
ДО РАБОТЫ И ОБРАТНО ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
С Г. ЖИТОМИР И ОБЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО. 0685091332,0959169474

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

• На роботу до Чехiї потрiбнi чоловiки, 
жiнки i сiмейнi пари. Вiдкриваємо вiзи 
на 3 мiс., робочi карти на 2 роки. На-
даємо повний супровiд. Великий вибiр 
вакансiй. ЗП 30000-35000 грн./мiс. 
Л.МСПУ№8-03.01.2019. Консультацiї за 
0977056105,0991989580

• НАЧАЛЬНИКА ВIДДIЛУ ТЕХНIЧНОГО КОНТР-
ОЛЮ ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ НА ВИРОБ-
НИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З ВИГОТОВЛЕННЯ 
ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО ЖИТЛО. ГНУЧ-
КИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.) ОФIЦ.ПРАЦЕВ-
ННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ. Р-Н, КИЇВС.ОБЛ. 
0967147036;0673535931

• 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 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 МОРО-
ЗИВА. ТЕРМIНОВО! З/П 18 000 ГРН. 
IНОГОРОДНIМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО 
ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМIСТI КИЄВА. 
0678550161,0956789109

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



21 Середа, 23 червня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Бізнес

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних 
торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Житл. буд., з/п 230,4 кв.м та зем. діл., з/п 0,1000 га, КН: 1820600000:01:001:0223, 
за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, вул. Європейська, 7. 
Дата торгів: 16.07.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №483264;

2. ½ ч., 2-кім. квартири, з/п 38 кв.м, житл. пл. 23.6 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., м. Бердичів, пров. Ветеринарний, 11, кв. 23. Дата торгів: 22.07.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №483979.

Вебдизайн – це просто!
Професія вебдизайнера від-

носно нова на ринку праці, але 
доволі популярна.

Початок даного напряму розпочався у 
90-х. На той час всі вебресурси містили в 
собі тільки текст, без красивих та яскравих 
картинок, різних за розмірами шрифтів, 
спливаючих слайдерів та інших «спеце-
фектів». Але все змінилось після 1996 року, 
поступово з'являлися на ІТ-ринку нові 
технології, які дали поштовх та розвиток 
професії вебдизайнера. 

Незважаючи на те, що професія веб-
дизайнера набирає все більше обертів, 
навколо неї не один десяток стереотипів.

Вебдизайн – це просто. Більшість 
вважає, що ця професія не потребує 
особливих зусиль, малюєш картинки у 
Photoshop, та й на цьому все. Насправді 
все глибше, ніж здається на перший по-
гляд. Спочатку необхідно ознайомитись з 
вимогами замовника, визначити, скільки 
потрібно часу на реалізацію, оцінити ці-
льову аудиторію та ще декілька важливих 
моментів. Також незайвим буде вміти пра-
цювати з різними ілюстраторами, а не 
тільки у Photoshop, мати розуміння та 
навички у верстці. Як бачимо, насправді 
професія цікава та мультизадачна.

Щоб стати вебдизайнером, по-
трібно мати навики художника. Ви-
никає тільки одне запитання: навіщо 
вміти добре малювати, якщо працювати 

потрібно не на папері з мольбертом, 
а у фотошопі чи інших сучасних ілю-
страторах. Головна місія вебдизайнера 
– вміти працювати з ефектами, шарами, 
шрифтами та іншими «спецефектами», 
а не відточувати свої художні таланти з 
пензликом в руках.

Вебдизайнери не беруть участі у ви-
рішенні бізнес-задач проєкту. Під час 
старту будь-якого проєкту важлива думка 
кожного учасника команди, і вебдизай-
нер не є виключенням. Він визначає, де 
і які елементи будуть розташовані, як 
вони будуть оформлені, яким чином на 

екрані комп'ютера (ноутбуку, телефону) 
буде відображатися взаємодія користу-
вача з елементами сайту. Наприклад, як 
зміниться кнопка у формі при наведенні 
курсору та інше.

За словами викладача Вінницької ІТ-
Академії Володимира Чубатюка, професія 
вебдизайнера має багато переваг: цікава 
творча робота, можливість обирати місце 
роботи віддалено чи у мальовничому офісі 
з будь-якого куточка світу, можливість 
обирати проєкти, можливість кар'єрного 
зростання, достойна заробітна плата.

Де навчатись, щоб опанувати про-
фесію вебдизайнера?

Ми радимо обрати спеціалізацію 
«ВЕБдизайнер. Проєктувальник інтер-
фейсів (UI/UX)» від навчального закладу 
з гарантованим працевлаштуванням – Ві-
нницької ІТ-Академії.

За 12 місяців інтенсивного курсу, ви 
опануєте основні напрями роботи вебди-
зайнера і пройдете шлях від ідеї проєкту 
до його реалізації з допомогою досвідче-
них викладачів-практиків. Протягом на-
вчального періоду оволодієте необхідними 
«хард скілами» та навчитесь працювати з 
основними інструментами вебдизайнера.

Не вагайся і долучайся до мотивованої 
команди айтішників, які створюють якісні 
ІТ-продукти! 

Реєструйся: на офлайн навчання: 
https://ita.in.ua, 
телефонуй: 067-431-19-21.
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• Щебiнь, пiсок, бут, земля, перегнiй, 
дрова з доставкою а/м Камаз, ЗIЛ. 
0679383303Олександр

4.2. Будiвельнi, ремонтнi 
роботи. Послуги 

• Бригада виконує всi види покрiвельних 
та монтажних робiт з виїздом по 
Житомирськiй областi. Гарантiя та якiсть 
гарантуємо. 0985184284

• Виконуємо всi види будiвельних робiт: 
кладка, монтаж, демонтаж стiн. Перепла-
нування та вирiзання дверних отворiв в 
монолiтних стiнах. 0985184284

• ВИКОНУЮ РЕМОНТНI РОБОТИ. ШТУКАТУР-
КА СТIН, ШПАКЛЮВАННЯ. НАСТИЛ ПIДЛОГИ: 
ДОШКА, СТЯЖКА, ЛАМIНАТ, ЛIНОЛЕУМ. ЕЛЕК-
ТРИКА. ГIПСОКАРТОННI РОБОТИ. ОТКОСИ. 
0970291776

4.21. Вiкна, Дверi, Балкони. 
Продам 

ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРI, ВIКНА (ПIД СКЛО-
ПАКЕТИ), БАЛКОННI РАМИ, ЛIЖКА, СТОЛИ, 
СТIЛЬЦI ТА IН. З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИ-
НИ. ВУЛИКИ, РАМКИ ДЛЯ ПАСIКИ РIЗНИХ 
МОДИФIКАЦIЙ 0975249344, 0994665014

4.22. Столярнi вироби, 
пиломатерiали. Продам 

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

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.13. Ремонт технiки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

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, ро-
боту робимо якiсно та професiйно. 
0678794357

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

• Ремонт, чистка бойлерiв, замiна тенiв, 
анодiв. 0985184284

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВIДХОДИ ПЛIВКИ ПОЛIЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.20. Стiл знахiдок.  
Загубив 

ВТРАЧЕНЕ СВIДОЦТВО ПРО ПРА-
ВО ВЛАСНОСТI НА ЖИТЛО № 53124 
ВIД 22 ЛИСТОПАДА 2006 РОКУ ВИ-
Д А Н Е  Н А  I М ` Я  КО З АЧ Е В С Ь К И Й 
ВIКТОР СТАНIСЛАВОВИЧ, ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИ-
ТОК,  ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ 
Т О Р Г О В О - Е КО Н О М I Ч Н И М  КО Л Е -
ДЖЕМ У 2018 Р НА IМ`Я ШМАЙДЮК 
БОГДАНА ОЛЕКСАНДРIВНА, 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 23 червня - 29 червня

ОВЕН
До середини тижня 

приділіть свій час роботі. 
У четвер уникайте кон-

фліктних ситуацій. У неділю зорі 
радять відпочити. 

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень вдалий для 

вирішення робочих пи-
тань, особливо середа і четвер. А от 
у другій половині тижня можливі 
сварки. 

БЛИЗНЮКИ 
Зорі радять підго-

туватися до непростого 
тижня, особливо у спіл-

куванні з рідними. У неділю мож-
на подорожувати. 

РАК
Чекайте на успіх в 

амурних справах – перед 
вашою красою і чарівніс-

тю важко встояти. Не піддавайтеся 
емоціям. 

ЛЕВ
Не дивіться на лю-

дей зверхньо – може-
те когось образити. Можливе 
нове приємне знайомство або 
ж сюрприз. 

ДІВА
Усе важливе плануйте 

на початок тижня. З чет-
верга до суботи можна планувати 
побачення – будуть результатив-
ними. 

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня 

зможете добре заробити. 
У другій половині тиж-

ня можливий конфлікт з коханою 
людиною. 

СКОРПІОН
Останній тиждень 

червня вдалий для Скор-
піонів: чекає вирішення багатьох 
важливих питань і успіх в особис-
тих справах. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви впораєтеся з 

комплексами, що від-
криє шлях для розв’язання про-
блем. У кінці тижня чекайте на 
фінансові надходження. 

КОЗЕРІГ
Не відмовляйтеся від 

дружньої допомоги. У 
середині тижня чекайте на при-
ємні новини. Знайдіть час для 
шопінгу.

ВОДОЛІЙ
Невдалий час для 

починання чогось ново-
го – це може викликати 

нерозуміння і осуд. У середу від-
починьте з друзями. 

РИБИ
У першій половині 

тижня краще зайнятися 
кар’єрою і фінансовими питання-
ми. Вихідні проведіть у сімейному 
колі.

Чому велосипедки 
знову на піку 
популярності

Хтось може заперечити, 
що велосипедні шорти 
треба вдягати тільки в разі, 
якщо ви справді збираєте-
ся кататися на велосипеді 
або принаймні на заняття 
з фітнесу. Але в наші дні 
багато хто не погодиться з 
цим твердженням. Розпо-
відаємо чому з посилан-
ням на VOGUE.UА.

Діана, принцеса Уельська, 
популяризувала велошорти ще 
у 90-х, поєднуючи пастельні 
тони з толстовками з графічним 
принтом, кросівками і високими 
шкарпетками. Леді Ді вдягала свої 
велосипедки в спортзал, проте й 
у міських реаліях вони мали не 
менш стильний вигляд.

На подіумі Аззедін Алая і 
Карл Лагерфельд представили 
модній публіці must have позиції 
спортивного стилю. Останній роз-
робив пару, яку носила неповторна 
Лінда Євангеліста на показі Chanel 
весна-літо 1991 року. Велосипедні 
шорти Chanel були із завищеною 
талією, обрізані трохи вище від ко-

ліна й поєднувалися із сорочкою 
з вузлом. Образ був стилізований 
неймовірним ансамблем біжутерії 
і багатошарових поясів з кільцями.

Перенесімося у 2021 рік, коли 
шанувальниці велосипедок розді-
лилися на два фешн-табори: тих, 
хто вважає їх своїм головним одя-
гом для тренувань, і тих, хто охоче 
вдягає велосипедну пару обтислих 
шортів, щоб піти на обід. Лея Сфез 
носить свої шорти з невагомими 
білими сорочками, сабо Chanel 
і мініатюрною сумкою Hermès 
Kelly. Камілла Шар’єр, наприклад, 
додає бретонську смужку, мюлі і 
сонцезахисні окуляри Wayfarer.

Видатна модель Saint Laurent, 
вперше продемонстрована на вес-
няно-літньому показі 2021 року, 
прикрашена золотою пластиною в 
стилі артдеко, яку вперше створив 
Адольф Кассандр у 1961 році. Кре-
ативний директор Louis Vuitton 
Ніколя Жеск’єр також додав іс-
торичний відтінок спортивній 
базовій моделі, прикрасивши пояс 
і кишеню на змійці покриттям з 
монограмою бренду.

Ottolinger, Coperni, Charlotte 
Knowles, The Elder Statesman і 
Staud – лише деякі з брендів, які 
також представили велосипедні 
шорти в колекціях весна-літо 2021, 
разом з екологічним французь-
ким лейблом Marcia, який показав 
яскраві квітчасті, картаті й класич-
ні чорні моделі. На показах сезону 
осінь-зима 2021/2022 велосипедні 
шорти знову з’явилися у Missoni, 
Marine Serre, David Koma і Osman.

Поєднуйте велосипедки з 
легкими об’ємними сорочками, 
ідеальними для теплих літніх 
вечорів. Найсміливіші модниці 
можуть стилізувати велосипедки 
з туфлями на підборах. Щоб ство-
рити більш повсякденний денний 
образ, додайте футболку оверсайз 
і кросівки в стилі ретро.

Цікаві факти про годинники
• Однією з найбільш рідкісних 

у світі професій є майстер з об-
слуговування древніх баштових 
годинників. Справжніх умільців у 
цій сфері на весь світ налічується 
лише кілька десятків.

• Хвилина ділиться на 60 се-
кунд, а ось секунда – на цілу тисячу 
мілісекунд.

• Найпершими годинни-
ками були, судячи з усього, 
сонячні. Найбільш стародавнім 
зразкам, знайденим археологами 
в Єгипті, понад 3 500 років.

• Найточнішими у світі годин-
никами є атомні. Їхня теоретична 
похибка не перевищує 1 секунди 
за 6 мільйонів років.

• Зоряна доба становить 23 
години 56 хвилин і 4,091 с. Тому 
у нас і є високосний рік, щоб ком-
пенсувати цю різницю.

• Напрямок руху годинни-
кової стрілки було обрано саме 
таким, тому що саме так, зліва на-
право, рухається тінь сонячного 
годинника.

• До Першої світової війни 
наручний годинник вважався в 
основному жіночим аксесуаром.

• У жодному казино Лас-Вегаса 
немає годинників, і співробітни-

кам також заборонено носити 
наручні моделі. Це зроблено для 
того, щоб клієнти не думали про 
те, скільки часу вони вже провели 
за грою.

• Північний і Південний по-
люси, на яких сходяться всі ме-
ридіани, не належать до жодного 
часового поясу.

• У Стародавньому Китаї ще 
близько 3000 років тому вина-
йшли «вогневий» годинник. Він 
являв собою особливу паличку, 
просочену ароматичними речо-
винами, на зразок свічки. Вона 
горіла з певною швидкістю, і по 
тому, скільки поділок на ній ще 
залишилося, можна було визна-
чити, скільки минуло часу.

• Пісок у пісковому годиннику 
в холодну погоду тече швидше, 
ніж у жарку.
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ФОРСАЖ 9:  
НЕСТРИМНА САГА
Жанр: бойовик, кримінал,  

пригоди
Культова франшиза повертаєть-

ся! Вони завжди готові мчати без 
гальм, тисячі кілометрів за секунду. 
Часи змінюються. Домінік Торетто 
залягає на дно – живе спокійним 
життям з родиною. Та доля має на 
нього інші плани.

СПIРIТ:  
ДИКИЙ МУСТАНГ
Жанр: анімація, пригоди, сімейний

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

ЛУКА
Жанр: анімація, пригоди, сімейний, 

Це історія про дорослішання 
хлопчика, наповнене морозивом, 
пастою та нескінченними поїздка-
ми на скутері. Головний герой Лука 
ділить свої пригоди зі своїм новим 
найкращим другом, але розвагам 
та веселощам загрожує схований 
глибоко-глибоко секрет: морські 
страховиська з іншого світу, які 
живуть просто під поверхнею води.

ПОГАНЦI
Жанр: бойовик

Навіть федеральна в'язниця 
суворого режиму не може утри-
мати Річарда Пейса, блискучого 
міжнародного злодія. Але його 
зухвала втеча та переслідування 
закінчуються тим, що його забирає 
група сучасних Робін Гудів. Квалі-
фікована група переконує Пейса 
приєднатися до них, щоб здійснити 
крадіжку століття: викрасти міль-
йони золотих злитків.


