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Державного Прапора України

Чому вулиця Звягельська 
на Крошні небезпечна для 
людей?с. 3

ХТО І СКІЛЬКИ ЗАРОБИВ  
на «Korolev Avia Fest»?

с. 12-14

с. 4



2 Середа, 25 серпня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Новини

• Україна поки не закриватиме кордони через коронавірусний штам «Дельта».
• Україна відправила в Афганістан літак для евакуації понад 150 своїх громадян.
• Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ на акцію вийшли кілька десятків 

представників ЗМІ, журналісти вимагали від поліції знайти та притягнути до 
відповідальності винних за напади на представників преси.

• У зв'язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх 
українців не матимуть державних пенсій.

• Трьох з п'яти затриманих в окупованому Криму кримських татар відправили у 
СІЗО.

• Збірна України з футболу отримала нового тренера: наших футболістів трену-
ватиме чемпіон світу Олександр Петраков.

• Будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» можуть закінчити вже 
23 серпня.

• Донецький «Шахтар» провів перший матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти 
«Монако». Підопічні Роберто Де Дзербі здобули мінімальну перемогу в гостях, 
рахунок 0:1.

• МОН заборонило зупиняти роботу центрів вакцинації у вихідні дні.
• Виробництво яєць в Україні у січні-липні 2021 року скоротилося на 14,4% по-

рівняно з аналогічним періодом минулого року, і, таким чином, скорочення 
обсягів їхнього виробництва у липні відбувалося 17 місяців поспіль, починаючи 
з березня 2020 року, саме тому ціна на яйця залишається на високому рівні.

• Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе головою країни. Він 
закликав афганців протистояти бойовикам «Талібану».

• У власному помешканні знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина 
Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Коротко про головне

У Житомирі відбувся святковий 
парад до Дня Незалежності

Марія Кравчук

24 серпня Україна відзначає 
30-річчя незалежності.

У Житомирі святкування розпочалося 
о 10:30 ранку з урочистого параду. Коло-
ни стартували одночасно з трьох точок 
– від пам’ятників Тарасу Шевченку, Оле-
гу Ольжичу, Івану Огієнку. Відповідно, 
колони рухалися вулицями Великою 
Бердичівською, Перемоги та Київською, 
зупиняючись біля пам’ятників видатних 
державних діячів і покладаючи до під-
ніжжя квіти. Напрямок був спільний – 
майдан Соборний.

Участь у ході взяли представники ве-
теранських організацій, батьки загиблих 
учасників АТО та ООС, військові, пред-
ставники місцевої влади та релігійних 
організацій.

Відповідно до програми на майдані 
Соборному з обідньої пори до самого ве-

чора реалізовувався соціальний проєкт 
«Мистецтво для життя»: своїми виступа-
ми житомирян та гостей міста розважали 
лірники та кобзарі, на території діяла зона 
для дітей і батьків, для відвідувачів органі-
зували майстер-класи, навіть дощова погода 
не стала на заваді святу.

Локаціями святкування стали також 
вулиця Михайлівська та літній театр «Ра-
кушка».

З нагоди відзначення 30-ї річниці неза-
лежності України у Житомирі вже тради-
ційно розпочався шаховий фестиваль 
«Незалежність – 2021», планується, що 
він триватиме два дні.

24 серпня на оновленому майдані Со-
борному представили картину «Ти у 

мене єдина». Це дитяча картина акрилом із 
зображенням України, що встановила укра-
їнський рекорд. Її написали житомирські 
дітлахи до 30-річчя незалежності України.

Картина має ширину 60 метрів і висоту 
1,5 метра, що зафіксували представники 
Книги рекордів України. Окремі сюжети 
композиційно об’єднані однією стилісти-
кою. 

Образи-символи картини характерні 
для України та близькі кожному українцю: 
калина, соняхи, мак, птиця, космос, літак 
«Мрія», вареники, борщ, хліб, рушник, пше-
ниця, снопи, півень, курка, яблука, груші, 
гарбуз, Карпати, море, кораблі, пам’ятки 
архітектури, деякі міста України, Житомир 
і його цікаві місцини.

На Житомирщині  
за тиждень виявлено 238 
нових випадків COVID-19

З 18 по 24 серпня в Україні 
було зафіксовано 8 644 нових 
випадки COVID-19. Зокрема на 
Житомирщині 238.

Зауважимо, що показник захворюванос-
ті по Україні та на Житомирщині поступово 
зростає.

18 серпня показник захворівших на 
COVID-19 на Житомирщині становив 38 
осіб. 19 серпня цифра була більшою – 42 
людини, наступного дня було виявлено 48 
захворівших на COVID-19. 21 серпня кіль-
кість захворівших становила 32 випадки, 
22 серпня хворих було 52 особи. 23 серпня 
виявили 19 випадків, 24 серпня – 13 осіб.

Нині на Житомирщині зареєстровано 
1 825 летальних випадків від COVID-19, за 
період з 18 по 24 серпня – 9 нових випадків.

Пам’ятайте, що послаблення каран-
тину – не його скасування! За порушен-
ня норм, спрямованих на запобігання 
поширенню COVID-19, встановлено 
адміністративну та посилено кримі-
нальну відповідальність! 

Аби уникнути захворюван-
ня на коронавірусну інфекцію, 
обов’язково вживайте профілак-
тичних заходів та дотримуйтеся 
основних правил: 

– ретельно мийте та дезінфі-
куйте руки;

– носіть захисну маску у гро-
мадських місцях;

– уникайте великого скуп-
чення людей та дотримуйтеся 
соціальної дистанції.
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Здача крові серед картин: у Житомирі 
відбулась акція «Мистецтво донорства»

Марія Кравчук

18 серпня у Житоми-
рі пройшла акція «Мис-
тецтво донорства», під 
час якої кожен бажаю-
чий мав змогу зробити 
добру справу – здати 
кров та насолодитись 
витворами мистецтва.

У середу, 18 серпня, з 9-ї до 
13-ї години кожен бажаючий зміг 
долучитися до акції «Мистецтво 
донорства».

Організаторами акції висту-
пили краєзнавчий музей спільно 
із платформою «ДонорUA». Захід 
відбувся у приміщенні музею за 
адресою: Замковий майдан, 1.

М е н е д ж е р  п р о є к т і в 
«ДонорUA» Андрій Магалецький 
розповів журналістам «20 хвилин», 
що подібний проєкт проходить у 
Житомирі вперше.

«Акція "Мистецтво донорства" 
у Житомирі вперше. До цього ми 
проводили подібний захід у Лубнах, 
далі ми масштабуємо – акція буде 
проходити по всій Україні. Суть 

полягає в тому, щоб донаційна була 
безпосередньо у таких культурних 
просторах, зараз ми говоримо про 
галерею краєзнавчого музею, таким 
чином ми хочемо поєднати донор-
ство з прекрасним і духовним», – 
зазначив Андрій Магалецький.

Під час донації можна було 
переглянути експозицію картин-
ної галереї, а також насолодитися 
співом і грою на бандурі відомої 
житомирянки Світлани Ніко-
норової. Акція включала також 
видовищне шоу у виконанні спор-
тивно-історичного клубу «Ayna 
Bera», донори змогли побачити 
показові лицарські бої.

Також відбувся майстер-клас 
від молодіжної громадської 
організації АРТ-Село із петри-
ківського розпису. Наприкінці 
заходу серед донорів розіграли 
павер-банки.

«Донори можуть насолодитися 
прекрасними витворами мисте-
цтва, які представлені в галереї, 
і, крім того, наповнюємо це все 
інтерактивом: гра на бандурі від 
Світлани Ніканорової, майстер-
клас з петриківського живопису, 
лицарські бої, смаколики та по-
дарунки від наших партнерів для 
донорів. Ми робимо все для того, 
щоб зацікавити людей і сформува-

ти позитивне ставлення до донор-
ства», – говорить Магалецький.

Приміщення Житомирсько-
го обласного краєзнавчого музею 
було вибрано невипадково, адже 
воно є досить просторим та поді-
лене на зони.

«Ми говоримо саме про картин-
ну галерею, де є простір. Коли ми 
спілкувалися з представниками 
Центру крові, вони вказали свої 
вимоги для того, щоб допустити 
приміщення для виїзної акції здачі 
крові, і одразу ми подумали саме 
про краєзнавчий музей – його галереї 
мають достатній простір, який 

одразу зонований. Подалі від здачі 
крові проходить майстер-клас, 
трохи далі – донаційна, поблизу – 
жива музика, а на вулиці достатньо 
велика площа для лицарських боїв», 
– зазначив менеджер проєктів 
«ДонорUA».

Для того, щоб здати кров, 
потрібно було пройти попере-
дню реєстрацію на платформі 
«ДонорUA». Якщо ж донор цього 
не зробив, була можливість зареє-
струватись прямо на місці.

«Проходила попередня реєстра-
ція у нас на платформі "ДонорUA". 
Це автоматизована платформа 
пошуку донорів, вона дозволяє при-
скорити пошук. Коли з’являється 
заявка від реципієнта, усім доно-
рам із цією групою крові надходить 
розсилка. Також усім, хто зареє-
стрований у Житомирі, приходило 
повідомлення про цей захід, який 
у нас сьогодні відбувається. Якщо 
хтось не зареєструвався, він так 
само може прийти, у нас є волон-
тери, які з радістю допоможуть 
зареєструватись на сайті та долу-
читись до системи», – каже Андрій 
Магалецький.

Пам’ятаймо, що одна 
донація здатна вряту-
вати життя трьох людей.

У вишиванках та з посмішками на обличчі:  
у Житомирі відзначили День Державного Прапора України

Марія Кравчук

23 серпня Україна 
святкує День Державно-
го Прапора. 

Цього року у Житомирі місце 
святкування перенесли зі звичного 
майдану Корольова на оновлений 
майдан Соборний. Саме там сьо-
годні замайорів державний стяг на 
50-метровому флагштоці. 

Цьогоріч святкування було 
напрочуд велелюдним: жито-
миряни та гості міста, дорослі й 
малі, вбрані у вишиваний одяг або 
з елементами державної симво-
ліки, почали збиратися в центр 
міста з родинами і друзями, аби 
долучитися до важливої події й 

помилувалися стягом, що зама-
йорів у небі.

Після урочистого підняття 
прапора нагородили видатних 
житомирян, військовослужбов-
цям вручили нагороди, ордени 
та ключі від квартир.

Голова Житомирської облдер-
жадміністрації Віталій Бунечко 
зазначив, що головний скарб на-
шого регіону – це люди.

«На жаль, й досі на Сході 
України йдуть військові дії. Там 
вирішується доля і майбутнє 
України. Весь народ нашої дер-
жави об‘єднався нині проти ро-
сійського агресора. На полі бит-
ви – захисники, справжні герої. 
Тому вважаємо своїм обов'язком 
допомагати їм. Кожен з них за-
слуговує на гідні умови життя. 

Я сприймаю за честь мож-
ливість особисто вручити 
ключі від квартири військо-
вослужбовцям Вадиму Мель-
ничуку і Сергію Гаврилюку, 
які з честю виконували свій 
військовий обов’язок. А також 
сертифікати на проходження 
реабілітації учасникам бойових 
дій, які отримали інвалідність 
внаслідок війни, Едуарду Біло-
усу та Сергію Козеневу. 

Ми також безмежно вдячні 
матерям наших героїв за те, 
що вони виростили таких лю-
дей, які віддали своє життя за 
Батьківщину. Ми в неоплатно-
му боргу перед ними. Сьогодні 
маю за честь нагородити Олену 
Максименко, голову об'єднання 
дружин і матерів бійців – учас-
ників АТО, мати героя – розвід-
ника 54-го ОРБ Вадима Жор-
дочкіна. 

Насамкінець дозвольте вру-
чити державні відзнаки, яких 
були удостоєні жителі області 
за значний особистий внесок у 
державний розвиток, вагомі 
трудові досягнення, багато-
річну сумлінну працю. Зокрема 
Віктору Гущину – артистові 
Житомирського академічно-
го театру ляльок – присвоєно 
звання заслуженого артиста 
України, а Володимиру Роман-
цю – звання заслуженого донора 
України. Переконаний, що й на-
далі ви збагачуватимете кращі 
традиції своєї професії, віддано 
і сумлінно служитимете обра-
ній справі», – сказав губернатор.

Після вручення нагород гості 
свята мали змогу сфотографува-
тись на фоні державного прапора.



4 Середа, 25 серпня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA У фокусі

Чому вулиця Звягельська на Крошні 
небезпечна для людей?

Руслан Мороз

До редакції звер-
нулися жителі вулиці 
Звягельської, яка майже 
в самому кінці Крошні, 
зі скаргами на те, що 
пересуватися вулицею 
небезпечно для життя.

На жаль, проблеми Житоми-
ра майже однакові у різних його 
частинах. Минулого разу ми роз-
повідали про екологічну трагедію 
мікрорайону паперової фабрики. 
Вже кілька тижнів у місті обгово-
рюють екологічну катастрофу на 
КП «Житомирводоканал», а також 
сперечаються, чи буде колись у 
майбутньому у містян вода, яку не 
страшно пити з-під крану.

Спілкуючись із жителями мі-
крорайону паперової фабрики, 
довелося почути скарги, що вони 
живуть нібито в космосі. У місті – 
два народних депутати від однієї 
партії, але ніхто з містян жодного 
разу нікого з них не бачив. Навіть 
стверджують, що це привиди, а не 
люди: додзвонитися неможливо, 
на звернення не відповідають, 
на прохання допомогти відмов-
ляють. Одного разу від одного з 
нардепів навіть почули: «Це не мій 
рівень!». Отже, балотуватися до 

Верховної Ради від Житомира був 
його рівень, а зараз, коли до нього 
звертаються за допомогою, вже не 
його! Напевно, так дивляться на 
людей, як висловлювалася одна із 
депутаток, «низької якості». Отже, 
виходить, що Житомир – це дій-
сно космічне місто: ми – в космосі, 
і всім на нас глибоко байдуже. 

Проблема, з якою до нас звер-
нулися жителі вулиці Звягель-
ської, дуже схожа на проблеми 
інших окраїн міста – нормальне 
дорожнє покриття відсутнє, 
внаслідок неконтрольованого 
заростання буйною рослинніс-
тю на тротуарах ходити ними 
небезпечно для життя.

Справа ускладнюється тим, 
що місту належить тільки частина 
дороги, приблизно метрів 200, по-
тім вже територія Оліївської ОТГ. 
Міська влада на звернення жителів 
та навіть депутатів відповідає, що 
найближчим часом ремонт дороги 
не планується. Ба більше, для цьо-
го немає коштів в бюджеті міста. І 
це на ділянку у 200 метрів?

Вулицею ходять не тільки до-
рослі, а й діти, які прямують до 
школи. За відсутністю тротуарів 
дитина може потрапити під ко-
леса вантажівок, які рухаються 
вулицею в бік виробничих ді-
лянок. Ми пам'ятаємо трагедію, 
яка відбулася не так давно, коли в 
районі Селецької дитина потрапи-
ла під вантажівку, тому що водій 
рухався густонаселеною вузькою 
вулицею і не зміг відреагувати на 
раптову появу дитини. Напевно, 
керівництво міста очкує на повто-
рення трагедії?

І наостанок знову про те, з 
чого почали цю статтю. Жителі 
вулиці Звягельської майже слово 
в слова повторили те, про що ми 
говорили з представниками мі-
крорайону паперової фабрики: 
«Ми – в космосі! Ми не можемо 
ні до кого додзвонитися, нас ніхто 
не чує, ми нікому не потрібні!».

Так, мабуть, Житомир – дійсно 
космічне місто, адже містян ніхто 
не чує і ніхто не звертає уваги. Але 
навіть на зірки в небі інколи хтось 
дивиться. Чому ми гірші?

Рятувальники занепокоєні
З початком купального се-

зону люди масово вирушають 
на відпочинок до водойм. Не 
замислюючись над правилами 
безпечної поведінки, купають-
ся у необладнаних місцях, не-
рідко – у стані сп’яніння, пірна-
ють у воду з човнів та урвищ, 
запливають далеко від берега. 

Така необачність стає причи-
ною трагічних наслідків – з почат-
ку купального сезону на  водоймах 
області загинуло 19 осіб, серед 
яких 4 дитини. 

Аби попередити нещасні 
випадки під час відпочинку 
на водоймах, рятувальники 
радять дотримуватись правил 
безпечної поведінки.

Батькам – не залишати дітей 
поблизу води без нагляду і пере-
конатися, що їхнє дозвілля буде 
безпечним. Якщо діти не вміють 
плавати, не дозволяти їм заходити 
у воду глибше ніж по пояс, пла-
вати на надувних матрацах або 
камерах. Трагічно закінчується 
і пірнання з плотів, човнів, при-
станей та інших плавзасобів, а 
також урвищ. Слід уникати води 
зі швидкою течією та не запливати 
далеко від берега. 

Після тривалого перебування 
на сонці не варто пірнати у воду 
з розбігу, бо різка зміна темпера-
тури може призвести до судоми 
кінцівок. Найнебезпечніший 
ворог відпочиваючих – алкоголь. 
Під його впливом людина втрачає 
самоконтроль.

Як свідчить аналіз, трагедії 
на воді трапляються саме в 
місцях стихійного відпочинку 
населення на воді. Купатися без-
печно лише там, де є рятувальні 
пости, а отже, і обстежене дно 
водойм, є можливість своєчасно 
отримати допомогу, в тому числі 
і медичну.

Житомирське районне 
управління ГУ ДСНС 
України у Житомирській 
області попереджає: 
• Не залишайте дітей без 
нагляду біля води і під 
час купання! 
• Не купайтеся у невста-
новлених місцях! 
• Не купайтеся у нетве-
резому стані – це при-
чина багатьох трагедій 
на воді!
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У Кмитівському музеї образотворчого мистецтва – 
святковий захід до Дня Незалежності України

Руслан Мороз

У Кмитівському музеї 
образотворчого мисте-
цтва ім. Й. Д. Буханчука 
в суботу, 21 серпня 2021 
року відбувся святко-
вий захід до Дня Неза-
лежності України, який 
було організовано адмі-
ністрацією музею із за-
лученням професійних 
артистів, аніматорів 
та майстрів народної 
творчості.

Кмитівський музей завжди 
був і є важливим культурно-про-
світницьким осередком району та 
області. Останнім часом в музеї 
за допомогою волонтерів та до-
бровільних кураторів проходять 
багато виставок сучасного мисте-
цтва, організовуються екскурсії та 
тематичні мистецькі заходи.

Цього разу керівництво му-
зею запросило взяти участь у 
святкуванні Дня Незалежності 
України майстринь народної 
творчості, які розповіли про іс-
торію створення музею «Оберіг 
студеної води» у селі Студениця, 
який відкрився 28 серпня 2019 
року і в якому зберігається вели-
ка колекція вишиваних речей, які 

вживалися в народному побуті 
жителів Житомирщини.

Майстрині також запропо-
нували всім присутнім вишити 
частинку рушника «Оберіг Украї-

ни» у вигляді карти України. Вони 
запевнили, що до Дня Соборності 
України роботу над рушником 
буде завершено і він буде пред-
ставлений у кмитівському музеї.

Цікаво, що деяким вишиваним 
виробам майже по двісті років. 
Були представлені і більш сучасні 
вироби. Під час святкування май-
стрині показали зразки тканин, 
які були вироблені на старовинно-
му ткацькому верстаті, розповіли 
про давню технологію відбілю-
вання тканин та способи їхньої 
обробки, продемонстрували по-
слідовність створення вишивки на 
одягу, килимах, рушниках. Дуже 
цікавою виявилася розповідь про 
старовинний одяг – що, як і в який 
спосіб використовували.

У святковому концерті до 
30-річчя незалежності України, 
який було організовано Тетяною 
Дідковською та Ярославом Хитрим, 

взяли участь вокальний колектив 
«Кмитівчанка», Марія Капеліст, 
Олексій Буднік, Таїса Гущіна, Ві-
ктор Жердєв, Марія Томашевська 
та вокальний колектив «Плай». 

Нагадуємо, музейний заклад 
заснований на спільній власнос-
ті територіальних громад сіл, 
селищ, міст області і перебуває 
в управлінні Житомирської об-
ласної ради та підпорядковується 
з питань, віднесених чинним за-
конодавством до повноваження 
департаменту культури, молоді та 
спорту, Житомирській обласній 
державній адміністрації, а також 
Міністерству культури України.

Також варто нагадати, що на 
початку весни в музеї трапилася 
аварія – труба котельні склалася 
навпіл. Справа в тому, що, незва-
жаючи на звернення директора 
музею Ярослава Хитрого до об-
ласного керівництва, остання сесія 
обласної ради не підтримала виді-
лення коштів на ремонт аварійної 
труби котельні. Якщо до осені її 
не вдасться відремонтувати, то, 
відповідно, не вдасться запусти-
ти опалення, і це призведе до 
катастрофічних наслідків як для 
будівлі музею, так і для всіх екс-
понатів. А це означає тільки одне 
– ми можемо назавжди втратити 
унікальні роботи відомих митців. 
Зі слів Ярослава Хитрого, керів-
ництво області все ж пообіцяло 
на наступній сесії Житомирської 
обласної ради виділити кошти на 
ремонт труби котельні.

Відкрився Міжнародний фестиваль мистецтв 
«Пісенний Спас» ім. Володимира Шинкарука

Руслан Мороз

У житомирському 
літньому театрі «Ракуш-
ка» 22 серпня відкрився 
сьомий Міжнародний 
фестиваль мистецтв 
«Пісенний Спас 2021».

Урочистий концерт відкрит-
тя приємно вразив своєю тріум-
фальністю. Під час виконання 
державного гімну України та 
прологу одночасно на сцені пе-
ребувало майже 150 артистів. А 
це – народна дитяча хорова сту-
дія «Струмочок», хор «Артанія» 
ЖДУ імені Івана Франка, оркестр 
«Сурми Полісся», танцювальний 
колектив «Фієста» та школа сучас-
ного балету «AVANTE», солісти та 
ведучі концерту.

Весь вечір зберігалася головна 
інтрига. Зі сцени фестивалю було 

оголошено конкурсантів, які про-
йшли до другого туру конкурсу 
«Пісенний Спас 2021» ім. Володи-
мира Шинкарука.

Вечірній концерт «30 НА-
ШИХ» запалив житомирян енер-
гійною музикою і промайнув, як 
одна мить! На сцені були народні 
та заслужені артисти України Ро-
ман Рудий, Наталія Шелепницька, 

Алла Попова та Олександр Зай-
ченко, Валерій Твін та вокальний 
дует Яніни та Олександра Яремчу-
ків. Радували своїми виступами і 
лауреати минулих років: Катаржи-
на Клосовська, Ольга Ковальова, 
Людмила Клименко, КОS, гурти 
«FoFan», «Десь Там» та інші.

І, звичайно, цього вечора пре-
зидент фестивалю Ірина Шинка-

рук вкотре вразила шанувальників 
своїм неймовірним голосом і вже 
такими близькими серцю пісня-
ми. Але справжнім сюрпризом 
була прем'єра пісні «Дякую тобі», 
яку Ірина виконала в дуеті з Кос-
тянтином Гільченком.

Цього року фестиваль відбу-
деться у два етапи. Наступного 
разу конкурсанти, які пройшли 

попередній відбір та продовжать 
змагання у другому турі конкурсу, 
зберуться у Житомирі 17–18 верес-
ня. Гала-концерт фестивалю від-
будеться на сцені літнього театру 
19 вересня. Концертна програма 
фестивалю транслюватиметься 
у прямому ефірі на каналі СК1 і 
в мережі «Інтернет», а також на 
телеканалі Телевсесвіт.
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У Коростишеві приватного 
підприємця підозрюють у 
заволодінні понад 300 тис. 
грн бюджетних коштів під час 
будівництва доріг

За процесуального керівни-
цтва Коростишівської окруж-
ної прокуратури приватному 
підприємцю повідомлено про 
підозру у заволодінні бюджет-
ними коштами у великих роз-
мірах через зловживання своїм 
службовим становищем під час 
будівництва дороги (ч. 4 ст. 191 
КК України).

За даними слідства, зловжи-
вання з бюджетними коштами 
приватним підприємцем скоєно 
протягом жовтня-листопада 2017 
року.

Так, виконуючи відповідно 
до договору-підряду капітальне 
будівництво доріг у Коростишеві 
за бюджетні кошти, підприємець 
склав акти приймання викона-
них робіт та довідки про їхню 
вартість, до яких вніс завідомо 
неправдиві відомості.

Унаслідок протиправних дій 
підозрюваного державі завдано 
збитків на суму понад 300 тис. 
грн.

Викрито злочин окружною 
прокуратурою спільно з Управ-
лінням СБ України в області та 
поліцією.

Нині тривають слідчі дії, у 
тому числі щодо встановлен-
ня належного підозрюваному 
майна для накладення арешту.

Досудове розслідування 
проводить відділ поліції № 2 
Житомирського райуправління 
поліції.

Коростишівська окружна 
прокуратура здійснює проце-
суальне керівництво.

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

Корупційна схема при будів-
ництві тренувальної бази ЗСУ 
у Житомирі: сума зловживань 
– 5,5 млн грн

Нині споруда, попри те, 
що була здана в експлуатацію 
наприкінці 2018 року, є непри-
датною для використання за 
призначенням. Усе це через 
неналежну якість будівельних 
робіт, тому що  її затопило. 

За попередніми даними, 
приватний підрядник не дотри-
мувався будівельних і технічних 
стандартів та норм.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Як оформити паспорт вакцинації 
та COVID-сертифікат і яка між ними 
відмінність: інструкція

Марія Кравчук

З першого липня в Україні 
з'явилися цифрові сертифікати 
вакцинації та продовжують ви-
даватись міжнародні свідоцтва 
про вакцинацію. 

Не слід плутати міжнародні свідоцтва 
про вакцинацію з «імунними паспортами» 
чи «ковідними сертифікатами», які зараз роз-
робляють в Україні та за кордоном, оскільки 
це різні поняття. Давайте розбиратись, яка ж 
між ними відмінність.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
Українці, які отримали щеплення двома 

дозами вакцини проти COVID-19, за потреби 
можуть отримати міжнародне свідоцтво про 
вакцинацію.

Це свідоцтво видається тільки в паперовій 
формі одразу після щеплення другою дозою 
вакцини або у будь-якому медичному закладі, 
підключеному до електронної системи охо-
рони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, 
для пред'явлення за потреби при перетині 
державного кордону. Про це зазначають на 
сайті МОЗ. 

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію: 
• Для кількадозних вакцин видається лише 

після отримання останньої дози. 
• У разі отримання свідоцтва не одразу 

після щеплення, а через звернення до лікаря 
свідоцтво заповнюється на основі даних про 
щеплення, внесених до електронної системи 
охорони здоров'я. 

• Заповнюється англійською або фран-
цузькою мовою, додатково також українською 
мовою. 

• Міститиме персональні дані пацієнта 
(прізвище та ім’я латинкою записуватиметься 
так само, як у закордонному паспорті грома-
дянина, або за правилами транслітерації), 
а також інформацію про вакцинацію (назва 
вакцини, дата вакцинації тощо). 

• За потреби й за запитом людини заклад 
має надрукувати та оформити його згідно із 
міжнародними вимогами. 

• Обов’язково матиме офіційний штамп 
закладу охорони  здоров'я та підпис лікаря. 

• Має бути підписане пацієнтом або його 
уповноваженим представником. 

• Буде дійсним лише, якщо введена вакцина 
схвалена до екстреного застосування ВООЗ. 

• Термін дії свідоцтва – один рік з можли-
вістю продовження.

«Якщо в людини є абсолютні проти-
показання до проведення щеплення проти 
COVID-19, замість свідоцтва на вимогу паці-
єнта надається письмове роз'яснення україн-
ською та/або англійською мовою з переліком 
підстав для такого рішення», – зазначають 
у МОЗ. 

COVID-сертифікати вакцинації
Євросоюз офіційно визнав українські 

COVID-сертифікати в мобільному застосунку 
«Дія». 19 серпня Європейська комісія ухвалила 
рішення про еквівалентність ковідних серти-
фікатів для України.

Всі українці, які пройшли повний курс 
вакцинації, зможуть оновити застосунок «Дія» 
до нової версії та згенерувати свій COVID-
сертифікат у ньому.

Щоб отримати сертифікат, 
необхідно:

- встановити в смартфоні оновлену 
версію застосунку «Дія»,

- вибрати в меню опцію «Послуги»,
- натиснути «COVID-сертифікат»,
- отримати електронний підпис,
- натиснути «Отримати сертифікат», і 
сертифікат з’явиться у смартфоні.

Міжнародний сертифікат про проведення 
вакцинації видається особі, яка отримала дві 
дози вакцини, котру визнала ВООЗ. В Україні 
використовуються 5 вакцин:

• Comirnaty/Pfizer-BioNTech
• CoronaVac/Sinovac Biotech
• AstraZeneca (Covishield, SKBio)
• Moderna
• Janssen (Johnson & Johnson)

Після щеплення однією з них особа має 
право на отримання COVID-сертифікату.

Нині термін дії сертифікату – 6 місяців.

Два види сертифікату вакцинації:
Україна видаватиме два види паспорту вак-

цинації – зовнішній та внутрішній. Внутрішні 
діятимуть суто на території України. Якщо 
буде новий локдаун, власники таких паспортів 
зможуть не дотримуватися деяких обмеж-
увальних заходів і, наприклад, відвідувати 
спортзал, басейн, салони краси. Зовнішні пас-
порти будуть потрібні для поїздок за кордон.

Внутрішній сертифікат міститиме ім’я та 
фото власника, а також індивідуальний номер. 

«Таким чином, наприклад, охоронець, який 
перевірятиме ваш сертифікат, не знатиме, де 
і коли ви вакцинувалися або хворіли», – кажуть 
у Мінцифри.

У міжнародному паспорті буде більше 
даних: номер сертифіката, ім’я, прізвище і 
дата народження власника, назва країни, що 
видала документ, детальна інформація про 

щеплення (препарат, дата вакцинації) та про 
те, чи хворіла людина на коронавірус у мину-
лому, результати ПЛР-тестів.

МЗС України у співпраці з МОЗ та Мін-
цифри проводить переговори з країнами про 
взаємне визнання міжнародних документів 
про вакцинацію від COVID-19, зокрема за на-
явності паперового міжнародного свідоцтва 
про вакцинацію.

У чому відмінність?
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не 

варто плутати з іншим документом – «ковід-
ним сертифікатом» (або ж «ковідний паспорт», 
«зелений сертифікат», «сертифікат вакцина-
ції»). Він розробляється згідно з вимогами 
Євросоюзу і ВООЗ.

Як зазначив голова Національної технічної 
групи експертів із питань імунопрофілактики 
при МОЗ України Федір Лапій, цей документ 
також дозволить українцям вільно мандрувати 
країнами Євросоюзу під час пандемії.

«Тут я хочу розвіяти тривоги певної частини 
наших громадян, що без вакцинації їм буде за-
боронено в’їзд до держав Євросоюзу. Це неправда. 
Просто вакцинація дає додаткові бонуси, щоб не 
йти на ізоляцію і не проходити ПЛР-тести. Дві 
дози вакцини дають вільний перетин кордону», 
– наголосив імунолог.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:
- існує лише в паперовому вигляді;
- засвідчує наявність у людини двох доз 
вакцини проти COVID-19;

- можна отримати в центрах щеплення або 
у сімейного лікаря;

- дійсне під час перетину кордону з тими 
країнами, які визнали це свідоцтво.
«Ковідний сертифікат» або 
«ковідний паспорт»

- видаватиметься в електронному і паперово-
му варіантах. Електронний матиме QR-код;

- містить більш повну інформацію про па-
цієнта: яку вакцину отримав під час ще-
плення, які результати ПЛР-тестів, чи хворів 
на коронавірус;

- розроблений у двох варіантах – для вну-
трішнього використання в Україні і для 
виїзду за кордон.
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Скандальна ДТП, мамонт у Коростені, 
камери відеофіксації: що житомиряни 
обговорювали у мережі Facebook за тиждень

Анна Сергієнко

У Житомирі стала-
ся скандальна ДТП за 
участі поліцейських 
охорони, у Коросте-
ні знайшли рештки 
мамонта, нові камери 
відеофіксації у перший 
день «спіймали» по-
рушників.

Такі теми житомиряни обго-
ворювали найактивніше у мере-
жі Facebook протягом минулого 
тижня.

Скандальна ДТП

На перехресті у центрі Жито-
мира автомобіль поліцейських 
охорони зіткнувся з легковиком і 
перекинувся, двох правоохоронців 
забрала швидка.

Про це повідомляють жито-
миряни у соціальних мережах.

«22 серпня вночі у Житоми-
рі на перехресті вул. Київська 
– Небесної Сотні навпроти 
ЦУМу сталася ДТП. У резуль-
таті зіткнення перевернувся 
автомобіль поліції охорони. 
Жителі навколишніх домівок 
повідомляють про те, що чули 
сильний удар. За повідомленням 
очевидців, двох поліцейських за-
брала швидка», – йдеться у по-
відомленні.

У поліції зазначають, що вна-
слідок зіткнення легковика зі 
службовим автомобілем поліції 
травми отримали двоє поліцей-
ських. Розпочато кримінальне 
провадження.

«Зіткнення автомобілів 
сталось близько 23-ї години 
на перехресті вулиць Небесної 
Сотні та Київської. За кермом 
легковика "Nissan AItiman" пере-

бував 22-річний житель облас-
ного центру, який рухався по 
вул. Небесної Сотні. Службовий 
транспортний засіб підрозділу 
поліції охорони рухався з про-
блисковими маячками по голо-
вній дорозі у напрямку майдану 
Соборного. Від удару він пере-
кинувся. 

Унаслідок автопригоди по-
страждали двоє працівників по-
ліції - 26-річний водій "Renault" і 
28-річний пасажир. Обох медики 
швидкої доставили до лікарні 
для надання необхідної допо-
моги», – йдеться у повідомленні.

Житомиряни активно обгово-
рюють цю подію в мережі та роз-
мірковують, хто ж винен у ДТП.

«Спитайте любого працівника 
поліції, як потрібно проїжджати 
перехрестя з маячками і сиреною. 

Працівник охорони був неуважний, 
не забувайте, що водії є ще з вада-
ми слуху і сирену вони не чують. Я 
скільки разів бачив, що працівники 
поліції з сиреною і маячками завжди 
пригальмовують на перехресті і, 
впевнившись, що їх бачать і чують, 
"дають в тапок" і шурують далі, 
а тут просто неуважність», – ко-
ментує Сергій Ярош.

«Жах… це ж яка швидкість 
була у автівці на другорядній до-
розі?» – цікавиться Volodymyr 
Iskrytskyi.

«На відео світлофор працює. 
Знак головної дороги не працює з 
увімкненим світлофором. І чіт-
ко видно, що поліція охорони на 
швидкості, НЕ приторможуючи, 
летить на червоний, завдаючи не-
безпеку пішоходам, яким горить 
зелений, та всім іншим учасникам 
руху. А проблисковий маячок із-за 
кута жоден зрячий не побачить», 
– зауважила Marina Graf.

«Им ишак нужен, а не маши-
на...» – пише Оксана Степерова.

«Полиция ехала на красный 
свет, не ехала – летела. Как чело-
веку, выезжающиму на перекресток 
на зеленый, успеть остановиться?» 
– запитує Владимир Бондарчук.

«А якщо їдуть з проблисковими 
і сиреною, то як, а якщо б це була 
швидка, то щоб ви казали? Їхати 
треба по місту 50 км/ час, а не 
врубати музику та ганяти», – го-
ворить Irina Yarosh.

«Наша поліція сама не дотри-
мується правил, особисто я не раз 
спостерігала, як вони нахабно не 
зупиняються на переході, коли для 
пішоходів зелений. Зробили нову 
поліцію, а понабирали туди хамів, 
які грамотно не можуть речення 
сформулювати», – написав корис-
тувач з ніком SV Sht.

«Их проблесковые маячки на 
лоб им повесить. Сами маячки не 
дают им преимущества без зву-
ковой сигнализации», – наголосив 
Дмитро Дранко.

Замість флагштоку – 
мамонт!
У місті Коростені Житомир-

ської області під час підготовчих 
робіт зі встановлення великого 
прапора біля пам’ятника князю 
Малу робітники виявили цікаві 
знахідки. За попередньою інфор-
мацією, є підстави вважати, що 
це рештки мамонта. Поки до Ко-
ростеня приїдуть науковці, місце 
будуть охороняти і збудують для 
нього саркофаг.

Житомирян зацікавила ця 
тема, вони її активно обговорили 
в інтернеті.

«А хто дозволи дав на розкопки 
і встановлення штоку на місці, яке 
називається городищем? Приїхав 
якийсь чувак-підприємець і викопав 
котлован! Проти нього карна спра-
ва порушена?» – запитує Руслан 
Ярмолюк.

«Вот! Я сразу говорила, что 
не надо на школьной горке всякие 

флагштоки ставить. Сама земля 
протест выразила. Пусть Тищенко 
у себя во дворе ставит, польза мно-
гократная – и самолюбие потешит, 
и контролировать сохранность 
будет», – написала Svet Lana.

 «Как всегда: ставили памят-
ник, а нашли пещеру. Залили бе-
тоном, ну хоть этот раз, может, 
хорошо подумают», – пише Dmitry 
Kovalchuk.

«Імовірніше, це фейк. Мета – за-
манити на свято дерунів», – бачить 
корисливу мету в цьому користу-
вач Дик Татор.

Нові камери 
відеофіксації в перший 
день «спіймали» 
порушників
З 20 серпня у Житомирі роз-

почали роботу три камери авто-
матичної фото- та відеофіксації 
порушень правил дорожнього 
руху. В об’єктиви засобів автома-
тичної фіксації вже потрапили 
перші автомобілі-порушники.

У перший день роботи ново-
встановлених камер, 20 серпня, 
пресслужба патрульної поліції 
Житомирської області опри-
люднила скріншоти відеокадрів, 
зроблених на Чуднівському мосту.

Там, на мосту, камери «спій-
мали» кілька автомобілів, які по-
рушили швидкісний режим.

«Я вважаю, що камери дуже по-
трібні на проспекті Миру, в районі 
ринку, і в районі вул. Героїв Десант-
ників, де літають на "червоний" і з 
шаленою швидкістю», – прокомен-
тував Аркадій Камінський.

«Там велосипедом накатиком 
быстрее получается», – пише Дми-
трий Власюк.

«При 50-и камерах, может, ава-
рий на том мосту станет мень-
ше», – сподівається Anatoliy Goray.

 «Як раз таки накатом там 
ідуть і більше 70 км/год, бо там 
спуск, тому і почепили камери, щоб 
просто косити бабло...» – зауважив 
Олександр Скумін.

«Это всё не решение проблемы, 
просто бизнес, кто гонял, тот и 
будет гонять, 250 грн штрафа – 
просто смешно», – зауважив Сер-
гей Стрелок.

«Камери там потрібні. Проте 
знаки повісили б на початку спус-
ків. А то при спуску в напрямку 
Корбутівки він висить геть за по-
воротом дороги. Схоже, що хочуть 
набити бюджет, а про те, щоб з 
початку спусків люди гальмували, 
організатори контролю швидкості 
не дуже турбуються», – зазначає 
Petja Petrov.

«А провоцирующих ДТП мото-
циклистов, стадами гоняющих по 
центральным улицам Житомира 
днем и ночью, заметить не успева-
ют?» – цікавиться Виктор Конев.

«Краще б біля "політєха" при-
чепили, от тут якраз гонщиків 
повно», – радить Anatolii Kryskun.

«Ще б світлофори настроїли по 
місту, а то жесть якась, стоїш на 
всіх світлофорах», – прокоменту-
вала Яна Калиш.
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• У Житомирі розсліду-
ється кримінальне прова-
дження за фактом скоєння 
групою осіб хуліганства сто-
совно керівника приватного 
підприємствав – видавця 
місцевої газети.

• На Житомирщині орен-
дар заборгував понад 500 
тис. грн за користування 
гідротехнічними спорудами 
та водоймами – прокуратура 
заявила позов.

• На 338 тис. грн нарубав 
дубів та вільх без дозвіль-
них документів – «чорному 
лісорубові» повідомлено про 
підозру

За процесуального керівни-
цтва Коростишівської окружної 
прокуратури місцевому жите-
лю повідомлено про підозру у 
незаконній порубці та збуті лісу, 
що спричинила тяжкі наслідки.

Кримінальне правопору-
шення скоїв 45-річний жи-
тель Житомирського району 
у червні цього року. Зокрема, 
не маючи лісорубного квитка 
та відповідного ордера на по-
рубку лісу, протиправно зрубав 
у Радомишльському лісництві 
сироростучі дерева породи дуб 
і вільха та продав деревину.  

Унаслідок незаконних по-
рубок «чорним лісорубом» за-
вдано державним інтересам 
шкоди на суму 338 тис. грн. 

• Кар’єри облаштували на 
сільгоспугіддях – у Корос-
тенському районі викрито 
групу осіб, які незаконним 
видобутком піску завдали 
довкіллю шкоди на понад 
3 млн грн. 

У четвер, 19 серпня, у меж-
ах досудового розслідування 
проведено санкціоновані об-
шуки за місцем проживання 
фігурантів справи, у складських 
приміщеннях, вантажних авто-
мобілях та тракторах, які вико-
ристовувалися для здійснення 
незаконної діяльності.

• У Житомирі охоронець 
приватних забудов, що на 
набережній р. Тетерів, по-
грожував журналістам під 
час зйомок – прокуратура 
розпочала кримінальне про-
вадження

Під час зйомок сюжету для 
проєкту журналістських розслі-
дувань про приватні забудови 
вздовж набережної річки Те-
терів журналістам погрожував 
фізичним насильством охоро-
нець території. Цю подію було 
зафіксовано на відео та викла-
дено в інтернет.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

«Велике будівництво»:  
У Житомирі відкрили 
відреставровану будівлю магістрату

Із нагоди відзначення 
Дня Державного Пра-
пора та 30-річчя неза-
лежності України на 
Житомирщині відбува-
ється низка тематичних 
заходів та знакових 
подій.

У Житомирі 23 серпня 2021 
року відкрито відреставровану 
будівлю Житомирського облас-
ного краєзнавчого музею (магі-
страту).

Участь у відкритті взяло ке-
рівництво області і міста. 

«Завдяки програмі Президента 
України Володимира Зеленського 
"Велике будівництво" ми відкри-
ваємо на Житомирщині ще один 
знаковий об’єкт – відреставро-
вану будівлю магістрату, яка є 
пам’яткою архітектури націо-
нального значення. Відтепер вона 
повноцінно використовувати-
меться як об’єкт туристичного 
показу та увійде в історію 30-ї 
річниці незалежності України», 
– сказав голова Житомирської 
обласної державної адміністрації 
Віталій Бунечко.

З метою збереження пам’ятки 
архітектури та облаштування 
внутрішніх приміщень під му-
зейні потреби Житомирського 
обласного краєзнавчого музею 
у 2019 році розроблено проєкт 
з ремонтно-реставраційних 
робіт будівлі магістрату, який 
реалізовано у межах програми 
Президента України «Велике 
будівництво».

Як повідомляє департамент 
регіонального розвитку Жито-
мирської ОДА, в цей проєкт 

було включено усі роботи, необ-
хідні для повноцінного функці-
онування музею: переплануван-
ня примiщень із врахуванням 
нового призначення будiвлi; 
підсилення деформованих ді-
лянок стінових конструкцій і 
фундаментів; перекладання 
цегляної кладки стінових кон-
струкцій на ділянках, де вона 
пошкоджена та зазнала суттєво-
го розшаровування; повна замі-
на дерев’яного міжповерхового 
перекриття та підлог; перевла-
штування окремих елементів, 
що зазнали суттєвого зношен-
ня та руйнацій; влаштування у 

приміщеннях нового внутріш-
нього оздоблення; проведення 
гідрозахисних та водозахисних 
заходів; відновлення опоря-
дження фасадів споруди; заміна 
внутрішніх мереж інженерного 
забезпечення будівлі.

Під час реконструкції будівлі 
магістрату також враховано ви-
моги ДБН, що регулює норми 
інклюзивності будівель і споруд. 
На сьогодні роботи за проєктом 
завершено.

Директор КЗ «Житомирський 
краєзнавчий музей» Роман На-
сонов розповів про ремонтно-
реставраційні роботи та провів 

екскурсію будівлею магістрату 
для учасників заходу.

ДОВІДКОВО

Загальний кошторис 
об’єкта становить 30 
925,358 тис. грн. Буді-
вельні роботи виконано 
за кошти державного 
фонду регіонального 
розвитку та співфінан-
сування з обласного 
бюджету.
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Цифрові паспорти діють нарівні з паперовими: 
закон набув чинності

З 23 серпня почав ді-
яти закон про цифрові 
паспорти

Про це повідомляє Урядовий 
портал. Зазначається, що Україна 
– перша держава у світі з цифрови-
ми паспортами, які мають таку ж 
юридичну силу, що й паперові до-
кументи. Відтепер ніхто не матиме 
права не приймати Дію. У засто-
сунку доступні ID-картка та біо-
метричний закордонний паспорт. 
Тепер ви можете користуватися 
ними будь-де на території Украї-
ни. Це один із головних кроків на 
шляху України до режиму «без 
паперів». 

«Щоб прискорити цифровізацію 
країни, починаємо входити в режим 
paperless. Це та обіцянка, яку рік 
тому дав всім українцям Прези-
дент Володимир Зеленський. Упро-

довж цього часу команда Мінцифри 
дуже багато працювала над реалі-
зацією його завдання. Цифрові до-
кументи в Дії – це перший великий 
крок і справжній прорив світового 
рівня. Це зручно, а головне – безпеч-
но», – розповів віцепрем’єр-міністр 

– міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров.

Дійсність паспорта в Дії 
можна перевірити через QR-
код, який діє три хвилини. За-
вдяки цьому підробити, викрасти 
чи забути паспорт неможливо. А 

перевірити його дійсність кожен 
може через свій смартфон. Це 
принцип people to people, який 
Мінцифри впроваджує під час 
запуску всіх наших послуг.

Щоб розширити функціонал 
цифрових паспортів, Мінцифри 
запустило шеринг документів. Це 
функція, яка замінює ксерокси та 
сканери. Цифрова копія потра-
пляє з вашого смартфона одразу 
в систему запитувача.

«Над тим, щоб Дію приймали 
всюди, наша команда працювала 
весь цей час – ще до прийняття 
закону. Для цього ми створили 
спеціальний відділ впровадження. 
Це команда, яка робить так, щоб 
е-послуги надавались якісно, а Дію 
приймали всюди – від магазинів до 
Верховної Ради. Працюємо над тим, 
щоб полегшити процес переходу до 
режиму "без паперів” для кожного», 
– зазначив Михайло Федоров.

Якщо у вас навіть після 23 
серпня не приймають Дію, то 
зверніться до служби підтрим-
ки. Розкажіть, де це сталося, 
за яких обставин. Команда 
впровадження розбереться в 
ситуації та виправить її. Великі 
зміни розпочинаються з малень-
ких кроків.

Входження у режим paperless 
є тривалим і достатньо складним 
процесом. До нового завжди 
важко звикнути, але Мінцифри 
зробило так, щоб це було легко. 
paperless.diia.gov.ua – єдиний 
портал, де зібрані інструкції щодо 
роботи та використання цифро-
вих документів. Там ви зможете 
знайти все – від авторизації в за-
стосунку чи на порталі до отри-
мання електронного підпису. Там 
з’являтимуться нові інструкції, 
як тільки запускатимуться нові 
електронні послуги.

На порозі нового шкільного харчування 
З 1 вересня в українських 

школах почнуть діяти нові 
норми харчування.

Це означає, що у шкільному меню буде 
обмежена кількість солі, цукру, жирів. При 
цьому страви стануть різноманітнішими. 
Водночас не всі навчальні заклади готові 
до впровадження реформи харчування 
технічно, багатьом ще належить організу-
вати закупівлі й обладнати харчоблоки. Як 
довго триватиме перехідний період і чого 
чекати школярам вже восени, дізнавались 
експерти Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Нове меню  
і перехідний період

Уже понад рік в Україні триває реформа 
харчування в школах. Нею займається пер-
ша леді Олена Зеленська разом із фахівцями 
міністерств освіти (МОН), охорони здоров’я 
(МОЗ) та Держпродспоживслужби (ДПСС). 
Минулий рік ініціатори реформи присвяти-
ли аналізу проблем шкільного харчування 
та оновленню нормативної бази. З початку 
2021 року запрацював новий Санітарний 
регламент для закладів загальної середньої 
освіти, а у травні експерти презентували 
нове шкільне меню. 

Оновлене меню, за яким годуватимуть 
школярів з вересня, розраховане на 4 тижні. 
Воно складається із 160 страв, зокрема тра-
диційних українських, середземноморських, 
сезонних, безглютенових та безлактозних 
пропозицій. Наприклад, школярам пла-
нують давати сирну запіканку з бананом 
та ягодами, чахохбілі з куркою, кускус, 
шпундру, рибні нагетси, полтавський борщ, 
банош, пудинг, лобіо та бефстроганов. Меню 
розробив відомий український кухар Євген 
Клопотенко разом із командою проєкту 
CultFood. Над раціоном працювали техно-
логи, дієтологи і фахівці МОЗ.

Згідно з новими нормами, у 
стравах школярів повинна бути 
обмежена кількість солі, цукру, 
жирів. У раціоні має з’явитися 
більше м’яса, молочних продук-
тів, фруктів, горіхів, ягід. Також 
встановлено калорійність снідан-
ку – 25-30% від добової потреби, 
обіду – 30-45%.

З вересня в українських школах забо-
ронено подавати ковбаси, сосиски, рибні 
консерви, непастеризоване молоко, непас-
теризовані соки, снеки, які перевищують 
норму цукру чи солі, вироби з кремом.

«Ця глобальна реформа, всеукраїнська 
реформа – про дітей і для дітей, задля здоров’я 
наших дітей сьогодні і задля здоров’я укра-
їнців у майбутньому», – зазначила Олена 
Зеленська. 

Аби всі школи встигли підготуватись до 
нових правил, до кінця року уряд встановив 
перехідний період і наклав мораторій на 
штрафи. Згідно з постановою, до 1 січня 
2022 року школи не будуть притягувати до 
відповідальності, якщо перевірки виявлять 
порушення нових норм харчування. У МОН 
кажуть, що розуміють об’єктивні труднощі з 
організацією закупівель продуктів та послуг 
харчування. Але закликають не відкладати 
і вже долучатись до реформування. 

Необхідність модернізації 
харчоблоків 

Повноцінній перехід на нове меню май-
же неможливий без сучасного кухонного 
устаткування. Тож під особливий контроль 
потрапляє стан харчоблоків, де готується 
їжа для дітей. З початку серпня спеціалісти 

Держпродспоживслужби перевірили 1791 
школу на предмет готовності до нового на-
вчального року. Порушення виявили у 1174 
закладах освіти.

«Цього року при комісійних перевірках 
звертається увага на дуже багато нових норм 
у зв’язку із впровадженням нового Санітарного 
регламенту для закладів загальної середньої 
освіти. Вони стосуються: стану утриман-
ня території, створення умов для дітей з 
особливими освітніми потребами, стану 
забезпечення меблями, створення умов для 
учнів початкових класів, стану проведення 
лабораторних досліджень факторів середови-
ща», – пояснює очільниця ДПСС Владислава 
Магалецька.

У ДПСС зауважують, що більшість пору-
шень, які виявили під час перевірок, стосу-
ються саме стану обладнання і харчоблоків. 
Серед найбільш поширених: недостатня 
кількість кухонного та столового посуду, 
холодильного і технологічного обладнання, 
відсутність належних умов для миття рук 
як в харчоблоках, так і в обідніх залах. 

Окрема проблема – це необхідність 
проведення капітального ремонту. Але 
вона поступово вирішується. У 2020 році 
понад 1809 шкіл відремонтували свої хар-
чоблоки. На це пішло майже 500 мільйонів 
гривень: 400 млн грн – з державного бю-
джету та майже 100 млн грн – з місцевих 
бюджетів. Найбільше коштів з державного 
бюджету було спрямовано до Дніпропе-
тровської, Львівської та Одеської областей. 
З місцевих бюджетів найбільше коштів 
було виділено у Києві. Цьогоріч обіця-
ють виділити на модернізацію їдалень 
не меншу суму. На 2021 рік запланована 
субвенція «Спроможна школа», якою на-
вчальні заклади можуть скористатися для 
оновлення харчоблоків. 

Реформа харчування тільки-но наби-
рає обертів. За пів року, коли усі школи 
перейдуть на новий стандарт харчування, 
можна буде проводити перші проміжні 
підсумки і дивитись, чи смакує школярам 
нове меню. 
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Перший раз у перший клас:  
скільки кошуватиме зібрати  
першачка в школу цьогоріч

Марія Кравчук

1 вересня уже на носі – бать-
кам до початку навчального 
року потрібно вирішити 
багато справ, зокрема придба-
ти все необхідне майбутньому 
школяреві. Журналісти газети 
«20 хвилин» вирішили під-
рахувати, у скільки батькам 
обійдеться зібрати першачка в 
школу у 2021 році.

Зазвичай батькам перед початком на-
вчального року видають список необхідних 
школяреві предметів, згідно з таким спис-
ком і пройдемось.

Канцелярія
Ціна канцелярського приладдя залежить 

не тільки від його якості, а й, так би мовити, 
дизайну. Чим яскравіше та краще оздоблені 
ручки, пенали чи тека із зошитами – тим 
вони дорожче коштуватимуть. Саме тому 
на цьому можна трохи заощадити.

• Ручка – від 2 грн (для початку зна-
добиться 3-4 шт.);

• коректор – від 8 грн;
• простий олівець – від 2 грн (двох 
штук вистачить);

• лінійка – від 2 грн;
• пенал – від 80 до 300 грн;
• тека для зошитів – від 15 грн;
• тека для праці – від 30 грн;
• набір обкладинок для підручників 
(10 шт.) – від 50 грн;

• набір обкладинок для зошитів (10 
шт.) – від 15 грн;

• щоденник – від 15 до 200 грн (за-
лежить від обкладинки);

• кольорові олівці – від 35 до 130 грн;
• фломастери – від 15 грн до 200 грн;
• альбом для малювання – від 12 
до 80 грн;

• чинка для олівців – від 5 грн;
• гумка – від 2 грн;
• акварельні фарби – від 15 грн;
• гуаш – від 25 грн;
• пензель для малювання – від 5 грн;
• клей – від 10 грн;
• набір кольорового паперу – від 15 грн;
• набір кольорового картону – від 
20 грн;

• ножиці – від 13 грн;
• ніж канцелярський – від 10 грн 
(може входити в набір разом із плас-
тиліном); 

• пластилін – від 15 грн;
• дошка для пластиліну – від 8 грн.

Можна зекономити, придбавши одразу 
набір для творчості, в якому буде одразу 
більшість вищеперерахованих канцеляр-
ських товарів, проте набір стандартний 
та дещо доведеться докуповувати. Ціна 
таких наборів – від 100 грн (з мінімальним 

вмістом) до 670 грн (в який входить набір 
зошитів, альбом, кольоровий папір та решта 
канцелярії). Варто також зауважити: хоч 
набором купувати вигідніше, проте якість 
такої канцелярії не найкраща. Краще пере-
платити, але придбати більш якіснішу річ, 
що прослужить довше.

Шкільна форма
Одяг для школяра – це найбільш ви-

тратна стаття бюджету. Шкільна форма, 
спортивна форма, взуття можуть обійтися 
у різні суми, бо залежать від фінансових 
можливостей.

Ціна комплекту шкільної форми зале-
жить від якості матеріалу (синтетика чи на-
туральні волокна), виробника (український 
чи іноземний), а також кількості речей.

Шкільна форма для хлопчика – со-
рочка, піджак, жилет, а також туфлі – обі-
йдеться близько 1,5 тис. грн. Можна, зви-
чайно ж, без жилету – кому як до вподоби. 
Якщо одяг пошитий із дорожчих матеріа-
лів, то ціна комплекту може зрости удвічі. 

Вартість одягу:
• штани – від 200 грн;
• піджак – від 400 грн;
• жилет – від 300 грн;
• туфлі – від 500 грн;
• сорочка – від 250 грн.

Спортивна форма для хлопчиків обі-
йдеться у середньому 500 грн. Кросівки 
– від 300 грн.

Шкільна форма для дівчаток – блуз-
ка, спідниця, жакет, штани обійдуться у 
понад 1,5 тис. грн. Можна зекономити, ку-
пивши сукню, проте спідницю та жакет 
можна комбінувати з рештою гардеробу 
– це більш універсальний варіант. Утім, 
за одяг із натуральних тканин чи шкіряне 
взуття доведеться викласти щонайменше 
удвічі більше. 

Вартість одягу:
• штани – від 200 грн;
• спідниця – від 200 грн;
• блузка – від 250 грн;
• жакет – від 500 грн;
• туфлі – від 500 грн.

Спортивна форма для дівчаток обійдеть-
ся у 500 грн. Кросівки – від 300 грн.

Також знадобляться для дівчинки свят-
кові банти (50-200 грн), білі колготки (90-150 
грн), декілька гольфів (200-350 грн), хлопцям 
теж не завадить пара додаткових гольфів 
(200-350 грн.).

Шкільний портфель, рюкзак чи ранець
Ранець чи портфель передусім повинен 

бути зручним і функціональним, а також, 
найголовніше, подобатися школяреві. 
Важливо, аби і портфелі, і рюкзаки, і ранці 
були пошиті з екологічної тканини, були 
стійкими до вологи, а ще щоб із них легко 
витирався бруд. Крім того, лямки повинні 
регулюватися, аби можна було розмістити 
на рівні спини. Для зручності варто оби-
рати аксесуар з кількома відділеннями та 
кишеньками. Важливий елемент також – це 
світловідбивні елементи, які допоможуть 
водієві авто бачити вашу дитину на пішо-
хідному переході у темну пору доби.

Рюкзак не має жорсткого каркасу, але у 
нього є дві лямки, аби носити на спині. Цей 
аксесуар популярний серед учнів старших 
класів. Крім того, без ортопедичної спинки 
він також може впливати на поставу. 

Вартість рюкзаків стартує від 100 грн 
– це найдешевші варіанти. Середня ціна – 
500 грн. Рюкзаки іноземного виробництва 
коштують понад 2,5 тис. грн. 

Ранець має твердий каркас і добре 
тримає форму, а тому для учнів початко-
вої школи варто купувати саме його. Слід 
орієнтуватися на аксесуари з ортопедич-
ною спинкою, яка повторює будову спини 
дитини та підтримує правильну поставу.

Вартість ранця – від 200 грн. Утім, тут 
можуть бути питання до його якості. Якісні-
ші коштують у межах 700-1000 грн. Вартість 
сягає 3 тис. грн.

Портфель має тверді стінки, одну ручку 
і ремінь, тому його можна носити лише в 
одній руці чи на одному плечі. Фахівці не 
радять його купувати для першачків, адже 
він нерівномірно розподіляє навантаження 
– це негативно може позначитися на поставі. 

Вартість портфелів – від 300 грн. Ак-
сесуари іноземного виробництва значно 
дорожчі – можуть сягати 4 тис. грн.

Корисні ґаджети
Чи потрібний першокласнику у школі 

смартфон – вирішувати тільки батькам. Утім, 
фахівці не радять дозволяти бодай учням 
1-4 класів носити їх на уроки. Це може по-
значитися на успішності дітей, вони відволі-
катимуться на ґаджет, а також його можна 
загубити чи вкрасти. Якщо батькам важливо 
бути з дітьми на зв'язку, коли ті перебувають 
у навчальному заклад, то варто купити зви-
чайний кнопковий телефон, аби обмежити 
функції пристрою лише дзвінками.

Натомість корисними можуть виявитися 
смарт-годинники. По-перше, за допомогою 
деяких можна телефонувати. По-друге, біль-
шість мають GPS-модем, який допоможе 
визначити місцеперебування дитини. По-
третє, вони відстежують кількість кроків 
та навіть моніторять сон дитини.

Скільки коштує зібрати дитину до школи
Вартість комплекту одягу для дітей буде 

різнитися з огляду на те, скільки і яких ре-
чей купують батьки. 

Якщо відштовхуватися від най-
дешевших варіантів, то шкільна 
форма, туфлі, спортивний кос-
тюм та кросівки для хлопчика 
обійдуться у 2 850 грн, для ді-
вчинки, за нашими підрахунками, 
сума буде 3 990 грн. За ранець, 
портфель чи рюкзак доведеться 
викласти у середньому 500 грн.
Мінімальна ціна канцелярського 
набору становитиме 430 грн.

Як зекономити
Завжди хотілось би заощадити. Проте 

якщо купите найдешевший товар, довго 
ця річ не прослужить. Зберегти гроші 
можна, якщо купувати шкільне приладдя 
не в останні дні літа, коли це роблять усі. 
Продавці у цей час можуть істотно підня-
ти ціни. Скористайтесь онлайн-шопінгом. 
Це зекономить час, до того ж там частіше 
можна натрапити на знижки.

Батькам, які прагнуть зекономити, 
фахівці радять придивитися до вживаних 
речей. Різні варіанти можна знайти на спе-
ціалізованих сайтах, де продають вживаний 
одяг. Економія може сягати половини суми, 
а то й більше, витраченої на новий одяг. У 
понад двічі дешевше можна придбати і 
рюкзак чи портфель. Комплект одягу для 
хлопчика обійдеться у 800 грн, для дівчаток 
– 750. Вживаний рюкзак можна придбати 
за 250 грн.

Як бачимо, скільки коштує зібрати ди-
тину до школи – залежить насамперед від 
фінансових можливостей батьків. Адже 
хтось купує дешевшу канцелярію чи одяг, 
хтось віддає перевагу дорожчим. Утім, не 
варто купувати занадто дорогий одяг 
– діти швидко ростуть. А зекономити на 
покупках можна, якщо, приміром, купувати 
вживані речі.
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Які дороги у Житомирі відремонтують та коли?
Марія Кравчук

До кінця поточного 
місяця у Житомирі пла-
нують завершити робо-
ти на вулиці Святослава 
Ріхтера та почати ре-
монтувати Театральну.

До початку вересня у Житоми-
рі мають завершити ремонтні ро-
боти на вулиці Святослава Ріхтера. 
Нині техніка працює на ділянці 
від вулиці Довженка до вулиці 
Гагаріна. За словами заступника 
міського голови Олександра Шев-
чука, роботи планували заверши-
ти раніше, але підрядник обіцяє 
закінчити до кінця місяця.

«На вулиці Святос лава 
Ріхтера роботи йдуть, зараз 
асфальтують вздовж Путя-
тинської площі, до 1 вересня 

підрядник обіцяє закінчити 
роботи. Ремонт тротуарів 
включений у поточний ремонт 
невеликими картами: від Івана 

Кочерги з правої та лівої сто-
рін були найгірші тротуари, 
які на сьогодні уже відремон-
товано», – говорить Олександр 
Шевчук.

До кінця 2021 року у планах 
відремонтувати вулицю Теа-
тральну та, можливо, розпочати 
реконструкцію ще однієї вулиці.

«До кінця роки ми також 
плануємо закінчити ремон-
тувати вулицю Театральну, і 
будемо дивитись по часу, якщо 
встигнемо, то відремонтуємо 
ще три квартали вулиці По-
кровської», – зазначив Шевчук.

За декілька днів до Дня Не-
залежності в експрес-режимі 
ліворуч від Будинку правосуддя 
(вулиця Максима Рильського) за-
мінили невеликий клаптик верх-

нього шару асфальту. Олександр 
Шевчук розповів, що ремонт 
включили у поточний ремонт 
вулиць і доріг Житомира.

Загалом з початку травня 
було відремонтовано понад 60 
тисяч квадратних метрів дорож-
нього покриття.

«Десь великими ділянка-
ми, десь поточний ремонт, 
десь аварійний ремонт – це 39 
вулиць, загальний об’єм до 50 
тисяч квадратних метрів. Це 
було на початок серпня, за-
раз трохи більше – до 60 тисяч 
квадратних метрів. При цьому 
було засипано зрізаним мате-
ріалом 14 провулків, сьогодні 
закінчують 15-й провулок», – 
сказав Олександр Шевчук.

«Автогерої»: головні житомирські 
порушники 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. Місто має знати своїх «героїв».

1. Власний тротуар
Випадок, що у Житомирі не рідкість: 

водій автівки припаркувався просто на 
тротуарі, не даючи можливості пішоходам 
вільно пройти. А якщо людина на візку? 
Залишається на свій страх і ризик обходити 
проїжджою частиною.

«Зато машинам не мешает», – коментує 
Артем Уляшинский.

«Просто серед нормальних людей є такі, 
що з віком не набувають розуму, і такі, що з 
віком втрачають його найшвидше», – написав 
Viktor Kychuk.

«А навіщо виходити на проїжджу час-
тину? Отак прямо і йди через машину», 
– жартує Володимир Кондратюк.

«Обойти никак? Что за люди стали, лишь 
бы желчью плескать!» – говорить Александр 
Гупол.

2. Непішохідна Михайлівська
Автор допису Кот Бармаглот так під-

писав світлину: «Пішохідна вулиця – ні, не 
чув про таку! На фото "рагулі звичайні". І 
це за 10 хв в обідній час».

«Якщо це місцеві або обслуговують 
підприємства, законодавчо ви їм нічого не 

зробите, вони нічого не порушили, за умови 
наявності товарно-транспортної накладної, 
де вказано адресу на Михайлівський. Єдине 
– то вага транспортного засобу, треба було 
викликати поліцію», – зауважив Сергей 
Сулейко.

«Когда репортёры были на бусиках, то 
всех всё устраивало», – Александр Ивашко 
натякає на приїзд «ТСН» у Житомир.

«Коли б це були чиїсь "бехи" або щось поді-
бне, тоді так – можна кричати ґвалт. А так, 
якщо вони доставляють вантаж, то ПДР 

цього не забороняє....» – пише Константин 
Ляшук.

«Люди, йдіть на вулицю Лесі Українки, 
там, де АТБ, вам набридне фотографувати 
правопорушників», – зазначила Анна Мо-
розович.

3. У них власні ПДР
Порушення вимог знаку 3.21 «В'їзд за-

боронено». По всій протяжності вул. Ко-
зацької – рух односторонній у напрямку, 
протилежному руху цього автомобіля.

Зі слів автора фото, авто розвернуло-
ся, наздогнало його, водій із пасажиркою 
поцікавилися метою зйомки, після чого 
пояснили, що вони тут живуть, тому їм 
так можна.

Можливо, в мікрорайоні «Чулочки» 
якісь свої ПДР діють? 

«Дуракам закон не писан!» – уточнив 
Валера Колесник.

«Так вам же пояснили, що вони там жи-
вуть і їм байдуже на всі закони», – говорить 
Володимир Кондратюк.

«Есть классная штука, в одну сторону 
пропускает на малой скорости, а в другую 
режет шины», – поділився цікавинкою Ан-
тон Людвигович.

«Да, я там тоже встречаю таких пе-
риодически, и на Мануильского, как-то 
лоб в лоб ехал, а я по одностороннему и 
мне налево», – зазначила Ірина Мангу-
шева.

4. Коли мало місця на парковці
«Глобал», людей з інвалідністю та висо-

ким достатком побільшало у місті!» – пише 
автор фото Sergey Rebets

«Дати б штраф нормальний, знали б, де 
правильно паркуватися», – говорить Makc 
Hromov.

«Как раз таки они инвалиды – но это 
место для людей с ограниченными возмож-
ностями», – зауважив Сергей Гончарук.

«Очередное дно пробито: ни стыда, ни со-
вести – точно что быдло», – пише Людмила 
Костенко.

«Вы просто завидуете людям с инвалид-
ностью, которые смогли купить Тесла», – 
зазначив Александр Остапенко.

«А вы хоть одного настоящего инвалида 
видели там?» – пише Victor Smetansky.

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

Руслан Мороз, 
Марія Кравчук

У Житомирі 14 та 15 
серпня 2021 року прой-
шов шалених масштабів 
«Korolev Avia Fest». Але 
при цьому ще до по-
чатку фестивалю його 
почали переслідувати 
не менш скажених роз-
мірів скандали. То чому 
саме так сталося?

Анонс події був просто фе-
єричним і, можна сказати, по-
справжньому привабливим.

«Житомирський аеропорт 
тепер має статус міжнародного, 
а тому очікуємо багато пілотів 
малої авіації з Франції, Литви, Ні-
меччини, Польщі, Румунії, Молдови 
та інших країн. Буде представлено 
цікаві літаки, виступи парашутис-
тів… Вперше у Житомирі пройде 
чемпіонат України по дронах. 
Величезна зона фудкортів, дитячі 
майстер-класи….», – розповів на-
передодні Житомирський міський 
голова Сергій Сухомлин.

Як з'ясувалося, до урочистого 
відкриття фестивалю приєднав-
ся голова обласної ради Володи-
мир Федоренко, голова обласної 
державної адміністрації Віталій 
Бунечко, Житомирський міський 
голова Сергій Сухомлин і власник 
клубу «Авіатик» Леонід Крігер.

Очікувалося, що головною по-
дією фестивалю буде розіграш 
автомобіля Tesla. Але, напевно, 

це стало найбільшою таємницею 
заходу. Досі нікому з пересічних 
громадян невідомо, хто ж виграв 
цю «лялечку» та чому, за чутками, 
всі проміжні переможці були не 
з Житомира. Ми розуміємо, що 
фестиваль було заявлено в ста-
тусі міжнародного, але ж згідно 
з теорією ймовірності, з п’яти 
переможців хоч один, напевно, 
повинен бути з Житомирщини.

На офіційному сайті «TSK» 
згодом з'явилося повідомлення 
про розіграш:

«15 серпня на сцені у міжнарод-
ному аеропорту Житомира ім. С. 
П. Королева ми урочисто оголосили 
імена 5-х щасливчиків, які раніше 
купили один (або декілька) квитків 
на розіграш вартістю всього 100 

грн! І ось їхні імена перед вами: 
481466 – Паша Козеренка; 549643 
– Ілля Зоря; 734467 – Віталій Баба-
нян; 341683 – Олександр Лещенко; 
664725 – Любов Вільман». Нині сто-
рінка, на якій була інформація, 
недоступна. 

Більше жодної інформації про 
переможців та стосовно дивного 
способу проведення конкурсу на 
разі не має. До речі, кілька жито-
мирських журналістів незалеж-
но один від одного намагалися 
зв’язатися з компанією «TSK», щоб 
отримати коментар стосовно про-
ведення розіграшу. Але, на жаль, 
жодному з них не вдалося це зро-
бити. Телефонуючи за будь-яким 
номером, зазначеному на сайті 
компанії, одразу потрапляємо на 
автовідповідач, який безперервно 
грає нам веселу музику. Навіщо 
компанії такій «сервіс», невідомо, 
але поговорити навіть з операто-
ром кол-центру не вдалося.

Хедлайнер в економ-
варіанті

Ще однією загадкою став ви-
ступ заявленого хедлайнера чи, 
якщо точніше, хедлайнерки, NK 
– Насті Каменських. Але чомусь 
дивним чином розпіарена хед-
лайнерка значно запізнилася, її 
концерт замість заявленого часу 
о 20:00 розпочався приблизно о 
20:50 та закінчився менше ніж за 
годину. За словами деяких орга-
нізаторів концертів у місті Києві, 
можливо, із професійних заздро-
щів почали розповсюджуватися 
чутки про деякі таємні угоди між 
артистами та організаторами фес-
тивалю. Але про це також згодом.

В анонсі також було також за-
значено: «концерти, майстеркласи, 

зона фудкорту, показові виступи 
– безоплатні для відвідувачів». 
Звичайно, розумілося, що без-
оплатним буде тільки вхід в зону 
фудкорту. Сам «food» був, звісно, 
за плату. Величезних розмірів 
справжнє місто ненажер, яке роз-
ташувалося ліворуч від основної 
зони фестивалю, дійсно вражало 
своїми розмірами. Пиво і більш 
міцні напої лились рікою. Ціни 
підійматися на очах. Народ при-
бував і прибував, розкуповуючи 
все і поглинаючи в себе під пала-
ючими променями серпневого 
сонця.

Недарма наш міський голова, 
запрошуючи на головну подію 
літа, заявив: «Корольов – бренд 
Житомира, це ім’я назавжди 
пов’язане з нашим містом…». Та-
кож він зазначив, що до аеропорту 
буде організовано спецпідвіз.

Дорога під сонцем, у 
тисняві та зі сльозами

Ось із цього спецпідвозу й 
почалися деякі незручності в ор-
ганізації заходу.

Цікаво, хто запропонував роз-
робити та погодив схему парку-

вання та проїзду під час «Korolev 
Avia Fest» у Житомирі 14 та 15 
серпня 2021 року? Безглуздим було 
рішення перегородити частину 
міжобласної траси, що призвело 
до величезних заторів. Час про-
їзду від автовокзалу у Житомирі 
до аеропорту досягав майже 30 
хвилин.

Для експерименту наші жур-
налісти дочекалися автобусу № 21, 
маршрут якого був визначений як 
«Площа Перемоги – Аеропорт». У 
повідомленні на сайті Житомир-
ської міської ради зазначалося:

«Цими вихідними замість 
шести смуг Київського шосе 
працюватимуть дві. Три смуги 
виїзду з Житомира та одну в’їзду 
облаштують під паркувальну зону 
для гостей Korolеv Avia Fest. Від-
повідні схеми руху транспорту 
встановлять напередодні. Орга-
нізацію дорожнього руху забез-
печуватиме патрульна поліція».

Отже, поліція була в курсі того 
жаху, який очікував відвідувачів. 
Але трохи про подорож від пло-
щі Перемоги до аеропорту. Ми 
досить спокійно зайняли місця 
в автобусі. Майже за хвилину він 
був перевантажений пасажирами 
та рушив за маршрутом. Наївно 
було сподіватися на те, що марш-
рут буде працювати, як експрес, 
тобто без зупинок або з кількома 
зупинками в ключових точках. Од-
разу на наступній зупинці біля 
кінотеатру «Україна» в автобус 
увійшла ціла родина з валізами, 
яка прямувала до автовокзалу, по-
тім – бабуся, якій за стандартною 
схемою потрібно було проїхати 
лише одну зупинку, а потім па-
сажири, запаковані, як оселедці у 
діжці, заявили, що терпець в них 
обірвався і якщо на наступній зу-
пинці водій візьме ще пасажирів, 
то буде розміщувати їх у себе на 
голові.

Незважаючи на спеку на вули-
ці та неймовірну тисняву в салоні 
автобуса, водій відмовився вми-
кати кондиціонер. Після того, як 
ми запитали, чи можна якимось 
чином відкрити люк в салоні, во-
дій також різко відповів: «Я сам 
чи що буду їх відкривати»? 

На летовищі

E-TICKET для участі у розіграшу Тесла

Затори на дорогах

П`ятірка фіналістів
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Коли автобус від’їхав від ав-
товокзалу та попрямував через 
Київський міст до аеропорту, стан 
пасажирів в автобусі різко погір-
шився через спеку та задуху. Вже 
не сподіваючись на кондиціонер 
та відкриті люки й вікна, люди 
попросили водія просто зупини-
тися і випустити їх, адже деякі 
почали втрачати свідомість. Крики 
батьків про погане самопочуття 
маленьких діток також жодного 
враження на водія не справили. 
Водій взагалі не реагував. Тільки 
після того, як майже доїхали до 
місця та більшість пасажирів з 
маленькими дітьми перебувала 
в напівсвідомості, двері автобусу 
нарешті відчинилися і потенційні 
відвідувачі фестивалю дізналися, 
що подолали не всі перешкоди. 
Від Київського шосе до самого 
місця розташування заходів до-
велося йти під палючим сонцем. 
Батьки несли маленьких діточок 
на руках, але більшість людей по-
хилого віку, мабуть, пошкодувала 
про рішення відвідати фестиваль. 

Фудкорт, або Хто п’є, а хто 
дивиться

Зона фудкорту цього року 
вийшла досить великою. Майже 
всю дорогу від траси до аеропор-
ту ліворуч стояли палатки з чим 
душа забажає. Біля самої зони 
фестивалю розкинулися вже цілі 
алеї з місцями для вживання їжі. 
Треба зазначити, що ціни не тіль-
ки вражали своїми нулями, але й 
змінювалися на очах. Переважно 
в більший бік. Отже, контролю 
за цінами та податками не було 
взагалі. Крім того, ніде не вдалося 
з’ясувати, чи було погоджено про-
даж міцних напоїв, адже пере-
важно на цінниках та прилавках 
було пиво. Але якщо клієнт за-
бажає, то на наших очах йому без 
питань з-під прилавка наливали 
щось дуже міцне і пропонували 
закусити лимончиком. 

Отже, питання контролю за-
лишилося відкритим. Варто також 
додати, що переважно обслуго-
вували гостей фестивалю гості 
із західної України. Тож до якого 
міського або обласного бюджету 
будуть сплачені податки, також 
не все зрозуміло.  

Тендерні змагання та дивні 
пропозиції 

Досліджуючи тендерну до-
кументацію, одразу стикаємося 
з цікавими припущеннями. Так, 4 
серпня 2021 року управління куль-

тури Житомирської міської ради 
уклало договір з ФОП Панащук 
Андрій Миколайович на послуги 
з організації виставок, ярмарок і 
конгресів за 1 млн 355 тис. грн. У 
закупівлі мова йде про проведен-
ня на території аеропорту «Жито-
мир» 14 та 15 серпня фестивалю 
«Korolev Avia Fest».

Проте майже одразу, 6 серпня 
2021 року, були оприлюднені ви-
сновки за результатами проведе-
ного Держаудитслужбою моніто-
рингу цієї закупівлі, під час якого 
виявили порушення.

Навіть на ресурсі ProZorro 
з оголошенням про тендер 
з’явилося запитання від іншого 
претендента, який не взяв участь 
у конкурсі:

«Шановний замовнику, просимо 
надати пояснення, в чому необхід-
ність запрошення саме артистів 
НК та Jerry Hail. Чому в тендерній 

документації не вказано, що учас-
ник може запропонувати аналогічні 
варіанти своїх артистів відповідно 
до статті 23 частини 4. Технічні 
специфікації не повинні містити 
посилання на конкретні марку 
чи виробника або на конкретний 
процес, що характеризує продукт 
чи послугу певного суб’єкта госпо-
дарювання, чи на торгові марки, 
патенти, типи або конкретне міс-
це походження чи спосіб виробни-
цтва. У разі, якщо таке посилання 
є необхідним, воно повинно бути 
обґрунтованим та містити вираз 
«або еквівалент».

Тендерна комісія управління 
культури ЖМР погодилася із за-
уваженнями, було зроблено коре-
гування, але все ж були запрошені 
саме ті артисти, яких визначили 
раніше.

Тендерні змагання ФОПів
Аукціон із закупівлі відбув-

ся 22 липня 2021 року. У торгах 
участь взяли два підприємці: 
Андрій Панащук та Максим Сіт-
ніков. Пропозиція останнього була 
лише на 5 тисяч гривень вищою 
за пропозицію конкурента, тож 
переможцем закупівлі замовник 
визнав пропозицію ФОП Панащук 
Андрій Миколайович в 1 млн 355 
тис. грн.

Стосовно ФОП Сітніков Мак-
сим Валерійович, то його осно-
вним видом діяльності зазначено: 
43.11 Знесення (основний), тобто 

діяльність у сфері будівництва. 
ФОП зареєстровано близько 1 
року 10 місяців тому. Але все ж 
зазначено види діяльності: 93.29 
Організування інших видів від-
починку та розваг; 90.03 Індиві-
дуальна мистецька діяльність; 
90.01 Театральна та концертна 
діяльність. 

Нам, як фахівцям у трохи 
спорідненій сфері, важко уявити 
поєднання будівництва та прове-
дення фестивалів. Але також під-
тверджуємо той факт, що кілька 
договорів із ФОП Сітніков Максим 
Валерійович управління культури 
ЖМР вже укладало. Але це були 
досить невеличкі замовлення 
на проведення окремих заходів. 
Складається враження, і це наша 
суто суб’єктивна думка, що цей 
ФОП було допущено до конкурсу, 
аби показати, що під час тендеру 
є певна конкуренція. Інше просто 
не спадає на думку.

Переможець конкурсу Андрій 
Панащук зареєстрований як фі-
зична особа-підприємець три 
роки тому у місті Рівному. Осно-
вним видом його діяльності є ор-
ганізація інших видів відпочинку 
та розваг. Тут вже більш-менш все 
зрозуміло.

У 2020 році він також брав 
участь у закупівлі послуг з орга-
нізації робочого середовища під 
час проведення «Korolev Avia Fest 
у Житомирі». Але незважаючи 
на те, що його пропозиція також 
була найнижчою, її відхилили 
через розбіжності у поданій до-
кументації.

У висновках про результати 
моніторингу закупівлі, зокрема, 
зазначається про виявлення по-
рушень, а саме невідхилення тен-
дерних пропозицій, які підлягали 
відхиленню відповідно до закону, 
а також порушення законодавства 
в частині невідміни замовником 
закупівлі. І тут звертає на себе 
факт, що відхиленню, на думку 
аудиторів, підлягала саме пропо-
зиція переможця цього року.

У висновку за результатами 
моніторингу, оприлюдненому 6 
серпня, зокрема, зазначено:

«З огляду на встановлені пору-
шення законодавства у сфері заку-
півель, керуючись статтями 2 та 5 
Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового 
контролю в Україні», Управління 
Північного офісу Держаудитслужби 
в Житомирській області зобов’язує 
здійснити заходи щодо усунення ви-
явлених порушень у встановленому 
законодавством порядку, зокрема, 
в межах законодавства вжити за-
ходів щодо припинення зобов’язання 
за договором від 04.08.2021 року № 
227 відповідно до норм частини 2 
статті 202 Господарського кодексу 
України, з дотриманням положень 
Господарського кодексу України і 
Цивільного кодексу України та 
протягом п’яти робочих днів з дня 
оприлюднення висновку оприлюд-
нити через електронну систему 
закупівель інформацію та/або до-
кументи, що свідчать про усунення 
порушень законодавства у сфері 
публічних закупівель, викладених 
у висновку, або аргументовані за-

перечення до висновку, або інфор-
мацію про причини неможливості 
усунення виявлених порушень».

Скандал із квитками
У соціальній мережі «Фей-

сбук» у день відкриття фестивалю 
житомирський активіст Віталій 
Валан розмістив скандальне ві-
део з пункту продажу квитків. За 
словами Віталія, частину квитків 
було роздруковано на принтері, а 
частину інших копій відксерено на 
копіювальній техніці, тобто певна 
кількість квитків мала однакові 
номери.

Ми отримали офіційного 
листа від Григорія Красницького, 
партнера національного квитково-
го оператора в регіоні. Наводимо 
коментар Григорія Красницького 
з деякими скороченнями:

«Добрий день вам, шановні чи-
тачі і користувачі соціальних ме-
реж, а так само тим, хто побував 
на відомому у цьому році авіафес-
тивалі у міжнародному аеропорту 
ім. С. П. Корольова. Моє ім'я Григо-
рій Красницький, і я є партнером 
квиткового оператора у нашому ре-
гіоні, який здійснював продаж елек-
тронних квитків на авіавиставку. 
Я хотів би пояснити деякі основні 
моменти, що стосуються входу на 
майданчик аеропорту, де проходила 
виставка авіації. При плануванні 
плану реалізації квитків на вхід на 
виставку авіації брали участь три 
сторони: це представник аеропор-
ту, представник Палацу культури 
міста і я, як партнер квиткового 
оператора. Тристоронньою уго-
дою було прийнято рішення про 
підготовку квиткової маси для 
реалізації в день заходу. Заздале-
гідь було виведено з електронної 
системи квиткового оператора 
певну кількість квитків для реа-
лізації в день фестивалю, тому що, 
за певними даними і моніторингу, у 
цій локації міста є перебої в роботі 
інтернету. Водночас паралельно 
працювала система електронних 
продажів, де охочі могли придбати 
квитки заздалегідь через інтернет. 
Хочу сказати, що кожен квиток 
має індивідуальний унікальний 
штрих-код. Це як квитки онлайн, 
так і фізичні. При виведенні з 
електронної системи квиткового 
оператора квитків для реалізації 
в день фестивалю був допущений, 
можливо, момент поспіху, тому 
що реально сторони розуміли, що 
людей може бути багато, а квитків 
не вистачатиме.

Я вже не один рік працюю парт-
нером квиткового оператора і розу-
мію, що поспіх може десь відбитися 
на якості послуги. При роздруківці 
квитків у форматі А4 на принтері, 
можливо, стався збій, і, можливо, 
у друк могли потрапляти файли з 
ідентичними штрих-кодами. Таке 
буває під час друку великої кількос-
ті паперу.

Не виключаю, що саме таке 
сталося при роздруківці. Про-
контролювати це складно. Може 
бути й розбіжність у кількості 
взагалі. Потрапляли ще й чисті 
аркуші, до речі, і це бачили і ми, і во-
лонтери. В процесі реалізації квит-
ків вже на самій локації фестивалю 

Міцненьке теж наливали
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було виявлено присутність аркушів 
з ідентичним штрих-кодом. Відпо-
відно деяка маса бланків, можливо, 
і була продана. Яка кількість? На 
це питання можу відповісти одно-
значно, що це не тисяча і не дві, і не 
двадцять, як стверджують умільці 
когось зганьбити в особі інших. Я не 
буду згадувати осіб, які намагалися 
роздмухати скандал. Але я вдячний 
тому глядачу за його пильність, 
який допоміг виявити, що в квит-
ковій масі присутні помилково 
роздруковані бланки А4.

Всіма сторонами після вияв-
лення того, що з'явилися ідентичні 
бланки, було прийнято рішення 
про припинення реалізації та від-
криття вільного входу на виставку. 

Хочу додати, що бланки лише 
несуть в собі інформацію про по-
дію, час її проведення і ціну входу. 
І в разі будь-яких збоїв у роботі 
пріоритетним стає оперативне 
реагування та прийняття рішення, 
як здійснювати реалізацію далі. Ми 
могли б просто приймати оплату 
на вході, це не заборонено законом, 
і потім відзвітувати про зібрану 
суму всім співорганізаторам. 

Але ми прийняли рішення по-
вністю зупинити продаж. Отже, 
якщо і потрапила в масу якась 
частина цих сумнівних листків, 
то це ну ніяк не та кількість, яку 
поширюють чутки. Тепер що сто-
сується продажів і звітності між 
мною і співорганізаторами.

Переходячи до цього пункту 
коментаря, хочу додати: на авіа-
виставку пропускалися безоплатно 
учасники АТО і їхні діти, діти до 
12-ти років, учасники бойових дій 
за посвідченнями, співробітники 
поліції і інших контролюючих ор-
ганів влади, і, повірте, таких було 
чимало. Так само в зв'язку з незадо-

вільною роботою інтернету і не-
можливістю провести ретельний 
електронний контроль входу, було 
пропущено масу людей, які навіть 
не мали на руках квитків.

Йшов один із квитком, за ним 
по кілька без. І натовп у небажанні 
створювати конфлікти доводилося 
просто пропускати. Багато йшло 
людей напідпитку, з якими не було 
бажання говорити про необхідність 
оплати. Це завжди закінчується 
не дуже добре. Так ось подумайте 
самі, як можна стверджувати точ-
ну кількість якихось сумнівних 
бланків та й взагалі кількість тих, 
хто реально заплатив.

А ось тепер я підійшов до го-
ловного моменту. Після зупинки 
продажів вся залишкова квиткова 
маса була вилучена, перерахована і 
утилізована. У присутності пред-
ставника аеропорту, представника 
організатора і мене, як представни-
ка квиткового оператора, була пере-
рахована вся виручка, отримана від 
реалізації квитків.

Яким би не був бланк для входу, 
вибачте на слові – за нього отрима-
ні грошові кошти. І ось ці кошти 
були перераховані у присутності 
волонтерів Палацу культури, 
у присутності співорганізатора 
представника Палацу культури, 
у присутності співорганізатора 
представника аеропорту і у моїй 
присутності, як партнера квит-
кового оператора. Сума реалізації 
зафіксована у присутності всіх 
сторін. І виходячи з цього, можна 
говорити про те, скільки людей ку-
пили квитки. Додам ще, що були 
куплені квитки онлайн, я говорив 
про це вже на початку. І ця сума 
виручки теж зафіксована.

Сума виручки офіційно по-
кладена на розрахункові рахунки 

співорганізаторів згідно з тристо-
роннім договором. Є всі документи 
про відповідні банківські операції. 
За договором це є комерційною 
таємницею.

Після проведення фінансового 
звіту я зустрічався з представни-
ками співорганізаторів. Всі сторони 
взяли до уваги негативні моменти 
в організації, які мали місце, і зро-
били спільні висновки для їхньої 
локалізації у майбутній співпраці, 
якщо буде прийнято рішення про 
реалізацію нових проєктів у май-
бутньому. Як партнер квиткового 
оператора хочу впевнено сказати, 
що і мною особисто зроблені ви-
сновки для створення бездоганного 
налагодження комунікації зі спо-
живачем у майбутньому.

Користуйтеся послугами сис-
теми електронних продажів квит-
ків на події, цим ви забезпечите себе 
індивідуальним іменним квитком. 
Бережіть себе і своїх близьких. До 
зустрічі на концертах, фестивалях 
і творчих вечорах.

З повагою до вас Григорій Крас-
ницький, партнер національного 
квиткового оператора в регіоні».

Тільки наші припущення, і 
не більш того

Якщо кількість проданих квит-
ків становить комерційну таємни-
цю, якої квитковий оператор пови-
нен, звісно, суворо дотримуватися, 
то на яку комерційну таємницю 
розраховують чиновники Жито-
мирської міської ради?

Якщо припустити, що тільки 
половина відвідувачів фестивалю, 
яких було нараховано Житомир-
ською міськрадою десь близько 
130 тисяч осіб, придбала квитки у 
будь-який спосіб – не має значен-
ня, чи через Інтернет, чи на місці в 
кіоску, – то виходить, що близько 
65 тисяч квитків все ж повинно 
бути реалізовано. Враховуючи 
навіть учасників АТО, маленьких 
дітей, інших пільговиків, можемо 
припустити, що мінімум 50 тисяч 
квитків в якийсь спосіб було реа-
лізовано. У підсумку маємо: 50000 
квитків х 60 грн. = 3 000 000 грн.

Додаючи до цього суму внесків 
за участь у зоні фудкорту (це зви-
чайна практика під час будь-яких 

заходів), отримуємо круглесеньку 
суму, яка значно перевищує ви-
трачені містом 1 млн 355 тис. грн. 

Знову питання, яке, напевно, 
цікавить усіх житомирян: кому на 
рахунок пішли всі ці кошти? Яка 
рентабельність заходу і чистий 
прибуток? А головне – хто кінце-
вий, як-то говориться, бенефіціар 
всього цього?

Дивні агенції, або Як 
замовити виступ артистів 
на 45 хвилин

Щодо виступу власне самих 
артистів, то з'ясувалося, що замість 
повного концерту, було замовлено 
корпоративну версію, яка значно 
коротше повноцінного концерт-
ного виступу. Нам не вдалося 
з'ясувати, за допомогою якого 
саме агентства укладався контр-
акт на виступ Насті Каменських у 
Житомирі, але одночасно кілька 
концертних агентств пропонують 
організацію фестивалів, концертів, 
масових заходів із зірками України 
та світу у Києві або в іншому місті 
України. 

Так, наприклад, на сайті кон-
цертного агентства «Prime Event» 
можна легко замовити виступ На-
сті Каменських на фестивальному 
заході тривалістю 45 хвилин за 
20 тисяч доларів. Не зовсім зро-
зуміло, чому вказана саме така 
тривалість виступу, адже якщо 
це хедлайнер заходу, то в нього 
зазвичай окремий та досить по-
вноцінний концертний виступ. 
Або кілька програмних виходів 
на сцену з перервою.

На сайті агентства «Prime 
Event», зокрема, зазначено: «Ми 
візьмемо на себе всі організаційні 
питання, складання правильного 
таймінгу, підбір шоу-програми, ар-
тистів і ведучих, піротехнічне шоу, 
технічне забезпечення (сцена, звук, 
світло, райдер артистів, екрани, 
спецефекти), служби безпеки та 
медичний персонал, координацію 
заходу, харчування і все, що стосу-
ється організації. Якщо ви плануєте 
організувати концерт (приватний 
або відкритий), запросити зірку 
української естради, то ми вам 
допоможемо з організацією цього 
заходу. Ми працюємо з усіма зірка-

ми України, надамо повне технічне 
забезпечення, надамо всі необхідні 
опції, які потрібні при організації 
концертів, і візьмемо на себе повну 
організацію івенту. При роботі із 
зірками потрібно розуміти, що у 
кожного артиста свій технічний і 
побутовий райдер, який потрібно ви-
конати в обов'язковому порядку, щоб 
концерт відбувся. При замовленні 
зірки естради ви отримуєте знижку 
10% на технічне забезпечення».

На тому ж сайті виступ Jerry 
Heil коштує 4500 доларів за ті ж 
самі 45 хвилин. 

Якщо ж ми перейдемо на ана-
логічний сайт іншого агентства 
– «Event Master» – то на ньому 
виступ музичної групи «Jerry 
Heil» можна замовити всього за 
2500–2800 доларів. В обох випадках 
технічний та побутовий райдер 
прораховується окремо. 

Стосовно виступу Насті Камен-
ських, який коштує 20 000 доларів 
за 45 хвилин, то її конкуренти ма-
ють трохи менші гонорари. Так, 
виступи аналогічної тривалості 
Дзідзьо, Наталії Могилевської, 
The Hardkiss, Антитіла можна 
замовити за 15 000 доларів. Якщо 
виступ артиста триває довше, ніж 
45 хвилин, то це потребує додат-
кової оплати. 

Зв'язатись із начальницею 
управління культури Житомир-
ської міської ради пані Ілоною 
Колодій нам не вдалось, оскільки 
вона не брала слухавку, а органі-
затор фестивалю «Korolev Avia 
Fest» Андрій Панащук не захотів 
відповідати на наші запитання, 
зазначивши, що це не його спектр 
обов'язків, і сказав, що запитання 
одразу налаштовують на негатив-
ну відповідь. Цікаво, що ж нега-
тивного у тому, що нас цікавить 
проведення масового заходу та 
чому Настя Каменських запізни-
лась на концерт?

Взагалі більшість причет-
них до проведення фестива-
лю осіб відхрещувалися від 
наших запитань, як чорт від 
ладану. Складалося враження, 
що журналісти намагаються 
живцем з’їсти організаторів, 
а не дізнатися правду. Але ми 
сподіваємося, що істина все ж 
попереду…Квиток на виставку малої авіації

Виступ "Сонечка"
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Крихітка шукає дім
«Житомир. Ось ця крихітка 

так настраждалася від дурнів, 
що зараз просто заслуговує бути 
щасливою. Від бліх і глистів об-
роблена, привита двічі вакциною 
Філлоцел, стерилізацію обіцяю», 
– пише авторка посту. 

Звертатись до користувача 
Ирина Шевчук у фейсбуці. 

Меліса чекає сім'ю
«Маленька, полосатенька, май-

же бенгальська Меліса з нетерпін-
ням чекає переїзду в дім назавжди. 
До переїзду готова – проглищена, 
проблошена, оброблена від усіх 
видимих та невидимих парази-
тів, на лоточок навчена. Доставка 
за наш рахунок», – зазначають в 
оголошенні. 

Якщо хочете забрати Мелісу 
собі, телефонуйте: 097 960 63 71, 
Олеся. 

Пухнастики  
хочуть у дім

«Життя тварин, у яких немає 
дому, непроста. Ви можете вряту-
вати їх. Ці пухнастики шукають 
дім. Оброблені, вакциновані, при-
вчені до лотка», – повідомляють 
у дописі. 

Додаткова інформація за теле-
фоном: 097 462 48 09. 

Кому руденького 
хлопчика?

«Чудовий руденький хлопчик, 
2-2,5 місяця, шукає люблячу ро-
дину. Дуже ласкавий та грайли-
вий. Здоровий та чистенький. Був 
знайдений на дорозі, викинутий 
напризволяще. Можливо, саме 
вам він стане найкращим другом», 
– йдеться у дописі. Подробиці у 
Виктория Виктория у фейсбуці. 

Дві подружки шукають 
мамусь-татусів

«Житомир і область. Дві по-
дружки чекають своїх мамусь-та-
тусів. Чорненька – пухнаста, весела, 
добродушна, Дуже любить увагу, 
ласкава. Буде середніх розмірів. 1 
прививка, вакциную. Друга – теж 
активна, весела. З яскраво вира-
женими якостями охоронця, які 
передалися їй від мами-вівчарки. 
Буде більшою. 2 прививки. Стери-
лізую», – закликають у оголошенні. 

Усі подробиці за телефоном: 
0681104078.

Добрі руки 

Візьміть у добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 24 серпня

Анна Сергієнко
Мрієте про маленького пухнастого друга? Продовжуємо рубрику «Добрі 

руки» з посиланням на сторінку волонтерів «Animal help ZT – Допомога тва-
ринам м. Житомир» та публікуємо 5 актуальних оголошень, завдяки яким 
ви зможете знайти чотирилапого малюка для себе.

Антикварні речі, які продають 
житомиряни в інтернеті

Марія Кравчук

Часто жито-
миряни не поспі-
шають позбутися 
речей, якими не 
користуються. Ви-
гідніше ж продати 
та отримати вигоду 
з непотрібної речі, 
з іншого боку – для 
когось ця річ може 
виявитися корис-
ною.

Цього тижня, як і ми-
нулими, журналісти газети 
«20 хвилин» переглянули 
один із найпопулярніших 
українських сайтів з публі-
кації безкоштовних оголо-
шень, аби з’ясувати, за якою 
ціною пропонують придба-
ти у Житомирі антикварні 
речі.

Ми зібрали кілька ці-
кавих старовинних речей, 
які можна придбати у Жи-
томирі.

• Солодке життя
Цукорниця не Фаберже, 

а Фраже, що ніяк не відо-
бразилось на її ціні.

Місто походження – 
Варшава, кінець XIX сто-
ліття. Автор оголошення 
зазначає, що якість цукор-
ниці вища. Якщо у вас ще 
досі немає цукорниці, а 
цукор ви зберігаєте в банці 
з-під кави чи коробочці, 
з вами явно щось не так і 
вам конче необхідна така 
цукорниця. Ціна якої, до 
речі, 7 000 грн.

• Олов’яна тарілка
«Тарілка виготовлена 

з олова. Вінтажна, приве-
зена з Німеччини у мину-
лому столітті. Портрет ді-
вчини виконаний великим 
художником Frans Hals у 
1630 році. 

Фірма – виробник та-
рілки – WMF. Дуже відо-

ма і старовинна фірма, яка 
виготовляє тарілки дуже 
якісно. 

Д іамет р 26  см –  є 
друк ззаду тарілки. Вона 
об'ємна – видно профіль 
дівчини збоку», – напи-
сала Ірина, авторка ого-
лошення. Ціна тарілки –  
1 200 грн.

• Тарілка для фруктів
Мельхіорова, а може й 

не зовсім мельхіорова та-
рілка для фруктів. Давай-
те розбиратися. Мельхіор 
– це сплав міді з нікелем, 
схожий на срібло. Автор 
оголошення зазначає, що 
старовинна тарілка для 
фруктів з мельхіору, а її обі-
док та ніжка «незрозуміло з 

чого» виготовлені, бо магніт 
до них не клеється. 

Ціна за таку тарілку –  
1 500 грн.

• Підсвічник часів 
СРСР

Ще одна мельхіорова 
річ у підбірці – підсвічник. 
Авторка оголошення Алі-
на зазначила лише, що він 
має гарний вигляд і ціну. 
Зрештою, для дівчат інко-
ли решта взагалі не має 
значення. 

Ціна за підсвічник –  
2 800 грн.
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Житомирські міські легенди та перекази 
про містичне. Частина одинадцята

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. Особливо про речі, на 
які мало хто звертає увагу щодня. 
Але коли люди закохані, то, на-
певно, під час нічних побачень, а 
в давнину побачення в більшості 
відбувалися вночі, адже вдень на 
людей чекала важка праця, вони 
дивилися на небо, бачили зірки, 
і на все життя потім залишало-
ся відчуття поєднання зірок та 
кохання. 

З сивої давнини, коли ще 
наука тільки робила перші кро-
ки, люди зверталися до зірок за 
допомогою, ворожили по них. 
Тому астрологія з’явилася раніше 
астрономії, але саме вона суттєво 
вплинула на історію людства. 

Великий філософ і лікар 
середньовіччя Авіцена для по-
ліпшення зору рекомендував 
дивитися на зірки. Філософ Ім-
мануїл Кант говорив: «Дві речі на-
повнюють душу все новим і нарос-
таючим подивом і благословенням, 
тим частіше, ніж триваліше ми 
міркуємо про них, – зоряне небо 
наді мною і моральний закон в 
мені». Він був не тільки великим 
філософом, але і у 1755 році видав 
працю, присвячену розкриттю 
таємниці появи сонячної систе-
ми «Загальна природна історія 
і теорія неба». Припускав, що в 
інших галактиках можливе жит-
тя, і вважав, що у світу є початок, 
але немає кінця.

Спочатку людство розрізняло 
тільки нічні світила, які називали 
різними іменами, вводячи в куль-
туру свого життя. Потім людина 
навчилася відрізняти зірки від 
планет. Останні мають постійне 
рівне світло і орбіту обертання на-
вколо Сонця. З часом навчилися 
відрізняти комети та метеори, які 
в народі називають падаючими 
зірками. На жаль, до нас не ді-
йшла в повному обсязі культура 
наших предків-древлян. Але ві-
домо, що астрономічні спосте-
реження дозволяли вести зем-
леробство, і ми не погрішимо, 
якщо припустимо, що й древляни 
вдивлялися в небо і по-своєму 
називали сузір'я і планети. Інакше 
звідки б ми мали почути історію 
про Чумацький шлях і про сіль, 
розсипану по небу?

Перше документальне 
підтвердження того, що наші 
предки уважно спостерігали за 
небом, виявила житомирська 
дослідниця і краєзнавець На-
талія Кіпчук. Вивчаючи ме-

тричні документи початку 
ХІХ століття Воскресенської 
православної церкви містеч-
ка Чуднів Житомирського 
повіту, вона раптово знайшла 
опис польоту комети. Запис 

зробив священник Афанасій 
Самойлович. З листопада 1811 
року по лютий 1812 року протя-
гом чотирьох місяців щовечора 
він відзначав політ комети. Вона 
з'явилася з північної сторони неба. 

Щоночі росла в розмірах, а по-
тім став рости її вогненний хвіст, 
пускаючи вгору густі промені 
на зразок мітли. У кінці грудня 
променистий хвіст комети став 
настільки великим, що яскрави-
ми променями закривав багато 
зірок. З давних-давен вважається 
поганою ознакою поява комети, 
від них завжди чекали велико-
го лиха. Наближалося Різдво 
Христове та інші релігійні свята, 
наступала пора весіллів, а тут 
на небі таке знамення. Звичайно 
ж, селяни дуже злякались цього 
небесного явища. Священник 
Афанасій Самойлович запи-
сав, що комета величиною 
своєю приводила в жах про-
столюдинів. Сьогодні ЗМІ та-
кож нагнали б більше жаху, ніж 
сама комета.

У кінці лютого 1812 року коме-
та втратила свій яскравий і про-
менистий хвіст, «а после самая 
оная Комета не видна стала». 
Напевно, прості люди радісно пе-
рехрестилися і сказали: біда нас 
оминула! Нині всевідаючі астроно-
ми весь час твердять, що з космосу 
у будь-який момент може нагря-
нути біда, тому збільшуйте фі-
нансування на вивчення космосу. 
Біологи теж люблять поговорити 
про великі біди для людства, і ви-
сновок тей самий – фінансуйте нас. 
Хто б нас, читачів, профінансував 
за те, що ми їх лякалки читаємо. 
Але повернемося у дев'ятнадцяте 
століття. Впевнені, коли почалася 
війна Наполеона з Росією, селяни 
не раз згадали про небесне яви-
ще. Для них це було знамення, 
яке віщувало біду. У 1812 році біда 
нагрянула – війна з наполеонів-
ською армією. Для Волині вона 
обійшлася призовом багатьох до 
армії, збором коштів для неї ж і 
тим, що у Житомирі неодноразо-
во побували відомий поет Денис 
Давидов і полководець Кутузов. 
Він навіть у Хорошівському районі 
отримав маєток.

До речі, навіть сьогодні в 
деяких місцях сучасної Жи-
томирщини можна побачити 
пам’ятники, пов’язані з війною 
1812 року. Навіть скульптура 
Наполеона Бонапарта разом 
із земною кулею є. 

Сьогодні багатьох дивує, що 
саме священник зробив запис 
про це астрономічне явище. Але 
якщо звернутися до навчальної 
програми у духовних семінаріях 
початку дев'ятнадцятого століття, 
то ми дізнаємося, що майбутні 
священнослужителі вивчали ла-
тинську, французьку мови (мови 
науки тих років), математику, фі-
зику, астрономію та інші цікаві 
дисципліни. Мабуть, для того часу 
Афанасій Самойлович виявився 
грамотним і науково підкованим 
спостерігачем не тільки у Чуднові, 
а й взагалі на Волині.

Фотокопія сторінки метричної книги 1812 року з описом комети C/1811 F1.  
Фото зі сторінки Сергія Бовкуна у фейсбуці
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У кінці свого дослідження він 

пише: «За описом Астрономів з 
картинами, саме така комета 
видима була 1450 року, з чого ви-
пливає, що вона наближається до 
землі протягом 361 року, а потім 
така ж Комета буде видима 2172 
року». Священник-астроном у ви-
значенні комети вивчав якісь праці 
«астрономів з картинками». Це 
могли бути праці з астрономії, 
тоді її називали «зіркознання»: 
«Керівництво до математичної та 
фізичної географії» (1764 р.), що 
містила виклад теорії Коперника, 
«Розмови про безліч світів пана 
Фонтенеля паризької академії наук 
секретаря» (1740 р.), підручник 
французького астронома Жозе-
фа Жерома Ле Франсе де Лалан-
да «Скорочення астрономії або 
зіркозаконіє» (1789 р.), підручник 
Петра Івановича Гіляровського 
«Керівництво до фізики» (1793 
р.). Можна також припустити, що 
священник Афанасій Самойлович 
керувався саме цією літературою, 
коли у метричній книзі зробив 
реєстрацію небесного явища.

Сьогодні ця комета відома 
під назвою «Велика комета 1811 
року», або «Велика комета (С/1811 
F1)». Автор спостереження зробив 
чудовий опис комети і відмінні 
малюнки згасання хвоста небесної 
гості. Він вирішив, що комета, яку 
він спостерігав, відвідує Землю 
раз на 361 рік, тобто такий період 
її обертання навколо Сонця. Ви-
ходячи з цього, зробив висновок, 
що наступного разу комета нас від-
відає у двадцять другому столітті 
– у 2172 році. Але він помилився. 
Тоді на початку дев'ятнадцятого 
століття астрономія як наука впер-
ше для себе відкрила цю комету і 

пізніше встановила, що період її 
обертання навколо Сонця дорів-
нює 3100 рокам. Звідси випливає, 
що небесна гостя нас відвідає у 
кінці п'ятдесятого століття – у 4911 
році. Цього року житомиряни 
мають радісно святкувати, ми 
дуже сподіваємося на це, 4027-й 
рік із дня заснування Житомира. 
Напевно, прийдешні археологи 
відкопають вчергове центр нашого 
міста і розповідатимуть нащад-
кам, як дивно жили їхні предки 
на початку двадцять першого 
століття. Звичайно ж, газетярі 
знайдуть нашу газетну статтю 
про незвичайну архівну знахідку 
Наталії Кіпчук і напишуть власну 
статтю. Але нагадуємо, що це від-
будеться через 2890 років і тільки 
у разі, якщо людство до цього 
часу не вб’є себе під час якогось 
там апокаліптичного всесвітнього 
конфлікту. Адже у цьому році нас 
зможуть відкопати тільки астро-
археологи з якоїсь там системи 
Альфа Центавра. І це не факт, а 
тільки припущення… 

Фотокопія сторінки ме-
тричної книги 1812 року з 
описом комети C/1811 F1, за 
словами журналіста та кра-
єзнавця Сергія Бовкуна, по-
дарована Наталею Кіпчук та 
зберігається у Житомирсько-
му музею космонавтики ім. С. 
П. Корольова.

Майбутні історики також 
зможуть встановити, що у 
дев'ятнадцятому столітті у Жи-
томирі жив ще один астроном, 
який вивчав небо. На католиць-
кому цвинтарі є зруйнований 
надгробок вчителя математики 
та астрономії Житомирської 
гімназії Леопольда Скієрського 

(Leopold Jskierski). На пам'ятнику 
епітафія: «Небо досліджував, Не-
бесну нагороду нехай отримає його 
благородна душа». Народився він у 
1824 році, помер у 1899. Епітафія 
дозволяє припустити, що він був 
не тільки вчителем астрономії, а 
й проводив якісь наукові дослі-
дження. Цікаво б про це дізнатися 
детально. Може, в майбутньому 
хтось із нудьгуючих краєзнавців, 
працюючи в архівах, і відкриє нам 
цю таємницю.

У 1916 році весь Житомир був 
схвильований невідомою небес-
ною подією, яку було видно над 
містом. Але ніхто так і не зміг по-
яснити, що це було. Зате розмов 
вистачило для всіх і вдосталь.

У двадцяті роки двадцятого 
століття Волинською єпархією 
керував цікавий як особистість 
архієпископ Аверкій (Кедров). Він 
духовну діяльність поєднував з 
читанням популярних лекцій на 
астрономічні теми. У Богоявлен-
ському монастирі священник зі-
брав з підлітків юне братерство, 
яке доглядало за монастирським 
цвинтарем і храмом. Цьому бра-
терству він і читав лекції з астро-
номії, барвисто і влучно описуючи 
небо і сузір'я. Коли Аверкій по-
вернувся з північного заслання, 
то прочитав серію лекцій про 
північне небо. Розповідав і про 
зірки, які бачив над Єрусалимом, 
де йому в молодості вдалося по-
бувати. На жаль, не оминула його 
жорстока доля: у 1937 році в Уфі 
він був розстріляний.

За радянських часів ви-
кладання астрономії було 
поставлено на добротну на-
укову основу. Спочатку вчи-
телів  астрономії готували у 
Бердичеві, а з 50-х років – у 
Житомирі. Для цього на тре-

тьому поверсі Житомирського 
педагогічного інституту було по-
будовано обсерваторію. Ще одну 
обсерваторію звели у 1973 році по 
вулиці Троянівській, 20 (колиш-
ня вулиця Якіра) для обласної 
станції юних техніків (зараз це 
Житомирський обласний центр 
науково-технічної творчості учнів-
ської молоді). Третю обсерваторію 
у 2016 році відкрили у середній 
школі №8 на кошти Житомир-
ського міськвиконкому. Тут про-
водяться факультативні заняття 
та працює астрономічний гурток.

Обсерваторія обладнана су-
часними інструментами для спо-
стереження за нічним небом. Діти 
можуть пізнавати зоряне небо за 
допомогою самонавідного теле-
скопу Селестрон EdgeHD800CG-5. 
Ним можна управляти дистан-
ційно, підключити фотокамеру і 
зробити рідкісні, красиві знімки 
небесних тіл далекого космосу. 
Його доповнює телескоп-рефрак-
тор ArsenalLand & Sky 707AZ2W 
для спостереження за Місяцем 
та іншими планетами Сонячної 
системи. Є інші прилади для піз-
нання таємниць космосу.

У Житомирі також є чима-
ло астрономів-аматорів. У місті 
припадає близько 150 сонячних 
днів і ясних зоряних ночей на рік. 
Коли небо відзіркується, та ще й 
Місяць сяє, то виходять наші ша-
нувальники зірок зі своїми теле-
скопами на небо дивитися. Рані-
ше вони збиралися біля музею 
космонавтики. Але там не зовсім 
зручно вивчати небо. Періодич-
но їх можна побачити біля 
монумента Слави. Тут зручно 
дивитися на південну частину 
неба, яка не засвічена містом. На 
жаль, протилежний берег річки 
Тетерів забудовується, і з'являється 
таке собі нічне освітлення. Можна 

іноді на Соборній площі зустріти 
дідуся Геннадія. Він виносить свій 
знаменитий телескоп і безкоштов-
но показує планети й зірки. Та не 
просто показує їх, а ще цікаво роз-
повідає. Особливо його обожнює 
молодь, адже тут можна почути 
про таємниці космосу і поспіл-
куватися, і все з жартом, весело 
та дотепно.

Як не дивно про це 
почути у ХХІ столітті у та-
кому європейському місті, 
як Житомир, але інколи до 
них підходять поспереча-
тися численні прихильни-
ки теорії, що наша земля 
плоска. Одразу нібито у 
середньовіччя потрапляєш. 
Тож фраза «І все ж вона 
крутиться!», яку нібито ви-
голосив у 1633 році відо-
мий астроном, філософ 
і фізик Галілео Галілей, 
будучи вимушеним від-
ректися перед інквізицією 
від свого переконання в 
тому, що Земля оберта-
ється навколо Сонця, а не 
навпаки, продовжує бути 
актуальною й для сучас-
ного Житомира.

На щастя, жодної згадки про 
спалення єретиків на території 
Житомира в обласному архіві 
знайти не вдалося. Ось заколотів 
було багато, навіть працювало у 
Житомирі маленьке відділення 
Північного товариства декабристів, 
яке було створене у 1821 році на 
базі Тульчинської управи Союзу 
благоденства. 

До речі, відома благодійниця 
Наталія Оржевська, до шлюбу – 
княгиня Шаховська з Нової Чорто-
риї, була саме з родини декабрис-
тів. У вересні 1911 року Наталію 
Іванівну було обрано головою 
Житомирського Червоного Хреста, 
і вона очолювала його до 1918 року. 
Під час відступу частин Червоної 
Армії з Житомира у серпні 1919 
року вона зі своєю племінницею 
та іншими двадцятьма відомими 
громадянами міста була взята в 
заручники і ув’язнена. Завдяки 
зусиллям родичів, зокрема брата 
Дмитра Івановича, було виклопо-
тано довідку зі свідченням про те, 
що Наталія Іванівна Оржевська – 
онучка декабриста Федора Петро-
вича Шаховського. Цей документ 
тривалий час служив для Наталії 
Іванівни охоронною грамотою.

Сподіваємося, що до наших 
днів зберігся пам'ятник дека-
бристам, який стояв на вулиці 
Незалежності (раніше Леніна) у 
селищі міського типу Любарі Лю-
барського району Житомирської 
області. Пам'ятник встановлено 
у 1982 році на честь 150-річчя по-
встання декабристів.

Згадаймо і про Сергія Павло-
вича Корольова, який назавжди 
поєднав Житомир з досліджен-
ням космічного простору. Людина, 
яка народилася у Житомирі, стала 
символом сили волі та незламнос-
ті характеру. 

Продовження  
у наступному номері. 

Надгробок вчителя математики та астрономії Житомир-
ської гімназії Леопольда Скієрського (Leopold Jskierski)

Комета Neowise у нічному небі над Житомиром. 
Фото зі сторінки у фейсбуку Ігоря Щербакова
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У приватних вишах на бюджеті зможуть 
навчатися 43 вступники

Цього року вперше 
закладам вищої освіти 
приватної форми влас-
ності було надано мож-
ливість брати участь у 
розподілі місць держав-
ного замовлення. 

43 вступники, які отримали 
рекомендації на бюджет, зможуть 
навчатися у приватних закладах 
вищої освіти.

«Для того, щоб державні та 
приватні заклади освіти отрима-
ли рівні права, ми продовжуємо 
застосовувати прозорий механізм 
розподілу державного замовлен-
ня. Основний принцип, який ми 
запроваджуємо, – це “бюджетні 
місця йдуть за кращими вступ-
никами”, а також формульний 
розподіл державного замовлення, 

щоб кожен студент мав змогу на-
вчатися в омріяному закладі вищої 
освіти», – зазначив міністр освіти 
і науки України Сергій Шкарлет.

Вступники зможуть на-
вчатися на бюджеті у таких 
приватних ЗВО:

• Міжнародний гуманітарний 
університет (м. Одеса) – 21 місце;

• Заклад вищої освіти «Від-
критий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (м. 
Київ) – 14 місць;

• Приватний вищий на-
вчальний заклад «Міжнародний 
економіко-гуманітарний універ-
ситет імені академіка Степана 
Дем’янчука» (м. Рівне) – 5 місць;

• Західнодонбаський інститут 
ПрАТ «ВНЗ Міжнародна академія 
управління персоналом» (м. Пав-
лоград Дніпропетровської обл.) – 2 
місця;

• Приватний вищий на-
вчальний заклад «Український 
гуманітарний інститут» (м. Буча, 
Київська обл.) – 1 місце.

Серед спеціальностей най-
більше місць отримали «Інжене-

рія програмного забезпечення», 
«Біотехнологія та біоінженерія», 
«Стоматологія», «Медицина» та 
«Медсестринство» (5 місць – кож-
на). А також:

• «Початкова освіта» – 3 місця;

• «Комп’ютерна інженерія» – 3 
місця;

• «Менеджмент» – 2 місця;
• «Біологія» – 2 місця;
• «Хімічні технології та інжене-

рія» – 2 місця;
• «Філологія (англійська мова)» 

– 1 місце;
• «Економіка» – 1 місце;
• «Психологія» – 1 місце;
• «Фармація, промислова фар-

мація» – 1 місце;
• «Фізична терапія, ерготерапія» 

– 1 місце;
• «Туризм» – 1 місце.

Після підтвердження вступ-
никами свого вибору та надання 
приватними закладами вищої 
освіти гарантій дотримання за-
конодавства про індикативну со-
бівартість з ними буде укладено 
відповідний державний контракт.

МОН України

COVID-19 стає «пандемією невакцинованих»
Влітку кількість 

людей у світі, які зара-
зилися коронавірусом, 
перевалила за 200 міль-
йонів.

Найбільше хворих у США, 
Індії, Бразилії, Росії, Франції та 
Великій Британії. Попри зусилля 
медиків, штам «Дельта» розповсю-
джується швидше, ніж охоплення 
вакцинацією. Тож нинішню хвилю 
COVID-19 уже назвали «пандемією 
невакцинованих». Детальніше про 
ситуацію в Україні та світі дізнався 
Центр громадського моніторингу 
та контролю. 

«Дельта» наступає
За даними ВООЗ, дельта-му-

тація коронавірісу проникла у 
кожну європейську країну і, за 
словами науковців, стрімко ви-
тісняє інші штами. Зараз вона 
переважає у Великій Британії, 
Іспанії, Італії, Португалії, Франції 
та інших європейських країнах. В 
Україні на 12 серпня зафіксували 
300 випадків «Дельти».

У США дельта-мутація також 
домінує. Через її швидке поши-
рення знову фіксують більш як 
по 100 тисяч нових хворих на день. 
За словами директорки Центру 
контролю та профілактики захво-
рювань США Рошель Валенскі, 
без вакцинації кількість нових ви-
падків зараження COVID-19 може 
зрости до кількох сотень тисяч на 
день. 

Науковці прогнозують, що 
кількість хворих на коронавірус 
почне стрімко зростати у світі 
восени. Водночас із вересня по-
чне збільшуватися смертність від 
COVID-19. За розрахунками аме-

риканського Інституту показників 
і оцінки здоров'я, до грудня 2021 
року кількість смертей від коро-
навірусу може сягнути 5,3 млн.

Медики наголошують, що 
люди з «Дельтою» набагато за-
разніші, ніж хворі іншими му-
таціями коронавірусу. Крім того, 
дельта-варіант частіше призводить 

до тяжкого перебігу хвороби і гос-
піталізації.

Хворіють нещеплені
Дані європейських та амери-

канських медиків свідчать, що нові 
спалахи коронавірусу виникають 
переважно серед невакцинованого 
населення. Зараз у світі повністю 

щепилися проти COVID-19 30% 
людей. Так, у США двома дозами 
провакциновано 51% населення, 
в Іспанії – 64%, в Італії – 58%, у 
Франції – 54%, у Німеччині – 58%, в 
Україні – 6,6%. І цього недостатньо, 
щоб повністю зупинити вірус. 

Статистика захворювань США 
показує, що найбільша кількість 
хворих у штатах, де найменше лю-
дей отримало щеплення. Європей-
ські дослідження також підтвер-
джують, що нинішня ситуація є 
«пандемією невакцинованих». За 
інформацією Головного директо-
рату з питань здоров’я Португалії, 
98% пацієнтів із коронавірусом у 
лікарнях країни не були щеплені 
або отримали лише одну дозу вак-
цини. Водночас дані Національ-
ного інституту охорони здоров'я 
Італії свідчать, що 99% померлих 
від COVID-19 за останні пів року 
не були повністю вакцинованими. 

«Хочу наголосити, що пандемія, 
викликана штамом "Дельта", – це 
пандемія невакцинованих, – за-
значив в ефірі Українського ра-
діо міністр охорони здоров’я 
України Віктор Ляшко. – Коли 
кажуть, що штам "Дельта" вражає 
більше молоде населення, то ми 
повинні говорити про те, що воно 
менше хворіло і не є вакцинованим 
на даний період, тому і штам може 
циркулювати в цій популяції, бо 
вона для нього більш сприятлива».

Вакцини захищають
Поточні вакцини проти 

COVID-19 розробили для ранніх 
варіантів коронавірусу, але вони 
працюють і проти нових мутацій. 
За інформацією Міністерства охо-
рони здоров’я України, вакцини 
знижують ризик госпіталізації 
і важкого перебігу хвороби в 15 
разів.

«За попередніми даними аналізу 
випадків захворювання на COVID-19 
в Україні за останні три місяці, 
лише 0,7% людей, яким діагносту-
вали коронавірусну хворобу, були 
щеплені двома дозами антиковідної 
вакцини. І лише 0,4% госпіталізова-
них хворих були повністю вакцино-
вані», – зазначили у МОЗ.

Служба суспільної охоро-
ни здоров'я Англії дослідила, 
що дві дози вакцини Pfizer або 
AstraZeneca на понад 90% ефек-
тивні у разі госпіталізації інфіко-
ваних штамом «Дельта». За роз-
рахунками німецького Інституту 
імені Роберта Коха, вакцинація 
уже запобігла 38 тисячам смер-
тей від коронавірусу у Німеччині 
цього року.

«Штам "Дельта" не відрізня-
ється від інших штамів. Тобто на 
нього діють такі ж самі профілак-
тичні або протиепідемічні заходи. 
Це – носіння масок, це – фізичне 
дистанціювання, це – обробка рук 
антисептиком. І до того ж вак-
цинація так само діє на штам 
"Дельта", – наголосив головний 
санітарний лікар України Ігор 
Кузін.

Для захисту від корона-
вірусу та його ускладнень 
необхідно щепитися двома 
дозами протиковідної вак-
цини. Нині в Україні про-
водять щеплення чотирма 
вакцинами: Comirnaty від 
Pfizer-BioNTech, Moderna, 
CoronaVac від Sinovac 
Biotech і AstraZeneca 
(Covishield, SKBio). Отри-
мати щеплення можна у 
центрах масової вакцина-
ції або кабінетах щеплень.
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Геомагнітні бурі у серпні:  
що робити для нормального самопочуття

У серпні відразу три геомаг-
нітних бурі. Яка з них найне-
безпечніша і що робити, щоб 
зберегти здоров'я?

Одну з бур ми вже пережили 10 серп-
ня – вона була невеликої потужності. Ще 
одна почалася з 16 числа і триватиме до 26 
серпня. Ось ця найсильніша і підступна. 
Останнє випробування 29 серпня буде зо-
всім слабке, і його відчують на собі лише 
дуже метеозалежні люди.

Магнітна буря 24 серпня 2021 року за 
силою своєю досягне трьох-чотирьох балів. 
Особливо небезпечний час – ніч. 

Магнітна буря 25 серпня 2021 роки вже 
до вечора зміцниться на позначці в чотири 
бали. NASA попереджає, що планетарний 
індекс підскочить до 15 (його норма – 5), 
тому в кінці робочого дня ймовірні про-
блеми з концентрацією, запаморочення, 
нервозність і занепад сил. Напружуватися в 
цей час не варто, особливо якщо людина від-
чує задишку, нудоту або тахікардію. Перед 
сном варто прийняти розслаблюючу ванну, 
випити заспокійливий трав'яний чай і в 
цілому постаратися лягти вчасно (щоб на 
сон залишилося мінімум сім годин).

Магнітна буря 26 серпня 2021 року ста-
не найскладнішим періодом: ослаблений 
у попередні дні організм буде особливо 
уразливий. Ймовірно також погіршення 
психологічного стану.

Прогнози геомагнітних збурень на най-
ближчий місяць готуються за результатами 
спостережень за явищами, що відбуваються 
на Сонці, і його активністю. Використову-
ються дані, отримані з космічних супутни-

ків і приладів, розташованих на Землі. Вчені 
попереджають, що довгострокові прогнози 
носять рекомендаційний характер, перед-
бачити точну силу магнітної бурі можна 
лише за добу.

Проте фахівці Лабораторії рентгенів-
ської астрономії Сонця припускають, що у 
серпні основний удар буде в другу хвилю, 
приблизно 24-26 серпня.

Геомагнітні бурі небезпечні для людини, 
оскільки змінюють біоритми організму. 
Сильне геомагнітне збурення може спро-
вокувати головний біль, напади безпричин-
ного занепокоєння, підвищену нервозність 
навіть у здорових людей. Метеопатам у цей 
день варто бути особливо обережними, 
можливі скачки тиску, біль у суглобах, 
загострення психічних проблем. Всім, у 

кого є хронічні захворювання, особливо 
гіпертонікам і сердечникам, потрібно не 
забувати приймати ліки і дотримуватися 
режиму – більше відпочивати, висипатися, 
не планувати на ці дні роботи в саду й по 
дому. Уникайте різких рухів, щоб не спро-
вокувати запаморочення. І обмежте заняття 
спортом, легкої ранкової гімнастики буде 
цілком достатньо.

Слідкуйте за тиском і пульсом, обмежте 
алкоголь і куріння, відмовтеся від жирної, 
солоної, копченої їжі на користь овочів, каш, 
легких рибних страв. Пийте більше води і 
трав'яних чаїв. Каву в цей час небажано вжи-
вати. У дні магнітних бур голова – слабке 
місце. Мігрені, біль і загострення психічних 
захворювань – найпоширеніші явища.

Що робити під час магнітних бур, 
щоб добре себе почувати?

1. Більше гуляти на свіжому повітрі. 
Але тільки не під сонцем. Особливо до-
бре прогулятися близько години перед 
сном.
2. Більше спати. Щонайменше 9 го-
дин, а краще більше. Дозвольте собі 
трохи розслабитися, організм скаже вам 
«спасибі».
3. Не нервувати через дрібниці і 
не звертати уваги на дратівливі 
чинники. Уникайте конфліктів, сва-
рок, з'ясування відносин з колегами, 
родичами і особливо з незнайомими 
людьми, у дні магнітних бур можливі 
напади невмотивованої агресії.
4. Зняти нервову напругу допоможе 
контрастний душ вранці і розсла-
блююча ванна з ароматичною сіллю 
або маслом ввечері. Масаж теж буде 
до речі.
5. Медитація, релакс і відпочинок 
– ось ваш план дій на дні підвищеної 
геомагнітної активності.

До речі, в літературі досить часто можна 
зустріти поради щодо використання магнітів 
під час геомагнітної активності. За словами 
фахівців у цій галузі, багатьом допомагають 
магнітні аплікації у вигляді різноманітних 
накладок, магнітних нашивок. Нібито вони 
допомагають впоратися організму із зовніш-
нім магнітним навантаженням. 

Щодо порад лікарів, то повторюємо – від-
почивати, не перевантажувати свій організм 
зайвими емоціями та бути помірними в їжі.

МОЗ рекомендує в окремих випадках  
щепити дітей 12+ проти COVID-19

Міністерство охо-
рони здоров’я Украї-
ни своїм наказом від 
17.07.2021 затвердило 
рекомендації Наці-
ональної технічної 
групи експертів з 
імунопрофілактики 
щодо можливості 
вакцинації дітей віком 
від 12 років вакциною 
Comirnaty від Pfizer-
BioNTech.

Враховуючи наявні наукові 
дослідження, рекомендації ВООЗ 
та відповідні зміни до інструк-
ції вакцини Comirnaty/Pfizer-
BioNTech, цей препарат дозво-
лено використовувати дітям 
віком від 12 років в Україні в 
разі, якщо дитина:

• має високі ризики важкого 
перебігу та розвитку ускладнень 
після хвороби на COVID-19 через 
супутні хвороби та не має проти-
показань до вакцинації,

• з метою об’єднання сім’ї ви-
їжджає до країни, де для перети-
ну кордону необхідний сертифі-
кат, що підтверджує вакцинацію 

проти COVID-19 або міжнародне 
свідоцтво про вакцинацію,

• виїжджає на навчання в 
країну, де для перетину кордо-
ну або для навчання необхідний 
сертифікат, що підтверджує 
вакцинацію проти COVID-19 
або міжнародне свідоцтво про 
вакцинацію,

• є учасником міжнародних 
спортивних змагань або інших 
заходів у країні, де для перетину 
кордону або для участі в заході 
необхідне міжнародне свідоцтво 
про вакцинацію або сертифікат, 
що підтверджує вакцинацію 
проти COVID-19,

• приїхала з іншої країни, де 
вона отримала першу дозу вак-
цини Comirnaty/Pfizer та має до-
кументи на підтвердження цього.

Для отримання щеплення 
батьки дітей 12-15 років або самі 
діти віком 16-17 років звертають-
ся до педіатра або сімейного 
лікаря дитини. Отримавши ме-
дичну довідку від лікаря, треба 
зателефонувати у зручний центр 
масової вакцинації або пункт ще-
плення та, якщо там є вакцина 
Comirnaty/Pfizer-BioNTech, за-
писати дитину на щеплення. На 
вакцинацію обов'язково необхід-
но взяти з собою всі документи.

Особливості вакцинації
• Дітям віком 12+ вводять 2 дози 
по 0,3 мл вакцини Comirnaty/
Pfizer-BioNTech з інтервалом у 
21-28 днів. 

• Необхідно дотримуватися 
14-денного інтервалу між вве-
денням вакцини від COVID-19 
та вакцини проти інших хво-
роб, за винятком екстреної 
вакцинації. 

• Вакцинація дітей з онкопа-
тологією, які перехворіли на 
COVID-19, має проводитися 
незалежно від терміну, що 
минув після перенесеного 
COVID-19.

• Пріоритет у вакцинації проти 
COVID-19 будь-якою доступ-
ною вакциною мають особи, 
які постійно проживають ра-
зом із маломобільною дити-
ною або доглядають за нею.

• У разі наявності живої черги в 
пункті чи центрі вакцинації та-
ким дітям надається пріоритет.
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Життя у спорті
Я познайомився з Марією Іванівною 

Тиркут на початку 70-х років. Тоді я був 
велосипедистом-початківцем, а вона – титу-
лованою спортсменкою, майстром спорту з 
лижних і велосипедних гонок, чемпіонкою 
України.

Це сталося на відрізку дороги за Дени-
шами на тренуванні. Я побачив, що хтось 
на велосипеді неспішно йде на підйом. 
Додавши швидкості, догнав Марію Іванів-
ну, поїхали разом. Але вже з наступного 
кілометрового стовпчика мені довелося 
працювати на повну силу. Марія Іванівна 
робила інтервальне тренуваня, і я намагався 
будь-що не відстати від неї. Це мені вдалося, 
і Марія Іванівна не зробила зауважень. Я 
розповів, що займаюсь у Анатолія Микола-
йовича Тарабукіна, беру участь у змаганнях.

Після служби в армії я був громадським 
тренером на «Електровимірювачі», з 1990-
ого року почав займатися велотуризмом і 
проводив змагання для велотуристів, тричі 
був призером першостей України.

У серпні 1995 року я звернувся до Марії 
Іванівни відносно проведення відкритої пер-
шості Житомира з фігурної їзди і велокросу. 
Вважав, що зможу провести ці змагання. 

Але Марія Іванівна заперечила, бо вважала, 
що я маю захищати честь Житомира, а 
змагання проведе вона. Тоді, наскільки я 
пам̀ ятаю, був четвертим, а виграв киянин 
Фіщук. У змаганнях взяв участь голова фе-
дерації велотуризму України Володимир 
Соколов. Змагання проходили в парку ім. 
Ю. Гагаріна і на центральному стадіоні, 
зібрали численних глядачів. В історії Жи-
томира це були перші такі змагання. Після 
того мені протягом багатьох років довелось 
організовувати і проводити різні велозаходи 
у Житомирі і в інших населених пунктах. 
Але такого розуміння, професіонального 
підходу, людяності я не мав ні з ким. Не 
раз я сам страждав від спортивних суддів і 
функціонерів, тому намагаюсь на змаганнях, 
де я є головним суддею, зробити органі-
зацію і проведення змагань максимально 
прозорими.

Сподіваюсь, що естафету славетних 
велогонщиків Житомирщини буде про-
довжено, і саме тому мають проводити-
ся велозмагання пам`яті Марії Іванівни 
Тиркут.

Матковський В. Є.,  
колишній веломайстер ОШВСМ

«Допінг не знайшли» – з'явилися нові деталі відсторонення 
Юлії Єлістратової від участі в Олімпіаді в Токіо

Стали відомі нові деталі 
відсторонення української 
триатлоністки Юлії Єлістра-
тової від участі в цьогорічних 
Олімпійських іграх.

Юлія Єлістратова співпрацює зі слід-
ством.

Прессекретар федерації тріатлону 
України Вадим Коробенко поділився 
новою інформацією щодо відсторонення 
Юлії Єлістратової від виступів на Олім-
пійських іграх-2020 у Токіо.

Слова Коробенка наводить suspilne.
media: «Зараз не можна говорити про 
дискваліфікацію. Єлістратова тимчасо-

во відсторонена від Олімпійських ігор 
на час розслідування. Поки що жодного 
забороненого препарату в її організмі 
не виявлено. Було виявлено тільки зміни 
структури клітин. А це може бути ви-
кликано лікарськими препаратами або 
іншими факторами».

«Організм спортсменки часто зміню-
ється дуже сильно. Розслідування у справі 
триває, з'ясовують, через який фактор 
змінилася структура клітини. Ми чека-
ємо на офіційну інформацію, Юля співп-
рацює зі слідством. За день до змагань ми 
просили, щоб Єлістратову допустили до 
Олімпіади, але нам не дозволили», – додав 
Коробенко.

А ось чоловік Юлії вбачає розгадку 
проблеми у щепленні від коронавірусу: 

«Еритропоетин – це завжди ін'єкція. Але 
за чотири дні до тієї проби Юлі зробили 
щеплення від коронавірусу. Я не знаю, 
може, воно дало хибнопозитивний резуль-
тат? І що з іще однією пробою, яку брали 
через два дні після першої? Якщо знайшли 
ЕПО тоді, мали знайти і вдруге, він же 
не міг нікуди подітися. Загалом поки 
питань дуже багато, і відповідей на них 
у нас поки немає».

«Навіть якби ми з'їхали з глузду і рап-
том захотіли використати ЕПО, це ніколи 
було зробити – суцільні змагання. Ти або 
здаєш змагальний контроль, або до тебе 
приїжджають додому», – додав чоловік 
спортсменки.

ФОТО: facebook.yuliya.yelistratova. 

Про Тиркут  
Марію Іванівну

Працюючи в галузі фізичної культури 
і спорту більше 40 років, я знав Марію 
Іванівну як різносторонню спортсменку, 
тренера, керівника фізкультурно-спор-
тивного життя міста Житомира. Завжди 
вимоглива до себе та своїх вихованців 
вона була яскравою особистістю у спор-
тивному житті Поліського краю.

Пам’ятаю її виступи у всеукраїнських 
та всесоюзних змаганнях з велоспорту, 
лижних гонок, легкоатлетичному кросі. 
Почесний майстер спорту з велокросу, 
майстер спорту з лижних гонок.

У 1964 році Марія Іванівна як тренер 
очолювала збірну команду обласної ради 
«Колос» на всеукраїнських змаганнях з 
лижних гонку м. Ворохта. Я був у складі 
збірної команди області і бачив, як від-
повідально, турботливо до всього, що 
необхідно було для результату, вона від-
носилась.

Працюючи тренером з велоспорту у 
товаристві «Колос», виховала цілий ряд 

спортсменів чемпіонів та призерів всеу-
країнських змагань серед яких майстри 
спорту Сергій Кострицький, Микола За-
лізко, Іван Гулак, Анатолій Тарабукін, 
Алла Шахова, Марія Музика та багато 
інших.

Працюючи головою міськспортко-
мітету, внесла цілий ряд ефективних 
новацій по поліпшенню стану фізичної 
культури і спорту. В місті стали регуляр-
ними шкільні та студентські спартакіади, 
турніри та матчеві зустрічі з видів спорту, 
вирішувались суспільно-побутові про-
блеми спортсменів.

У Марії Іванівни пройшла професійну 
підготовку вихованка Поліської середньої 
школи Коростенського району Валентина 
Цербе яка у 1998 році на ХVІІ зимових 
Олімпійських іграх здобула бронзову 
медаль з біатлону.

Заслужений працівник  
фізичної культури і спорту України  

Л. Самунь
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Повідомлення про намір отримати дозвіл  
про внесення змін до існуючого дозволу № 1810136600-692  

від 11.04.2019 року  на викиди  забруднюючих речовин  
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

ТОВ «ЕКО ЗАХИСТ-УКРАЇНА» має намір отримати дозвіл про внесення змін до 
існуючого дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря додатковими 
стаціонарними джерелами, що розташовані за адресою: м. Житомир,  вул. Слобідська, 
35. Викиди забруднюючих речовин виділятимуться в атмосферне повітря  при роботі 
дизельгенератора, при вивантаженні золи, при роботі навантажувача тощо.

Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неди-
ференційованих за складом, пил шлаку, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту), 
закис азоту, сірки діоксин,оксид вуглецю, вуглецю діоксин,вуглеводні граничні, метан. 

Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих речовин на іс-
нуючий стан, долі приземної концентрації по всіх забруднюючих речовинах, на всіх 
розрахункових точках як на межі, так і за межами СЗЗ, не перевищують ГДК (ОБРВ) 
атмосферного повітря. Існуючі величини викидів від всіх джерел викидів пропонується 
прийняти як дозволені. Результати досліджень концентрацій забруднюючих речовин 
на межі СЗЗ не виявив перевищень ГДК.

Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на 
узгодження в Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної 
державної адміністрації.

Зауваження та пропозиції  громадськості щодо отримання дозволу на викиди 
направляти до місцевих органів влади за адресою : 10014, м. Житомир майдан ім.С.П. 
Корольова, 4/2, тел. (0412) 48-12-12, (0412) 48-11-85 та до ТОВ «ЕКО ЗАХИСТ-УКРАЇНА»
10014, Житомирська обл., місто Житомир, вул. Кафедральна, 4-А.

02.09.2021 о 10 год.  буде здійснено закріплення межовими знаками межі земельної 
ділянки  в  натурі (на   місцевості) за адресою: м. Житомир, вул. С. Параджанова, 92. 
Прохання власникам та землекористувачам суміжних земельних ділянок бути при-
сутніми при встановлені межових знаків.

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

1. Житл. буд. з/п 90,3 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, 
с. Зарічани, пров. Бровар (хутір Бровари), 7. Дата торгів: 17.09.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №489955;

2. Житл. буд. з/п 28,2 кв.м, та зем. діл. КН: 1822082500:02:001:0007, з/п 0,1620 га, 
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, пров. Бровар (хутір 
Бровари), 8. Дата торгів: 17.09.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№489938;

3. 2-кім. квартира з/п 47.19 кв.м, житл. пл. 33.24 кв.м, за адресою: м. Житомир, 
вул. Театральна 15/15, кв. 20. Дата торгів: 20.09.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №491789.

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

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

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ВОДIЇВ-
ДАЛЕКОБIЙНИКIВ НА ВНУТРIШНI ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ (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

• 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 ПАКУВАЛЬНИКИ 
ПРОДУКЦIЇ, ОБРОБЛЮВАЧI РИБИ, КОМПЛЕК-
ТУВАЛЬНИКИ, ВОДIЙ ЕЛ/НАВАНТАЖУВАЧА. 
ЗП 12-18 Т.ГРН. ГРАФIК: 20/10. Б/К ЖИТЛО, 
ОБIДИ. ВИПЛАТА ЗП ПО ЗАВЕРШЕННЮ ВАХТИ. 
0978101848,0509531032

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

• РОБОТА В ПОЛЬЩI. БЕЗКОШТОВНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ. ШУКАЄМО ПРАЦIВНИКIВ 
НА БАТАРЕЙНИЙ, АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗА-
ВОД ТА М`ЯСОКОМБIНАТ. ЗАРПЛАТА 28 - 
32 ТИС. ГРН. ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНЕ. ЛIЦ. 
МСПУ АЕ186519 ВIД 28.01.2013. ДЕТАЛI: 
0673431348, 0664191758, +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

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
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• 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., МОЖЛИ-
ВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАН-
НЯ. 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 

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

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
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Різне
Гороскоп на тиждень 25 серпня - 31 серпня

ОВЕН
Тільки вперед – ваш 

девіз на тиждень. Осо-
бисте життя у нормі 

– можете розслабитися. Вихідні 
присвятіть відпочинку. 

ТЕЛЕЦЬ 
Хороший період для 

укладання угод і робочих 
поїздок. Будьте уважні з докумен-
тами. У вихідні присвятіть якомога 
більше часу собі. 

БЛИЗНЮКИ 
Візьміть усі сили у ку-

лак, і тоді у вас усе вдасть-
ся. У вівторок і середу 

– вдалий період, щоб позбутися 
шкідливої звички. 

РАК
Легкий і швидкий 

тиждень. Отримайте по-
хвалу від керівництва. У 

вільний від роботи час втілюйте 
у життя власні мрії. 

ЛЕВ
Вимк н іть  режим 

транжири – зайві покуп-
ки зараз ні до чого. Краще свою 
енергію спрямувати на благочин-
ність і відпочинок. 

ДІВА
Складні питання ви-

рішіть на початку тижня, 
а далі все піде як по маслу. Само-
тні представники можуть зустріти 
другу половинку.

ТЕРЕЗИ
Може відчути емоцій-

не і фізичне виснаження. 
Корисно проведіть час з 

людьми, які підтримують ваші 
життєві цінності. 

СКОРПІОН
Саме час реалізувати 

ваші цікаві ідеї. Цілком 
ймовірно, на вас чекає 

пропозиція, від якої складно від-
мовитися. 

СТРІЛЕЦЬ
Не займайтеся тим, 

що не приносить вам 
задоволення. Можете 

отримати цікаву пропозицію щодо 
роботи від знайомого. 

КОЗЕРІГ
Трохи напружений 

тиждень. Доведеться ви-
рішувати низку питань і робочих, 
і особистого характеру. Чекайте на 
фінансову винагороду. 

ВОДОЛІЙ
Зверніть уваг у на 

здоров̀ я – є ризик засту-
дитися. Не чекайте на 

допомогу зі сторони – ви з усім 
впораєтеся самостійно. 

РИБИ 
Вирішіть всі питання, 

які відкладали до цього 
часу. У вихідні поїдьте у 

місце, де ніколи раніше не бували, 
або зробіть щось нове. 

Комбінезон – 
головна інвестиція 
сезону осінь-зима 
2021/2022

У новому осінньо-
зимовому сезоні ком-
бінезон став одним 
із найпопулярніших 
предметів одягу, у 
якому функційність 
органічно поєднуєть-
ся з ефектним зовніш-
нім виглядом. Розпо-
відаємо, чому його 
все-таки варто додати 
до свого повсякденно-
го гардероба.

За останні півтора року одяг, 
який раніше використовував-
ся для відпочинку вдома або 
тренувань, став невіддільною 
частиною гардероба. Зокрема 
предмети, орієнтовані на фітнес. 
Одяг, у якому використовуються 
тотожні за формою і функціями 
деталі, тепер є основним чинни-
ком під час складання сезонного 
гардероба: комбінезони нині 
очолюють список трендів.

Такі бренди, як Emilio Pucci, 
Marine Serre, No.21 і Bogdar, ви-
пустили в останніх колекціях 
свої версії комбінезонів, що при-
значені як для фітнесу, так і для 
повсякденних образів. 

«Комбінезони – це класична 
позиція, навіть якщо їх пере-
осмислити», – каже засновниця 
бренду Matek Ебігейл Стерн. Її 
комбінезони називаються «All-
In-One-Z» і призначені для по-
всякденного носіння, тренувань 
і навіть плавання. 

«Мені здається, слово „ком-
бінезон“ має погану репутацію, 
але це справді частина історії 
моди», – коментує Стерн.

Стилізувати комбінезони 
простіше, ніж ви думаєте: по-
єднуйте їх з високими шкарпет-
ками, кросівками або лофера-
ми. Збираєтеся на тренування? 
Вдягайте вільні штани поверх 
комбінезона, щоб носити його 
як боді. Також можна зав’язати 
свій улюблений светр на плечах 
або на талії, щоб зробити образ 
актуальнішим.

Vogue.ua зібрав п’ять найкра-
щих комбінезонів для яскравих 
стильних образів.

Текст: Rachel Besser
За матеріалами Vogue.com.

Alaia Bottega VenetaNorma Kamali Saint LaurentWolford

Цікаві факти про літаки
• Раніше на роботу бортпровід-

ників брали виключно чоловіків. 
Перша бортпровідниця була 
прийнята в американську авіаком-
панію «Boeing Air Transit». Вона 
мала медичну освіту і пройшла 
курси з управління літака.

• Найпопулярніший літак 
у світі – Ан-2. Його перший по-

літ відбувся у 1947 році. З того 
часу побудовано понад 5 тис. 
машин.

• Найбільший літак у світі 
– Ан-225 («Мрія»). Його злітна 
вага – 600 тонн. 

• Літаки ніколи не летять по 
прямій лінії між пунктами при-
значення. Лінія польоту швид-
ше нагадує зигзаг через правила 
ETOPS – маршрут побудований 
таким чином, що літак має пере-
бувати на певній віддалі до най-
ближчого аеропорту на випадок 
вимушеної посадки.

• Авіакомпанії заливають до 
літаків рівно стільки пального, 
скільки треба для польоту. Воно 
важке, тому перевозити його 
дорого. Щоб заощадити на ви-
тратах, до баків не заливають 
зайвого.

• Люди вважають, що літак 
може летіти самостійно, на авто-
пілоті, майже весь час польоту. 
Це правда – 70-80% часу польо-
ту судно летить на автопілоті. 
Але посадити літак самостійно 
автопілот не здатний.

• Існує хибна думка, що під 
час тривалих перельотів двигуни 
літака вимикають і він деякий 
час просто планерує. Насправді у 
штатних ситуаціях такого ніколи 
не відбувається.

• Інверсійний слід – саме 
так правильно називається біла 
смужка за літаком. В умовах екс-
тремально низьких температур, а 
це -56°C на висоті 11 км, холодне 
повітря не може утримувати в 
собі гарячу пару, яка виривається 
з двигунів і утворює конденсат, – 
той самий білий туман. 
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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. 

РЕМIНIСЦЕНЦIЯ
Жанр: детектив, триллер, фантастика

Нік Банністер — приватний до-
слідник розуму. Він живе на околиці 
узбережжя Маямі, яке майже по-
вністю опинилось під водою. Нік 
«подорожує» похмурим і звабли-
вим світом минулого та допома-
гає клієнтам отримати доступ до 
втрачених спогадів. Одного дня 
до нього приходить нова клієнтка 
Мей, і ця зустріч змінює його життя 
назавжди.

ГУЛЛIВЕР ПОВЕРТА-
ЄТЬСЯ
Жанр: мультфільм, пригоди

Славетний мандрівник повер-
тається у яскравій анімаційній при-
годі! Гуллівер отримує листа з про-
ханням про допомогу і вирушає до 
Ліліпутії. Несподівано мандрівник 
опиняється у центрі дивовижних 
подій разом із вірними друзями - 
Марсі, Фрелоком та мишеням Пі. 
На веселу компанію чекають кар-
коломні випробування, підступні 
вороги і відчайдушні пригоди.


