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Сміттєвий скандал у Житомирі:  
чому відходи у місті збирають  
по ночах?

Група осіб здійснила  
напад на директора газети  
«20 хвилин Житомир»

Дорогі земляки! 
Вітаю вас із Днем Державного Прапора та 30-річчям  

Незалежності України! 
Багатовікова історія нашого народу, наші цінності, здобутки, успіхи 

та традиції – це те, що надихає усіх нас творити заради України, 
берегти її та щоденно боротися за неї. 

Сьогодні у нашої країни лише один шлях – це шлях до успіху 
та процвітання! За часів Незалежності виросло не одне покоління 
патріотів, які дбають про нашу державу та її успішне майбутнє. 
Адже століттями наші предки боролися за нашу Незалежність, 
сьогодні за нашу державу б’ються незламні сини та дочки України. 
Дякую кожному, хто відстоює і захищає інтереси нашої держави 
та усіх українців!  

Бажаю усім добробуту, наснаги, здоров’я, успіху! Сил кожному 
з нас щоденно змінювати нашу державу на краще! 

Україна буде сильною і квітучою! Зі святом! Слава Україні! 
ОЛЕГ ДЗЮБЕНКО, голова Житомирської обласної організації політичної партії  
«УДАР Віталія Кличка», перший заступник голови Житомирської обласної ради

с. 10-11



2 Середа, 18 серпня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Новини

• У Європі встановлено 
новий температурний 
рекорд – майже 49 гра-
дусів вище нуля.

• У Києві у разі запрова-
дження нового локдау-
ну пропускна система у 
громадському транспор-
ті відрізнятиметься від 
тих, що працювали ра-
ніше, – пропускатимуть 
власників транспортних 
карток.

• 70% українців не вірять 
в імперську тезу Путіна 
про «один народ».

• Українці активно вико-
ристовують накопичені 
заощадження на потреби 
поточного споживання, 
наслідком чого стало 
скорочення в першому 
кварталі поточного року 
власних заощаджень на-
селення на 60 млрд грн.

• Кабінет Міністрів продо-
вжив дію адаптивного 
карантину до 1 жовтня.

• Глава поліції Києва Ан-
дрій Крищенко пішов у 
відставку.

• У Греції понад 20 сіл 
евакуйовані через бурх-
ливі пожежі у Гортінії, у 

районах порушено елек-
тропостачання та водо-
постачання.

• Держсекретар США 
Ентоні Блінкен призна-
чив спецпосланця США 
Амоса Хохштейна щодо 
«Північного потоку-2».

• Зірковий аргентинський 
нападник Ліонель Мес-
сі, який кілька днів тому 
покинув «Барселону», 
п ідписав контракт з 
французьким «Парі Сен-
Жермен».

• Ближчим часом вартість 
біткоїна зростатиме, а 
його вартість на макси-
мумі може досягти $100 
тис.

• В Україну доставили ори-
гінал Конституції Пилипа 
Орлика: побачити її змо-
жуть усі охочі.

• Україна стурбована діями 
Російської Федерації, які 
спрямовані на підготовку 
Криму до розгортання 
там ядерної зброї.

• За результатами опиту-
вання, українці найбільше 
довіряють армії, волонте-
рам та церкві, недовіра 
найчастіше висловлюєть-
ся російським ЗМІ.

• В ООН попередили люд-
ство про катастрофічні 
наслідки глобального 
потепління.

Коротко про головнеНа Житомирщині  
за тиждень виявлено 
170 нових випадків 
COVID-19

З 11 по 17 серпня в Україні було зафіксовано 6 
292 нових випадки COVID-19. Зокрема на Жито-
мирщині – 170.

Зауважимо, що показник захворюваності по Україні та на 
Житомирщині потроху збільшується.

11 серпня показник захворівших на COVID-19 на Житомирщи-
ні становив 18 осіб. 12 серпня цифра була більшою – 41 людина, 
наступного дня було виявлено 25 захворівших на COVID-19. 14 
серпня кількість захворівших була аналогічною – 25 випадків, 
15 серпня хворих було 32 особи. 16 серпня виявили 17 випадків, 
17 серпня – 12 осіб.

Нині на Житомирщині зареєстровано 1 816 летальних випадків 
від COVID-19, за період з 11 по 17 серпня – 5 нових випадків.

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

Аби уникнути захворювання на коронавірусну ін-
фекцію, 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 дотримуй-

теся соціальної дистанції.

Де можна вакцинуватися від COVID-19 
у Житомирі: перелік місць

У місті – 7 місць, де 
щеплюють від коронаві-
русної хвороби. 

Вакцинуватися можна у шес-
ти пунктах щеплення, а також у 
Центрі масової вакцинації. Про 
це повідомляє пресслужба НСЖУ. 

Перелік пунктів щеплення:
• Відділення № 1, вулиця Чер-

няховського, 4. Тел.: 0412552255.
• Медичний центр Актив-

Мед», вулиця Перемоги, 73. 
Тел.: 0412555100.

• Амбулаторія загальної 
практики – сімейної меди-
цини № 8, вулиця Героїв Де-
сантників, 23. Тел.: 0800335251.

• Амбулаторія загальної 
практики – сімейної меди-
цини № 12, вулиця Покров-
ська, 159. Тел.: 0412262222.

• Амбулаторія загальної 
практики – сімейної меди-
цини № 16, вулиця Святосла-
ва Ріхтера, 23. Тел.: 0800335251.
• Амбулаторія загальної 

практики – сімейної 
медицини № 6,  площа По-

льова, 2. Тел.: 0800335251.

Також у Житоми-
рі вакцинують від 
COVID-19 у Центрі 

масової вакцинації, 
який розташований 
у ЗОШ № 6 (майдан 

Короленка, 7). 

Графік роботи: 
з понеділка по п'ятницю 
з 12:00 до 19:00 з пере-
рвою з 15:00 до 15:15; 
у суботу та неділю –  

з 8:30 до 19:00 з пере-
рвою з 13:45 до 14:15. 

Тел.: 0800350436. 
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Шановні жителі Житомирщини!

Щиро вітаю вас з головним 
святом нашої  Держави –  
Днем Незалежності 
України!

Сьогодні Незалежній Україні виповнилося 30 років. У тепер вже далекому 1991 році, наші 
батьки і діди зробили перший крок до вільної і самостійної держави. А сьогодні у нас, разом 
із відчуттям свята, є ще й розуміння ціни нашої свободи. 

День Незалежності – це день, у якому щорічно зустрічаються минуле й майбуття України. 
Минуле дає нам мудрість. Майбуття - виховує відповідальність за наші вчинки та рішення. 
Адже Незалежна Україна починається з кожного з нас: з наших думок, наших вчинків, нашого 
будинку, міст й територіальних громад. Тільки з Україною у серці ми зможемо спільними 
зусиллями побудувати багату, процвітаючу та воістину Незалежну країну – Україну!

Тож давайте у цей святковий день, а також щодня й надалі непохитно відстоювати 
суверенність нашої держави, зберігати її традиції та примножувати наші надбання. 

Нехай Господь береже нашу неньку і всіх нас!
Голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко
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Чи варто житомирянам очікувати виплати 
субсидій та що буде, якщо введуть локдаун

Марія Кравчук

На виплату субсидій 
у 2021 році заклали по-
над 35 млрд грн. 

У держбюджеті України за-
кінчуються кошти, призначені 
на виплати субсидій населенню, 
однак до листопада цих коштів 
достатньо.

На виплату субсидій у 2021 
році заклали понад 35 млрд грн. 
З них станом на початок серпня 
фактично спрямовано 31,4 млрд 
грн – це 88,5% від річного плану.

«Як тільки парламент запра-
цює, буде відповідне рішення. Але 
до листопада чинних призначень 
достатньо. Зараз цих коштів 
достатньо для завершення нео-
палювального періоду поточного 
року», – зазначив міністр фінансів 
України Сергій Марченко.

Кому можуть відмовити в 
субсидії:

• українцям, у яких на депозиті 
більше ніж 100 000 гривень,

• власникам автомобілів, з 
року випуску яких минуло 
не більше п'яти років,

• тим, хто купував валюту на 
суму понад 50 000 гривень.

Скільки платитимуть до 
опалювального сезону:

• середній розмір субсидії 
до настання опалювально-
го сезону становитиме 290 
гривень;

• з настанням опалювального 
періоду сума субсидій буде 
перерахована автоматично.

Як зазначили у Мінсоцполі-
тики, тим, хто пройшов пере-

вірку, субсидії будуть нараховані 
автоматично, проте близько 15% 
одержувачів повинні будуть по-
вторно подати документи.

Кому доведеться пере-
оформити документи:

• тим, хто отримує допомогу 
на оплату комуналки не за 
місцем реєстрації;

• тим, хто має членів сім'ї, які 
проживають не за місцем 
реєстрації;

• тим, хто живе в орендова-
ному житлі.

Уряд продовжив дію 
спецнормативів при 
розрахунку субсидій для 
регіонів «червоної» зони

Кабінет Міністрів подовжив 
дію спеціальних соціальних нор-

мативів при розрахунку субсидій 
для регіонів, які з початку опа-
лювального сезону опиняться в 
«червоній» зоні епіднебезпеки у 
разі нової хвилі розповсюдження 
коронавірусної хвороби.

На засіданні уряду міністр 
соціальної політики Марина Ла-
зебна зазначила: «Головна мета 
проєкту постанови Кабінету Мі-
ністрів України "Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів" – це продовження дії 
збільшених соціальних норм для 
розрахунку субсидій на окремі 
види комунальних послуг, які 
були запроваджені весною ми-
нулого року».

Лазебна нагадала, що навесні 
2020 року, коли країна закрилася 
на карантин, були збільшені на 
50% окремі нормативи на житло-
во-комунальні послуги, зокрема 

на електроенергію, на газ для 
приготування їжі та підігріву 
води, на послуги з постачання 
холодної та гарячої води.

«Тоді люди перебували вдома. 
Відповідно, витрачали більше 
ресурсів, а їхні доходи при цьому 
знизилися. Щомісячний грошовий 
еквівалент збільшених нормати-
вів для домогосподарств становив 
від 80 до 190 гривень залежно від 
набору послуг. Сьогодні вся країна 
перебуває в "зеленій" зоні, доходи 
населення почали зростати, але 
разом із тим ми добре розуміємо, 
що епідемія коронавірусу не за-
вершилася, по всьому світу йдуть 
нові спалахи.

Проєкт постанови передбачає 
продовження дії цього механізму 
підтримки населення для тих ре-
гіонів, які з початком опалюваль-
ного сезону опиняться у "червоній" 

зоні у разі нової хвилі коронавіру-
су», – розповіла Лазебна.

Водночас вона зауважила, що 
людям не треба буде додатково 
звертатися до органів соціально-
го захисту, оскільки збільшені 
норми будуть запроваджені авто-
матично.

Таким чином, згідно 
з пояснювальною за-
пискою до проєкту по-
станови, документом 
пропонується з ураху-
ванням епідеміологіч-
ної ситуації збільшені 
на 50% соціальні нор-
мативи користування 
житлово-комунальними 
послугами застосовувати 
при розрахунку розміру 
житлової субсидії для 
регіонів із встановленим 
«червоним» рівнем епі-
демічної небезпеки на 
період його дії.

Також проєктом акта про-
понується вилучити положення 
щодо наявності мобільного теле-
фону в осіб, які є претендентами 
на отримання житлової субсидії, 
оскільки з 1 травня 2021 року 
вона надається виключно у го-
тівковій формі.

Крім того, документом до-
повнено перелік документів 
для включення інформації про 
іноземців та осіб без громадян-
ства, що перебувають на тери-
торії України на законних під-
ставах, до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру осіб, 
які мають право на пільги, для 
отримання ними пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого палива і 
скрапленого газу.

Накопичувальні пенсії: як це діятиме
Анна Сергієнко

Запровадження нако-
пичувальних пенсій ви-
кликало низку питань 
в українців. У Мінсоц-
політики підготували 
роз̀ яснення. 

Перше, на що слід звернути 
увагу, накопичувальна пенсія ви-
плачуватиметься додатково до 
солідарної та не зменшуватиме 
її розмір. 

«Зараз працюючі люди „ски-
даються“ грошима, а держава їх 
виплачує у вигляді пенсії пенсіо-
нерам. Сплачуючи соціальні вне-

ски, працюючі люди набувають 
страховий стаж, який впливає на 
розмір їхньої майбутньої пенсії, 
але у свою власність нічого не 

отримують. Тому їхня майбутня 
пенсія насправді залежатиме від 
того, скільки внесків сплачувати-
муть у майбутньому інші люди, 

від того, скільки буде таких людей. 
Законодавці пропонують, щоб час-
тина внесків одразу надходила у 
власність людини, на її особистий 
рахунок в накопичувальному фонді. 
Людина буде власником своїх пен-
сійних накопичень», – зазначають 
у Мінсоцполітики.

У міністерстві розповіли, 
де візьмуться кошти. Їх будуть 
стягувати з сум податків, які 
щомісячно сплачує працівник і 
роботодавець. «Держава перена-
правлятиме частину сплачених 
податків та зборів на особистий 
рахунок людини у тому фонді, 
який визначить сам працівник. 
З податків, сплачених людиною, 
пропонується спрямовувати на 
накопичення частку в розмірі 2% 
від зарплати. Додатково внески в 
розмірі 2% від зарплати перена-

правлятимуться людині з сум 
єдиного соціального внеску, які за 
неї сплатив роботодавець», – по-
яснили у Мінсоцполітики. 

Якщо ж проєкт буде вдало 
реалізований, розмір відсотка 
накопичень збільшать. 

Законодавці пропонують, 
щоб частина внесків одразу 
надходила у власність людини, 
на її особистий рахунок в нако-
пичувальному фонді. Людина 
буде власником своїх пенсійних 
накопичень, сама обиратиме, в 
якому фонді накопичувати, може 
змінити фонд у будь-який час, 
якщо щось не подобається, за-
лишити пенсійні накопичення 
у спадок, скористатись ними в 
критичних випадках, наприклад 
для лікування.
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З 1 жовтня електроенергія подешевшає
Анна Сергієнко

Але не для всіх. Лише для 
домогосподарств, які спожи-
вають менше 250 кВт*год на 
місяць, він складе 1, 44 грн. 

Про це 11-го серпня під час чергово-
го засідання уряду повідомив прем’єр-
міністр Денис Шмигаль. 

Очільник уряду зазначив, що для до-
могосподарств з місячним рівнем спо-
живання більше 250 кВт*год тариф на 
електроенергію залишиться без змін. 
«Для тих українських родин, які спожи-
вають більше 250 кВт*год на місяць, ціна 
залишається без змін, – тобто 1 гривня 68 
копійок», – повідомив Шмигаль. Зазна-
чається, що нові правила почнуть діяти 
з 1 жовтня 2021 року.

У Міністерстві енергетики зазна-
чили: «Прийняття цього документа 
дозволить посилити захист побутових 

споживачів електричної енергії та за-
провадити фінансову модель покла-
дення спеціальних обов’язків із забез-
печення загальносуспільних інтересів 
у процесі функціонування ринку елек-
тричної енергії (ПСО)». 

Також у міністерстві порахували, що 
під зниження тарифу на електроенергію 
потрапить 80% домогосподарств. 

«З 1 жовтня ми знижуємо тарифи для 
абсолютної більшості населення, що спо-
живають до 250 кВт*год. Йдеться про 80% 
домогосподарств. Для таких людей тариф 
буде складати 1,44 грн з ПДВ.

Це стане можливо завдяки впроваджен-
ню фінансової моделі ПСО. Така модель в 
Україні запроваджується вперше і перед-
бачає, що державні генеруючі компанії, 
зокрема «Укргідроенерго» і «Енергоатом», 
стають ключовими учасниками її реалі-
зації», – наголосив міністр енергетики 
Герман Галущенко.

Зауважимо, що допоки новий та-
риф не почне діяти, українці спла-
чуватимуть за електроенергію 1,68 
грн/кВт*год.

Порахувати вартість реєстрації авто й обрати «номери мрії»: 
нові онлайн-можливості сервісних центрів МВС 

У Житомирі ремонтуватимуть тротуари  
і створять обличчя кожного мікрорайону

Марія Кравчук

У Житомирі у вівторок, 16 серпня, відбулося 
засідання робочої групи, на якому обговорю-
вали будівництво тротуарів на вулицях з відре-
монтованими дорогами та створення обличчя 
кожного мікрорайону.

Про це повідомив міський 
голова Сергій Сухомлин на своїй 
сторінці у Facebook.

«По вулицях, де вже від-
ремонтували дороги – роби-
тимуть тротуари. Сьогодні 
збирались робочою групою з 
цих питань, обговорили плани 
на рік.

Насамперед йтиметься про 
оновлення пішохідних зон по 
Чуднівській, Леха Качинсько-
го, Перемоги, Покровській, Лесі 
Українки, Небесної Сотні та 
Київській.

У планах – створити об-
личчя кожного мікрорайону. 
Це будуть пропрацьовувати 

дизайнери: колір та стиль тро-
туарів. Про що важливо подба-
ти – озеленення вздовж вулиць.

Йдеться і про МАФи, що 
розташовані при дорозі. Влас-
никам наголосять про необхід-
ність приведення до ладу стану 
торгових точок із розміщенням 
поряд клумб», – написав мер.

Відтепер перед реєстрацією чи перереєстрацією 
авто можна онлайн порахувати вартість послуги 
та обрати будь-яку комбінацію цифр для номер-
ного знака: сервісні центри МВС запустили 2 нові 
онлайн-сервіси для клієнтів.

Завдяки нововведенню тепер 
можна самостійно розрахувати 
орієнтовну вартість послуги та 
перевірити, чи є бажана цифро-
ва комбінація номерного знаку в 
регіоні.

1. Онлайн-сервіс 
«Калькулятор»

Створений для розрахунку 
орієнтовної вартості послуги з 
реєстрації (перереєстрації) тран-
спортного засобу. Сервіс надає 
можливість дізнатися не лише 
про вартість реєстраційної по-
слуги сервісного центру МВС для 
будь-якого типу транспортного 
засобу, а й про те, які саме по-
датки та збори та в якому розмірі 
сплачуються у кожному конкрет-
ному випадку.

Зокрема, калькулятор вра-
ховує:

• яку саме суму доведеться 
сплатити за послугу сервісного 

центру МВС залежно від типу 
транспортного засобу та країни-
виробника;

• чи потрібно при реєстрації 
транспортного засобу сплачува-
ти збір на обов’язкове державне 
пенсійне страхування та розрахує 
його суму;

• чи потрібно і в якому саме 
розмірі сплачувати при відчужен-
ні податок на дохід та військовий 
збір.

Калькулятор доступний в 
інфобоксах – безпосередньо у 
сервісних центрах МВС, а також 
онлайн – на офіційному сайті 
ГСЦ МВС у розділі «Інформа-
ційні сервіси та перевірка доку-
ментів».

2. «Перевірка наявності 
номерних знаків на сайті 
ГСЦ МВС»

Цим сервісом уже можна 
було скористуватися в інфобок-

сах, установлених у приміщен-
нях оновлених сервісних центрів 
МВС. А відтепер він буде доступ-
ний і онлайн на сайті Головного 
сервісного центру МВС.

За допомогою закладеного 
функціонала дуже зручно, не 
виходячи з дому, дізнатися, до 
якого саме сервісного центру 
МВС необхідно записатися, щоб 
закріпити за авто номерний знак 
з омріяною комбінацією цифр. 
І якщо раніше таку онлайн-пе-
ревірку можна було здійснити 
лише для комбінацій цифр, що 
віднесена до категорії платних, 
то нині така комбінація цифр 
може бути будь-якою.

Більше новин – на сайті hsc.
gov.ua та офіційній сторінці 
Головного сервісного центру 
МВС у Facebook.

РСЦ ГСЦ МВС  
в Житомирській області



6 Середа, 18 серпня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Резонанс

СБУ запобігла потужному 
вибуху на Житомирщині: 
викрито ділків, які добували 
тротил із авіабомб

СБУ викрила чорних копа-
чів, які планували налагодити 
незаконний продаж тротилу. 
Зловмисники вилучали ви-
бухівку з авіабомб і артиле-
рійських снарядів часів Другої 
світової війни. Правоохоронці 
виявили у ділків майже 15 кг 
вибухової речовини.

Підпільний цех зловмис-
ники облаштували поблизу 
житлових будинків одного із 
селищ у Житомирській області. 
Це становило небезпеку для 
місцевих жителів. Адже нена-
лежне поводження з боєпри-
пасами могло призвести до 
їхньої детонації і масштабних 
надзвичайних подій.

Встановлено, що нелегаль-
ний бізнес організували двоє 
жителів Бердичівського району. 
Боєприпаси вони збирали на 
місцях колишніх бойових дій. 
Знайдені снаряди ділки само-
стійно розкривали, порушуючи 
правила відповідної безпеки.

За оперативними дани-
ми, вилучену з боєприпасів 
вибухівку вони планували 
реалізувати представникам 
кримінальних кіл.

Під час обшуків у підпільно-
му цеху правоохоронці, серед 
іншого, виявили:

• дві ємності із заготовле-
ним тротилом;

• 37 авіаційних бомб різно-
го калібру;

• артилерійський порох.
Вилучені боєприпаси були 

знищені на спеціальному по-
лігоні.

У межах кримінального 
провадження за ч. 1 ст. 263 (не-
законне поводження зі збро-
єю, боєприпасами, припасами 
та вибуховими речовинами) 
Кримінального кодексу України 
триває досудове розслідування 
для притягнення до відпові-
дальності осіб, причетних до 
протиправної діяльності.

Заходи із викриття право-
порушення проводили спів-
робітники Управління СБУ в 
Житомирській області спільно 
зі слідчими Бердичівського ра-
йонного відділу поліції та за 
процесуального керівництва 
Житомирської обласної про-
куратури.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Група осіб здійснила  
напад на директора газети  
«20 хвилин Житомир»

У ніч з 14 на 15 серпня 
2021 р. у самому центрі 
Житомира, на вулиці 
Перемоги, було скоєно 
напад на директора 
газети «20 хвилин Жи-
томир» Олександра 
Васильковського.

Газета відома гучними жур-
налістськими розслідуваннями 
щодо корупції в органах влади. 
Олександр має журналістське 
посвідчення і пов'язує напад та 
жорстоке побиття саме з власною 
журналістською діяльністю. Але 
це має встановити слідство. 

На офіційних сайтах Жито-
мирської обласної прокуратури 
та нацполіції з'явилися повідо-
млення про напад. «У Житомирі 
розслідується кримінальне прова-
дження за фактом скоєння групою 
осіб хуліганства стосовно керівника 
приватного підприємства – видавця 
місцевої газети. За даними слід-
ства, подія сталася 14.08.2021 у 
Житомирі, близько 23.00, поблизу 
одного з нічних розважальних закла-
дів», – повідомили у пресслужбі 
прокуратури. 

«Нині за цим фактом відкри-
то кримінальне провадження за 
ознаками правопорушення, пе-
редбаченого ст. 296 (хуліганство) 
Кримінального кодексу України. 
Триває з’ясування усіх обставин. 
Поліцейські встановлюють оче-
видців події, вилучають записи ка-
мер відеоспостереження, а також 
проводять інші заходи. Ступінь 
тяжкості тілесних ушкоджень, 
отриманих заявником, буде вста-
новлено після проходження ним 
відповідного судово-медичного об-
стеження», – зазначили у поліції. 

«Житомирська окружна про-
куратура здійснює процесуальне 
керівництво у кримінальному 
провадженні за фактом скоєн-
ня групою осіб хуліганських дій 
стосовно директора приватного 
підприємства (має журналіст-
ське посвідчення), яке видає одну 
з місцевих газет (ч. 2 ст. 296 КК 
України)», – йдеться у повідомлен-
ні пресслужби Житомирської об-
ласної прокуратури. 

Як повідомив потерпілий пра-
воохоронцям, до нього підійшла 
група осіб віком від 20 до 30 років. 
Вони спершу розпочали розмову, 
провокуючи конфлікт, а потім не-
сподівано почали його бити – зби-
ли з ніг, удари градом сипалися на 
голову, по корпусу і ногах, потім 
Олександр знепритомнів.

«Врятувало життя, напевно, 
те, що займався колись спортом», 

– прокоментував потім цю подію 
директор газети «20 хвилин Жи-
томир».

У понеділок, 16 серпня, Олек-
сандр за фактом побиття написав 
заяву в поліцію. У мережі озвучена 
і побутова версія конфлікту – ні-
бито він приставав до дівчини, і 
за неї заступилися атовці. Але ця 
версія чомусь з'явилася виключно 
в коментарях фейсбук-ботів одно-
го з колишніх народних депутатів. 
Крім того, в коментарях ботів були 
серед відверто брехливих фактів 
частково наведені дані про по-
дробиці, що дійсно мали місце. 
Постає риторичне питання: звідки 
інтернет-боти екснардепа в курсі 
того, що відбувалося і про що ні-
кому не повідомлялося?

Найцікавіше, що один з 
ботів Андрій Вертокраєв, 
який розміщує у соціальній 
мережі «Фейсбук» інформа-
цію виключно щодо Віктора 
Развадовського у найкращому 
вигляді, написав, що «один з 
них (атовців, – авт.) з інвалідніс-
тю». Звідки така обізнаність? 
Крім того, дуже професійно 
перекручені факти, щоб у 
користувачів склалося хибна 
думка про «побутову складову 
конфлікту».

Звісно, наше видання постій-
но проводить журналістські роз-
слідування, за деякими матеріа-
лами були відкриті кримінальні 
справи. Також не таємниця, що 
за публікацію цих матеріалів 
журналістам газети «20 хвилин» 
надходили погрози. Варто згада-
ти, як у 2017 році було побито 
журналіста Руслана Мороза. 
Слідство фактично не проводи-
лося, тільки під тиском громад-

ськості після кількох акцій про-
тесту та звернень міжнародних 
правозахисних організацій воно 
нарешті спромоглося оголосити 
підозру двом виконавцям. Але 
посередник раптово зник, і навіть 
шість (!!!) ухвал щодо примусово-
го приводу до суду не допомогли 
прокуратурі доставити ключово-
го свідка до зали засідань. Крім 
того, слідство проігнорувало до-
кази, що свідчать про замовний 
характер нападу.

Директор газети також нео-
дноразово раніше отримував 
погрози. Так, на початку 2014 
року серед білого дня прямо під 
вікнами будинку було показово 
спалено його особисту автівку. 
Після цього були спроби «підку-
пити» та «зняти за винагороду» 
деякі публікації з номеру. 

Але також варто зазначити, 
що колектив газети робить свою 
справу досить фахово, і, незважа-
ючи на численні судові позови до 
газети, всі вони були редакцією 
виграні.

Повертаючись до кри-
мінального провадження 
щодо нападу на директора і 
журналіста газети «20 хвилин 
Житомир» Олександра Василь-
ковського, то журналістська 
спільнота вже висловила свою 
підтримку на адресу колеги. 
Сподіваємося, що після на-
ведених фактів кваліфікацію 
провадження буде доповнено 
статтею 171 (перешкоджання 
законній професійній ді-
яльності журналістів) Кри-
мінального кодексу України 
та статтею 345-1 (погроза або 
насильство щодо журналіста) 
Кримінального кодексу Укра-
їни. Але, як свідчить практи-
ка, тільки невелика кількість 
справ дійсно доходить до суду.

Директор газети "20 хвилин" Олександр Васильковський

Скрін з Фейсбуку
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«Нас труять, а ми мовчимо?» – жителі району 
паперової фабрики про нову екологічну катастрофу

Руслан Мороз

У понеділок зранку жителі 
району паперової фабрики, 
які прийшли відпочити до 
водойм біля заводу силікатних 
виробів, були шоковані вики-
дами чорної сажі і гаром, які 
виділяло розташоване поряд 
ТОВ «Еко Захист-Україна» за 
адресою: вул. Слобідська, 35.

Під час відвідування цього підприємства 
з’ясувалося, що на території працівники 
спалювали у діжках під відкритим небом 
особливо небезпечні відходи невідомого 
походження. До того ж просто неба на те-
риторії зберігалися особливо небезпечні та 
токсичні речовини, які, ймовірно, підлягали 
знищенню.

Справа в тому, що товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Еко Захист-Україна» 
займається, згідно із даними, зазначеними 
на сайті opendatabot.ua, таким видом ді-
яльності, як збирання небезпечних відходів. 
Статутний капітал фірми складає 30 000 
грн.

З огляду на дані Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, 
на 08.08.2021 контрагент зареєстрований 
в Україні за адресою: 10014, Житомирська 
обл., місто Житомир, вулиця Кафедральна, 
будинок 4-А.

Чистий прибуток компанії ТОВ «Еко 
Захист-Україна» у 2020 році склав 163 000 
грн. при доходах у 5 123 700 грн. Активи 
компанії при цьому складають 591 800 грн.

Згідно з даними сайту «Закупівлі», який 
отримує інформацію з офіційного сайту 
держзакупівель http://tender.me.gov.ua та 
системи Prozorro, ТОВ «Еко Захист-Україна» 
за останні роки уклало 237 угод на загальну 
суму в 1,8 мільйона гривень.

Серед організацій, які укладали дого-
вори із вказаною компанією, варто окремо 
зазначити: 

- Житомирську обласну раду, угода «По-
слуги із збирання, зберігання з подальшою 
передачею на оброблення, утилізацію, 
знешкодження небезпечних відходів» від 
04.11.2020 року на суму 0,7 тис. грн;

- Державну установу «Житомирський 
обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров'я України», угода «Послуги з 
утилізації відходів медичних» від 04.11.2020 
року на суму 4,7 тис. грн;

- Комунальне підприємство «Лікарня 
№ 1» Житомирської міської ради, угода 
«Послуги у сфері поводження з радіо-
активними, токсичними, медичними та 
небезпечними відходами» (послуги зі зби-
рання, зберігання небезпечних відходів 
з подальшою передачею на оброблення, 
утилізацію, знешкодження небезпечних 
відходів: відходи медичні) від 29.10.2020 року 
на суму 7,2 тис. грн;

- Комунальне некомерційне підприєм-
ство «Центральна районна лікарня Берди-
чівського району» Бердичівської районної 
ради, угода «Послуги у сфері поводження з 
радіоактивними, токсичними, медичними 
та небезпечними відходами (послуги зі зби-

рання, зберігання, оброблення, утилізації, 
знешкодження небезпечних відходів) від 
28.10.2020 року на суму 21,9 тис. грн;

- Комунальне некомерційне підпри-
ємство «Житомирський обласний онколо-
гічний диспансер» Житомирської обласної 
ради, угода «Послуги у сфері поводження з 
радіоактивними, токсичними, медичними 
та небезпечними відходами (послуги зі зби-
рання, зберігання, оброблення, утилізації, 
знешкодження небезпечних відходів: від-
ходи медичні (категорії В)» від 23.10.2020 
року на суму 3,6 тис. грн. 

Згідно з інформацією Центру 
громадського здоров’я України, 
категорія «В» медичних відходів 
– це найбільша група медичних 
відходів, до яких включають 
будь-які відходи, які мали кон-
такт із біологічними рідинами. 
До цієї категорії включають від-
ходи, які залишаються під час 
та після догляду за пацієнтами 
з COVID-19.

Крім того, в угодах зазначені медичні 
установи, які потребують послуг у сфері 
поводження з радіоактивними, токсичними, 
медичними та небезпечними відходами. 

Отже, найбільш небезпечні медичні 
відходи, які можуть завдати значної та 

фатальної шкоди здоров’ю людини та на-
вколишньому середовищу, спалюють про-
ста неба в якомусь гаражі, де раніше була 
розташована автомайстерня?

Жителі прилеглих районів розповіли, 
що майже щоночі, коли ніхто не бачить, на 
підприємстві спалюють невідомі предмети, 
які виділяють величезну кількість чорної 
сажі, і навколо стоїть сморід.

Після побаченого одразу викликали по-
ліцію, яка склала протокол. Місцеві жителі 
також написали заяву до міського відділу 
поліції про вчинене правопорушення.

Одна із жительок прокоментувала ці 
події:

«Заяву написала, потрібен розголос та 
наш протест. Нас труять, а ми мовчимо? 
Хімія, яка страшенно смердить і виїдає очі. А 
вночі вони спалюють ще більше відходів, а це 
шприци, медичні маски, пластик, шини – і в 
це все додається хімія, яка стоїть у відкри-
тих діжках під сонцем! Вночі відпрацьовану 
речовину просто зливають в озеро, де потім 
купаються люди!»

Працівники підприємства під час ін-
циденту та після приїзду поліції зачинили 
ворота гаражів. Але при цьому не змогли 
пред’явити будь-які документи, які засвід-
чували технічну справність печей, в яких 
спалювали медичні відходи. 

Поводження з медичними відходами 
в Україні регламентують Державні сані-

тарно-протиепідемічні правила й норми 
щодо поводження з медичними відходами, 
затверджені наказом Міністерства охорони 
здоров’я від 8 червня 2015 року № 325.

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України наказом від 
28.05.2020 року № 345 «Про видачу ліцензії 
ТОВ «Еко Захист-Україна», додало ком-
панію у Ліцензійний реєстр та Перелік 
ліцензіатів на провадження господарської 
діяльності з поводження з небезпечними 
відходами.

Але невідомо, чи перевіряв хтось ді-
яльність підприємства після отримання 
згаданої ліцензії. Вражає факт зберігання 
відходів та різних хімічних речовин на те-
риторії підприємства проста неба. У разі 
пошкодження ємностей, які у більшості 
виготовлені із пластику, забруднення те-
риторії буде неминучим. 

Нині після отримання заяви від 
жителів району про забруднення 
навколишнього середовища поліція 
повинна буде провести перевірку ді-
яльності ТОВ «Еко Захист-Україна», 
про результати якої ми обов’язково 
повідомимо наших читачів.
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• Майже 155 тис. грн буде 
повернуто комунальному під-
приємству Житомира – про-
куратура довела незаконність 
підвищення ціни столичним то-
вариством на дизельне пальне.

• На Житомирщині по-
над 500 га землі державної 
власності незаконно передали 
у комунальну – прокуратура 
заявила позов про скасування 
рішення сільської ради.

• У Житомирі помістили 
під варту обох підозрюва-
них у вимаганні та побитті 
представника приватного під-
приємства.

• У Новоград-Волинському 
районі неправомірно лікві-
довано бібліотеку та пів ти-
сячі сельчан позбавлено права 
доступу до книжкового фонду 
– прокуратура заявила позов.

• У Новоград-Волинському 
районі підприємець сплачу-
вав уп’ятеро меншу плату за 
оренду 300 кв. м комунального 
майна вартістю понад 3 млн грн 
– прокуратура заявила позови.

• Прокуратура Житомир-
щини заявила позов про по-
вернення державі пам’ятки 
культурної спадщини – па-
лацу Терещенків.

ВАТ розпорядилося садибою 
Терещенків неправомірно, за 
відсутності дозволу держави в 
особі Міністерства освіти та на-
уки України та без погодження 
органу охорони культурної спад-
щини, унаслідок чого державне 
майно протиправно вибуло з 
державної власності.

• Двом учасникам теро-
ристичної організації ДНР, які 
у складі псевдовійськ брали 
участь у незаконних зброй-
них нападах, повідомлено про 
підозру.

• На 12,8 млн грн заявлено 
ювенальними прокурорами 
Житомирщини позовів на 
захист інтересів держави у 
сфері охорони дитинства.

Нині вже реально виконаних 
судових рішень на суму 17 млн 
грн. Серед таких – повернення 
Любарському професійному лі-
цею майже 100 га землі, якими 
незаконно користувалося при-
ватне товариство.

• У дитячому таборі від-
починку вартістю майже 4 
млн грн поселили автодо-
рожників – Чуднівська окружна 
прокуратура заявила позов про 
припинення незаконної оренди.

У дитячому закладі посели-
лися та проживають робітни-
ки з будівництва автодоріг, до 
того ж у підсобних приміщеннях 
зберігають ще й свій робочий 
інвентар.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Екологічний злочин без покарання 
– чому міський голова знову пробачив 
директора водоканалу?

Руслан Мороз,  
Марія Кравчук

Звістка про жахливу 
екологічну катастрофу 
внаслідок скиду кана-
лізаційних вод у річку 
Тетерів сколихнула гро-
мадськість Житомира.

За повідомленням обласного 
лабораторного центру концен-
трація кишкової палички у річці 
Тетерів зашкалювала. Так, 9 серп-
ня 2021 року було зафіксовано пе-
ревищення норми мінімум у 50 
разів. Обладнання лабораторного 
центру показало: індекс лактозо-
позитивної кишкової палички – 
понад 240 000 на 1 літр води, при 
нормі не більше 5 тисяч. 

Нагадаємо, упродовж шес-
ти днів водоканал скидав у річ-
ку Тетерів десятки тисяч тонн 
неочищених стоків. У результаті 
техногенної катастрофи відбувся 
масовий мор риби та біоресурсів 
на протяжності 2 км від місця 
скиду. Лише в ніч на 12 серпня 
злив неочищених стоків у річку 
було зупинено.

Директор КП «Житомирводо-
канал» Андрій Нікітін отримав 
догану за неналежне виконання 
своїх обов’язків.

На сайті водоканалу з'явилася 
інформація щодо ходу ліквіда-
ції катастрофи. Протягом 5 діб 
працівники підприємства пра-
цювали над ліквідацією наслідків 
аварійної ситуації, яка трапилася 
унаслідок затоплення машинного 
залу головної каналізаційної насо-
сної станції міста.

Для ліквідації наслідків аварії 
було відкачено воду із машинного 
залу, демонтовано насосне облад-
нання. Один із електродвигунів, 
який вдалося врятувати, було 
відправлено на висушування на 
спеціалізоване підприємство, 
яке займається обслуговуванням 
устаткування такого класу. Задля 
того, аби мінімізувати негативний 
вплив на річку унаслідок потра-
пляння у неї стічних вод, було 
відкрито два випуски з чистою 
водою, що дозволило посилити 
течію та наситити Тетерів киснем.

Лабораторія поверхневих, стіч-
них та зворотніх вод систематично 
відбирала проби задля контролю 
рівня кисню у місці скиду. У ніч 
з 10 на 11 серпня було відновлено 
роботу насоса, що дозволило роз-
почати процес транспортування 
стоків для подальшого очищення 
на очисні споруди каналізації. 12 
серпня рівень кисню води у всіх 

місцях відбору уже відповідав 
нормативним значенням. Так, у 
районі паперової фабрики цей по-
казник становив 5,09 мгО2/дм3, за 
скидом – 4,96, нижче скиду – 5,12, 
вище ГКНС – 7,83 при нормі 4,0 
мгО2/дм3.

Вже 13 серпня 2021 року на сай-
ті Житомирської міської ради та-
кож повідомили: «Кисень у нормі. 
Насоси працюють. Скидів немає».

«Відучора вже запрацював другий 
насос. Цих потужностей вистачає 
для повноцінної роботи станції. 
Також є резервний насос. Паралель-
но ведуться роботи заміни вузлів 
живлення на нові. За короткий тер-
мін маємо закінчити модернізацію 
станції і перегорнути сторінку з 
обслуговуванням пів столітньої 
техніки», – говорить Сергій Су-
хомлин.

На зариблення КП «Водока-
нал» орієнтовно планує витрати-
ти у межах 500 тисяч гривень. «В 
основному це буде білий амур та 
товстолоб. Цей різновид риб най-
краще справляється з очищенням 
водойми», – сказав міський голова.

Але дуже оптимістичні пові-
домлення від офіційних джерел 
ніяк не надихали представників 
громадськості, які на власні очі 
бачили гибель екосистеми річки 
Тетерів.

Так, представник ГО «Захист 
води і риби – ЗВІР» Дмитро Бо-
бер і його однодумці зібралися 

12 серпня на майдані Корольова 
та розповіли про власне бачення 
ситуації.

Голова ГО «Захист води і 
риби – ЗВІР» Дмитро Бобер 
сказав: «Як заявляє нам міська 
влада, ця подія сталась в ніч з 
п’ятниці на суботу, хоча фактичні 
дані та обставини складаються 
таким чином, що аварія сталась 
ще до дощу. У п’ятницю ввечері 
в тому машинному відділі вже не 
працювали чотири насоси. Хоча 
насосів там мало бути шість. На 
сьогодні вже є рішення комісії, 
що оглядала зал та встановила, 
що двох насосів на вистачало: 
резервного та дренажного. Де 
вони поділись, буде з’ясовувати 
слідство.

Насправді п’ять діб вся жи-
томирська каналізація витікала 
в річку Тетерів та прямувала до 
Дніпра. Чотири останніх дні я був 
на насосній станції на Івана Гонти, 
фільмував те, що відбувається, 
викладав в мережу, щоб люди 
знали і бачили, що у нас відбу-
вається.

Наші природоохоронні органи 
підключились, і у вівторок була 
проведена робота із розчищення 
річки від мертвої риби. У ЗМІ була 
інформація, що збитку нарахували 
на 8 млн грн і загинула в осно-
вному малоцінна риба. Дивно, 
що не знайшли більш цінну рибу: 
судаки, щуки, коропи. А мені як 

риболову достеменно відомо, що 
у нас на Тетереві є червонокниж-
ні види риб: марена, бистрянка, 
єлець, минь річковий. Саме цих 
риб ніхто не бачив, вони ж мо-
гли не спливти за один день. Ми 
вважаємо, що 8 млн грн – це 
сума вдесятеро менша за реальну 
шкоду. Ніхто не рахував раків, які 
просто не спливають і лежать на 
дні. Я вважаю, що загинула вся 
екосистема річки.

Нам відомо, що були виділені 
кошти Європейського банку ре-
конструкцій і розвитку, здається, в 
сумі 40 млн євро на реконструк-
цію водоканалу. На своєму офіцій-
ному сайті водоканал відзвітовує, 
що вони якийсь об’єкт то закри-
вають, то відкривають. На цьому 
ж сайті є публікація від 6 лютого, 
де пан Нікітін розповідає, що вони 
проводять реконструкцію голов-
ної каналізаційно-насосної станції 
по вулиці Івана Гонти, і вказано, 
що до квітня вона буде повністю 
реконструйована. На сьогодні ми 
маємо початок серпня і аварію, 
яка призвела до справжньої еко-
логічної катастрофи. 

Щоб відновити всю екосисте-
му в повному обсязі, знадобиться 
20-30 років. Загинуло буквально 
все: і рослинність, і біомаса – річ-
ка мертва, над нею лише мухи 
літають зараз.

Подібні катастрофи у Жито-
мирі відбуваються постійно: ка-
налізаційні стоки періодично по-
трапляли через річку Путятинку». 

«Декілька днів ми спостерігали 
за ситуацією, що склалась, а саме 
за водоймою і стоками. Ката-
строфа великого масштабу. Ми в 
районній раді порушили це питан-
ня, звернулись до територіальних 
громад, щоб проінформували на-
селення про заборону купатися, 
ловити рибу, напувати тварин, бо 
ніхто до кінця не розуміє масшта-
бів наслідків. Усі говорять про те, 
що насоси відремонтовані, але про 
наслідки мовчать або до кінця їх 
не розуміють. 

За наявними не сьогодні даними, 
під час аварії в річку було скинуто 
7 тис. тонн нечистот. 

Якщо чотири доби не працюва-
ла головна каналізаційна станція, 
то вже говорять, що до 200 тис. 
тонн попало в річку, але це цифри 
неофіційні», – зауважив депутат 
Житомирської районної ради 
Олександр Міщенко. 

Дмитро Бобер резюмував: 
«Ми маємо такий інсайд від пра-
цівників "Житомирводоканалу", 
що потужність головної насосної 
станції складає 50-60 тис. тонн на 
добу. Яким чином вона стала мен-
шою в період катастрофи? Гадаю, 
цим питанням мають займатися 
правоохоронні органи».
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Розшук власника Teslа, спорт на траві  
по-житомирськи та нові тротуари:  
що житомиряни обговорювали у Facebook за тиждень

Анна Сергієнко

У Житомирі розшукують 
щасливого власника Tesla, а 
також планують розвивати 
спорт на природі і побудувати 
нові тротуари, проте тільки на 
центральних вулицях.

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

Щасливий власник Tesla

У Житомирі 14-15 серпня відбувся 
масштабний фестиваль авіаційної техніки 
Korolev Avia Fest, на якому мав відбутись 
розіграш автомобіля Tesla. Тільки чомусь 
щасливчика, який виграв авто, знайти ніхто 
не може. Житомиряни в мережі Facebook 
розпочали пошукову кампанію.

«Пока сама не выиграю, в жизни не поверю. 
что кому-то подарили Tesla», – прокомен-
тувала Тора Торина.

«Безкоштовний сир у мишоловці», – пише 
Саша Малицький.

«У п'ятірку фіналістів з Житомира ніхто 
не потрапив, на жаль», – зауважила Алена 
Зацерковная.

«Люди, такий класний був фестиваль! 
Так, чудово потусили, чого Вам ще? Ну на всіх, 
звичайно, не вистачить Tesla, але емоцій було 
вдосталь, відпочинок на любий смак! Розіграш 
був добровільний, і, впевнена, переможець 
теж буде. Tesla підняла градус фестивалю», 
– поділилась враженнями Елена Махлай.

«Теж цікаво глянути на щасливчика. Я би 
теж хотів за 100 грн виграти Tesla», – написав 
Михайло Ревнюк.

«Розіграш! Вас розіграли! Пожартували!» 
– коментує Toma Pilipchuk.

«Рондомно выберут 5 чел., а потом среди 
них в прямом эфире выберут победителя 
– где-то мелькала такая инфа от органи-
заторов», – допоміг розібратись у питанні 
Роман Кордилевський.

Розвиток спорту на природі у 
Житомирі
Житомир сподівається отримати грант 

від посольства Франції на розвиток спорту 
на природі.

У цьому 16 серпня запевнив представник 
Міністерства спорту Франції Жакі Клербо у 
ході зустрічі з міським головою Сергієм Су-
хомлином, – пише пресслужба міськради.

«Посольство Франції зацікавлене у 
підтримці спорту на природі, розвитку 
туризму, сталого розвитку та освіти у цьому 
напрямі. Житомир, напевно, – найперспек-
тивніше місто в Україні, яке здатне поєдна-
ти у собі всі види наземного, повітряного та 
водного видів спорту», – цитує пресслужба 
Жакі Клербо.

Сергій Сухомлин наголосив, що Жито-
мир має природні можливості для розвитку 
відкритого спорту.

Житомиряни з позитивом поставились 
до такої ініціативи, проте, звісно ж, не всі.

«Ну прекрасно, якщо це не буде показово 
десь там, куди годі добратися. Я ось чекаю 
на осінь і думаю про доріжки і тротуари: а де 
бігати, якщо калюж повно? Який вам з пон-
тами аутдор, коли елементарного бракує? 
Роздовбаний асфальт, який постійно залітає 
камінчиками у взуття, – це що, аутдор? Звіс-
но, на ремонт тротуарів французи грошей 
не дадуть, бо це в грант не входить… Так що 
воно, звісно, добре, але не по-справжньому. Бо 
по-справжньому – це не понти про Корольов 
фест, а для всіх і всюди. Бажаю цього місту!» 
– коментує Ірина Михацька.

«Тротуары и покрытие во дворах – это 
ещё то преодоление препятствий, есть 
сильное желание кататься (заниматься 
спортом), но нет возможности, яма на яме. 
Слишком агрессивный город для таких видов 
спорта», – нагадала Danana Craft.

«Водоканал вже реконструювали – тепер 
будемо займатися спортом», – написала 
Світлана Верес.

«Даєш Оутдор Клаймбінг у Житомирі! 
Локацій же повно», – пише Олексій Нестеров.

«Хотілось би бачити ФК переможцем у 
групі команд країни», – мріяти нешкідливо, 
Yuriy Docenko.

«Стрільбища у місті немає», – зауважив 
Ruslan Khylko.

Дороги зробили, тепер – черга 
тротуарів
У Житомирі 16 серпня відбулося засідан-

ня робочої групи, на якому обговорювали 
будівництво тротуарів на вулицях з від-
ремонтованими дорогами та створення 
обличчя кожного мікрорайону.

«По вулицях, де вже відремонтували 
дороги, робитимуть тротуари. Сьогодні 
збирались робочою групою з цих питань, 
обговорили плани на рік. Насамперед 
йтиметься про оновлення пішохідних зон 
по Чуднівській, Леха Качинського, Пере-
моги, Покровській, Лесі Українки, Небесної 
Сотні та Київській. У планах – створити 
обличчя кожного мікрорайону. Це будуть 

пропрацьовувати дизайнери: колір та стиль 
тротуарів. Про що важливо подбати – озеле-
нення вздовж вулиць. Йдеться і про МАФи, 
що розташовані при дорозі. Власникам 
наголосять про необхідність приведення до 
ладу стану торгових точок із розміщенням 
поряд клумб», – написав на своїй сторінці 
у Facebook Сергій Сухомлин.

«Спочатку знайдіть дієвий механізм, як 
запобігти незаконному захопленню землі, яка 
належить громаді міста. Не повинні стояти 
МАФи, оточені тротуарною плиткою, сам-
шитом і туями, там, де має бути сквер або 
дитячий майданчик. Місто задихнеться без 
зелених зон. Впливайте на перевізників, які 
розбивають дорогу на проспекті Миру, руха-
ючись вантажівками так, що здригаються 
будинки, а від цього й руйнуються. Створіть 
комфортні зони пересування для пішоходів, 
велосипедистів, візочників, бо життя – це не 
лише автівки. Впливайте на водіїв, які пар-
куються на тротуарах. Інакше вся робота 
буде марною. Влада – це гарантія дотримання 
закону усіма громадянами держави, і кожен, 
хто його не виконує, повинен бути покара-
ним. Інакше жодна плитка, жодна естетика 
нам не допоможе», – просто крик душі від 
Оксани Гончарової.

«Ви вулиці асфальтуєте, тротуари роби-
те, плитку кладете, парасольки і флагшто-
ки і т. д. А Житомиру потрібно поміняти 
всю водопровідну систему і начальників. які 
тільки і вміють відмивати кошти. Здоров'я 
житомирян повинне бути в приорітеті», – 
правильно підмітив Віктор Остапчук.

«Дайте це в руки студентам, а не зва-
ним дизайнерам», – написав Новаківський 
Леонід.

«По вул. Я. Зайка ви обіцяли, що зроблять 
тротуари, більше ніж три роки тому, знову 
брехня? Чому тільки навколо центра?» – 
цікавиться Олег Бесараб.

«Зробіть тротуари по вулиці Вільський 
шлях, до моста і після, діти до школи ходять 
по дорозі», – говорить Екатерина Руденко.

«Створіть бювети з питною водою по 
місту. Скільки можна красти?» – запитує 
Наталія Чебоксарова.

«Нарешті у місті з'являться велодоріж-
ки! Чи знову прикриються капітальним ре-
монтом покриття, без зміни геометричних 
параметрів? Одним словом, живіть у совку 
і далі», – зазначив Володимир Муравський.

«Люде, про що ви, зійдіть зі своїх машин 
і прогуляйтесь по центру і периферії, не ви-
верніть ноги. А потім попийте води і сядьте 
в маршрутку», – пише Oksana Laypolt.
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Сміттєвий скандал у Житомирі:  
чому відходи у місті збирають по ночах?

Руслан Мороз

Житомиряни скар-
жаться на нестерпний 
шум по ночах, коли зби-
рають сміття, але міська 
влада виправдовується, 
мовляв, все гаразд. Хто 
правий та що робити?

Останнім часом вночі жите-
лі Житомира просинаються від 
брязкаючого звуку машин, що 
перевантажують сміття з баків. 
Іноді здається, що це хтось забув 
вимкнути телевізор з голлівуд-
ськими фільмами жахів. Звуки 
немов з пекла будять жителів на-
шого міста у будь-яку годину ночі. 
Скарги у міськвиконком не дають 
жодних результатів. Що в цьому 
разі робити і як змусити чинов-
ників виконувати свої обов'язки?

Цього року немов всі біди 
пекла вирвалися на свободу. І 
екологічна катастрофа на жито-
мирському водоканалі, і не менш 
жахлива катастрофа зі знищен-
ням небезпечних відходів в районі 
паперової фабрики, відсутність 
нормального транспортного спо-
лучення у місті і багато інших бід 
немов переслідують житомирян за 
якісь невідомі гріхи. А про локда-
ун і COVID-19 взагалі й говорити 
годі! І з якою гордістю тепер по-
відомляють житомиряни своїм 
друзям і знайомим, що комусь із 
їхніх родичів чи їм самим вдалося 
виїхати кудись подалі від Жито-
мира.

Жителі вулиці Андріївської, 
яка межує із полігоном побутових 
відходів у місті Житомирі, розта-
шованим в районі Крошні, також 
неодноразово зверталися до місь-
кої влади з проханням допомогти 
припинити свавілля низки ком-
паній, які вивозять сміття з міста 
на полігон. Але замість допомоги 
представники Житомирської мерії 
тільки зітхали та стверджували, 
що за кордоном у багатьох країнах 
взагалі вивозять сміття тільки вно-
чі. А посилання на Закон України 
«Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя 

населення» для житомирських 
чиновників не діють. 

Жителі вулиці Андріївській 
звернулися з колективною заявою 
до міської влади та відповідних 
підприємств. Зокрема звернен-
ня було направлено до міського 
голови С. Сухомлина, директора 
ТОВ «Грін Бін Україна» Є. Бараха, 
начальника КП «АТП 0628» Жи-
томирської міської ради С. Колес-
ника і директорки ПП «КВЖРЕП 
№ 8» С. Півоварової.

«Ми, жителі вул. Андрі-
ївська м. Житомира, по якій 
щодня здійснюється рух усі-
єї важкої сміттєзбиральної 
техніки м. Житомира на 
полігон побутових відходів, 
повідомляємо, що за увесь 
літній період проїжджа час-
тина нашої вулиці полива-
лася вкрай рідко. Просимо 
зазначити, що коли мешканці 
останній раз перекривали рух 
транспорту, представники 
міської ради обіцяли здійсню-
вати регулярне поливання ву-
лиці влітку. Однак обіцянка 
так і залишилася лише обі-
цянкою», – йдеться у зверненні. 

Жителі району звертають 
увагу, що, окрім значної запи-
леності та загазованості, які не 
дають змоги відкривати вікна та 
кватирки, постійний рух ванта-
жівок зі сміттям, кількість вели-
когабаритної сміттєзбиральної 
техніки, яка здійснює вивезення 
відходів, останнім часом різко 
збільшилася у нічний час, а саме 
з 23:00 до 7:00.

Фактично безперервний потік 
вантажних машин-сміттєвозів, 
яких щоночі нараховується більш 
як 50 одиниць, спричиняє масу 
незручностей, постійний шум та 
загазованість повітря створюють 
нестерпні умови для проживан-
ня та відпочинку.

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради Сергій Кондратюк 

у відповіді на інформаційний 
запит зазначив:

«Розглянувши Ваш інфор-
маційний запит від 29.07.2021 
р. №210729-5/із, повідомляємо, 
що пунктом 2.4. Державних 
санітарних норм та правил 
утримання територій насе-
лених місць, затверджених на-
казом Міністерства охорони 
здоров'я України від 17.03.2011 
р. № 145, встановлено: для за-
безпечення шумового комфор-
ту населення побутові відходи 
слід вивозити, як правило, не 
раніше ніж о 7 годині і не піз-
ніше ніж о 23 годині, при цьому 
рівні шуму не повинні переви-
щувати гігієнічних нормати-
вів для відповідного часу доби.

Організація роботи поліго-
ну твердих побутових відходів 

м. Житомира покладається 
безпосередньо на його балан-
соутримувача – КП "Авто-
транспортне підприємство 
0628" Житомирської міської 
ради, а тому з цього питання 
пропонуємо Вам звернутися 
безпосередньо до комунально-
го підприємства. Контроль за 
наданням послуг з вивезення 
побутових відходів прово-
дить управління житлового 
господарства Житомирської 
міської ради».

Крім того, було отримано 
рішення виконавчого комітету 
Житомирської міської ради за 
підписом Житомирського місь-
кого голови Сергія Сухомлина 
щодо тарифів на вивезення по-
бутових відходів на території 
міста:
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«Розглянувши звернення ТОВ 

«Ґрін Бін Україна» від 12.11.2020 
№ 1, враховуючи рішення місь-
кої ради від 10.11.2020 № 2069 
«Про визначення виконавців 
послуг з вивезення побутових 
відходів на певній території м. 
Житомира», керуючись ст. 4 
Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги», ст. 28 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ви-
конавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Дозволити ТОВ «Ґрін 

Бін Україна» при розрахунках 
із споживачами послуг з пово-
дження з побутовими відходами 
(вивезення), виконавцем яких є 
назване підприємство, засто-
совувати тарифи, що передба-
чені в конкурсній пропозиції на 
визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на 
певній території м. Житомира, 
а саме:

Тариф на тверді побутові 
відходи, грн/куб. м з ПДВ: на-
селення багатоквартирних 
будинків – 82,00 грн; населення 
приватного сектору - 82,00 грн.

Тариф 
на великогабаритні побутові 
відходи, грн/куб.м з ПДВ: насе-
лення багатоквартирних бу-
динків – 165,00 грн; населення 
приватного сектору – 165,00 грн.

2. Подати ТОВ «Ґрін Бін 
Україна» розрахунок тарифів 
на послуги з поводження з по-
бутовими відходами в розмірі 
економічно обґрунтованих 
витрат, але не вище наданих 
ними на конкурс, для їхнього 
встановлення в порядку, визна-
ченому законодавством».

Однак без пояснення причин 
тарифи на вивезення побутових 
відходів раптово зросли.

Представники громади про-
тягом кількох ночей чергували на 
перехресті вулиці Андріївської на 
шляху до полігону побутових від-
ходів. За ніч в середньому було 

нараховано по 50 рейсів великога-
баритної сміттєзбиральної техніки 
тільки в один бік, тобто до 100 по-
їздок на полігон та в зворотному 
напрямку. 

На сайті нашого видання zt.20minut.ua можна більш детально дізнатися про 
пригоди під час нічного рейду. Більшість машин вдалося повернути та змусити не 
працювати в заборонені години. Водії не сперечалися і одразу повертали назад. 
Але після закінчення рейду рейси машин знову поновилися. Таким чином, діяти 
тільки силами громади не вдається. Звернення до правоохоронних органів також 
не мають сенсу, адже заяви перенаправляють на адресу міської ради. А виконав-
чий комітет Житомирської міської ради знову надає відповідь із роз’ясненнями 
про заборону працювати великогабаритній сміттєзбиральній техніці вночі, але 
жодним чином не сприяє вирішенню цього питання. Таке собі замкнуте коло, по 
якому бігають жителі нашого міста. Ось і продовжується біг по колу без надії на 
допомогу.

Колективна заява

Під час рейду

Відповідь міського голови

Відповідь С. Кондратюка
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Молодіжний громадсько-
мистецький захід «Покоління 
Незалежних-2021» проводить-
ся за підтримки департаменту 
культури, молоді та спорту Жи-
томирської обласної держав-
ної адміністрації, управління 
культури Житомирської міської 
ради, Житомирського центру 
сучасних мистецтв «Brand», 
продюсерського об'єднання 
«Академія зірок», міжнародної 
школи танцю «T-SQUAD Dance 
School».

У фес т и ва л і-кон ку р -
сі «Покоління Незалеж-
них-2021» візьмуть участь 
не тільки житомиряни, а й 
творча молодь з міст Києва, 
Вінниці, Нетішина Хмель-
ницької області, Романова 
та Любара Житомирської 
області, а також з інших 
куточків нашої неосяжної 
держави. На учасників вже 
чекає професійна концерт-
на зала, потужне звукове об-
ладнання та яскраве сценіч-
не спецсвітло.

Режисер та продюсер 
фестивалю Сергій Вікто-
ров стверджує: «Подібні ши-
рокомасштабні фестивалі у 
Житомирі проводяться з ме-
тою передусім самореалізації 
молодих творчих особистостей, 
які бажають проявити свої та-
ланти на великій сцені».

Організатор конкурсної 
програми Анастасія Тарков-
ська розповіла: «Цей захід – це 
фестиваль нового формату, куди 
запрошені учасники з різних 
куточків України, які хочуть 
заявити про себе та прагнуть 
до перемоги».

Конкурсні виступи оці-
нюватиме професійне журі, 
а переможці у різноманітних 
категоріях (естрадні виконавці, 
танцювальні, акробатичні та 
циркові колективи) отримають 
фірмові дипломи та подяки, 
кубки в стилістиці фестивалю, 
призи та подарунки від орга-
нізаторів.

Звертаємо увагу на те, що 
захід відбудеться за будь-
якої погоди. 

Просимо дотримуватися 
усіх запобіжних заходів та 
санітарних норм стосовно 
недопущення поширення 
коронавірусної хвороби, при-
наймні мати при собі захисну 
маску та дотримуватись від-
повідної дистанції.

Головний радіопартнер 
фестивалю – радіо «Жито-
мирська хвиля». Головний 
інформаційний партнер – 
інтернет-сайт «Житомир 
Інфо». Інформаційні парт-
нери – «Z-радіо», газета 
«20 хвилин», інтернет-сайти 
MoeMisto.ua, 20minut.ua 

Оргкомітет

Тема номера

Молодь відзначатиме  
незалежність у новому форматі

У вівторок, 24 серпня (у день 30-річчя 
незалежності України), з 14:00 до 21:00 
з великої концертної зали літнього теа-
тру «Ракушка» міського парку культури 
і відпочинку ім. Ю. Гагаріна лунатиме 
сучасна українська музика, адже саме 
там відбудеться щорічний молодіжний 
громадсько-мистецький захід «Покоління 
Незалежних-2021».
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Про вакцинальну кампанію, «Велике будівництво» 
та роботу заступницею голови ОДА:  
інтерв’ю з Наталією Остапченко

Марія Кравчук, Руслан Мороз

Журналісти газети  
«20 хвилин» поспілкувались 
із першою заступницею  
голови Житомирської  
облдержадміністрації  
Наталією Остапченко.

Пані Наталія розповіла про свою роботу 
на державній посаді, коронавірусний штам 
«Дельта», темпи вакцинації, програму пре-
зидента «Велике будівництво», поділилась 
планами на майбутнє.

– Наталіє Віталіївно, розкажіть 
нашим читачам, як Вам працюється 
першим заступником голови Жито-
мирської облдержадміністрації.

Працюється важко, але я роботу свою 
люблю і дуже тішуся з того, що багато робо-
ти, яку роблю, насправді бачу і можу проде-
монструвати всім жителям області. Робота 
мені подобається, незважаючи на те, що 
вона дуже напружена, важка та пов’язана 
з багатьма ризиковими факторами. Тим не 
менше – працюємо. 

– Для Вас не в новинку працювати 
у цій сфері, проте, можливо, Ви якось 
готувались до нової посади? Чи було 
перший час важко?

Ніколи не було важко та ніколи не на-
лаштовувалась. Вся моя кар’єра побудована 
на державній службі, тому обов’язки для 
мене зовсім не нові. Все моє життя пов’язане 
з бюджетними коштами, я завжди пра-
цювала в бюджетній сфері. Я ніколи не 
працювала в бізнесі, тому не знаю, як там, 
а от як працювати на державній службі – 
мені це відомо.

– Давайте поговоримо про набо-
ліле. Коронавірусний штам «Дельта» 
набирає обертів, і щодня ми бачимо, 
як цифра захворівших збільшується. 
Чи готова наша область до нової хвилі 
епідемії?

Ми вже продемонстрували свою готов-
ність під час першої і другої хвилі епідемії. 
Як би нам не закидали всі абсолютно, що 
ми не справимось і що у нас будуть форс-
мажорні обставини і таке інше, ми про-
демонстрували, що все у нас виходить. Ми 
і на зараз готові, трохи змінився підхід у 
Міністерстві охорони здоров’я, вже не всі 
лікарні вважаються лікарнями першої 
хвилі. З першої хвилі всього лише дев’ять 
лікарень залишилось. 

Ми вже дещо фіксуємо зростаючу кіль-
кість захворівших, але вона не критична – у 
нас всього 6,5% «ковідних» ліжок зайнято. 
Готові надавати хворим допомогу, але зва-
жаючи на те, що зараз проходить п’ятий 
етап вакцинальної кампанії, хотіла б сказа-
ти: давайте не сподіватись на медицину та 
обтяжувати роботу наших лікарів, давайте 
не перевіряти готовність нашої медичної 
системи, а просто банально всі зробимо 
щеплення і не будемо хворіти.

– За останні тижні Ви помітили ріст 
бажаючих провакцинуватись?

За останній тиждень я відвідала всі 
п’ять центрів масової вакцинації, які розта-
шовані у Житомирській області, і хочу вам 
сказати, що той ажіотаж антивакциналь-
ної кампанії, який був, він вже відсутній. 
Люди активніше щеплюються. Станом 
на 10 серпня за весь період вакцинальної 
кампанії Житомирська область зробила 
понад 222 тисячі щеплень (зауважимо, що 
станом на 16 серпня було проведено 240 
тисяч щеплень), за добу план Міністерства 
охорони здоров’я – 7 901 доза, проте вчора 
(10-го серпня) ми зробили 6 408 доз. Я б 
сказала, що люди більш охоче вакцину-
ються, не так побоюються. Це, напевно, 
переймання досвіду інших, якщо хтось 
із знайомих зробив щеплення і з ним все 
гаразд, – це стимулює провакцинуватись. 

Я особисто зробила щеплення одна з 
перших, коли був найбільший негативний 
ажіотаж та всі хвилювались через якість 
індійської вакцини. Я вакцинувалась саме 
нею і впевнена у правильності свого рішен-
ня. Сподіваюсь, інші люди також виберуть 
шлях вакцинації та вбережуться від хворо-
би. Повторю: медицина наша витримає, 
проте хотілось, щоб люди хворіли менше. 

– Як з 1 вересня буде організований 
навчальний процес? Очне навчання чи 
дистанційне? 
До прикладу, у Греції невакцинованим 
вчителям планують скоротити заро-
бітну плату. Як наша область планує 
стимулювати освітян до вакцинації?

Певні обмеження обов’язково будуть. 
На сьогодні є новий наказ згідно з поста-
новою Кабінету Міністрів: не менше як 80% 
працівників освіти у навчальному закладі 
мають бути щеплені проти коронавірусної 
інфекції. Я хочу наголосити, не тільки вчи-
телі, а всі працівники освіти, тому що для 
ковіду посада не має значення. Це робиться 
для того, щоб школи не закривались на 
карантин, якщо буде нова хвиля епідемії.

До освітян прямо в заклад приїжджають 
мобільні бригади з вакцинації, і вони на 
місці здатні провакцинувати, тому сподіва-
юсь, що до початку навчального періоду ми 
подолаємо цей бар’єр у 80% вакцинованих 
освітян. Тільки тоді наші педагогічні праців-
ники зможуть працювати не дистанційно, 
а все ж таки у закладах – онлайн.

– Отже, немає такої проблеми у від-
далених селах, до прикладу, мобільні 
бригади з вакцинації приїжджають 
до школи і всіх бажаючих вчителів 
щеплюють?

Абсолютно правильно Ви підмітили, це 
організовані колективи, до яких приїдуть 
і щеплять.

– Наші читачі часто цікавляться іні-
ціативою нашого президента, а саме 
«Великим будівництвом», давайте про 
це поспілкуємось. Які об’єкти «Вели-
кого будівництва» на Житомирщині 
плануєте завершити до кінця поточ-
ного року?

Майже всі об’єкти, які ми запланували 
за кошти Державного фонду регіонального 
розвитку, що входять до проєкту прези-
дента «Велике будівництво», ми плануємо 
завершити. Цьогоріч у нас у планах завер-
шити басейн «Авангард». Крім самої чаші 
басейну, всі умови осучаснити, щоб люди 
з інвалідністю також могли скористатися 
ним.

У цьому році плануємо завершити 
такий масштабний проєкт, як повна ре-
конструкція онкодиспансера. До кінця 
року відкриємо у Баранівці «Прозорий 
офіс», завершимо відділення анестезіології 
в обласній лікарні імені Гербачевського, 
плануємо завершити частину корпусу у 
малинській школі, добудуємо дитячий 
садочок у Слободищах, Центр розвитку ди-
тини у Новій Боровій плануємо закінчити 
цього року, і вже на 97% готовий магістрат 
у Житомирі.

Плани у нас грандіозні та амбітні, ми 
над цим працюємо і зробимо так, щоб у 
нас все вийшло.

– Жителі районів області скаржать-
ся, що не всі об’єкти «Великого будівни-
цтва», наприклад амбулаторії, продо-
вжують працювати після офіційного 
відкриття. Частину, як у Краснопіль-
ській ОТГ Бердичівського району, селі 
Покалів Овруцького району, урочисто 
відкрили, а зараз вони стоять зачинені. 
Чому так стається?

Завдання обласної державної адміні-
страції полягало в тому, щоб добудувати ці 
амбулаторії. Самі амбулаторії – це первинна 
ланка медицини, яка підпорядкована ви-

ключно напряму головам територіальних 
громад. Для того, щоб амбулаторія працю-
вала повноцінно, не вистачає лише одного 
бажання обласної державної адміністрації, 
а потрібно долучитися до цього процесу 
всім гілкам влади: шукати лікаря, якщо є 
така необхідність і немає його на території, 
для того амбулаторії й будувались з житлом, 
щоб заохотити медичних працівників, які 
там будуть працювати. 

Згідно з моєю інформацією у Покалові 
працює амбулаторія, а Краснопільська не 
працює у зв’язку з певними недоробками 
підрядника. Я зв’язувалась, особисто цю 
ситуацію тримаю на контролі, незважаючи 
на те, що ми відкрили амбулаторію або є 
якісь неусунуті недоліки, ми їх виправимо. 
Проте ситуацію потрібно вирішувати не 
тільки ремонтом, а насамперед – залучення 
лікарів, які зможуть принести цій амбула-
торії нове життя і надавати людям допо-
могу, а це вже завдання не обласної влади, 
хоча у нас всі завдання наші, а співпраця з 
територіальними органами.

– Прокоментуйте ситуацію з на-
данням медичних послуг населенню. 
Багато містян скаржаться, що в лікар-
нях, навіть в обласній, величезні черги. 
Сімейні лікарі не завжди доступні.

Я про це також знаю, але організувати 
процес у лікарні, зробити так, щоб черги не 
було, залежить від керівника. Якщо керівник 
здатний організувати процес так, щоб не 
було черг, – їх не буде. Якщо не виходить, 
значить неправильна організація. Це зви-
чайна практика, коли можна організувати 
пацієнтів так, щоб їх було якомога менше і 
вони не скупчувались. Це звичайна прак-
тика, ми про це постійно наголошуємо, на 
жаль, такі випадки ще трапляються. 

– Наостанок, Наталіє Віталіївно, по-
діліться з нашими читачами планами 
на майбутнє.

Я особисто хочу реалізувати дуже 
багато, і справа тут не тільки в посаді, 
бачу великі перспективи. До прикладу, 
у наступному році стартує масштабний 
проєкт «Велика реставрація». На «Велику 
реставрацію» нам уже обіцяють відремон-
тувати та провести фасадні роботи в музеї 
Корольова. Наступного року ми готуємось 
до серйозного проєкту, оскільки президент 
України визначив собі за пріоритет до на-
ступної Олімпіади виховати серйозних 
спортсменів, які здатні приносити пере-
моги країні. Для того, щоб це зробити, не 
вистачить одного бажання – потрібно, щоб 
у нас були сучасні бази, щоб ми могли цих 
спортсменів виховувати. 

Також ми майже захистились в Офісі 
президента із серйозним проєктом, ми 
хочемо реконструювати Бердичівський 
спортивний ліцей та дитячі юнацькі шко-
ли підняти на той рівень, коли у нас буде 
сучасна база, коли ми зможемо готувати 
спортсменів. 

Ще ми запустили серйозний проєкт у 
межах державно-приватного партнерства, 
ми хочемо, щоб нарешті у Житомирській 
області з’явився лінійний прискорювач. 

Зупинятися не можна, ми маємо дуже 
багато проєктів та намірів, які хотілось би 
реалізувати.
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Житомирянам розповіли, як зміниться з вересня 
процедура виплати пенсій

Пенсіонери, як і раніше, 
зможуть обрати один із двох 
способів отримання виплати.

У Пенсійному фонді заперечили масове 
переведення одержувачів пенсій в Україні 

на банківське обслуговування з 1 вересня 
поточного року.

Про це повідомила пресслужба Пен-
сійного фонду України. Там нагадали, що в 
Україні існують два способи виплати пенсій:

• за місцем фактичного проживання – 
організаціями, що здійснюють виплату і 
доставку пенсій (мова йде про «Укрпошту»);

• через банківські установи (можна об-
рати один із 44 банків).

У ПФУ наголосили, що пенсіонер обирає 
спосіб виплати самостійно. Змінити його 
можна через подання відповідної заяви.

«Враховуючи зазначене, пенсіонери і 
після 1 вересня за бажанням продовжу-
ватимуть отримувати пенсії через АТ "Ук-
рпошта" з доставкою додому чи у поштових 
відділеннях незалежно від свого віку, стану 

здоров’я (наявності інвалідності) або по-
треби у постійному сторонньому догляді. 
Оплату послуг доставки пенсій здійснює 
за встановленими тарифами Пенсійний 
фонд України», – йдеться у повідомленні.

Окремо у фонді зазначили, що постано-
вою Кабміну від 25 травня поточного року 
передбачено проведення відбору на конкурс-
ній основі організацій, що надаватимуть по-
слуги доставки пенсій за місцем фактичного 
проживання одержувачів у межах України. 
Ця норма набуде чинності з 1 січня 2023 року. 
До цієї дати пенсії доставлятиме «Укрпошта» 
на умовах тристоронніх договорів.

Виплата пенсій в Україні
Раніше Кабмін прийняв постанову про 

підвищення з 1 квітня тарифів на виплату 

і доставку пенсій, соціальних допомог на-
ціональним поштовим оператором «Ук-
рпошта»: тариф у місті зріс до 1,3% з 1,15% 
від суми виплати, у селі і селищах міського 
типу – до 2,65% з 2,3%.

У березні Кабінет Міністрів доручив 
національному оператору поштового зв'язку 
України «Укрпошта» укласти з Пенсійним 
фондом й органами соціального захисту 
населення договори на доставку пенсій та 
грошової допомоги.

Днями у Мінстерстві соціальної полі-
тики заявили, що пів мільйона українців у 
майбутньому можуть залишитися без пен-
сій. Це пов'язано з тим, що вони працюють 
без оформлення і не матимуть необхідних 
15 років стажу, якщо не змінити чинні нор-
ми законодавства.

«Автогерої»: головні житомирські 
порушники ПДР за тиждень

Марія Кравчук

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

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

• Приватний тротуар
Випадок, який у Житомирі не рідкість: 

водій «мерседесу» припаркувався прямо на 
тротуарі, не даючи можливість пішоходам 
вільно пройти, а якщо людина на візку? 
Залишається на свій страх і ризик обходити 
проїжджою частиною.

«Тротуар біля хати у Житомирі вважа-
ється приватним. Ви що, не знали? І біля 
під'їзду також, особливо якщо живете на пер-
шому поверсі», – прокоментував Volodymyr 
Gerasymov.

«Volodymyr Gerasymov, я живу на пер-
вом этаже и могу поспорить. Моя машина 
хоть и стоит под окном, но условно, по 
договорённости с соседями. Я не имею пра-
ва на стоянку возле подъезда, ибо машина 
должна стоять на отведённом для этого 
месте. Парковка называется. А остановка 
да, возможно», – відповідає Лидия Ки-
рилюк.

«А чого вантажну машину не сфотка-
ли, і з іншого боку теж три авто стоїть? 
Чого тільки "мерседес"?» – запитує Ірина 
Андрійчук.

• Усі ми – люди
Фото яскраво демонструє, що поліцей-

ським нічого людське не чуже – навіть по-
рушувати ПДР. Цікаво, вони можуть самі 
собі виписати штраф?

«Ну там всегда так было, жил там с 1991-
го года», – зауважив Viktor Shyrokov.

«А ще дивуємось, чому поліція не реа-
гує на їзду та парковку на тротуарах та 
пішохідних переходах! І так там майже 
завжди стоять авто, а ще під знаком, що 

під гарним дубом», – написав Volodymyr 
Gerasymov.

• Обережно, лось на дорозі
«Герой парковки. Район Музикалки, 

перед самим перехрестям. Без аварій-
ки. Немає слів. Шкодую тільки, що не 
маю клейкої стрічки типу "Паркуюсь, як 
лось"», – так підписала фото його авторка 
Snezhana Yanchuk.

«Там их таких обычно по 5-6 стоит, уже 

даже не удивляешься», – прокоментувала 
Sofi Dzivinskaya.

«Прям звезда, не змогла проїхати! Може, 
просто скучно було на пастирському місці», 
– написав Sergey Rebets.

«Сколько он там стоял? И патруль за 
пол суток его не видел? Эвакуаторов нет?» 
– цікавиться Александр Кравченко.

«На око не скажеш, але він порушує тіль-
ки в тому разі, якщо від нього до перехрестя 
менше 10 метрів, а так все нормально», – 
зауважив Олександр Булавін.

«Мені здається, що всі святі тільки тут, 
нікого не хочу образити, але який сенс розду-
вати щось у фейсбуці: так, неприємно, так, 
заважає, але на це є органи правопорядку, 
які, мабуть, не вбачають тут порушення. 
Потрібно не фотографувати, а викликати 
"захисників", а вони хай наводять лад. Наші 
люди обговорювати вміють – безперечно, а 
діяти?» – запитує Юрій Жара.

«Як на мене, то у нас купа баранів, яким 
просто так байдуже на всіх інших. Як на 
паркомісцях, так і у загальному по всьому 
місту», – написав Святослав Маценко.

«Эвакуаторы всем в помощь на службу 
в соответствующие органы. Людям работа 
и государству бедному несчастному в казну 
капать будет. Исходя из ежедневного коли-
чества таких фотоотчетов, можна сделать 
выводы, что всем будет хорошо, кроме на-
рушителей», – зауважив Artem Khomenko.

• Просто не побачив
Вулиці Київська – Князів Острозьких, 

водій просто не побачив виїзд, припарку-
вався та пішов по своїх справах.

«Выверни зеркало ему и едь», – гадаю, 
жартує Андрей Яковенко.

«Лучше наклейку "лось"», – пише Ви-
талий Царук.

Будемо мати надію, що всім «геро-
ям» сьогоднішньої рубрики прийдуть 
«листи щастя» у вигляді штрафів за не-
правильно припарковані автомобілі та 
порушення правил дорожнього руху. А 
інших водіїв це змотивує навіть не думати 
про можливість порушити ПДР.
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Милий котик шукає дім
«Житомир! Дуже милий котик 

шукає дім. Муркотливий, грайли-
вий, лоточок знає, оброблений від 
паразитів», – зазначають в оголо-
шенні. 

Детальніше за телефоном: 
0976269614. 

Кицюня у пошуках сім`ї
«Житомир і область!!! Малень-

ка кицюня у пошуках люблячої 
сім‘ї. Оброблена від бліх і глистів», 
– пишуть у дописі. 

Я к щ о  х о ч е т е  з а б р а т и 
цю дівчинку, телефонуйте: 
0688296983. 

Маленька собачка 
потребує родину

«Дівчинка знову шукає сім̀ ю. 
На жаль, у нових господарів ви-
никли життєві труднощі. 

Зараз їй 4 місяці. Вакцинована і 
оброблена від паразитів. Маленька 
(такою і залишиться). Триває дис-
кусія про те, пінчер це чи той. Мож-
лива, краща версія і того, і іншого. 
Допоможемо зі стерилізацією. 
Якщо потрібно, подаруємо нову 
переноску», – інформують у пості. 

Телефонувати/писати сюди: 
050 93 87 154 (Viber), Наталя. 

Красунечка, яка 
приносить в дім гармонію

«Чудова кішечка 3-4 міс. ідеаль-
ної зовнішності і з найсолодшим 
характером шукає дім. Чарівна 
красунечка обожнює ласку і увагу, 
активні ігри і диванні обіймашки. 
Муркоче за кожної нагоди і при-
носить в дім гармонію і відчуття 
щастя. Малючка здорова (стерилі-
зована), навчена котячому етикету 
(лоток на 5+). Телефонуйте – ця 
любов у чистому вигляді дуже че-
кає на вас, щоб наповнити життя 
ніжністю», – пишуть у оголошенні. 

Телефонуйте: 0930125555. 

Кому маленьку  
красуню?

«Шукаємо родину малень-
кій красуні, дівчинка їсть на-
туралку, за точнішою інформа-
цією, будь ласка, телефонуйте 
0962632771, Ліля», – зазначає 
авторка допису. 

Добрі руки 

Візьміть у добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 17 серпня

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 друга.

Пернаті та хвостаті: незвичайні птахи,  
яких продають житомиряни в інтернеті

Марія Кравчук

Крім радості 
спілкування, пред-
ставники тварин-
ного світу допо-
магають людям 
навчитися брати на 
себе відповідаль-
ність, піклуватися і 
любити. 

Цього тижня журна-
лісти газети «20 хвилин» 
переглянули один із най-
популярніших українських 
сайтів з публікації безко-
штовних оголошень для 
того, аби з’ясувати, за якою 
ціною пропонують придба-
ти у Житомирі птахів. Ви-
явилось, що рідкісні птахи 
– це недешеве задоволення.

Ми розповімо про не-
звичних представників 
пташиних, яких можна 
придбати у Житомирі.

• Птах-носоріг
Птах-носоріг, або, як їх 

ще називають, калао-сурмач 
– птаха середнього розміру, 
для якої характерний наріст 

на дзьобові. Очі коричневі 
або червоні, з рожевою шкі-
рою навколо.

Калао-сурмачі – птахи, 
які живуть у зграях по 2-5 
особин, але іноді зустріча-
ються зграї і до 50 птахів. 
Зустрічаються калао-сур-
мачі в Бурунді, Мозамбіку, 
Ботсвані, Конго, Кенії і у 
частині Намібії, а також на 
сході ПАР, де населяють до-
щові тропічні ліси. 

Харчуються вони в осно-
вному фруктами і великими 
комахами.

У неволі ці птахи прояв-
ляють себе як надзвичайно 
інтелектуальні вихованці, 
здатні навчитися безлічі 
трюків.

Ціна за таку птаху на 
сайті – 90 000 грн.

• Тукан Аріель
Тукан Аріель, або чор-

нодзьобий тукан. Досить 
велика пташка, особливо 
видатний дзьоб – великого 
розміру, чорного кольору, 
довжина дзьоба може до-
сягати 17 см. 

Тукани дуже розумні і 
товариські птахи. Володарі 
високого інтелекту. Швидко 
звикають до нових господа-
рів і йдуть на контакт. Дов-
гожителі, тривалість життя 
становить близько 50 років.

Ціна на сайті – 105 000 
грн.

• Птах в обмін на авто
Цікава пропозиція на-

дійшла від власника цього 
зеленого красеня – автор ого-
лошення готовий обміняти 
свого папугу на BMW Х5.

Автор оголошення пере-
конує, що птах приносить 
щастя і обмін на автомобіль 
– це добра справа.

«Обміняю птаха щастя 
ожерелового папугу на авто-
мобіль BMW Х5 або інший 
німецького або японського 
виробництва. 

Птах яскраво-зеленого 
забарвлення з намистом на 
шиї. Якщо ви готові розлу-
читися зі своїм автомобілем 
на благо доброї справи, 
можете бути впевнені: ав-
томобіль потрапить у до-
брі, дбайливі руки», – пише 
власник папуги.

«Прагніть робити добро, 
і ви зрозумієте, що щастя 
буде переслідувати вас всю-
ди. Щоразу, коли птаха щас-
тя сяде до вас на плече, вона 
буде щебетати на вушко 
заповітні слова: "Пам'ятай, 
добро неможливо роздати, 
воно весь час повертається"», 
– зазначив чоловік.

Постає тільки питання: 
якщо птах приносить щас-
тя, то чому ж автор оголо-
шення досі не має власного 
авто?

Ціна на сайті – 300 000 
грн.

• Папуга Дракула
Орлиний папуга, він же 

грифовий папуга – єдиний 
вид у роді орлиних папуг.

Населяють вологі гір-
ські тропічні і субтропічні 
ліси, підніжжя гір, іноді 
рівнинні і горбисті зарості 
до 1 000–2 300 м над рівнем 
моря. Живуть парами або 
невеликими групами до 20 
особин. Основним кормом 
є фрукти, ягоди і різне на-
сіння.

Дуже рідкісний вид. 
Є небезпека зникнення. 
Причини: вилов з метою 
продажу, вживання в їжу, 
використанн я опудал 
як «викуп за наречену», 
яскраве пір'я крила ви-
користовувалися в риту-
альних вбраннях корінних 
жителів Папуа.

Ціна за такого папугу – 
30 000 грн.
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Житомирські міські легенди та 
перекази про містичне. Частина десята

Руслан Мороз, Ігор 
Гарбуза 

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

Продовжуємо розповіді про 
незвичайні події у Житомирі, 
які сталися протягом багатьох 
століть, але про які мало хто 
пам’ятає. Хіба не цікаво, як у по-
буті спілкувалися наші предки? 
Особливо коли виникали якісь 
конфлікти. Ось саме про це ми і 
поговоримо цього разу: як лаялися 
житомиряни раніше і зараз. Про 
те, як це відбувалося раніше, ми 
знаходимо інформацію з газетних 
повідомлень і з особистих спога-
дів жителів нашого міста. А про 
сучасні випадки ми можемо дізна-
тися із соціальних мереж і різних 
месенджерів. Таким чином, все, 
про що ви зараз прочитаєте, взято 
з відкритих джерел, абсолютно 
не вигадано і сталося насправді.

Сварка і чарка у Житомирі 
до революції

Зрозуміло, що житомиряни 
сварилися і сперечалися абсолют-
но не так, щоб про це писали у 
літописі. Але бувало всяке і по-
всякому. Ми вже писали про те, 
що у дев'ятнадцятому столітті, 
коли вечоріло, конкуренти один 
одному міцно морди били. Бува-
ло, що розгоралися такі сусідські 
скандали, що все місто про це шу-
міло. Іноді конфлікти відбивалися 
у місцевій пресі. У 1912 році в га-
зеті «Голос Волині» житомирянин 
Іван Мірошниченко писав:

«7 липня я був трохи п'яний 
і вилаяв матерно городового на 
перехресті вулиці Лермонтова і 
Миколаївської. За це городовий 
вдарив мене три рази кулаком по 
морді і розбив мені ніс, а собі він 
зламав руку і два пальці. Тепер 
городовий вимагає з мене гроші 
за лікування своєї руки і погрожує 
відправити мене на каторгу, бо 
каже, що це я винен, що він зламав 
руку об мою морду. Пан редактор, 
дуже прошу захистити мене від 
цього городового!». 

Відповідь редактора газети 
залишилася невідомою, адже в 
архівах ми про це нічого не зна-
йшли.

Сварилися житомиряни й з 
дружинами. Вже склалися майже 
легенди, як письменник Олександр 
Купрін у 1909 році, перебуваючи 
у нашому місті, ходив по корчмах 
і злачних місцях, збираючи ніби-
то матеріал для своїх творів. Всі 

походи для нього закінчувалися 
благополучно, а вдома на нього че-
кала добра і розуміюча дружина. 
І це після повернення чоловіка з 
будинку розпусти та напідпитку! 
Це так у легендах. Ми ж наведемо 
лист житомирського міщанина 
Петра Коломойченка, написаний у 
серпні 1912 року у редакцію газети 
«Наша Волинь». З нього ми дізна-
ємося, чим закінчувалися сварки 
для житомирян, які дружили із 
зеленим змієм:

«Пан редактор! Сподіваючись 
на обізнаність у міських подіях 
ваших репортерів, я уклінно про-
шу вас увійти в моє непривабливе 
становище, причина якого поля-
гає в наступному. Сьомого числа 
мною був відвіданий трактир на 
Сінному, де я взяв півлітра горіл-
ки і випив її сам, тому що мого 
друга Віктора вдарила по голові 
сковородою дружина і він прийти 
не зміг. Вийшовши з трактиру, я 
пішов додому, дорогою чотири 
рази забив коліно і два рази ніс.

Прийшовши додому, я виявив 
у себе пропажу грошей в кількості 
один рубль однією асигнацією. 
Дружина стала мене звинувачува-
ти в тому, що я цей рубль пропив, 
і вигнала з дому. Я став шукати 
рубль, але не знайшов. Шановний 
пане редакторе, я звертаюся до 
вас, щоб ви відправили до мене 
репортера вашої газети, щоб він 
знайшов мій рубль, тому що дру-
жина мене додому не пускає!».

Можна констатувати той факт, 
що за останні сто років майже 
нічого не змінилося. У цьому 
випадку подальша доля одного 
рубля однією асигнацією залиши-
лася невідомою. Цікаво, чи була 
присвячена якась стаття цьому 
журналістському розслідуванню.

Сварки по-житомирськи 
за радянських 
часів, або Сварка на 
самообслуговуванні

Сварилися житомиряни і за 
радянських часів. Молодь чомусь 
вважає, що назва «радянська вла-
да» походить від того, що хтось 
щось радив. Однак все простіше 
– це від форми організації влади 
рад народних депутатів. З того 
часу також суттєво нічого не змі-
нилося, але суспільна побудова 
має вже іншу назву.

Щоб зрозуміти побутову 
сварку, яка сталася в одному із 
житомирських дворів за бреж-
нєвської епохи, пояснимо, що у 
сімдесяті роки у Житомирі стали 
відкриватися магазини самооб-
слуговування. Сучасні супер-
маркети концептом чимось їх 
нагадують. Тільки тоді подібні 
магазини були вузькоспеціалі-
зованими – продовольчими. А 
зараз сама історія. Одного разу 
піонер йшов до школи і думав, 
як би гарну піонерську справу 
зробити. Різкі гучні жіночі голо-
си відірвали його від думок. 

– Це ти мерзавка! – вигукну-
ла одна тітка, що була схожа на 
великий пиріг. 

– Я?! Так мене всі тут знають 
як порядну! А ти погань ходяча! 
– засміялася інша тітка більш 
пристойного розміру. 

Придивившись до двох роз-
лючених жінок, хлопчик поду-
мав: «Чого це вони? Схоже, вони 
надовго затіяли свою сутичку. 
Треба в школу топати, перший 
урок – математика»...

Тим часом суперечка між 
зовсім немаленькими жіночка-
ми спалахнула з іще більшою 

пристрастю. Але коли в однієї 
зі сторін конфлікту, схоже, були 
вичерпані все засоби ведення 
боротьби, то, нікого не сором-
лячись і задерши спідницю, вона 
повернулася до супротивниці 
задом, який облягали білі пан-
талони, і запропонувала їй:

– Поцілуй мене в дупу!
Хлопчик, який став випад-

ковим свідком цієї події, витрі-
щився на цю неосяжну хмару в 
панталонах і від несподіванки 
трохи онімів. Однак власниця 
розкішного заднього місця й не 
думала червоніти за свій вчинок. 
Вона сміялася, здригаючись усім 
тілом. Інша суперниця нітрохи 
не розгубилася і, взявши руки в 
боки, відповіла:

– Зараз самообслуговування! 
Цілуй сама себе в свій зад! – І 
голосно регочучи від душі, пішла 
геть. 

Історія знову не надає від-
повіді, про що саме подумав 

хлопчик, але можемо зробити 
припущення, що відповідно до 
курсу історії в школі думки були, 
напевно, такі: «Дійсно, у наші 
часі панів немає, нехай тепер всі 
самі себе обслуговують. Треба 
не забути Аню попросити, щоб 
вона мені пару завдань з мате-
матики вирішила», – і побіг собі 
далі до школи.

Цей безпощадний  
жіночий бунт

Бували конфлікти й на ви-
робництві. Завод «Електрови-
мірювач» було побудовано у 1957 
році. Це провідне підприємство 
випускало унікальну продукцію, 
яка прославляла Житомир на 
весь світ. Завод мав свій будинок 
відпочинку, газету, будинок куль-
тури, поліклініку, дитячий садок 
і для своїх співробітників здій-
снював безліч соціальних про-
єктів. Зокрема будував багато-

Тільки ледачий письменник не згадує сварки і конфлікти у 
своїх творах. Згадати хоча б знаменитий твір Миколи Гоголя 
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». У надзвичайно красивому містечку Мир-
городі з дивовижною калюжею жили-були два бездоганних 

товариші, які були символом благополуччя і сталості міста. 
Чудова дружба Івана Івановича та Івана Никифоровича зда-
валася вічною і незмінною, як схід і захід сонця. Однак вони 
посварилися через рушницю, різкого слівця, і хто його знає, 
чому сварка розгорілася. Міжособистісною то була сварка 
гоголівських героїв. Таку суперечку зазвичай називають по-
бутовою. Міжособистісні конфлікти можуть розгорітися і тоді, 
коли у людей є несумісні цінності, норми, і кожен намагається 
їх реалізувати у взаєминах один з одним. У таких випадках 
кажуть, що їхній конфлікт був неминучий. Як тут не згадати 
твір Грибоєдова «Горе от ума», де головний герой конфліктує 
з іншими персонажами через те, що його система цінностей 
не збігається з цінностями інших осіб. Бувають конфлікти і між 
групами осіб, організаціями, людей з організаціями, а також 
трудові конфлікти. Багато філософів, істориків і літературоз-
навців вважають, що через конфлікти, протиріччя відбувається 
розвиток держави і суспільства. Спори і конфлікти завжди 
супроводжували історію людства, народів, держав. Напри-
клад, київський князь Ігор вирішив повторно зібрати данину 
з древлян. Але древляни вирішили, що він порушив договір, 
і вбили його. Літописи розповіли, як дружина вбитого князя 
княгиня Ольга помстилася вождям древлянським і спалила 
Іскоростень, назавжди підкоривши їх владі княжій. Це най-
давніша та найвідоміша суперечка, яка сталася на нашої землі 
й дійшла у історії до наших днів.

Як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем

"Електровимірювач"
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квартирні будинки і безкоштовно 
давав їх своїм співробітникам. 
Якби його на сьогодні зберегли, 
то він міг стати серйозним кон-
курентом для багатьох світових 
підприємств подібного класу. 
У далекі шістдесяті роки, коли 
підприємство йшло в гору, а 
колектив був багатотисячним, 
стався в одному із закритих 
цехів справжній жіночий бунт. 
Кожне підприємство, кожен цех 
отримував план. Якщо трудовий 
колектив перевиконував його, то 
виплачували премії, нагороджу-
вали грамотами та урядовими 
нагородами, навіть орденами. 
Якось так склалося, що щороку 
перевиконання плану ставало 
основним завданням для одного 
із закритих цехів. Збірка продук-
ції там здійснювалася вручну. 
Настав момент, коли працівни-
ки вже не могли виконати новий 
план. У цеху, який виробляв про-
дукцію військового замовлення, 
працювали одні жінки. Однак 
начальник цеху був чоловік, 
начальник профкому заводу – 
чоловік, партійну комуністич-
ну організацію теж очолював 
чоловік. Жінки зверталися до 
них із проханням переглянути 
нормативи і принципи їхнього 
формування. Начальники-чолові-
ки носами крутили, мовляв, у вас 
і так зарплати хороші, то якого 
дідька вам ще треба. Потім цех 
розділився. Стали заміжні тягати 
роботу додому і так план викону-
вати. Ті, що тільки в цеху працю-
вали, отримували зауваження від 
керівництва. Незаміжні дівчата 

кричали заміжнім: «Жіночки, 
додому роботу не беріть!». Але 
все повторювалося знову і знову. 
Якби на цьому заводі комуністи 
були трохи розумнішими і з го-
ловою дружили, то зрозуміли 
б, що назріває конфлікт і треба 
протиріччя вирішувати, а не за-
мовчувати.

Як завжди, все сталося неспо-
дівано. Вчергове, не порадившись 
з робітницями, зверху спустили 
збільшений план. Працівниці 
почали єхидно коментувати 
його. Одні дорікали іншим, що 
це через них план завищують. 
Але раптово всі чітко зрозуміли, 
що вони отримали план тако-
го об’єму, що його неможливо 
взагалі виконати, і тоді стався 
справжній жіночий бунт. Викли-
кали начальника цеху. Коли він 
зайшов, то відразу зрозумів, що 
потрапив або в пекло, або голим 
у жіночу лазню. Напевно, він за-
бажав би опинитися на килимі 
у самого міністра. Але було піз-
но. Жінки-робітниці, дивлячись 
йому в очі, прямо запитали: «Що 
ж ти (цензура), єдиний чоловік в 
цеху, нас не захищаєш?». Потім 
не гаючи часу, жіночки оцінили 
його зовнішній вигляд, людські 
властивості і зробили яскраве 
припущення, який він чоловік 
у ліжку зі своєю дружиною. На-
чальник цеху на цьому моменті 
почервонів як рак і почав зад-
кувати до дверей. Але що може 
бути страшніше розлюченої жін-
ки? А коли розлючених жінок 
одночасно в одному місці десь 
більше сотні? Тож нещасному 

чоловікові дуже дохідливо і із 
застосуванням жіночої фізичної 
зброї (нігтів) майже народною 
мовою пояснили, що він у всьому 
і завжди одне лайно і у началь-
ства холуй. Коли ошаленілий 
чолов’яга несміливо попросив 
дівчаток працювати і пообіцяв 
у кабінеті директора все вирі-
шити, то дівчата також дуже по-
простому зазначили, куди саме 
йому треба йти.

Другою жертвою жіночого 
бунту став голова профкому. Він 
швидко прибіг у бунтуючий цех. 
«Ой, дівоньки, ой, красуні…», – 
почав з хитрувато-переляканим 
виглядом і тремтячими губами 
свою промову голова профкому. 
Договорити він не встиг. Виско-
чити з цеху також доля йому не 
фартанула. Жахлива велетенська 
сила жіночого гніву обрушилася 
на його голову у дуже болючому 
фізичному вигляді. В нього по-
летіли міцні слівця, різні деталі 
з конвеєру, а також все те, що по-
трапляло під руку розлючених 
жіночок. Пригнічений, приголо-
мшений бідолаха заметушився з 
боку в бік і, прикриваючись під-
жаком, без слів і єдиної думки 
нарешті вискочив в інші двері 
цеху.

Хтось його пошепки запитав: 
«Як там?!» «Ой, та не кажіть, це 
фурії, це гірше амазонок, туди 
треба жінку запускати, адже 
вони всіх чоловіків переб'ють», 
– злякано відповідав досить по-
шарпаний голова профкому. 
«Що!!! Це що у вас тут відбу-
вається?! Ви мені план зрива-
єте?!» – грізно гаркнув чоловік 
у погонах, уповноважений від 
міністерства оборони. Він різким 
рухом відчинив двері і увійшов 
у цех. Настала тиша, потім були 
чутні жіночі голоси, схлипу-
вання. Хтось полегшено сказав: 
«Здається, все обійшлося, все 
на лад піде». Грюкнули двері. 
Військовий вийшов. За хвилину 
людина в погонах чіткою армій-
ською мовою пояснила началь-
ству, хто вони і що власне вони 
собою представляють. Жодного 
вимовленого слова з цього по-
яснення у поважному виданні 
навести неможливо. Після цього 
начальство ще більше втратило 
розуміння того, яким чином все 
це припинити. Хтось запропо-
нував: «Треба запустити голову 
парткому». Але тут же осікся і 
промимрив: «Він теж чоловік... 
Його зразу вб’ють…».

Цілий день цех, який вико-
нував основні замовлення обо-
ронного комплексу, не працював. 
Поки зв’язувалися телефоном з 
обкомом партії, поки вирішува-
ли, кого послати на переговори, 
кажуть, що з політичного центру 
області приїхала партійна жінка. 
Вона щиро поговорила з робіт-
ницями, і вже на другий день цех 
запрацював. На цьому конфлікт 
завершився. Але у пам'яті народ-
ній залишилися згадки про жі-
ночий бунт. І коли його згадують, 
то обов’язково додають: «Не буди 
лихо, поки воно тихо».

Цехи заводу "Електровимірювач"
Житомирські сварки по-сучасному

Щоб порівняти сварки у минулі часи та сучасні, ми вирішили 
звернутися за допомогою до сучасних технологій. Існує такий собі 
чудовий телеграм-канал «Підслухано Житомир». Тож, щоб не по-
милитися з оцінкою сучасності, ми зплагіатили кілька оповідань.

Житомирські дворики о 5-й ранку – 
це найкраще реаліті-шоу
«Прокинувся від шуму. Вийшов на балкон і бачу – стоять, 

з'ясовують стосунки. З контексту стало ясно, що це дві подружні 
пари. Подруга активно звинувачує чоловіка іншої в тому, що він з нею 
фліртував. Її чоловік, природно, «бичить» на цього мужика. Дружина 
цього чоловіка носом хлюпає: «Як ти міг, Костя, у нас же любов». 
Один Костя стоїть в шоці і тихо, спокійно ставить подрузі одне 
питання: «Може, припиниш нести маячню і скажеш вже правду?»

Заінтригували. Стою слухаю. Ще пару хвилин «жертва» намага-
лася наполягати на своєму, мовляв, до неї домагалися. Після цього 
вищезгаданий Костя дістає телефон, врубує на ньому відео. Самого 
відео мені видно не було, та й звук було чутно через раз. Але і без 
цього стало ясно, що у телефоні відображений речовий доказ, який 
спростовує звинувачення і доводить, що це саме до Кості домагалися. 
Коли відео вимикається, дружина Кості спокійно видихає і каже: 
«Ну ти і с…, Ліля. Хотіла зруйнувати наш шлюб, тому що у самої 
не задався?»

І відразу після цього чоловік Лілі просто мовчки як вліпить їй 
ляща! Такого гучного, дзвінкого, що аж луною по двору пішов. Вліпив, 
розвернувся і пішов. Люблю житомирський колорит».

Любов зла – розповідь дівчини
«Коли я була маленька, бабуся (батькова мама) подарувала мені 

маленького папужку. Назвали його Кеша на честь героя мультика. 
Кеша був улюбленцем усієї сім'ї, і цьому подарунку я раділа дуже 
щиро. А потім Кеша полетів. Ну мені так сказала інша бабуся (ма-
мина мама). І замість Кеші вона подарувала мені кота. Не кошеня, 
а дорослого вже кота, зі сформованим характером. І характер у 
нього був препоганий. Він ненавидів все, що ворушилося. А що не 
ворушилося, ворушив і теж ненавидів. Ніхто мені Кешу замінити 
не зміг. Невтішно ридала кілька днів.

Бабуся (татова) не витримала. Пішла і купила мені другого па-
пужку. Такого ж. Мені маленькій сказали, що це той самий Кеша, 
політав і повернувся. Я повірила.

Через роки, вже підлітком, я зрозуміла, що мої бабусі, м'яко 
кажучи, одна одну недолюблюють. І ось вже дорослою я дізналася, 
що моя бабуся (мамина) спеціально випустила мого Кешу, тому що 
її розлютило те, що інша бабуся зробила мені подарунок, якому я 
раділа більше, ніж її подарунку. І спробувала замінити цей подарунок 
котом. Навіть не знаю, як реагувати на подібні новини».

Не свисти, а то грошей не буде!
«Ранок починається не з кави. У мене ось почався зі скандалу. 

Взагалі у мене папуга вранці співає. А я йому підсвистую завжди. І 
він мені свистить у відповідь. Варю каву, свистимо з папугою, вікна 
навстіж відкриті. І тут мені в квартиру починає ломитися сусідка. 
Прямо ломитися. Лупити кулаком у двері. Відкриваю.

– Це ви свистите? 
– І я, і папуга. А що таке?
– Це через вас у нас фінансові проблеми! Всьому дому зараз біду 

наробите! Я ж чую, ви щодня свистите! Мама не вчила: не свисти, 
а то грошей не буде?!

Я подивилася на неї. Покрутила пальцем біля скроні і закрила 
двері. Вона ще щось кричала. Продовжуємо з папугою свистіти».

Помста на весіллі
«Я – весільний фотограф. На одному весіллі вранці наречена 

підійшла до мене, відвела вбік і пошепки попросила, чи можна 
зробити так, щоб подружка (показала пальцем на подружку наре-
ченої) на всіх фотках вийшла  негарно. Просто вона все життя була 
номер один, нехай хоч на моїх весільних фото буде страшненькою!»

Аніме під забороною
«Я дуже спокійна і неконфліктна людина. Але сьогодні у поліклі-

ніці у черзі я на телефоні дивилася аніме, і якась дитина приповзла 
до мене і почала заглядати до мене в телефон. Я не звертала на неї 
жодної уваги, навіть жодного разу не подивилася в її бік. Як раптом 
до мене підлетіла жінка і запитує, що я показую її синові. А коли я 
опустила телефон і подивилася на неї, вона побачила аніме і почала 
вимагати, щоб я негайно вимкнула. Я порадила забрати дитину і 
навчити не заглядати в чужі телефони. На мене почали кричати, 
що я ще мала, щоб вчити дорослу жінку. До неї підключилися інші 
«мамки». Я зрозуміла, що розмовляти там ні з ким, там ні мізків, ні 
виховання у самих мамок. Зробила навушники голосніше і продо-
вжила чекати своєї черги за переглядом».
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про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Новогородецький кар’єр» 
код згідно з ЄДРПОУ 32694400,

інформує про намір провадити пла-
новану діяльність та оцінку її впливу на 

довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господа-

рювання
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Новогородецький кар'єр», 12523, Житомир-
ська обл., Житомирський  р-н, село Новогоро-
децьке, телефон 1: +380977645985, телефон 2: 
+380675325595,  директор Самойленко Сергій 
Іванович. 

(місцезнаходження юридичної особи або місце про-
вадження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характе-

ристика, технічні альтернативи
Розробка (продовження розробки) Город-

ського родовища з метою видобування гранітів 
та мігматитів, їх переробка на щебеневу про-
дукцію на дробарно-сортувальному заводі з 
подальшою перспективою внесення змін до 
технологічного процесу для збільшення про-
дуктивності переробного заводу (реконструк-
цією) в Житомирському районі Житомирської 
області. Встановлення   бетонозмішувальної 
установки БЗУ-60.

У користуванні Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Новогородецький 
кар'єр» для здійснення планованої ді-
яльності згідно договору оренди землі № 
53 від 03.02.2004р. знаходяться земельні 
ділянки загальною площею 28,8229 га (ка-
дастрові номери №1822581700:04:001:0001,  
№1822581700:04:001:0002, №1822581700: 
04:001:0003, №1822581700:04:001:0004). Цільове 
призначення: 11.01 Для розміщення та екс-
плуатації основних, підсобних і допоміж-
них будівель та споруд підприємствами, що 
пов'язані з користуванням надрами.

Для здійснення планованої діяльності 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Новогородецький кар'єр» має:

- Спеціальний дозвіл на користування над-
рами № 4528, виданий Державною службою 
геології та надр України 6 грудня 2007 року;

- Акт про надання гірничого відводу 
площею 24,76 га, виданий Житомирською 
обласною радою  26.06.2008р. №42.   

Площа родовища згідно спеціального 
дозволу на користування надрами складає 
24,6 га. Геологічні запаси родовища згідно 
Протоколу  ДКЗ України №2131 від 10.12.2010р. 
складають: кат. А +С1 – 6299 (А – 1350; С1 – 
4949) тис.м3. Залишок розвіданих запасів 
згідно форми № 5-гр станом на 01.01.2021р. 
становить: кат. А +С1 5163,99 (А – 266,07, С1 
–  4897,92) тис. м3. 

Технічна альтернатива 1: 
Як технічна альтернатива 1 розглядається  

розробка (продовження) розробки родовища 
відкритим способом із використанням бу-
ро-вибухових робіт методом свердловинних 
зарядів, переробка видобутої гірничої маси 
на щебеневу продукцію на стаціонарному 
дробарно-сортувальному заводі з подальшою 
перспективою внесення змін до технологічного 
процесу для збільшення продуктивності пере-
робного заводу (реконструкцією). Встановлен-
ня   бетонозмішувальної установки БЗУ-60.

Технічна альтернатива 2: 
В якості технічної альтернативи розробки 

родовища розглядався варіант використання 
замість буро-вибухових робіт землерийно-
фрезерної машини, що являє собою механізм, 
який виконує операції відділення корисної 
копалини від масиву породи. Однак, корис-
ні копалини Городського родовища граніту 
мають більшу міцність, ніж руйнівна сила 
машини, що знижує економічну ефективність 
використання, тому така технічна альтерна-
тива планованої діяльності в подальшому 
розглядатись не буде. Альтернативою внесення 
змін до технологічного процесу для збіль-
шення продуктивності переробного заводу 

(реконструкції) є відмова від даної планованої 
діяльності, що є недоцільним та в подальшому 
розглядатися не буде.

Технічною  альтернативою щодо бетоноз-
мішувальної установки БЗУ-60 є встановлення 
установки з більшою потужністю виробни-
цтва – БЗУ-100 . Однак,  така альтернатива не 
розглядається так як більша її потужність 
продукує збільшення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1

Городське родовище знаходиться в Жито-
мирському районі Житомирської області (до 
прийняття Постанови Верховної Ради України 
від 17.07.2020 р. № 807-IX – Коростишівський 
район), 2 км на північний захід  від с.  Но-
вогородецьке на правому березі р. Тетерів. 
Родовище розробляється з 1969 року.  

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2

Так як Городське родовище розробляєть-
ся з 1969 року, має  географічну прив’язку 
та затверджені запаси корисної копалини, а 
також в межах земельних ділянок наявна ді-
юча інфраструктура, розгляд територіальної 
альтернативи 2 є недоцільним. 

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Найбільш важливим із соціально-еконо-
мічних факторів є можливість поповнення міс-
цевого бюджету (в т.ч. плата за користування 
надрами) та поліпшення загальної соціально-
економічної ситуації в районі, забезпечення 
сировиною будівельної галузі, зайнятості 
місцевого населення шляхом створення до-
даткових робочих місць.  

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

Городське родовище розробляється з 
1969 року. На даний час частина родовища 
розкрита. Система розробки родовища при-
йнята  транспортна з зовнішнім відвалоутво-
ренням. Корисна копалина розробляється із 
попереднім розпушуванням буро-вибуховим 
способом, методом свердловинних зарядів. 
Розроблення корисної копалини передбача-
ється кар’єром до горизонту з абсолютною 
відміткою +109 м. Максимальний видобуток 
гірничої маси у щільному тілі планується у 
кількості 500 тис. м3/рік.

Переробка гірничої маси на щебеневу 
продукцію здійснюється на стаціонарному 
дробарно-сортувальному заводі. Максимальна 
переробка гірничої маси на щебінь плануєть-
ся у кількості 1,29 млн. т/рік.  Виробництво 
бетонної суміші планується  у кількості 28 
тис. м3/рік.

Режим роботи підприємства по розробці 
корисної копалини приймається цілорічний 
протягом 300 робочих днів (6 днів на тиждень 
у 2 зміни, тривалістю 8 годин кожна). Розкрив-
ні породи родовища розробляються в 1 зміну 
тривалістю 8 годин. Режим роботи підпри-
ємства по видобутку прийнятий синхронно 
з режимом роботи дробарно-сортувального 
заводу, а по розкриву сезонний.  Режим ро-
боти бетонозмішувальної установки БЗУ-60 
–240 днів  по 20 годин.

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

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно законо-
давства України з дотриманням нормативів 
гранично-допустимих рівнів екологічного 
навантаження на природне середовище, сані-
тарних нормативів, охорони праці, пожежної 
безпеки, радіаційного контролю, поводження 
з відходами тощо.

щодо територіальної альтернативи 1: 
Згідно технічної альтернативи 1. 

щодо технічної альтернативи 2: Не роз-
глядається.

щодо територіальної альтернативи 2: Не 
розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1 
Оскільки, родовище розробляється, наявна 

інфраструктура, включаючи ДСЗ, еколого-
інженерна підготовка і захист території при-
йняті за існуючими схемами. 

Еколого-інженерна підготовка і захист 
території щодо встановлення бетонозмішу-
вальної установки БЗУ-60 включає:

- завезення, встановлення  та монтаж від-
повідного обладнання;

- дотримання технологій, передбачених 
відповідним проектом;

- дотримання вимог чинного природо-
охоронного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист 

території щодо технічної альтернативи 2 не 
розглядається. 

щодо територіальної альтернативи 1 Еко-
лого-інженерна підготовка і захист території 
здійснюється за технічною альтернативою 1.

щодо територіальної альтернативи 2 Еко-
лого-інженерна підготовка і захист території  
щодо територіальної альтернативи 2 не роз-
глядається.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля

щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяльності 

при  розробці  Городського родовища,  робо-
ті  дробарно-сортувального заводу бетоноз-
мішувальної установки БЗУ-60 на довкілля 
включають:

 - клімат і мікроклімат –  негативний 
вплив не передбачається;

- ґрунт – зняття ґрунтово-рослинного 
шару з площі  земельної ділянки, відведеної  
під  розробку кар’єру; за межами виділеної 
ділянки вплив на ґрунти відсутній. Після 
відпрацювання родовища  передбачена ре-
культивація порушених земель;

- геологічне середовище – потенційний 
вплив планової діяльності на геологічне се-
редовище  передбачає порушення природ-
ного рельєфу земної поверхні з утворенням 
кар’єрної виробки, площа якої на кінець роз-
робки родовища складе 24,6 га;

 - повітряне – помірний вплив на пові-
тряне середовище відбуватиметься за рахунок 
викидів в атмосферу забруднюючих речовин 
при проведенні розкривних, виймально-на-
вантажувальних, вибухових та видобувних 
робіт, переробці гірничої маси на щебеневу 
продукцію, роботі бетонозмішувальної уста-
новки БЗУ-60, при роботі двигунів кар’єрної 
техніки та в процесі обслуговування техніки. 
Шумове навантаження пов’язане з видобувни-
ми роботами, включаючи роботу спецтехніки, 
роботою дробарно-сортувального заводу та 
бетонозмішувальної установки; 

- водне – помірний вплив на ґрунтові води 
внаслідок дренування та  відкачки кар’єрної 
води та помірний вплив на поверхневі вод-
ні об’єкти внаслідок скидання очищених 
кар’єрних вод в річку Тетерів. Аварійних 
скидів кар’єрних вод здійснюватися не буде; 

- біорізноманіття, території та 
об’єкти ПЗФ – помірний фізичний і ланд-
шафтно-формуючий вплив на флору і фауну 
району робіт, незначні зміни умов існування 
рослин і тварин на безпосередній території 
проведення робіт. Території та об'єкти при-
родно-заповідного фонду в районі розташу-
вання Городського родовища відсутні. Терито-
рія Городського родовища межує з  об'єктом  
Смарагдової мережі України (Korostyshіvskyi 
UA0000165). При дотриманні екологічних нор-
мативів негативного впливу на зазначений 
об’єкт не передбачається;

- навколишнє техногенне середовище 
– негативний вплив не передбачається. На 
території родовища, а також навколо родо-
вища об’єкти соціально-побутового, спортив-
но-оздоровчого, курортного та рекреаційного 
призначення відсутні. Об'єкти архітектурної, 
археологічної та культурної спадщини не об-
ліковуються. Населені пункти достатньо від-
далені від родовища.

- поводження з відходами – зберігання 
відходів здійснюється у відповідності з сані-
тарними та природоохоронними  нормами, 
передаються, відповідно до укладених до-
говорів спеціалізованим організаціям. За-
бруднення чи засмічення земель відходами 
не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2 не роз-
глядається;

щодо територіальної альтернативи 1 згід-
но технічної альтернативи 1;

щодо територіальної альтернативи 2 не 
розглядається.

9. Належність планованої діяльності 
до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити від-
повідний пункт і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до першої 
категорії планованої діяльності та об’єктів, які 
можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3, 
частиною 2, пунктами 15, 22  Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

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

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
визначається згідно ст. 6  Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 
травня 2017 року. 

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

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

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

проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

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

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

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

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

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

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

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

буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах те-
риторії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби (COVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на дати, що 
припадають на цей період, про що зазнача-
ється в оголошенні про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

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

з оцінки впливу на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-

жіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстра-
ції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

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

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
отримання дозвільних документів та інших 
актів, які видаються органами державної влади 
відповідно до вимог чинного законодавства 
України, а також отримання висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

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

Міністерства захисту довкілля та при-
родних ресурсів України,  03035, м. Київ, вул. 
Митрополита В. Липківського, 35, тел./факс. 
(044)206-31-40, (044)206-31-50, e-mail: OVD@
mepr.gov.ua,  контактна особа: Котяш Лада 
Павлівна - заступник директора Департаменту 
екологічної оцінки, контролю та екологічних 
фінансів – начальник  відділу формування 
державної політики в сфері екологічного 
контролю.

«Ні» жорстокості. Що змінює закон про захист тварин?
Гуманне ставлення 

до тварин – це важли-
вий маркер цивілізо-
ваного і безпечного 
суспільства.

Численні дослідження дово-
дять взаємозв’язок між знущан-
нями з тварин і насильством над 
людьми. Той, хто жорстокий з со-
бакою, у будь-який момент може 
перенести агресію на дітей, роди-
чів та навіть незнайомих людей. 
На жаль, новини про мордування 
тварин в Україні не є рідкістю. Че-
рез недосконале законодавство 
більшість випадків жорстокого 
поводження залишаються непо-
караними. Аби виправити це, Вер-
ховна Рада ухвалила зоозахисний 
закон. Деталі дізнавались експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Вимоги та заборони 
Закон №2351 впроваджує в 

Україні європейські стандарти по-
водження з тваринами. Документ 
узгоджує українське законодав-
ство з низкою директив ЄС, що 
мають стосунок до Європейської 
конвенції про захист тварин.

Згідно з документом, за-
бороняється знущання чи 
жорстоке поводження з до-
машніми тваринами, зокре-
ма, негуманне дресирування 
чи дарування тварин як призи, 
евтаназія бездомних тварин для 
регулювання їхньої чисельності. 
Поза законом жебракування із 
тваринами чи використання їх 
для фотопослуг. Не допуска-
ється утримування хижих чи 
рідкісних тварин вдома або в 
непристосованих для цього 
місцях, наприклад, в ресторанах 
і розважальних закладах.

За новими правилами, не 
можна залишати тварину в 
закритому салоні авто за тем-
ператури повітря понад +20 та 
менше +5 градусів. Забороня-
ється тримати домашню тварину 

прив'язаною, якщо довжина 
прив'язі становить менше 20 
метрів. Навіть якщо тварина 
прив'язана за правилами, у неї 
має бути можливість сховатися 
від сонця при температурі більше 
як +20 або менше 0.

Відповідно до закону, зну-
щання тепер каратиметься 
суворіше. За жорстоке поводжен-
ня із твариною запроваджується 
штраф від 3 400 до 5 100 гривень 
з конфіскацією тварини. Якщо 
тварин двоє і більше, то штраф 
становитиме від 5 100 до 8 500 
гривень.

За жорстоке поводження з тва-
ринами, яке призвело до каліцтва, 
загибелі тварини, публічні закли-
ки до жорстокого поводження, на-
цьковування тварин одна на одну 
загрожує позбавлення волі від 2 до 
3 років з конфіскацією тварини.

Жорстока поведінка щодо тва-
рин у присутності неповнолітніх 
може призвести до позбавлення 
волі від 3 до 5 років з конфіскацією 
тварини. За злочин з особливою 
жорстокістю або щодо двох і біль-
ше тварин – позбавлення волі від 
5 до 8 років.

Важливо знати, що притягну-
ти до адміністративної відпові-
дальності за жорстоке поводження 
з тваринами можуть з 14 років, а з 
16 років – до кримінальної відпо-
відальності. Людину, яка вчинила 
злочин, також будуть позбавляти-
муть прав на утримування тварин 
на п'ять років.

Контролюватиме дотримання 
вимог закону Національна поліція. 
Президент підписав закон, а це 
означає, що вже через 3 місяці 
він вступить у дію. Зоозахисни-
ки кажуть, що закон №2351 – це 

лише перша перемога на шляху 
до гуманної країни. На розгляд 
Верховної Ради все ще чекає низка 
важливих законопроєктів, зокре-
ма про заборону притравочних 
станцій та хутрових ферм, а також 
контактних зоопарків.

Необхідність контролю 
Зоозахисники кажуть, щоб 

закон працював, потрібен гро-
мадський контроль. Не можна 
проходити повз, коли йдеться 
про життя і здоров’я тварин. 
Якщо ви стали свідком жорсто-
кого поводження, потрібно  за-
фіксувати ситуацію на фото чи 
відео і викликати поліцію. Далі 
необхідно знайти свідків, взяти 
їхні контактні дані, дізнатися дані 
власника тварини. Коли приїде 
поліція, потрібно написати заяву 
за фактом жорстокого поводжен-

ня із твариною, долучити до неї 
фото, відеозйомку, контактні дані 
свідків. Залежно від стану тварини 
поліцейські можуть скласти поста-
нову про притягнення кривдника 
до адміністративної відповідаль-
ності або протокол огляду місця 
злочину. 

Експерти наголошують, що 
ситуації бувають дуже різні, тому 
важливо не тільки карати винних, 
а й проводити просвітницьку ро-
боту. Часто тварини потерпають 
від неусвідомленої жорстокості, 
наприклад, через незнання людей 
про умови утримання тварин або 
навіть можливість стерилізації. 

«Люди часом навіть не знають, 
що можна стерилізувати тварину 
й не скоювати щороку такий ве-
ликий гріх – убивство цуценят чи 
кошенят. Я вважаю, що потрібні 
інформаційно-просвітницькі кам-
панії, в тому числі на національних 
телеканалах, бо в селах і невеликих 
селищах інтернет не дуже поши-
рений, особливо серед старших лю-
дей. Потрібна соціальна реклама з 
роз’ясненням, що таке стериліза-
ція, як вона проводиться, чим ко-
рисна. Також потрібно створити 
можливості для стерилізації тва-
рин. У територіальних громадах 
слід заснувати спеціалізовані під-
приємства чи відділи для створення 
мобільних пунктів стерилізації», 
– каже віцепрезидентка Асоціації 
зоозахисників України Марина 
Суркова.

Так само на окрему увагу за-
слуговують прояви дитячої жор-
стокості. Іноді діти не розуміють, 
що їхні дії можуть нашкодити 
тварині. Якщо батьки помічають 
жорстокі ігри з тваринами із бит-
тям, відриванням крил або лапок 
комахам – потрібно реагувати. 
Психологи радять із дитинства 
прищеплювати співчуття і дбай-
ливе ставлення до тварин.

Тож українців закликають 
бути уважними, знати закони і 
алгоритми дій у таких ситуаціях, 
адже знання допоможе рятувати 
та захищати тварин.
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Повернулася з нагородою
Олександр Кухарський

Із 23 липня по 8 серп-
ня вся увага людства 
була прикута до столиці 
Японії Токіо, де про-
ходили чергові ХХХІІ 
олімпійські ігри. Олім-
пійці України здобули 
19 медалей і за їхньою 
кількістю посіли 16 
місце.

На минулих іграх збірна 
України спромоглася вибороти 
11 нагород. Прикрасою олімпіади 
стала перемога у фіналі з гре-
ко-римської боротьби нашого 
борця Жана Беленюка. З ве-
ликим напруженням спостерігав 
за його поєдинком, вболівав за 
нього і бажав йому перемоги. З 
іменитим атлетом я познайомив-
ся на чемпіонаті України, який 
проходив у Житомирі на початку 
червня 2017 року. Тоді він програв 
фінальний поєдинок і дуже пере-
живав за поразку. Незважаючи на 
трохи пригнічений психологічний 
стан, він не відмовив у спілкуванні, 
де вкотре проявилася його про-
стота, вихованість, скромність. Я 
отримав велике задоволення від 
знайомства з цим, без сумніву, 
великим спортсменом. Цілком 
поділяю думку багатьох, що Жан 
заслуговує найвищої нагороди на-
шої держави – Героя України. 

Честь України на олімпіаді у 
складі збірної команди з веслу-
вання на байдарках і каное захи-
щала вихованка житомирської 
ОШВСМ, чемпіонка Європи 
Анастасія Четверікова, яка 
разом із Людмилою Лузан стала 
срібною призеркою олімпійських 
ігор у веслуванні на каное-двійці 
(дистанція 500 м). Це друга срібна 
нагорода спортсменів, що безпо-
середньо представляли Жито-
мирщину за роки незалежності 
України. Першу медаль здобув 
малинчанин Валерій Андрійцев 
у вільній боротьбі на лондонській 
олімпіаді 2012 року.

З історії розвитку 
веслування на 
Житомирщині

Історія веслування на човнах 
Житомирщини розпочинається з 
кінця ХІХ століття. Веслування на 
той час ще не набуло спортивного і 
змагального характеру, а слугувало 
активному відпочинку житоми-
рян. Перші офіційні змагання із 
веслування на човнах відбулися 
лише у серпні 1928 року. З цього 
приводу газета «Робітник» писала: 
«Вперше у Житомирі водна секція 
фізкультгуртка спілки Харчосмак 
провела гребні змагання. На 1000 
метрів серед гребців-одинців кра-

щий наслідок щодо часу – 5 хв. 40 
сек – показав Мільштейн, а щодо 
техніки – Левицький, що одержав 5 
балів. В парах на 1000 метрів кра-
щий наслідок мали Шитц – Аксель-
руд. У четвірках кращий наслідок: 
чоловіки  Трахтенберг – Гальтман, 
а жінки Ходорківська  – Домина.

За кращу техніку 1-й приз при-
суджено т. Левицькому, 2-й Шитцу 
та Аксельруду, і 3-й – Трахтен-
бергу, Гальтману Ст. і  жінкам 
Ходорківській  та  Доминій.

Треба відзначити, що гребний 
спорт уже зацікавив фізкультур-
ників, на що профспілкам треба 
буде звернути увагу».

Про подальший розвиток 
цього виду спорту інформація 
відсутня. Тільки у секретному 
звітному документі знаходимо, 
що у 1940 році на Житомирщині 
гребним спортом займалося 199 
спортсменів. До 1958 року розвитку 
веслування не приділялося ніякої 
уваги. І тільки з цього року почали 
налагоджувати роботу спортив-
них секцій, проводити змагання. 
Однак, незважаючи на те, що в 
секціях з веслування у 1959 році 
займалося 256 осіб, житомирські 
веслувальники жодних спортивних 
вершин протягом багатьох років 
не досягали. Обласні чиновники 
від спорту не дуже переймалися 
будівництвом веслувальних баз (на-
віть примітивних), не виділялися 
кошти на придбання спортивного 
інвентарю, і, насамкінець, не було 
кваліфікованих тренерів-спеціа-
лістів, що й призвело до занепаду 
веслувального спорту, хоча сама 

природа Житомирщини створила 
прекрасні водні умови для його 
розвитку. Кількість охочих займа-
тися веслуванням зменшилася у 
1968 році до 28, однак талановитої 
молоді не бракувало. 

Гортаючи підшивки газет, на-
трапив на невеличку замітку про 
приїзд до рідного села Миролю-
бівки Попільнянського району 
бронзового призера ХІХ олімпій-
ських ігор в Мехіко (1968 рік) з ака-
демічного веслування Валентина 
Кравчука. Досить тривалий час не 
зміг знайти будь-якої інформації 
про нашого земляка, але мої по-
шуки не були марними. В одній 
із газет читаємо: «…Спортивний 
сезон цього року (мається на увазі 
1968 рік) для іншого українського 

представника – це дві найбажаніші 
перемоги. Першу нагороду Вален-
тин Кравчук одержав на чемпіонаті 
країни (чемпіонаті СРСР – авт.) 
разом зі своїми друзями по команді 
Олегом Котьком, Сергієм Прода-
ном та Валерієм Ольховиком. А 
з другою, бронзовою, повернувся з 
далекого Мехіко.

Валентина помітили відразу. 
Високий на зріст, із довгими, наче 
з самих м’язів, ногами, з могутні-
ми, як у Прометея, руками. Та не 
це насамперед привернуло увагу 
фахівців. Його тактична й фізич-
на зрілість повністю розкрилася 
в стартах першості країни на 
трасі Серебряного бору в Москві, 
де четвірка київських авангардівців 
вела безкомпромісну боротьбу за 

перемогу з фаворитами – командою 
московського «Спартака». І коли 
фахівці комплектували вісімку Ра-
дянського Союзу, що на їхню думку, 
змогла б дати бій будь-якій команді 
світу, з усіх хлопців четвірки було 
названо його ім’я».

Як бачимо, фахівці не поми-
лилися в нашому землякові. Тоді 
збірну СРСР випередили найсиль-
ніші веслувальники світу – збірні 
ФРН та Австралії.

Подальший розвиток вес-
лування на байдарках і каное у 
Житомирі пов’язаний із подруж-
жям Зінаїдою та Володимиром 
Свєтачевими, які переїхали до 
Житомира з далекого Казахстану 
у 1969 році. Саме за їхньою ініці-
ативою на Корбутівці будуються 
веслувальні бази Прикарпатського 
військового округу, спортивного 
товариства «Спартак», пізніше – 
спортивного товариства «Колос». 
Цілеспрямована організаційно-
тренерська робота почала давати 
високі спортивні результати. Сім 
разів вигравав чемпіонати колиш-
нього Радянського Союзу, двічі 
Спартакіади народів СРСР (1975, 
1979 р.р.) талановитий каноїст Сер-
гій Ліминович. У 1977–1978 роках 
Сергій виборює срібні нагороди 
чемпіонатів світу та Європи, у 1979 
році стає бронзовим призером 
Європи. Залишалося йому підко-
рити тільки олімпійську вершину. 
Не судилося. Закулісні ігри чинов-
ників та тренерів не дозволили 
такому талановитому спортсме-
нові взяти участь у московській 
олімпіаді 1980-го року. Тим паче 
відбірковий чемпіонат СРСР та 
підготовка веслувальників до ХХІІ 
олімпіади проходили у Житомирі. 
Можливо, про цю історію розпо-
вім іншим разом.

Заслужені тренери УРСР по-
дружжя Свєтачевих виховали 
цілу плеяду чемпіонів. Поряд із 
Сергієм тренувався його молод-
ший брат Левон, який також став 
майстром спорту міжнародного 
класу, чемпіоном СРСР. Золоті 
медалі чемпіонатів світу та СРСР 
виборювали Михайло Шурга, 
Юрій Гурін, Валерій Вєшко. Дві-
чі бронзовим призером Європи 
(1973, 1974 роки) ставав син Свє-
тачевих Володимир. Цей перелік 
можна продовжувати.  

Але хотів би зосередити увагу 
на тому, як за роки незалежності 
була занедбана веслувальна база 
військового округу, колись одна 
із найкращих веслувальних баз у 
Європі, де свого часу проводилися 
міжнародні змагання найвищого 
рівня. Одеська кіностудія зняла 
навіть кінофільм «Легка вода». А 
вода на Тетереві дійсно була лег-
кою. Не можу второпати, чому чи-
новники допустили продаж бази 
спорттовариства «Колос», де ви-
ховувалися спортсмени високого 
рівня. Слава Богу, що залишилася 
спартаківська база, що дає змогу 
відродити славні традиції жито-
мирського веслувального спорту.

Автор із срібною медалісткою Олімпіади  
в Токіо Анастасією Четверіковою Автор з Жаном Беленюком
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Повідомлення
про оприлюднення проекту містобудівної документації 

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

До розгляду громадськості з метою врахування громадських інтересів пропонується 
проект містобудівної документації «Детального плану території земельної ділянки 
площею 2,7442 га., кад. № 1825010100:06:006:0309, яка належить на праві власності ПрАТ 
”ПБК Радомишль” (Державний акт ЯМ № 589280 від 02.07.2012) та розташованої по 
вул. Микгород, 71 в м. Радомишль, Житомирської області для визначення містобу-
дівних потреб при зміні цільового призначення з категорії В.03.07 (для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі) на категорію В.11.02 (для розміщення та експлу-
атації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості) та звіт про стратегічну екологічну оцінку у 
складі проекту, який розроблено з метою обґрунтування можливості зміни цільового 
призначення земельної ділянки; уточнення планувальної структури і функціонального 
призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної 
організації частини території в межах населеного пункту. 

Рішення про затвердження даної містобудівної документації прийматиме Радо-
мишльська міська рада.

Ознайомитися з матеріалами проекту та звітом про стратегічну екологічну оцінку 
можливо за адресою: 12201, Житомирська обл., м. Радомишль, Соборний майдан, 
12, каб. 36, з понеділка по п’ятницю з 9 до 12 години та на офіційному веб-сайті 
Радомишльської ОТГ https://radmr.gov.ua/gromadski-obgovorennya-15-24-27-27-12-2018/

Пропозиції та зауваження до проекту та звіту про стратегічну екологічну оцінку 
від громадян приймаються за адресою: 12201, Житомирська обл., м. Радомишль, 
Соборний майдан, 12, e-mail: otg2018radomisl@gmail.com з 20 серпня 2021 року по 21 
вересня 2021 року у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця 
проживання, особистим підписом та повинні містити обґрунтування з урахуванням 
вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання проекту містобудівної документації та звіту про стратегічну 

екологічну оцінку розпочнуться в приміщенні Радомишльської міської ради 03.09.2021 
року о 10:00 год. за адресою: 12201, Житомирська обл., м. Радомишль, Соборний 
майдан 12.

Щодо даного проекту відсутня необхідність проведення транскордонних кон-
сультацій.

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

1. Житл. буд., з/п 93,0 кв.м, житл. пл. 46,5 кв.м, за адресою: Житомирська обл., 
смт. Брусилів, вул. Коростишівська, 3. Дата торгів: 08.09.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №490220;

2. Нежиле прим., сховище, з/п 1011,0 кв.м, за адресою: Житомирська обл., 
Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Прикордонна, 34. Дата торгів: 09.09.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №490266;

3. Нежиле прим., сховище, з/п 1084,8 кв.м, реєстр. №: 23168536, за адресою: Жи-
томирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Прикордонна, 32. Дата торгів: 09.09.2021 
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №490276.

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

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

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО 
В КИЇВСЬКУ ОБЛ. ЗП 10000-12000 ГРН ВАХ-
ТОВИЙ МЕТОД. ОФIЦIЙНА РОБОТА+ЖИТЛО. 
0967877394ОЛЕКСАНДР

ВИРОБНИЧЕ ПIД-ВО С. ЛЮБАРЦI, 
БОРИСПIЛ.  Р-Н,  КИЇВСЬКА ОБЛ. 
(ПРОДУКЦIЯ IЗ ГУМИ) ЗАПРОШУЄ 
МЕХАНIКА, ЗВАРЮВАЛЬНИКА, СЛЮСАРЯ, 
РОБIТНИКА НА СКЛАД, НАЧ. ВIДДIЛУ ТЕХ. 
КОНТРОЛЮ. З/П ВIД 10000 ГРН. ЖИТЛО. 
ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.) ОФIЦ.
ОФОРМЛ. 0674665747

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ВОДIЇВ-
ДАЛЕКОБIЙНИКIВ НА ВНУТРIШНI ПЕРЕ-
ВЕЗЕННЯ (БАЗА М. КОРОСТИШIВ). ОПЛАТА 
ПРАЦI ДОГОВIРНА. 0963246855,0967861545

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТI. 
ВИМОГИ: ГРАМАТИЧНО ПРАВИЛЬНЕ 
МОВЛЕННЯ, ПОЗИТИВНИЙ НАСТРIЙ, 
СТАРАННIСТЬ, БАЖАННЯ ПРОДАВАТИ 
ТА ЗАРОБЛЯТИ. БЕЗ ДОСВIДУ РОБОТИ. 
З/П ВIД 7000 ГРН. 0674907368

НА ГРИБНЕ ПIД-ВО ЗАПРОШУЄМО 
РIЗНОРОБОЧИХ (ФIЗИЧНА РОБОТА, З/П 
15000-20000ГРН), РIЗАЛЬНИЦЬ(КIВ) 
ГРИБIВ БАЖАНО З Д/Р, З/П 15000-
20000ГРН. ГУРТОЖИТОК, 3-Х РАЗОВЕ 
ХАРЧУВАННЯ.БЕЗ ШКIДЛИВИХ ЗВИЧОК 
(АЛКОГОЛЬ).ДЗВОНИТИ З 9.00 ДО 18.00 
З ПН-ПТ. 0963515966

НА ПIДПРИЄМСТВО НА ЛIНIЮ БРИКЕТУ-
ВАННЯ ТА ГРАНУЛЮВАННЯ ПОТРIБНI ОПЕ-
РАТОРИ, КОЧЕГАРИ, ПАКУВАЛЬНИКИ, ВОДIЇ 
КАТ С, С Е, ВОДIЇ ВТОНАВАНТАЖУВАЧА. 
ГIДНI УМОВИ ПРАЦI. 0961898704 ВIТАЛIЙ 
ПАВЛОВИЧ

• ПОЛЬСЬКА ФIРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
ДО ПОЛЬЩI. ЛЕГАЛЬНЕ ТА БЕЗКОШТОВНЕ 
ПРАЦЕВ-НЯ. РОБОТА НА СКЛАДАХ ЗI СКА-
НЕРОМ ТА НАВАНТАЖУВАЧАХ. З/П 24500-
42000ГРН. НА РУКИ. ЛIЦ. МСПУ 1794 ВIД 
20.12.2019. WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM: 
+48695233946, +4860777173

• РИБОПЕРЕРОБНОМУ ПIДПРИЄМСТВУ 
(КИЇВСЬКА ОБЛ.) ПОТРIБНI ПАКУВАЛЬ-
НИКИ ПРОДУКЦIЇ, ОБРОБЛЮВАЧI РИБИ, 
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ, ВОДIЙ ЕЛ/НА-
ВАНТАЖУВАЧА. ЗП 12-18 Т.ГРН. ГРАФIК: 
20/10. Б/К ЖИТЛО, ОБIДИ. ВИПЛАТА ЗП 
ПО ЗАВЕРШЕННЮ ВАХТИ. 0978101848, 
0509531032

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

НА РОБОТУ ПОТРIБНI: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, 
СЛЮСАРI. ЗП ВIД 10000 ГРН. 0989193320 
ВIКТОР

• РОБОТА В ПОЛЬЩI. БЕЗКОШТОВНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ. ШУКАЄМО ПРАЦIВНИКIВ НА 
БАТАРЕЙНИЙ, АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД ТА 
М`ЯСОКОМБIНАТ. ЗАРПЛАТА 28 - 32 ТИС. ГРН. 
ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНЕ. ЛIЦ. МСПУ АЕ186519 
ВIД 28.01.2013. ДЕТАЛI: 0673431348,066419
1758,+48731549459.

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

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

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

2.18. Куплю Нерухомiсть 

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

3. АВТО 

3.3. Автомобiлi. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБIЛIВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНI, ПIСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНI, ПРОБЛЕМНI. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350
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3.5. С\Г технiка, та запчастини. 
Продам 

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/ 
0971521331, 0964465131, 0977266640

• П Р Е С - П I Д Б И Р А Ч I ,  К О М Б А Й Н И 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНI, БУРЯКОЗБИРАЛЬНI, 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНI ТА IН., МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.TATT.COM.UA, TATT.VOLYN@GMAIL.
COM, 0509242613, 0505158585, 0679040066, 
0739242613

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

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

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

4.21. Вiкна, Дверi, Балкони. 
Продам 

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

ВИГОТОВЛЯЄМО З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕ-
ВИНИ ДВЕРI, ВIКНА (ПIД СКЛОПАКЕТИ), 
БАЛКОННI РАМИ, ЛIЖКА, СТОЛИ, СТIЛЬЦI 
ТА IН. 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. 0954020856;0688134654

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА ТА 
ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА БАКАЛАВРА, 
ВИДАНI У 2007Р., А ТАКОЖ ДОДАТОК 
ДО ДИПЛОМА СПЕЦIАЛIСТА, ВИДАНИЙ 
У 2008 Р. ЖДУ IМ. I.ФРАНКА НА IМ`Я 
ШУЛЬГIНА МАРIЯ МИХАЙЛIВНА, ВВА-
ЖАТИ НЕДIЙСНИМ

8.23. Iнше. Продам 

• Продам стрiчковi пили новi. Надаю по-
слуги зi зварювання, заточки, розводки. 
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

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

Оголошення, про виклик Кушнір Людмили, яке було опубліковано в номері газети 
від 11.08.2021 року, в зв'язку з технічними помилками, вважати недійсним. Оголошення 
дійсне в новій редакції: "Прошу Кушнір Людмилу  28 серпня о 9:00 прибути за адресою 
вул. Героїв Пожежних, буд. 37, кв. 2 (розташування власної земельної ділянки) для 
погодження меж ділянки. Тел. для зв’язку: +380674100027 Марина."
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Різне
Гороскоп на тиждень 18 серпня - 24 серпня

ОВЕН
Ви захочете зробити 

все і водночас, але це 
може негативно відби-

тися на вашому самопочутті. На 
вихідних гарненько відпочиньте. 

ТЕЛЕЦЬ 
Зм ож е т е  б а г а т о 

от римати.  А ле  д л я 
цього доведеться добре попра-
цювати. На вихідних складіть 
плани на майбутнє – не час роз-
слаблятися. 

БЛИЗНЮКИ
Якщо є невиконані за-

вдання, займіться ними, 
далі буде важче їх реа-

лізувати. Можливе просування 
кар̀ єрними сходинками. 

РАК
Вдалий період, щоб 

вирішити внутрішньосі-
мейні конфлікти. З серед-

ини тижня – досить вдалий період 
для нових починань. 

ЛЕВ
У самотніх представ-

ників цього знаку зодіаку 
великий шанс зустріти другу по-
ловинку. Не забувайте слідкувати 
за здоров̀ ям. 

ДІВА
Загалом на вас чекає 

сприятливий тиждень. 
Зорі прогнозують успіх як у осо-
бистому житті, так і у професій-
ній сфері. 

ТЕРЕЗИ
Розпочніть тиждень 

активно. Ближче до ви-
хідних отримаєте небу-

валий період емоцій, можливо, 
навіть закохаєтеся. 

СКОРПІОН
Може т е  по с тат и 

перед вибором: нове 
або ж продовження 

старого. І тут вам не потрібні 
поради – орієнтуйтеся на власну 
інтуїцію. 

СТРІЛЕЦЬ 
Свою думку дове-

деться відстояти, і да-
леко не всі будуть з нею 

згодні. В середині тижня чекайте 
на результат тривалої праці. 

КОЗОРІГ
Зайва метушня ні до 

чого. До вас прийде на-
тхнення. Якщо плануєте 

візит до лікаря – записуйтеся на 
вівторок або середу. 

ВОДОЛІЙ
В д а л и й  ч а с  д л я 

розв̀ язання квартирних 
питань. На вихідних скла-

діть список термінових справ і 
відпочиньте – вам це необхідно. 

РИБИ 
Нарешті ви отримає-

те нагороду, про яку так 
довго мріяли. Ближче до 

вихідних чекайте на додатковий 
прибуток, але витрачайте з ро-
зумом. 

5 ідеальних жакетів для 
перших прохолодних вечорів

Недарма серпень 
порівнюють з неділь-
ним вечором, коли 
відчайдушно хочеться 
встигнути абсолютно 
все. Попри ще теплі 
дні його вечорами вже 
чується подих осені, а 
на плечі хочеться на-
кинути жакет. 

Нехай це буде новий жа-
кет, який з настанням холодів 
стане найвірнішим другом на 
весь сезон. Vogue.ua вибрали 
п’ять ідеальних жакетів, в яких 
можна зустріти осінь.

Картатий жакет
Картатий 

– улюблений 
принт модних 
д и з а й н ері в , 
які особливо 
часто викорис-
товують його в 
осінньо-зимо-
вих колекціях. 
Зрозуміти таку 
симпатію не-
складно – цей 
графічний візе-
рунок чудово поєднується з аб-
солютно осінніми фактурами 
на зразок вельвету, вовни або 
деніму. З останнім пропонує 
поєднувати картатий принт і 
Ентоні Ваккарелло, креативний 
директор Saint Laurent. На його 
думку, подібний дует прекрас-
но балансує між підкресленою 
суворістю і функціональністю 
міського гардероба.

Морські мотиви
О б о в ’я з -

ково  зап ла-
нуйте в серпні 
подорож на 
яхті, щоб до-
дати до своєї 
с к ар б н и ч к и 
літніх вражень 
цей приємний 
спогад. А ось 
замість легкої 
бавовняної сукні радимо вже 
вдягнути тепліший комплект 
– вільні штани й жакет у ка-
пітанському стилі з великою 
металевою фурнітурою. Іде-
альний ми знайшли в останній 
колекції українського бренду 
Article Blazers.

Укорочений піджак
Всім при-

х и л ь н и ц я м 
ш т а н і в  а б о 
спідниць з ви-
сокою посад-
кою обов’язково 
варто звернути 
увагу на вкоро-
чений піджак – 
одну з головних 
речей у колекціях сезону Pre-Fall 
2021. По-перше, завдяки довжині 
така модель підкреслює талію 
і робить її візуально вужчою, 
по-друге, вона має набагато ці-
кавіший вигляд від уже звичних 
оверсайз-жакетів, а по-третє, та-
кий піджак легко зробити части-
ною складного багатошарового 
образу. Свою гідну версію цього 
тренду продемонструвала Сара 
Бертон у міжсезонній колекції 
Alexander McQueen.

З трикотажу
Український 

бренд GUDU 
вже давно став 
синонімом іде-
ально скроєних 
жакетів. Під-
тверджує цей 
статус і недав-
ня колаборація 
марки з авіакомпанією SkyUp, 
у межах якої Лаша Мдінарадзе 
придумав для стюардес вільні 
брючні костюми з трикотажу. 
З цим матеріалом дизайнер 
попрацював і в новій осінньо-
зимовій колекції, представивши 
фірмові жакети в м’якішому 
виготовленні. За словами спів-
засновника GUDU, такий підхід 
ідеально ілюструє популярну 
сьогодні тенденцію soft tailoring.

Мінімалістично
Мінімаліс-

тичний білий 
піджак — одна 
з обов’язкових 
речей у гардеро-
бі. Вона матиме 
однаково до-
речний вигляд 
як на діловій 
зустрічі, так і на 
званій вечері. 
Його ідеальну версію показали 
Люк і Люсі Меєри, що створюють 
колекції для Jil Sander. У лукбу-
ку до колекції Pre-Fall 2021 вони 
продемонстрували, як скласти 
ненудний total-white образ.

За матеріалами Vogue.ua

Цікаві факти про День Незалежності
• Уперше День Незалежнос-

ті України відзначили 16 липня 
1991 року – через рік після того, 
як Верховна Рада УРСР ухвалила 
Декларацію про державний суве-
ренітет України та постанову «Про 
День проголошення незалежності 
України».

• Через місяць, 24 серпня 
1991 року, Верховна Рада на по-
зачерговому засіданні ухвалила 
Акт проголошення незалежності 
України, який підтвердили на Все-
українському референдумі 1 груд-
ня 1991 року. Новою постановою 
від 20 лютого 1992 Верховна Рада 
України перенесла святкування 
Дня Незалежності на 24 серпня.

• На референдумі було одне пи-
тання: «Чи підтверджуєте Ви Акт 
проголошення незалежності Укра-

їни?». У всіх 27 областях України 
виборці підтримали документ. 
Найменше за незалежність про-
голосували в Севастополі (57,07%) 
і Кримській автономії (54,19%), ре-
шта областей, включно зі східними, 
віддали понад 80% голосів на під-
тримку історичного акту.

• Знакова сесія українського 
парламенту почалася о 10 год. 

В’ячеслав Чорновіл запропону-
вав внести до зали синьо-жовтий 
прапор, а також підняти його над 
куполом парламенту.

• За незалежність України про-
голосували навіть комуністи. А 
представник компартії Олександр 
Мороз у своїй доповіді запропону-
вав реформувати армію та ввести 
власну валюту.

• Позачергове засідання Ради 
24 серпня 1991 року завершив 
гімн Українських січових стріль-
ців, який опозиціонери виконали 
прямо біля трибуни. Підспівували 
навіть мітингувальники.

• 24 серпня 1994 року на 
Хрещатику у Києві пройшов 
перший військовий парад на 
честь Дня проголошення Неза-
лежності України.
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РУФУС. ХРОНIКИ 
ЧАРIВНОЇ КРАЇНИ
Жанр: пригоди, сімейний, фентезі

Друзі Скотт і Емілі раптово вияв-
ляють в секретній кімнаті загадкову 
істоту Руфуса і чарівника Еббота. У 
них є місія: за допомогою древньої 
книги заклинань вони зберуть кіль-
ка інгредієнтів і зроблять чарівний 
пил, щоб врятувати свій світ, чарів-
ний світ. Однак вони стикаються з 
перешкодами, коли підла Ліліт має 
намір вкрасти стародавню книгу із 
заклинанням. 

НЕ ДИХАЙ 2
Жанр: трилер, жахи

Продовження напруженого 
екшн-трилеру, який шокував ба-
гатьох і отримав схвальні відгуки 
від глядачів та критиків! Після по-
дій першого фільму сліпий Норман 
Нордстром переховувався кілька 
років у віддаленій хатині, де вихо-
вував дівчинку, осиротілу після по-
жежі. Їх спокійне життя закінчилося, 
коли група злочинців викрала ді-
вчинку. Норман змушений покинути 
свій будинок, щоб врятувати її.

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ У 
КIНО
Жанр: мультфільм, анімація, коме-
дія, пригоди, сімейний

Цього разу Райдер та загін від-
важних щенят відправляються в 
Бухту Пригод, щоб завадити їхньо-
му головному противнику — гріз-
ному меру Гамдінґеру — наробити 
там безладу. Озброївшись новими 
та сучасними ґаджетами, герої 
вирушать у захопливу і яскраву 
мандрівку.

ПЕРСОНАЖ
Жанр: комедія, пригоди, екшн

Хлопець на ім'я Гай працює ка-
сиром у великому банку. У його 
налагодженої житті не буває не-
сподіванок. Одного разу його банк 
грабують 17 раз поспіль. Тоді Гай 
розуміє, що все, що його оточує – 
це майстерно спланована кимось 
відеогра, в якій він другорядний 
персонаж. Віртуальний світ, в яко-
му він живе, дає можливість грав-
цеві робити що йому заманеться. 


