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Житомир опинився
у «червоній» зоні:
що змінилося або ні у місті
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На Житомирщині повний курс щеплень
від поліомієліту отримали лише 68% дітей
Для формування
колективного імунітету від хвороби він має
сягати 95%.

На Житомирщині охоплення трьома дозами щеплень від поліо дітей
до року становить 60,2%. Повний курс щеплень (6 доз) отримали лише
68,8% 14-річних дітей на Житомирщині.

На Житомирщині
за тиждень виявлено
6 865 нових випадків
захворювання на
COVID-19
З 27 жовтня по 2 листопада в Україні було
зафіксовано 152 534 нових випадки COVID-19.
Зокрема на Житомирщині – 6 865.
Зауважимо, що показник захворюваності по Україні та на
Житомирщині стрімко зростає.
27 жовтня показник захворівших на COVID-19 на Житомирщині становив 711 осіб. 28 жовтня
цифра була більшою – 1 668 людей, наступного дня було виявлено
1 266 захворівших на COVID-19. 30
жовтня кількість захворівших становила 1 002 випадки, 31 жовтня
хворих було 1 166 осіб. 1 листопада
виявили 827 випадків, 2 листопада
цифра становила 225 осіб.
Нині на Житомирщині зареєстровано 2 464 летальних випадки
смертності від COVID-19.
Нагадуємо, що на території
Житомирської області продовжено карантин до 31 грудня 2021
року.

Пам’ятайте! За порушення
норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19,
встановлено адміністративну
та посилено кримінальну відповідальність!

Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію,
обов’язково вживайте
профілактичних заходів та дотримуйтеся
основних правил:
– ретельно мийте та
дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських
місцях;
– уникайте великого
скупчення людей та
дотримуйтеся соціальної дистанції.

27 жовтня відбулося засідання
Державної комісії з техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (комісії ТЕБ та
НС) щодо ситуації з поліомієлітом в Україні. За результатами засідання керівникам облдержадміністрацій доручили терміново
забезпечити заходи з імунізації
від поліо невакцинованих дітей
віком до 5 років включно. Крім
того, по всій країні буде посилений епідеміологічний нагляд
за випадками гострого в’ялого
паралічу. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Зазначається, що станом на 1
жовтня рівень охоплення трьома
дозами щеплень від поліо дітей
до року становить 59,7%. Найкраща ситуація у м. Києві (81,2%),
Кіровоградській (72,5%) та Сумській областях (69,7%). Найгірша
– у Закарпатській (49,7%), Івано-

Франківській (47,7%) та Херсонській областях (47,6%).
Для формування колективного імунітету від хвороби він має
сягати 95%.
«Ситуаці я з охоп ленн я м
рутинними щепленн ями залишаєтьс я загроз ливою. Як
результат – уперше за багато
років поліомієліт повернувся
в Україну і спричинив хворобу
у 17-місячної дитини. Триває
епідемічне розслідування цього
випадку, та ми маємо терміново посилити захист інших
дітей, які відтепер також під
загрозою інфікуванн я. Адже
найбільш вразливі до поліо –
саме діти до 5 років. Керівники облдержадміністрацій, закладів охорони здоров’я, лікарі
первинної ланки мають вжити
термінових заходів щодо підвищення рівня охоплення щепленнями від поліомієліту дітей
у регіонах», – сказав Ігор Кузін,
заступник міністра охорони
здоров’я – головний державний
санітарний лікар України.

Коротко про головне
• У Закарпатській області
зафіксували землетрус.
• Пандемію COVID-19 в
Україні поборють, коли
вакцинується 70% населення, і тоді в державі
можна буде знімати карантинні обмеження.
• Президент Н імеччини
Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру
Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її
повноважень.
• У Міністерстві охорони
здоров'я розширили можливості для вакцинації
дітей віком від 12 років,
а саме – незалежно від
належності до групи ризику за умови наявності
щеплень, які відповідають
віку з урахуванням затверджених протипоказань до
вакцинації.
• 13 областей України невдовзі можуть опинитися в «червоній» зоні, але
переходу всієї країни у
«червону» зону поки не
очікується.
• Центри з контролю та профілактики захворювань у
США віднесли Україну до
найвищої категорії ризику
для подорожей в умовах
пандемії, поширення і
стримування коронавірусної інфекції COVID-19.

• «Скіфське золото» мають повернути Україні:
таке рішення ухвалив Апеляційний суд Амстердама.
• У місті Запоріжжі викрили
чоловіка, який розробив
фейкову версію застосунку «Дія», за допомогою
якого користувачі створювали фальшиві COVIDсертифікати.
• В Україну доставлять 13,5
мільйона доз вакцини
Pfizer проти COVID-19 до
кінця року.

• У січні-вересні в Україні
видобуто 21,816 млн тонн
вугілля, що на 6,5% перевищує плановий показник
видобутку.
• У бельгійському Брюгге
з успіхом пройшов черговий, вже традиційний
Тиж день українського
мистецтва, організований завдяки ентузіазму
Світлани Лебіги, відомої
української художниці, яка нині проживає у
Бельгії.
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Житомир опинився у «червоній» зоні:
що змінилося або ні у місті
Марія Кравчук

У Житомирській міськраді роз’яснили, де потрібен «зелений» COVID-сертифікат, а коли достатньо маски

Застережні заходи меншою мірою стосуються осіб, які мають
відповідні документи про вакцинацію або відсутність зараження
коронавірусною інфекцією. Разом з тим у переважній більшості
сфер достатньо дотримуватися маскового режиму.

27 жовтня на позачерговому засіданні
члени Державної комісії
з питань техногенноекологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
прийняли рішення, що
з 00:00 годин 30 жовтня
Житомирщина переходить до «червоної» зони.
Житомирян налякали «червоною» зоною настільки, що навіть
запеклі антивакцинатори вишукувались в чергу до центру вакцинації та щепились. Обурюючись,
з погрозами та розповідаючи про
свої конституційні права, отримали свій «чіп» та розійшлись по
домівках, «роздаючи вай-фай». Все
це, звичайно, жарти, проте кількість бажаючих провакцинуватися
у Житомирі значно зросла.
Декілька днів у «червоній» зоні
показали, що не такий страшний

вовк, як про нього розповідають.
Хочете проїхатись без маски в
маршрутці? Зайти в будь-який
супермаркет? Навіть пройтись по
«Глобалу»? Без проблем, навіть без
ковід-сертифікату.
Хоча житомиряни розповідають, що в деякі магазини торгового центру, що на Житньому,
без сертифікату не пускають. За
нашою інформацією, навіть деякі
нічні заклади працюють без 100%
вакцинації працівників та не перевіряючи сертифікати у відвідувачів

– чекають, коли нагряне перевірка.
А вона нагряне!
Поліція активно проводить
рейди по закладах щодо дотримання карантинних норм. За
перші два дні, 30-31 жовтня, поліцейські склали 224 протоколи
за порушення встановлених карантинних обмежень.
Загалом же з початку 2021 року
працівники поліції склали майже 14,7 тисячі адміністративних
протоколів за вказані правопорушення.

«Зелений» COVID-сертифікат
(як у персоналу, так і відвідувачів):
• заклади громадського харчування;
• ТРЦ та інші розважальні заклади, кінотеатри, театри;
• заклади освіти (окрім учнів);
• непродовольчі ринки й магазини, спортзали, басейни й
фітнес-центри;
• під час проведення масових
заходів;
• заклади культури.
Масковий режим, температурний скринінг та дотримання дистанції:
• громадський транспорт;
• сфера торгівлі (продуктами
харчування, пальним, лікарськими засобами, засобами
гігієни та побутовою хімією,
засобами зв’язку, друкованими

ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням,
засобами захисту рослин);
• перукарні та салони краси за
попереднім записом;
• сфери торгівлі зі здійснення
адресної доставки;
• фінансові установи та з надання фінансових послуг;
• оператори поштового зв’язку;
• медичні та ветеринарні практики;
• автозаправні комплекси (без
зон харчування);
• з ремонту та ТО транспортних
засобів;
• з ремонту комп’ютерів, побутових виробів;
• зі збирання і заготівлі відходів;
• з надання телекомунікаційних
послуг;
• з приймання відвідувачів надавачами телекомунікаційних
послуг за попереднім записом.

Які зміни варто чекати житомирянам у листопаді
Нові правила дорожнього руху

Марія Кравчук

Із листопада на житомирян чекає низка змін
і нововведень, серед
яких – розширення
«червоної» зони карантину, відсторонення від
роботи невакцинованих та нові ПДР.

Невакцинованих почнуть
усувати від роботи
З 8 листопада в Україні діятиме постанова, згідно з якою
співробітники підприємств,
установ та організацій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу, можуть
бути відсторонені від роботи,
якщо не мають щеплень проти
СOVID-19.
Керівники державних органів
та підприємств повинні не допускати до роботи працівників, які
не мають щеплення проти коронавірусу. При цьому це правило
не стосується тих, хто має абсолютні протипоказання до вакцин
від СOVID-19 і надали медичний
висновок про це.
Відстороняти від роботи будуть на підставі наказу під розпис.

А приступити до роботи люди
зможуть після того, як зроблять
щеплення.
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, вакцинація проти коронавірусу
є обов'язковою для працівників центральних органів
виконавчої влади, їхніх територіальних органів, місцевих
держадміністрацій та їхніх
структурних підрозділів, установ вищої, післявишівської,
професійної передвищої, професійно-технічної, загальної
середньої, дошкільної, поза-

шкільної освіти, установ спеціальної освіти.

Переведення годинника на
зимовий час
У ніч з суботи на неділю 31 жовтня українці перевели годинники
на зимовий час – на годину назад.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 509, зміна часу
відбувається двічі на рік: в останню неділю березня о 3-й годині
на 1 годину вперед та в останню
неділю жовтня о 4-й годині на 1
годину назад.

30 вересня Кабінет Міністрів
затвердив постанову про внесення
змін до правил дорожнього руху в
Україні – оновлені правила запроваджуються з 1 листопада.
Нинішня редакція правил стосуватиметься майже всіх аспектів
правил дорожнього руху: знаків,
розмітки, обмеження швидкості,
класифікації доріг, правил зупинки і стоянки. Також з’являться діагональні пішохідні переходи та
загальні дороги для автомобілів і
велосипедистів. Безумовно, одна з
найголовніших змін – обмеження
швидкості за межами населених
пунктів, що регулюються шириною розмітки.
Не дозволено буде рухатися
зі швидкістю 110 км/год, якщо
елемент дороги, що відокремлює
транспортні потоки протилежних
напрямків, не виділено розміткою
1.2 (раніше було 1.1 або 1.2). Розмітки відрізняються своєю шириною
– до 15 см і 20 см відповідно. Так що
лінійку доведеться возити з собою.
Таким чином Кабмін хоче наблизити ПДР до європейських
стандартів і мінімізувати аварійність на українських дорогах.

Заборона на вилов риби

З 1 листопада 2021 року у водоймах Житомирщини встановлено
заборону на вилов риби у зимувальних ямах.

З метою збереження популяції
риб у зимовий період Управлінням
Держрибагентства у Житомирській
області від 25 жовтня 2021 року видано наказ № 33-у про встановлення
заборони на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах.
Таким чином, з 1 листопада
2021 року до закінчення зимового
періоду (28 лютого 2022 року) заборонено будь-яке рибальство у
місцях зимівлі риб.
Управління Держрибагентства
у Житомирській області закликає
всіх рибалок-любителів, рибалокспортсменів дотримуватись заборони на вилов водних біоресурсів
у зимувальних ямах. В разі виявлення порушень особи будуть притягнуті до відповідальності згідно
з нормами діючого законодавства.

Збільшення «червоних»
областей
Кількість «червоних» областей
в Україні збільшується. У листопаді до найсуворішої червоної
карантинної зони гарантовано
входитимуть Херсонська, Одеська,
Запорізька, Донецька, Дніпропетровська і Сумська, Рівненська і
Миколаївська області.
А з 30 жовтня список поповнився Житомирською, ІваноФранківською, Київською, Луганською, Львівською, Хмельницькою
та Чернігівською областями.
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Некомпетентність чиновників
на рівні МОЗ при закупівлях кисню мало не
коштувала життя хворим на COVID-19
Руслан Мороз

Резервуар для
зберігання кисню,
який встановили в
травні 2021 року у КП
«Лікарня №1»

Майже три тижні
лікарні області перебували в екстремальних
умовах – скасовувалися
планові операції, переносилися обстеження,
а хворі на COVID-19
задихалися від нестачі
кисню.
За словами медиків, потреба
хворих, інфікованих штамом коронавірусу «Дельта», майже вп’ятеро
більша за попередні види штамів.
ВООЗ внесла кисень до списку
життєво важливих медикаментів
із 2017 року. За даними організації,
нині понад пів мільйона пацієнтів
із COVID-19 по всьому світу щодня потребують медичного кисню.
Під час пандемії десятки країн зіштовхнулися з гострим кисневим
дефіцитом.
Куди подівся кисень? Або
чому заклади охорони здоров’я
залишилися без грошей, фінансування та кисню для важкохворих?
Нещодавно сайт Житомирської міської ради повідомив про
кричущу ситуацію з киснем у
лікарнях. У Верховній Раді назвали нестачу кисню для лікарень
диверсією. Як заявив голова Комітету ради з питань здоров'я нації,
медичної допомоги та медичного
страхування Михайло Радуцький,
два найпотужніші заводи стали на
технічну профілактику. На прохання уряду відкласти технічну
профілактику вони відповіли,
що це неможливо. Це приватні
заводи. В Україні усі кисневі заводи – приватні». На його думку,
ситуацію прохлопало МОЗ, яке
знало про майбутнє закриття підприємств на ремонт, але не зреагувало належним чином. Тепер
же ситуацію треба вирішувати в
ручному режимі.
Нині Україні потрібно 344
тонни кисню на день. Загалом
у країні виробляють медичний
кисень 25 підприємств. Але найбільші з них – Лінде газ Україна
та Месер Україна – зупинилися на
плановий ремонт. Тому, за словами голови МОЗ Віктора Ляшка,
зараз міністерство звернулося за
допомогою і до виробників технічного кисню.
Однак, на думку багатьох, влада ситуацію просто прохлопала.
Депутат Ради Анатолій Бурмич
нагадав: «Це вже не перша і не
друга хвиля. Тому можна було до

третьої хвилі винести певні уроки.
Ми знаємо, що штаб із боротьби з
COVID-19 очолює президент. І що
ми маємо сьогодні? Друге місце в
Європі із захворюваності та смертності від коронавірусу. До того ж
нам вже закривають в'їзди в деякі
країни через високий рівень небезпеки». На його думку, влада може
це робити спеціально, щоб люди
хворіли та не виходили на протести з приводу відсутності газу,
опалення та цін на комуналку.
До речі, у ЗМІ з'явилися листи
з повідомленням від виробника
кисню про планову зупинку виробництва, датовані травнем 2021
року. Отже, майже за чотири місяця ніхто не спромігся вчасно
закупити кисень для лікарень. А
це означає, що бездіяльність у цьо-

му напрямі – відвертий злочин,
за який відповідальні чиновники
мають не просто втратити посади,
вони мають сидіти у в'язниці. Всі
виправдання та переклад стрілок
на кшталт «це диверсія» мають
максимально нікчемний вигляд.
Як і звіти РНБО про те, що провал
вакцинації – це результат інформаційної атаки Росії.

Нарешті перемогли самих
себе

І тільки у понеділок з’явилося
повідомлення, що відновили роботу два найбільші виробники
кисню. Обидва підприємства з
середини жовтня проводили
планові регламентні роботи.
Міністерство охорони здоров’я
звернулося до них із
проханням надати
резервний запас кисню, щоб забезпечити
ковідні лікарні до завершення регламентного обслуговування.
Нині 35 підприємств
у країні виробляють
понад 400 т кисню
на добу, абсолютна
більшість з них працює на максимальну
потужність.
Довідково. Хвилі
ковіду мають різний
характер, тому необхідність у кисні залежить від їхньої інтенсивності. Хворий на
ковід зараз споживає
у 5-6 разів більше
кисню, ніж у попередні хвилі. Якщо
на початку жовтня
в Україні споживали
280 т кисню на добу,
на середину – 330 т
Протокольне рішення щодо вирішення рідкого кисню, то запитання з постачанням кисню в лікарні раз вже 367 т.

В палаті для
ковідних пацієнтів

На сьогодні вдалося забезпечити киснем більш як 38 тис. ліжок
за допомогою централізованих
систем, облаштовано понад 160
систем централізованого постачання кисню, додатково встановлено понад 130 кисневих станцій
та більше як 150 кріогенних газифікаторів. При цьому кожна
область вирішує самостійно, як
розпоряджатися наданим киснем.
Загалом на потреби удосконалення систем киснепостачання цього року вже було виділено
1,148 млрд грн. Із них цієї осені
в регіони направили майже 400
млн грн. Отже, місцева влада мала
час встановити кисневі станції чи
закупити балони.
Міністерство охорони здоров’я
повідомляє, що продовжує працювати над додатковим забезпеченням киснем закладів охорони
здоров’я, які лікують хворих на ковід. Але при цьому МОЗ замовчує,
що було повідомлено про планове
призупинення виробництва кисню ще у травні цього року. Чотири
місяці ніхто нічого не робив, а ось
коли люди почали задихатися від
нестачі кисню, почалися «героїчні»
спроби переломити ситуацію.
Під час засідання бюджетної
комісії Житомирської обласної
ради було підтримано рішення надати допомогу низці лікарень для
закупівлі кисневого обладнання. У
вівторок зранку у лікарнях міста
ще не було кисню, але з другої половини дня почали його завозити,
і він одразу потрапляв до хворих.
За повідомленням представників
Житомирської обласної державної
адміністрації, зараз кисень завозять
у всі лікарні, де є у ньому потреба.

Як транспортується кисень?

При виробництві медичного
кисню повітря охолоджується до
мінус 183 градусів Цельсія, що
спричиняє конденсацію кисню

та відокремлення його від повітряної суміші. Потім рідкий кисень у спеціальних контейнерах
транспортується до лікарень. Там
він подається в установки для випарювання, де відбувається його
повторне нагрівання. Внаслідок
цього кисень переходить у газоподібний стан і через центральну
систему розподілу надходить до
лікарняних ліжок.
У країнах із менш розвиненою
інфраструктурою та відсутністю
у лікарнях необхідного технічного обладнання хворі отримують
кисень із балонів зі стислим газом. Незважаючи на те, що вони
є громіздкими для транспортування, ця технологія досить проста у застосуванні – балон можна
встановити прямо біля ліжка пацієнта. Але порівняно з першою
технологією використання балонів
для забезпечення хворих на кисень набагато дорожче, тому що
він купується в менших обсягах
і його транспортування коштує
дорожче.

Коли проблему дозволяє
вирішити кисневий
концентратор
Медичні кисневі концентратори – спеціальні установки,
створені для використання у
медустановах із різним обсягом
споживання. Їхнє застосування
дозволяє отримувати кисень
безпосередньо з атмосферного
повітря. Концентратори кисню
відрізняються за продуктивністю, чистотою одержуваного газу
та іншими параметрами. Звісно,
концентратор не може повністю
замінити постачання чистого кисню, але допомогти та врятувати
життя в його силах.

Як працюють
концентратори?
Концентратори кисню працюють за принципом короткоциклової безнагрівної адсорбції
з використанням молекулярних
сит. Вони виробляють кисень з
повітря у кілька етапів: повітря
з довкілля проходить первинне
очищення в протипиловому фільтрі; концентратор підвищує тиск
очищеного повітря за допомогою
безмасляного компресора; стиснене повітря додатково очищається
у фільтрах; стиснене повітря проходить крізь камери з адсорбером, який відокремлює молекули
кисню від молекул азоту; готовий
концентрований кисень пропускається через ротаметр, що регулює і показує об'ємну витрату
виробленого газу.

5

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 3 листопада 2021

Акцент тижня

На два місяці власним коштом –
чи відкриються заклади культури на
Житомирщині після «червоної» зони?
Руслан Мороз, Марія Кравчук

Саме протягом останніх
тижнів відбулося одразу кілька подій, які дають підставу
говорити про глобальну кризу
в країні. Чи виживуть українці
після «червоної» зони – питання залишається відкритим.
З 30 жовтня Житомирська область
перейшла до «червоної» зони карантинних обмежень. Про рішення комісії ТЕБ
та НС повідомив міністр Кабміну Олег
Немчинов. У зазначених регіонах буде
заборонено роботу закладів громадського
харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків
та магазинів, проведення масових заходів
і т.д.
Обмеження не діятимуть, якщо 100%
працівників та відвідувачів закладів матимуть COVID-сертифікати. Також для
повністю (2 дози) вакцинованих громадян
не діятимуть обмеження, встановлені для
міжрегіонального транспортного сполучення.
Після переходу до «червоної» зони
Житомирської області в галузі культури
області одразу виникло кілька ключових
питань, які поставили під загрозу саме
існування закладів.
Так ще минулого року при складанні
бюджету на 2021 рік було передбачено
фінансування по захищених статтях на
зарплату тільки 9 місяців цього року.
Чому так вийшло і чому ніхто з фахівців
минулого року не звертав на це уваги,
жоден депутат не зміг надати відповідь. А
тим часом в обласній раді вже фактично
закінчується проведення засідань постійних комісій у межах підготовки до
наступної сесії, яку призначено на четвер,
4-е листопада 2021 року.
Нині майже всі музеї обласної ради припинили свою роботу
внаслідок незадовільного проведення кампанії з вакцинування.
Тільки 25-30 відсотків працівників музеїв вакциновані, тому
всі співробітники відправлені на
простій.
Аналогічна ситуація зараз
складається з бібліотеками області, однак справи тут кращі.
Є бібліотеки, 100% працівників
яких вакциновані, й такі заклади
будуть працювати.
З театрами ситуація аналогічна. Повністю вакцинованих
колективів немає. Напередодні
«червоної» зони більшість творчих колективів зробила щеплення у напівпримусовому порядку,
тому наближається до майже
100% вакцинування відповідно
до чинних карантинних норм.

Але несподіванка з'явилася з іншого боку. Стрімке зростання ціни на газ
завадило вчасно запустити опалення.
А сидячи у холодному залі та граючи
на льодяній сцені, про якість вистав
можна забути. Тож обидва житомирських академічних театри – театр ляльок та муздрамтеатр – з 1 листопада
2021 року пішли на простій поки що
на два тижні, але не факт, що питання
з опаленням за цей час вдасться владнати й театри знову розпочнуть свою
роботу. А поки працівники отримують
тільки ⅔ зарплати, що передбачено у разі
вимушеного простою. (Зазначимо, що
частина працівників муздрамтеатру вже
була у цьому році відправлена у відпустку
власним коштом.) Простій передбачає
тільки ⅔ посадового окладу працівника,
тобто всі премії, надбавки на інші виплати
автоматично скасовуються. Це призведе
до різкого зменшення розміру фактично
отриманої заробітної плати працівників

у галузі культури. І не факт, що провідні
актори нашої сцени, відомі на всю Україну
своїми досягненнями, отримуючи зарплату, вдвічі меншу за середню в області,
залишаться працювати далі. Житомирська культура вже зазнавала збитків, коли
одночасно кілька відомих акторів пішли з
театру через те, що за останні роки ані побутові, ані фінансові питання керівництво
галузі не тільки не змогло вирішити, а й
взагалі ігнорує цю проблему.
Щоб розібратись, чому виникла така
ситуація, ми поспілкувалися з директором департаменту культури, молоді
та спорту Житомирської обласної
державної адміністрації Максимом
Обштою.
«Житомирський драмтеатр є комунальним підприємством обласної ради,
тому з обласного бюджету надається лише
фінансова підтримка в розмірі до 90% від
загальної потреби, а 10% комунальне підприємство має заробити самостійно. Вра-

ховуючи, що у нас зараз існує обмеження в
роботі закладів культури, на початку року
був локдаун, а з 30 жовтня у нас “червона”
зона, тому є відповідні об'єктивні причини,
чому наш театр не працює повною мірою
та не може заробити цей план доходів,
який у нього передбачено. Є певна незабезпеченість у коштах, але сьогодні відбулась
бюджетна комісія і питання дофінансування закладу було позитивно вирішено: буде
надано 2 млн грн», – розповів директор
департаменту.
У театрі немає достатньої кількості
вакцинованих осіб для того, щоб вони надалі змогли працювати у «червоній» зоні.
«З 30 жовтня у нас “червона” зона, відповідно, є заборона роботи закладів культури,
також є рекомендація оголошення простою
в театрі. Робота такого закладу можлива
лише, якщо 100% працівників будуть із
"зеленими" ковідними сертифікатами.
Наскільки мені відомо, у театрі немає
100%, тому керівництво прийняло рішення
оголосити простій.
У нас і музеї поки не працюють, і більшість бібліотек та філармонія, тому що
є заборона. Якщо вони будуть 100% із "зеленими" сертифікатами, тоді зможуть
відновити свою роботу», – говорить Максим Обшта.
Питання відсутності опалення глядацького залу тісно поєднане з різким падінням рівня культури в області. Не бажає
глядач вистави у ХХІ столітті дивитися в
залі повністю одягненим та замерзати від
холоду. Розв'язати це питання самостійно
керівництву театру не вдалось.
«Житомирський драмтеатр подавав
свою пропозицію в компанію “Нафтогаз
Трейдинг”, яка за пільговою ціною закладає
договори з бюджетними установами та
населенням щодо постачання газу. Проте з
огляду на те, що драмтеатр – комунальне
підприємство, театр не підпадає під цю
категорію», – зазначив Максим Обшта.
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На сторожі безпеки
Понад 300 тис. грн перераховано за «липовими»
договорами автодорожньому товариству – судитимуть
двох посадовців Житомирщини за розтрату бюджетних коштів.
Викрито протиправну діяльність завдяки спільним,
скоординованим діям Житомирської обласної прокуратури, Управління СБ України
в області Головного управління
Нацполіції в області.
Житомирською обласною
прокуратурою до суду скеровано обвинувальні акти стосовно двох посадовців, які,
зловживаючи своїм службовим
становищем, скоїли службове
підроблення офіційних документів та розтрату бюджетних
коштів (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366
КК України).
Слідством установлено, що
злочини скоєно у лютому 2019
року. Колишній голова однієї
з райдержадміністрацій та керівник структурного підрозділу іншої райдержадміністрації
«працювали» з автодорожнім
приватним товариством за однаковою схемою.
Зокрема, достовірно знаючи, що автодорожнє приватне підприємство не збиралося
виконувати будь-які роботи,
підписали з ним договори про
надання послуг з експлуатаційного утримання доріг. На
підставі підроблених офіційних документів на рахунок
підприємства неправомірно
перераховано з бюджету понад 300 тис. грн.
Відтак фігурантам справи
інкримінується розтрата бюджетних коштів, відповідно,
на суму понад 166 тис. грн та
майже 134 тис. грн.
З метою відшкодування
завданих бюджету збитків
процесуальним прокурором
заявлено до суду позови про
стягнення з обох посадовців
зазначених сум.
Публічне обвинувачення забезпечуватиме Житомирська
обласна прокуратура.
Примітка: відповідно до ст.
62 Конституції України особа
вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде
доведено в законному порядку
і встановлено обвинувальним
вироком суду.

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

Середа, 3 листопада 2021

Резонанс

Зрізаючи старі дерева на кладовищі,
пошкодили старовинні пам'ятники
учасників, замовник може застосувати переговорну процедуру
закупівлі, що і було виконано
цього разу.

Руслан Мороз

На Вільському кладовищі під час зрізання
старих дерев було зруйновано багато старовинних пам'ятників, які
мають певну історичну
цінність.
Нещодавно ми вже писали
про пошкодження пам'ятників
на Вільському кладовищі. Здавалося б, питання повинно було
вирішитися. Але цього не тільки
не сталося – розміри руйнування
набули ще більш катастрофічних
наслідків.
Громадськість вже відреагувала на ці ганебні події і звернулася до очільника комунального
підприємства «Спеціалізований
комбінат комунально-побутового
обслуговування» Житомирської
міської ради Василя Ганченка із
запитом відносно того, яким чином буде проводитися поновлення пам'ятників. Одне з питань,
яке було озвучено: чому не
можна було в інший спосіб
зрізати дерева, окрім як скидати стовбу ри на моги ли,
та чи було проведено дослідження способів безпечного
зрізання дерев до укладання
договору?
Досліджуючи історію питання, можемо дізнатися, що на
сайті Дерзакупівель розміщено
оголошення «Послуги з видалення дерев, які перебувають у
незадовільному, сухостійному
та фаутному стані на території
кладовищ міста Житомира» від
10.09.2021 року.
Переможцем визначено ФОП
Стройванс Сергій Михайлович
із заявленою сумою робіт в 1 120
000,00 грн без ПДВ. Відповідно
договір № 2209-21/1 було підписано 22.09.2021 року.

Однак з'ясувалося, що
роботи ведуться без застосування спеціальної
техніки і, падаючи, дерева вщент розбивають
пам'ятники, частина з
яких має історичну
цінність. Так, зруйновано частину поховань
черниць, що належать
до кінця ХІХ – початку
ХХ століття. Відновити
ці пам'ятника майже
не мож ливо, і дово диться визнати, що цю
історичну спадщину ми
втратили назавжди.

У пояснювальній частині зазначалося, що процедуру відкритих торгів двічі відмінено, у тому
числі частково (за лотом), через
відсутність достатньої кількості
тендерних пропозицій.
В обґрунтуванні також повідомлялося, що комунальним
підприємством «Спеціалізований комбінат комунальнопобутового обслуговування»
Житомирської міської ради
(КП «СККПО») двічі оголошувалась закупівля по предмету:
«Лісозаготівельні послуги –

Послуги з видалення дерев, які
перебувають у незадовільному,
сухостійному та фаутному стані на території кладовищ міста
Житомира)». Вперше закупівля оголошена 07.07.2021 року і
скасована 23.07.2021 в зв’язку з
недостатньою кількістю учасників. Вдруге закупівля оголошена 09.08.2021 року і скасована
29.07.2021 з тієї же причини.
Відповідно до діючого законодавства, у разі, якщо замовником
було двічі скасовано тендер через
відсутність достатньої кількості

Досліджуючи укладену документацію, можна встановити,
що виконавець не несе жодної
відповідальності за знищені
пам'ятники. Тільки є згадка
про те, що у разі пошкодження
гранітного пам'ятника на його
поновлення використовується
40 тис. грн. Отже, про поновлення пам'ятників з іншого
каменю мова не йде? Або якщо
це історична пам'ятка, то як за
не дуже велику суму в 40 тисяч
гривень можна її реставрувати?
Відповідей на ці запитання ми
не отримали.
Залишається відкритим питання щодо отримання дозволів
на проведення робіт, адже для
їхнього виконання потрібні певні
погодження. Цього ми також не
змогли отримати.
Громадськість звертає увагу
на те, що стаття 2 Закону України
«Про поховання та похоронну
справу» визначає це як «самовільне пошкодження, розкопування,
руйнування або в інший спосіб
знищення кладовищенських споруд, що використовуються для
церемонії поховання та поминання померлих, намогильних
споруд, огорож, склепів, урн з
прахом, могил чи інших місць
поховання».
У статті 297 Кримінального
кодексу України сказано: «Наруга над могилою, іншим місцем
поховання, над тілом (останками, прахом) померлого або над
урною з прахом померлого, а також незаконне заволодіння тілом
(останками, прахом) померлого,
урною з прахом померлого, предметами, що перебувають на (в)
могилі, в іншому місці поховання, на тілі (останках, прахові) померлого, – караються штрафом
до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк».
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Перевірено на собі

Поки у Житомирі роблять щеплення,
тестуємо експрес-тест на COVID-19
Що робити, якщо результат тесту
виявився позитивним?

Руслан Мороз

У зв’язку з новим спалахом
захворювання на коронавірус
та переходом Житомирщини
до «червоної» зони ми вирішили протестувати експрес-тест
на COVID-19.

Позитивний результат тесту з великою
ймовірністю означає, що ви становите небезпеку зараження, повинні залишатися
вдома і негайно зателефонувати своєму
сімейному лікарю. Обов'язково повідомте
про позитивний результат тесту особам,
що близько контактують з вами, щоб вони
залишалися вдома в самоізоляції.

Зауважимо одразу, що в мережах супермаркетів також з’явилися експрес-тести
на COVID-19, але вони не мають значного
діагностичного впливу. Ба більше, діагноз
остаточно підтверджується тільки ПЛРаналізом, а експрес-тести мають значення
для більш оперативного прийняття рішення в умовах поліклініки або амбулаторії.

Що робити, якщо результат тесту
виявився негативним?
Якщо ви впевнені, що проба була взята
належним чином, у вас немає характерних
симптомів інфекції COVID-19 і, наскільки
вам відомо, ви не контактували з хворим
на COVID-19, то ви можете продовжувати
жити звичайним життям. Як і раніше, необхідно дотримуватися всіх профілактичних
заходів, щоб уникнути зараження (носити
маску, мити руки, дотримуватися безпечної
дистанції з іншими людьми). Важливо також уникати приватних свят, різноманітних
зборів та багатолюдних місць.
Якщо у вас був підтверджений контакт із
хворим на COVID-19 або виникають характерні симптоми COVID-19 (головний біль,
втома, температура, кашель), то результат
вашого тесту може бути помилково негативним, і вам потрібно обов'язково зателефонувати своєму сімейному лікарю, а також
пройти ПЛР-тестування.

Експрес-тести в умовах пункту
медичної допомоги роблять з
метою підтвердження або виключення інфекції COVID-19 у
людей із симптомами COVID-19
або без них. Вони:
- портативні, тому їх можна використовувати у будь-якому місці, де
зперебуває пацієнт (у точці надання
допомоги);
- легко здійснюються, з мінімальним
додатковим обладнанням чи мінімумом складних підготовчих етапів;
- коштують дешевше, ніж стандартні
лабораторні дослідження;
- не вимагають спеціального оператора чи установки, умов;
- надають результати «поки ви чекаєте».
Експрес-тести на антигени не можна
плутати із тестами на антитіла. Експрестести призначені для діагностики наявності
у людини коронавірусної інфекції в момент
аналізу, тоді як тести на антитіла – на підставі аналізу крові – говорять про перенесене в минулому захворювання.
Виробники стверджують, що чутливість експрес-тестів досягає 80%. Але вони
більш інформативні тільки з 1 до 5-7 дня
захворювання. Після цього чутливість тестів
зменшується. Чутливість експрес-тестів, які
на сьогодні використовуються у медичних
установах, вища за ті, що можна придбати
в мережах супермаркетів Житомира.
В аптечній мережі продаються більш
професійні експрес-тести Testsealabs SARSCOV-2 IgG/IgM для виявлення антитіл до
коронавірусу за ціною близько 275 грн за
одну штуку. Є експрес-тести інших виробників за ціною близько 400 грн. Експрестест, який можна придбати у популярній
мережі супермаркетів у Житомирі, коштує
149 грн.
Чи зможуть тести на антиген замінити ПЛР? Вірусологиня Алла Мироненко
в інтерв’ю Громадському радіо на це запитання відповіла, що не зможуть: «Чутливість цих тестів на антиген менша, ніж
у ПЛР-тесту. Все одно швидкі тести ніколи
не замінять ПЛР-тест». Як зазначила пані
Мироненко у коментарі ВВС, найбільша
точність тесту на антиген на ранній стадії
– з 1 по 7 день: «Виробники можуть писати,

Експеримент на власні очі

що чутливість експрес-тестів 80%. Це якщо
пацієнти на ранній стадії, а якщо на 7-й день
і пізніше, то чутливість буде 15%».

Як ставитись до експрес-тестів на
антиген?
Експрес-тести на антиген вже рік
представлені на ринку, їхня чутливість
і точність результату досягли дуже високого рівня, проте вони все ще не можуть
зрівнятися з еталонним стандартом, тобто
ПЛР-тестом. Важливо знати, що експрестест на антиген розпізнає вірус лише за
умови його дуже високого вмісту в організмі, тобто зазвичай на 4-5-й день після
появи симптомів. Проте людина може
становити небезпеку зараження ще до
виникнення симптомів протягом кількох
тижнів після їхньої появи, і в такому разі
тест на антиген є марним.

Чи можна самостійно використати
експрес-тест на антиген удома?
Для домашнього використання на ринок
надійшло понад десять відповідних вимог
експрес-тестів на антиген для самостійної
діагностики, і їхня кількість зростає. Тому
ВООЗ рекомендує звичайним користувачам
(тобто не медичним працівникам) віддавати
перевагу тестам, на яких вказано for self
testing, тобто для самостійного тестування,
а поряд з позначенням CE є номер устано-

ви нагляду. Такі тести пройшли оцінку на
відповідність вимогам, виробник несе за
них відповідальність, а інструкція складена
з урахуванням звичайного користувача.
Інформація на упаковці та інструкція із
застосування повинні бути повністю перекладені українською мовою.

Як робити експрес-тест на антиген
SARS-CoV-2?
Виконуючи тест, ретельно дотримуйтесь
усіх інструкцій, вказаних в інформаційному
аркуші упаковки. Спочатку переконайтеся,
що ви добре взяли пробу, дотримуючись
усіх вимог інструкції із застосування. Взяття проби з носоглотки – це некомфортна
процедура, яка часто викликає сльозовиділення. Брати пробу із ніздрі зручніше,
проте важливий момент при взятті такої
проби – це обов'язковий контакт зі слизовою оболонкою носа. Якщо ви взяли пробу неправильно, результат тесту теж буде
недостовірним!
Для взяття проби необхідно вибрати
приміщення, де не їдять, є хороша вентиляція, можливість очистити і продезінфікувати поверхні. Переконайтеся, що у
приміщенні немає сторонніх осіб, оскільки
забір проби супроводжується ризиком
зараження. Перед використанням тесту
очистіть руки та поверхні, якими ви користуєтеся, а також очистіть ці поверхні
та руки після забору проби.

Ми вирішили придбати в одній із мереж
супермаркетів у Житомирі експрес-тест для
самоконтролю на виявлення антигенів (Ag)
коронавірусу типу MDS-AGS від Medical
System виробництва Китаю. Нагадуємо, що
цей тест показує тільки гостру фазу захворювання в 1-5-й дні. До цього ми вже пройшли
тестування методом ПЛЦ, і тому тільки суто
професійна цікавість змусила придбати за
150 грн ще один, побутовий, тест.
Інструкція перекладена українською, і
досить все зрозуміло з першого разу. У комплекті, як і в більшості інших експрес-тестів,
міститься зонд-аплікатор, за допомогою якого беруться зразки, флакон з екстракційним
розчином, пробірка з кришкою та власне
сама тест-касета у герметичному пакеті.
Розкриваємо упаковку і за допомогою
зонду-аплікатора беремо зразок. Це не
дуже приємна процедура, адже самому
собі доводиться занурювати в ніс зонд до
дотику задньої стінки носоглотки. Після
цього процедура нагадує дослідження під
час уроків хімії в школі. Екстракційний
розчин крапаємо в пробірку і занурюємо
в нього зонд. Потім знову крапаємо вже
отриманий розчин в лунку для зразків на
тест-касеті. Чекаємо 10 хвилин. І очікувано
отримуємо негативний результат. Отже,
можна на 80% стверджувати, що на момент
нашого експерименту захворювання немає.
Нагадуємо, що подібні дослідження
все ж краще робити за допомогою кваліфікованого медичного працівника, а
ще краще одразу при появі будь-яких
симптомів звернутися до сімейного
лікаря.
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На варті закону
• Заволодіння та легалізація понад 100 млн грн – у
Житомирі викрито міжрегіональну організовану групу та
трьом особам повідомлено
про підозру.
• Під варту поміщено
26-річного водія, який у стані
сп'яніння скоїв у Брусилові
ДТП, унаслідок чого загинуло
подружжя.
• 15-річну жительку Коростенського району судитимуть за вбивство підлітка,
вчинене з особливою жорстокістю.
За результатами проведених понад двадцяти судових
експертиз встановлено, що
вбивство скоєне з особливою
жорстокістю, під час якого потерпілий відчував нестерпний
фізичний біль.
• Майже на 185 тис. грн
занизив ціну під час продажу деревини – колишнього
директора держпідприємства підозрюють у розтраті
майна.
• Сотню гектарів землі
вартістю майже 200 млн грн
коледж незаконно передав у
користування товариству –
прокуратура заявила позов.
• Начальник підрозділу та
охоронець природного заповідника «Древлянський»
скоїли незаконні порубки у
цьому заповіднику – обоє
постануть перед судом.
Слідством установлено,
що злочин скоєно у липні 2021
року. Працівники природного
заповідника «Древлянський»
– посадовець та інспектор з
охорони – за попередньою
змовою, незаконно зрубали
майже десяток дерев хвойних
порід та розпиляли їх на колоди.

Події
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Жебрацтво як бізнес у Житомирі
Руслан Мороз

З першими осінніми днями у
Житомир повернулися з теплих
країв зграї міських жебраків.
Жебрацтво в Україні, і у Житомирі зокрема,
завжди було досить прибутковою справою.
Деякою проблемою в цій комерційній діяльності стало різке зменшення доходів населення,
тому подавати жебракам стали трохи менше,
але це не дуже заважає «бізнесу».
Ми вже неодноразово писали про різноманітних шахраїв, які намагаються видурити
в пересічного громадянина копійчину. А там
– копійчина до копійчини, і декому навіть на
пристойний будинок вистачить. Звісно, не всі
жебраки мають окремі апартаменти. Левову
частину заробітку відбирають ті, хто «дахує»
цей бізнес. А самі «заробітчани» дійсно сидять
голодні та холодні протягом цілого дня. Наприклад, біля «Олді», що поряд з колишнім
заводом «Електровимірювач», з’явився молодий
хлопець, який тримає плакат з проханням
подати на хліб. Аналогічний плакат тримає
інший молодик на зупинці напроти ЦУМу.
Хлопці цілком повнолітні та працездатні.
Чому не бажають заробляти в інший спосіб,
з’ясувати не вдалося, адже вони вперто уникають спілкування.

Жебрачка біля СпасоПреображенського собору на
Великодні свята

• Під вартою триматимуть
двох молодиків, які в стані
сп’яніння з метою наживи
вбили літню жінку та підпалили її будинок.
Двоє раніше судимих молодиків, 1994 та 1995 років
народження, будучи в стані алкогольного сп’яніння, з
метою наживи, вдерлися до
помешкання пенсіонерки та
вимагали гроші. Коли ж вона
відмовила, підозрювані завдали
їй смертельних ударів, а щоб
приховати сліди злочину, будинок підпалили.
• 1000 доларів США за
сприяння в одержанні земельної ділянки під забудову – у Коростені затримали посадовця міськради на
хабарі.
• На 1,2 млн грн закуплено м’яса для дитсадків без
належних документів щодо
якості – Чуднівська окружна
прокуратура заявила позов.

ПРОКУРАТУРА
УКРАЇНИ

Жебрак біля ЦУМу

На Житньому ринку також ходять дві дівчини із плакатом з проханням допомогти
на лікування дитині. Зміст плакату викликає
сумніви, але інколи їм подають милостиню. Також обов’язково сидять професійні
жебраки та жебрачки майже біля кожного
храму, особливо під час великих релігійних
свят. Традиція не дозволяє їх проганяти, але
інколи, спостерігаючи за особливо нахабними,
представники культу намагаються відвести їх
убік, щоб вони не заважали віруючим.
Щоб не дуже муляти очі, дехто із жебраків
часто мандрує якимось маршрутом, а згодом
повертається до початкової точки. І знову все
по колу. Викликає подив, як доросла сильна
людина може майже нерухомо стояти на
колінах протягом дня. Заробити хронічну
хворобу – це елементарно при такому способі життя, до того ж це банально боляче.
З’ясувати, як це вдається, також не вийшло.
Зауважимо, що всі жебраки зараз повнолітні і без дітей. Справа в тому, що кілька
років тому відбулися зміни у Кримінальному
кодексі України, який вважає використання
малолітньої дитини для заняття жебрацтвом
кримінальним злочином (ст. КК 150-1).
А ще кілька років тому житомиряни звертали увагу на дитину, яка жебракувала на
перехресті проспекту Незалежності і вулиці
Покровської. Прямо проміж транспорту, що
рухався, вона підходила до водіїв та просила
милостиню.
Раніше кількість жебраків зростала весною, а зараз їх більшає восени. Напевно, це
пов’язано з економічною ситуацією, а мож-

ливо, з нескінченними локдаунами. Якщо
дитину можна в законний спосіб прибрати
з вулиць та віддати на виховання в дитячий
заклад, то з дорослими жебраками поліція
безсила. Закон не дозволяє чіпати їх, поки
вони не порушують громадський порядок. А
заняття жебрацтвом нині не є кримінальним
вчинком.
Пригадуємо, що кілька років тому більшість професійних жебраків були особами
похилого віку. Згорблені, з нещасним виразом обличчя, затягнувши якийсь псалом і
простягнувши руку човником, вони стояли в
людних місцях. Але в останні роки більшість
жебраків – це молоді люди віком десь до 35
років, і вигляд вони мають не дуже поганий.
Дехто, наприклад жебрак біля автовокзалу,
взагалі має вигляд сучасного вантажника з
дорогого магазину або спортсмена. Надто
вже в очі кидаються накачані руки, що взагалі нонсенс у такій професії. А хлопець біля
«Олді» хоч має відповідний вигляд: блідий і
змучений, немов грим накладає.
Сучасні жебраки – дуже чемні люди,
вони побоюються вступати в конфлікти, тому що це може привернути увагу
поліції. Скандали їм ні до чого, тому на
кожний рух вони просто співають подяки.
Пригадуємо, що роки з три тому, взимку,
одна пара працювала на вході у Житній ринок. Співали досить правильно православні
псалми, хоча, судячи по фейсу, були явно
не слов'янської національності. Їм подавали
нечасто, але все одно збиралася пристойна
сума, бо місце прохідне, людне.
Варто також згадати цікаві випадки, про
які ми писали позаминулого року. Один із
наших знайомих, який працював продавцем
у продуктовому супермаркеті, якось розповів, що одна з бабусь, яка регулярно просила
милостиню на ринку, майже через день затарювалася у них в магазині продуктами під
зав'язку, причому продуктами найвищої якості. Видно, могла собі це дозволити. Продавці
добре вивчили її найвибагливіші смаки і самі
допомагали зібрати необхідне в авоську. Пригадується також інший професійний жебрак,
який років двадцять тому грав на баяні на
тому ж Житньому ринку. Його знав практично
весь Житомир. Вранці «на роботу» його привозив зять на таксі, увечері з виручкою так
само зустрічав. За довгі роки жебрацтва він
назбирав дітям на власну квартиру і постійно
добре допомагав матеріально. Але сьогодні це
більш виняток, ніж правило. Заробити саме
в такий спосіб сьогодні, напевно, не вдасться,
адже у містян в самих грошей в кишені часом
менше, ніж у того жебрака.
Окрема розмова про приховане
жебрацтво, коли пенсіонери сьогодні живуть у злиднях.
Все частіше можна зустріти на вулицях міста пенсіонерів, які риються
у сміттєвих баках і шукають щось для
себе корисне. Хтось намагається зібрати трохи макулатури, хтось знаходить придатні для використання
речі та одяг. А цими вихідними у соціальних мережах з’явилося відео, на
якому пенсіонери намагалися отримати
якомога більше безкоштовного соціального хліба, адже більше грошей не
їжу в них не вистачає. І це ще не межа.
Після підняття тарифів на комунальні
послуги можна із упевністю говорити
про збільшення кількості пенсіонерів,
які будуть ритися у сміттєвих баках. На
жаль, це – наші реалії.
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Голос народу

Ріст цін на воду та контроль за
дотриманням карантинних норм:
що житомиряни обговорювали у
мережі Facebook за тиждень
Анна Сергієнко

У Житомирі з 2022
року зростуть ціни на
водопостачання – про
це розповів директор
житомирського водоканалу; працівники Держпродспоживслужби
спільно із Нацполіцією
проводять рейдові
перевірки дотримання
карантинних норм –
такі теми житомиряни
обговорювали найактивніше у мережі
Facebook протягом
минулого тижня.

Ціни на воду
зростуть
Директор Житомирводоканалу анонсував
підвищення тарифів
на воду. У Житомирі з 1 січня 2022 року
будуть змінені тарифи
на воду. Поки невідомо,
наскільки зросте ціна,
але підвищення вартості водопостачання
не уникнути.
«Згідно із законодавством
України щороку ми маємо переглядати наш тариф. Це викликано
тим, що у нашій країні системно
збільшується заробітна плата, яка
складає 35% нашого тарифу, і цей
сегмент ми обов’язково маємо переглядати.
Окрім того, вже, на жаль, та ситуація з енергетичними ресурсами і зростанням цін на електричну
енергію, яка відбувається зараз,
не залишає нам можливості використовувати ті тарифи, які діяли протягом 2021 року. Ми маємо
врахувати цей шалений стрибок
(ціни, – ред.) електроенергії, але
це не є єдиною проблемою.
Вартість металу, трубопроводів,
запірної арматури, спеціалізованої
техніки – ми очікуємо, що також
буде змінюватись через те, що змінюється вартість енергетичних ресурсів», – зазначив Андрій Нікітін.
Житомирян обурила така
ситуація. А після інформації
про можливе подорожання газу
зростання ціни на водопостачання

– просто як сіль на відкриту рану.
«Никогда такого не было, и вот
опять», – прокоментувала Любовь
Гарбузова.
«Так, коли буде компенсація за
зіпсований фільтр вашим лайном
на початку серпня, вельмишановний пане Нікітін?» – запитує Yuri
Dovzhan.
«Та ви закумарили з цим підвищенням», – констатує Аліна
Ляшек.
«Вода й так золота в прямому
і переносному значенні! Куди підвищувати?» – цікавиться Лариса
Жданова.
«Хай спочатку водоканал запустить рибу в річку, яку потравили.
Геть Нікітіна з посади!» – наголошує Сергій Гарбузюк.
«Вся вода з крана – технічна,
навіть для потреб: помити руки
та попрати – через фільтр пропускаємо, які доводиться часто
міняти за свої кошти! Всю воду
купуємо в пунктах продажу води
в супермаркетах, де вона проходить
очистку! Чи не забагато хочете,
панове? У вас непомірні витрати?
То повідрізайте споживачів, які
крім офіційної труби ще мають
по одній! І зменшіть апетити щодо
ваших зарплат та премій!» – пише
Тетяна Дрепіна.
«Я стесняюсь спросить: а на
каком основании дорожает вода?
Боржоми теперь будем в унитаз
сливать? Блин, а не дорого теперь
вода будет? Она ведь ни для чего
не годится, ремонт стиральной
машины и чистка бойлера только сколько обойдется!» – Ирина
Романова.
«Тільки й чую, що про підняття
цін, як не на: "транспортування
газу", то "на проїзд", а це вже на
воду!? Ще б так зарплатню і пенсію
людям підіймали, як платіжки! І
це "покращення"?! Та ще і в період
карантину!» – наголошує Анна
Бусыгина.

Рейди за дотриманням
карантинних норм
У Житомирі посилили контроль за дотриманням карантину.
Працівники Держпродспоживслужби спільно із Нацполіцією
проводять рейдові перевірки у
магазинах, аптеках, торговельних
точках та закладах громадського
харчування.
Н а м и н ул о м у т и ж н і
спеціалісти перевірили 95 об’єктів у місті, у
третині з них виявили
порушення, вносили
приписи, попередження, потім складали протоколи за невиконання
цього припису.
О с н о в н і по р у ш е н н я н а
об’єктах: недотримання маскового режиму, дистанції, скупчення
людей без масок, недотримання
дезінфікуючого режиму самими
працівниками та відвідувачами,
антисептики повинні бути доступними для відвідувачів.

«Ми складаємо протоколи за
статтею № 42, а Нацполіція за
статтею № 44-3. Ми складаємо
протокол, відправляємо на обласне управління, там щосереди розглядають ці протоколи
і виносять штрафи: залежно
від того, які були виявлені порушення, від 170 до 450 грн, але
якщо багато грубих порушень,
від 17 тис. грн штрафу. Якщо всі
працівники кафе 100% щеплені і
відвідувачі мають сертифікати, це кафе може працювати»,
– розповідає т.в.о. начальника
Житомирського міського управління ГУ Держпродспоживслужби
Галина Шарапа.
Мобільні бригади також нагадують про необхідність вакцинації проти COVID-19. Заклади, в
яких усі працівники вже щеплені,
отримують наліпку, розроблену
МОЗ, яка засвідчує повну вакцинацію.
«Я в шоке, чего не составляют
протокол там, где люди стоят на
вакцину? И без масок, без дистанции. Они у всех проверили температуру?» – Юлия Иноземцева.
«Якщо так хочете дбати про
людей, то контролюйте краще
якість продукції, яку випускають
у нашій країні за ТУ. А то дайте
собаці палку, то вона ногу відгризе»,
– прокоментував Віктор Олександрович.
«Власть ещё раз показала свою
лживость, лицемерие. манипуляцию подвластными ей людьми.
Она говорит одно, делает совсем
другое. Она манипулирует мнением большинства. Это и про
добровольную вакцинацию, и про
всевозможную статистику по
ковиду, да про всё», – висловився
Юра Пригорчук.
«В столовую на рынок "Тетерев" зайдите – это золотая жила
для штрафов», – говорить Михайло
Федоров.

Правова допомога
Безгромадянство:
безоплатна правова
допомога для всіх
35 тисяч людей є особами
із невизначеним громадянством, або апатридами, в
Україні станом на 2021 рік.
Такі дані Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців. Ці люди потребують
додаткового захисту.
18 липня 2020 року набрав
чинності Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо визнання особою без
громадянства». Відповідно до
пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві
положення» зазначений Закон
вводиться в дію через три місяці
з дня набрання ним чинності –
18 жовтня 2020 року. Цим Законом внесено зміни, зокрема до
частини першої статті 14 Закону
України «Про безоплатну правову допомогу», якими передбачено, що особи, які звернулися
із заявою про визнання особою
без громадянства, матимуть право на всі види правових послуг,
передбачених частиною другою
статті 13 Закону України «Про
безоплатну правову допомогу»,
з дня подання особою заяви про
визнання особою без громадянства до прийняття остаточного
рішення за заявою, а також під
час отримання дозволу на імміграцію, оформлення посвідки
на тимчасове чи постійне проживання.
Як особа без громадянства
може отримати безоплатну
правову допомогу
В Україні працюють понад
500 точок доступу, куди людина
може звернутися за безоплатною
правовою допомогою. Їхні адреси та телефони можна знайти
на сайті системи БПД https://
www.legalaid.gov.ua/tsentry/
).
Безоплатну правову допомогу
можна отримати також дистанційно:
• зателефонувати за безкоштовним номером системи БПД
0 800 213 103
• у кабінеті клієнта на сайті
системи БПД https://cabinet.
legalaid.gov.ua/
• скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога», завантаживши його з Google Play чи App
Store за посиланням https://bit.
ly/3hwwgqR
• завантажити мобільний застосунок «Твоє право» за посиланням https://bit.ly/3iorbkE
• у месенджерах Телеграм http://legalaid.gov.ua/
telegram.html та Вайбер http://
legalaid.gov.ua/viber.html
• правові консультації також
можна переглянути на довідково-інформаційній платформі
legalaid.gov.ua.
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Як депутат Савченко незаконно отримав
2 гектари землі і не виконує рішення суду
годинники та невідь скільки дорогоцінних металів та прикрас.
Походження таких величезних
статків у експравоохоронця, який
ніколи, як і його родина, не займався бізнесом, начебто походить
від заможних родичів дружини з
далекої Австралії. Коли журналістка здивувалася подарованим
у шкільному віці доньці двом
квартирам у центрі Києва,
- А шо такого? – відповів
Олександр Савченко. Однак зібрані нами документи свідчать
про незаконність отримання депутатом щонайменше частини
цього майна.

Тарас Боросовський

Житомирська обласна рада 4 листопада
планує призначити
в.о. директором КП
«Еко-сервіс» Олександра
Савченка. Очоливши як
депутат гуманітарну комісію облради, генералполковник без конкурсу
вже керує комунальним
підприємством.
Так же ж, безкоштовно і без
конкурсу, у 2008 році він на посаді
заступника міністра МВС незаконно отримав 2 гектари землі
поблизу Тетерева у Коростишівському районі. Суди зобов’язали
депутата облради Олександра
Савченка повернути незаконно
відведену у приватну власність
землю. Та міліцейський генерал
традиційно нехтує рішенням
судів, збираючись заробляти на
відходах гранітних підприємств
без ліцензії.

Дай людям пожити

- Я колись казав, що був депутатом Житомирської обласної ради.
Тому мене й попрохали допомогти,
– так прокоментував Олександр
Савченко участь у минулорічних
виборах.
Мало хто досі пам’ятає період
його депутатства в обласній раді за
президенства Віктора Януковича.
Хоча він п’ять років брав участь у
комісії із законності, правопорядку
та прав людини. Брав участь чи
імітував роботу, отримуючи на додачу до державної пенсії зарплатню помічника народного депутата?
Навіть Юрій Луценко сказав,
що Савченко під час виборчої кампанії й Помаранчевої революції
виконував специфічні функції. Як
відомо, Олександр Савченко був
куратором дій міліції з часу виступів антикучмістської опозиції,
і одного разу Юлія Тимошенко
навіть ударила Савченка після
розгону акції опозиції 17 вересня
2002 року. Однак це не завадило у
2005 році поновити його в органи
внутрішніх справ, призначивши
спочатку керівником Державної
служби охорони, а з 2007 року – заступником міністра МВС України.
Міліцейський досвід Савченку
знову знадобився під час усунення
з посади голови правління «Укртранснафти». 19 березня 2015 року
Олександр Савченко з невідомими
людьми навідався до кабінету голови правління Олександра Лазорка. Без будь-якого рішення суду
вони почали проводити обшуки у
кабінеті. Після цього зі службово-

Депутат Олександр Савченко зажадав на комісії 15 млн
державної допомоги для очоленого ним КП "Еко-сервіс"
го сейфу Лазорка зникли особисті
кошти та годинник.
- Там лежали мої гроші, я їх
там тримав у валюті, євро, долари, також був мій золотий годинник «Ролекс», який мені подарував
батько. Але цих речей не було. Коли
я запитав, де мої речі, то мені відповіли, що щодо мене порушили
п’ять кримінальних справ, я нібито
піду топтати зону, і там мені все
це вже буде не потрібне. Мовляв,
дай людям іншим пожити. Все це
він (Савченко, – ред.) сказав мені
у вічі, у моєму кабінеті, – згадує
Олександр Лазорко.
За рік Савченка призначають
приглядати за новопризначеним
головою Київської ОДА, де він
вчергове «прославився» перерозподілом транспортних перевезень.
Згодом, у березні 2018 року, – ке-

рувати Волинською ОДА, підсиливши президентську вертикаль
у протистоянні Степана Івахіва з
групи «Континіум» та Ігоря Палиці з «Привату». До виборів 2019
року конфлікт був вичерпаний, і
Олександр Савченко разом з патронами від «Волі народу» примкнув до парламентської групи
«За майбутнє» під керівництвом
того ж Палиці.
Працюючи увесь час на держслужбі або у держструктурах,
Олександр Савченко обзавівся
п’ятьма квартирами у Києві, двома
маєтками, один з яких в елітному
передмісті столиці, та понад 3,5
гектарами землі у приватній власності та власності дружини. На додачу й два елітних авто, готівкою
70 тисяч євро, 500 тисяч доларів
США та 1 млн грн, 3 швейцарські

Приватне генеральське
село
Історія бере свій початок із
квітня 2008 році, коли голова
Коростишівської РДА підписав
розпорядження № 207. Згідно з
документом Олександр Братунь
надав дозвіл на розробку проєкту
відведення земель запасу сільськогосподарського призначення
Квітневої сільради. «Піднімати»
сільське господарство зголосилися аж 17 бажаючих. Та й яких – у
списку жодного місцевого жителя! Одне високе керівництво
при погонах та регаліях. До
прикладу, ексголова Державного
департаменту України з питань
виконання покарань Олександр
Галінський. Або ж начальник
управління дозвільної системи
та ліцензування МВС України
полковник Валентин Медвідь. Чи
дружини самих міністрів. Присутня в переліку Наталія Єжель
є другою половинкою адмірала

у відставці Михайла Єжеля – на
той час головного інспектора інспекції Міноборони. Згодом Віктор Янукович призначив Єжеля
міністром оборони України. Усім,
включно з Олександром Савченком, виділили по 2 гектари землі, взявши обіцянку у майбутніх
«односельчан» відремонтувати
сільську дорогу та інвестувати в
соціально-побутовому сферу села
Квітневе (яку, звичайно ж, не виконали). Після розробки проєктів
землеустрою у квітні 2009 року
посадовці Коростишівськогої РДА
видають підписані держакти на
право власності на землю.
Проте розпорядження про
затвердження проєктів землеустрою про відведення земельних
ділянок під особисте селянське
господарство райдержадміністрацією не приймалось. Відповідно передача землі була
повністю незаконною.
У травні 2011 року прокуратура Житомирської області
порушила кримінальну справу
за фактом зловживання владою
посадовцями Коростишівської
РДА.
Крім того, Держземінспекція
у Житомирській області встановила, що на наданих спірних
земельних ділянках сільськогосподарського призначення проведено самочинне будівництво
капітальних споруд – житлових
будинків. У серпні 2012 року
Коростишівський районний
суд визнає недійсними усі видані акти на право власності
на землю та зобов’язує знести
самочинно збудовані житлові
будинки. Однак в Апеляційному
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судді Житомирської області вирішили, що оскільки відсутні
докази, які б свідчили про наявність істотного порушення
будівельних норм і правил, істотного відхилення від проєкту,
самочинно збудовані будинки не
підлягають знесенню. Головуюча
суддя Оксана Талько разом із
суддями Наталією Григорусь
(обидві чинні судді) та Галиною
Зарицькою (вийшла на пенсію,
нині – адвокат) вирішили, що
факт самочинного будівництва
на землях особистого селянського господарства не є підставою
для знесення самочинно збудованих на них будівель.
Прокурор звернувся до Вищого спеціалізованого суду, який
у лютому 2014 року скасував усі
раніше прийняті рішення і повернув справу на повторний
розгляд. Суди тягнулися аж по
грудень 2019 року, допоки Верховний Суд не поставив крапку
в цьому питанні, визнавши недійсними видані державні акти
на земельні ділянки. Питання
знесення самочинно збудованих
будинків слід розглядати не в цивільному, а в адміністративному
порядку, тому рішення в цій
частині судді скасували. Таким
чином, усі власники мали б виконати рішення суду і повернути
Коростишівській ОТГ незаконно
передані землі. У разі, якщо це
не відбувається добровільно, виконання рішення суду покладається на державних виконавців.
Але після двох років рішення
так і не виконане. Чому це досі
не відбулося, відмовчуються як
у виконавчій, так і у громаді. У
поданій декларації за 2020 рік
Олександр Савченко вказує, що
досі незаконно володіє наданими
йому 2 гектарами землі. І, схоже,
на рішення судів генералу міліції
у відставці байдуже.
Відповідальності за незаконну
передачу ніхто також не поніс.
Кримінальну справу по обвинуваченню першого заступника
Коростишівської РДА районний
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КП "Еко-Сервіс"
суд у серпні 2012 року закрив по
амністії. Відносно начальниці
управлінн я Держкомзему у
Коростишівському районі суди
тягнулися більше 4 років. Спочатку її визнавали винною, потім
скасовували вирок, повертаючи
на повторний розгляд. Так повторювалося декілька разів, доки
у лютому 2015 року Коростишівський райсуд не виніс остаточний
вирок. За ним чиновницю визнали невинуватою та виправдали
через відсутність складу цього
злочину, оскільки на той час
держакти ще не були скасовані.
Вигравши кримінальну справу,
чиновниця через адвоката подала на прокуратуру цивільний
позов. У ньому вона забажала
стягнути 1 мільйон гривень завданої заподіяної моральної
шкоди та компенсувати витрати
у 71 тис. на правову допомогу.
Коростишівський райсуд присудив 500 тисяч гривень моральних
страждань і компенсувати вартість юридичних послуг. Апеляційний суд зменшив розмір
моральної компенсації до 100 тисяч гривень. У підсумку у грудні
2019 року з бюджету чиновниці,
яка продовжувала працювати на
державній службі, сплатили 172
тисячі гривень компенсації.

Себто у підсумку громаді
земля так і не повернулась. А держава через те,
що прокуратура відстоювала закони в судах, ще
й сплатила чиновниці,
яка підписала ці незаконні акти, 172 тисячі
гривень компенсації!!!

Недоторканні

Окрім не повернутої громаді
землі, у Коростишеві Олександр
Савченко поклав око на нещодавно створене облрадою КП
«Еко-Сервіс». Утворили його
для вирішення багаторічної проблеми збирання, переробки та
перевезення промислових відходів. У Житомирській області,
де щільно зосереджені каменепереробні та гірничі підприємства,
досі актуальним є накопичення
та забруднення навколишнього
середовища відходами від переробки габро, граніту та утворення
шламо-муловідходів у вигляді
пульпи. Деякі підприємства впровадили сучасні лінії з обробки
рідких відходів – шлам фільтрується, обезводнюється, пакується
в біг-беги або після пресування
брикетується для наступного ви-

пуску нової будівельної продукції.
Однак переважна більшість, в
тому числі невеликі цехи і майстерні, особливо не переймаються
питанням захоронення та очистки наявних відходів. У результаті
значні території лісових масивів,
прибережних смуг та сільськогосподарських угідь перетворюються у штучні несанкціоновані
звалища.
З появою спеціалізованого підприємства все мало б змінитися.
Проте за більш ніж 3 роки його
існування принципових змін не
відбулося. На величезній території
у понад 15 гектарів поряд зі Стрижівкою Коростишівського району
ми змогли побачити буквально
не більше декілька сотень вивезених відходів каменеобробки. При
цьому з огляду, що завозиться виключно бут, який потім акуратно
складується поряд з прохідною,
можна припустити, що надалі він
комусь віддається чи продається.
Пульпи чи рідких шламових відходів, тобто основного джерела
загрози екології, підприємство
взагалі не приймає. Виходить,
каменепереробні підприємства
як вивозили на полігони захоронення відходів власні відходи, що
не заборонено законом, так і продовжують це робити. А КП «Еко-

Виклик до суду Олександра Савченка

Сервіс» приймає мізер відходів, та
й тих, з яких може отримати зиск.
Тому й не дивно, що за такого підходу каменярі не надто зацікавлені
віддавати бут. Використовувати
пульпу чи бодай щось із неї виготовляти не здатне і комунальне
підприємство – замість заробляти
кошти перетворюється на ще один
тягар для обласного бюджету.
За останні місяці заборгованість із зарплати працівників лише
постійно зростала. І навряд чи це
питання було б вирішене, якщо б
в цій сумі не була зарплатня Олександра Савченка, призначеного у
порушення чинного законодавства.
За законом таке право на рівні області має виключно Житомирська
обласна рада. Та незважаючи на
чітко визначені вимоги, голова ради
одноособовим розпорядженням
призначив депутата облради виконувати обов’язки керівника КП
«Еко-Сервіс». Чи через відсутність
навичок керування підприємством,
чи через небажання працювати
над самозабезпеченням його роботи Олександр Савченко почав
«вибивати» гроші з бюджету обласної ради. Хоча йому, як голові
постійної комісії з гуманітарних
питань, добре відомо, в якому
скрутному становищі нині перебуває гуманітарна сфера області
і як через карантинні обмеження
комунальні заклади культури не
можуть проводити свою діяльність. У деяких установах ситуація
настільки складна, що працівників
вже відправляють у відпустки без
збереження навіть мінімальної
зарплатні. І байдуже, що КП «ЕкоСервіс» згідно зі статутом повинно
самостійно себе забезпечувати та
приносити прибуток. Члени комісії з питань комунальної власності
та майнових відносин погодили
«прохання» колеги, погодивши
його фінансування з програмою
фінансової підтримки комунальних підприємств.
Але на цьому депутат не зупинився. Олександр Савченко
вважає, що саме на КП «ЕкоСервіс» слід виділити ні багато
ні мало – 15 млн грн фінансової
допомоги! Для цього депутати
мають ще й прийняти звернення до прем’єр-міністра України
про виділення багатомільйонної
допомоги з державного бюджету.
І все це відбувається на фоні тотального недофінансування освіти
та закриття медичних закладів
в області, скорочення або звільнення сотень і тисяч працівників,
зростання безробіття і дефіциту
коштів на утримання соціальної
сфери в громадах. Ми намагалися
зв’язатися з Олександром Савченком телефоном та з’ясувати, чому
гуманітарна сфера, якою він має
опікуватися як голова комісії,
менш важливіша за купівлю державним коштом каменедробилки
для очолюваного ним підприємства. Та його телефон залишався недоступним. Сподіваємося,
генерал поділиться з читачами
мотивами, якими він керується,
не виконуючи рішення судів та
лобіюючи інтереси очолюваного
ним підприємства.

14

WWW.ZT.20MINUT.UA

Інтерв'ю

Середа, 3 листопада 2021

Олександр Степеров:
«Я вірю в науку і вищі сили»
Руслан Мороз

Зрідка, але можна у
Житомирі побачити людей, які спостерігають за
зірками прямо посеред
вулиці. Незважаючи на
шалений темп нашого
життя, варто хоч інколи
підняти голову та подивитися на зірки.
На майдані Корольова ми зустріли чоловіка, який захоплено
дивився в чудовий телескоп. Виявилося, що це засновник сторінки
у фейсбуку «Телескоп на вулиці»
Олександр Степеров.
Сам Олександр на власній
сторінці розповідає про себе: «Я
– астроном-аматор. Астрономія –
моє хобі та джерело задоволень. Я
не претендую на великі відкриття,
а лише хочу побачити на власні
очі все багатство нічного неба.
Крім спостережень за небесними
об'єктами, я постійно займаюся
самоосвітою, щоб бути в курсі всіх
наукових відкриттів і бути в змозі
пояснити певні речі будь-кому, хто
цікавиться цією тематикою. Добре, що можливостей для вдосконалення зараз повно. Мої сучасні
знання дозволяють мені читати
популярні лекції з астрономії для
багатьох категорій слухачів, незалежно від їхньої підготовки. Радий
залучити до знання астрономії
всіх бажаючих!».
Звісно, що ми не могли утриматися, щоб не поспілкуватися
з Олександром на наукові теми.
Руслан Мороз: У Житомирі давно відомо, що є любителі
астрономії, які показують планети
та розповідають про зоряне небо.
Скільки років ви самі займаєтеся
астрономією?
Олександр Степеров: Враховуючи, що це у мене хобі, останнім часом у мене змінилася трохи
спрямованість захоплення. Крім
того, що я сам спостерігаю за небесними тілами, я читаю лекції та
намагаюся захопити цим інших.
А за тривалістю я вже десь восьмий рік займаюся астрономією.
Спершу спостерігав за небесними
тілами за допомогою бінокля. Потім обзавівся достатньо якісним
«беушним» телескопом. Згодом я
набув достатньо технічних навичок, щоб проводити повноцінні
спостереження за небом. Часто
підходять люди, питають, чим я
займаюся. Іноді просять подивитися у телескоп. Ось і сьогодні на небі
видно яскраву зірку, яка насправді
є планетою Юпітер, а багато хто
думає, що це Полярна зірка.

Руслан Мороз: У вас чудовий
телескоп. Хтось вже сьогодні підходив?
Олександр Степеров: Так,
звичайно! Інколи я, виходячи подивитися на небесні об'єкти для
себе, буваю біля телескопа хвилин
п'ять-десять. Решту часу доводиться показувати та пояснювати.
Руслан Мороз: Дуже багато
людей цікавиться?
Олександр Степеров: Більше людей приходить просто
подивитися, але є ті, які дійсно
цікавляться астрономією і ставлять розумні запитання, на які
я, маючи зараз досить великий
обсяг знань, намагаюся як можна
вичерпніше відповісти. Але таких
людей десять відсотків, не більше.
Руслан Мороз: А ось які саме
запитання ставлять вам найчастіше? Про що взагалі питають?
Олександр Степеров: Люди,
які справді цим цікавляться, ставлять іноді запитання, які для
фахівців зараз на слуху, – про
екзопланети. Це планети, які перебувають за межами нашої Сонячної системи. Іноді питають: а
що таке чорна дірка? Іноді в процесі відповіді на прості запитання
я розповідаю про те, як живуть
зірки, наскільки вони різні, цікаві
та які ще об'єкти на небі бувають.
Руслан Мороз: А запитували
у вас, наприклад, про теорію відносності, подорожі в часі?
Олександр Степеров: Були
такі випадки, коли люди досить
начитані й відкриті до сприйняття

наукової інформації, питають таке.
Що найцікавіше, буває навіть серед
дітей. Іноді такі запитання ставлять
не лише школярі, а й дошкільнята.
Інколи починаєш по-дитячому пояснювати у вигляді казки, а вони
відкидають такі спрощені пояснення й починають спілкуватися
на вищому науковому рівні. Але в
основному люди середнього покоління, ті, кому зараз за 30-40 років,
на жаль, здебільшого з астрономією справи не мали і тому часто
взагалі не мають уявлення про
влаштування Всесвіту. Для цього,
звичайно, потрібний хороший телескоп. Людина, яка одного разу
побачила через телескоп зірки,
планети, змінює кардинально своє
ставлення до астрономії.
Руслан Мороз: Зараз ви за
допомогою лазерної указки показали планети, які сьогодні видно. Це планети Юпітер та Сатурн.
А які взагалі планети та небесні
явища можна спостерігати у цю
пору року?
Олександр Степеров: Для
новачків, на жаль, цікавих явищ
зараз немає. А ось у серпні можна
було спостерігати найкрасивіший
найбільший метеорний потік –
Персеїди. Найчастіше його знають
як падаючі зірки. Хоча Персеїди
вважаються найбільшим потоком,
є ще протягом року безліч метеорних потоків, але на території
міста їх спостерігати безглуздо,
тому що для цього потрібне чисте
небо, а у місті воно засвічується
ліхтарями освітлення.

Руслан Мороз: Які найцікавіші спостереження вам вдавалося
зробити?
Олександр Степеров: Зі
спостережень, що найбільш
запам'ятовуються, деякі пов'язані
з Юпітером. Це дуже цікава планета з огляду на її нестатичність.
Там постійно відбуваються якісь
процеси. Юпітер досить швидко
обертається навколо своєї осі. Доба
там триває лише 9,5 години. На поверхні Юпітера, а він є газовою кулею, знаходиться одночасно безліч
вихорів, вирує атмосфера. У районі
південної півкулі Юпітера циркулює так звана червона пляма. Це
великий циклон у вигляді вихрового потоку, урагану, і спостерігати за
ним досить цікаво. Особливо якщо
якісне небо та оптика дозволяє побачити дрібніші подробиці.
Крім того, цікаво спостерігати
пересування чотирьох найбільших
його супутників, так званих Галілеєвих місяців – Іо, Європа, Ганімед
та Каллісто. І це лише чотири із
79 його супутників! Інтерес полягає в тому, що коли супутник
проходить між спостерігачем і
планетою, він, як яскрава точка,
втрачається на тлі самого Юпітера,
і залишається лише тінь у вигляді
чорної горошини. Але коли супутник з'являється з іншого боку, тінь
продовжує рухатися планетою, це
досить цікаво з погляду психології
– розумієш, що об'єкт перебуває у
двох місцях. Іноді були такі явища,
які я не зміг одразу пояснити. Так,
не у Житомирі, а в іншому місті я
побачив полярне сяйво, яке просто не могло бути в тому районі.
Це було приблизно сім років тому.
Був дуже сильний спалах на Сонці, який призвів до появи саме
полярного сяйва у невластивому
йому місці. Це мало вигляд смуги
туману в небі.
Руслан Мороз: А чи буває,
що вам ставлять цікаві питання
з погляду релігії? Ну, наприклад,
чи бачили ви в телескоп бога, чи
є бог чи щось ще таке?
Олександр Степеров: Так, досить часто ставлять такі запитання.
Буває, що такі питання ставлять
люди, які, мабуть, дуже релігійні. А іноді це звучить як просто
оглядове питання: а от ви вірите у
такі речі? Іноді люди релігійного
плану намагаються втлумачити
свою правоту, переконати мене,
що Творець створив все. Почасти
я з ними погоджуюсь, тому що
кілька років тому вийшла стаття в
одному з великих журналів, в якій
один із провідних американських
астрофізиків сказав, що низка зоряних систем, у тому числі і наша
Сонячна система, влаштована настільки правильно і продумано,
що варто замислитися, чи створені
вони штучно, а не є випадковим
збігом у природі.

Руслан Мороз: Скажіть, будь
ласка, зараз у зв'язку з коронавірусом постійно у соціальних мережах мусується поняття графена
і те, що його кристалічні решітки
нібито мають форму шестикутника, тобто число диявола. Насправді
графен має іншу форму кристалічних решіток, але в цьому разі
це неважливо. Цікаво, що бджоли
теж будують стільники у вигляді
шестикутника, а зоряні системи в
космосі також прагнуть пористої
шестикутної форми, тобто числа
диявола. Виникає питання: хто
створив світ: бог чи диявол?
Олександр Степеров: Ну щоб
так серйозно заглиблюватись у цю
тему, треба мати якісь філософські знання та вміти викласти свою
думку, обґрунтувавши її. Однак
спустившись від галактик до нашої
Сонячної системи, побачимо, що
на Сатурні, у його північному полюсі, хмари утворюють гігантський
шестикутник (гексагон). Вперше
це виявлено під час прольотів
«Вояджера» біля Сатурна у 1980-х
роках, подібне явище ніколи не
спостерігалося в жодному іншому
місці Сонячної системи. Шестикутник розташовується на широті 78°, і кожен його бік становить
приблизно 13800 км, тобто більше
діаметра Землі, і всередині нього
можуть поміститися чотири Землі.
Період його обертання – 10 годин
39 хвилин. Цей період збігається з
періодом зміни інтенсивності радіовипромінювання, який зі свого
боку прийнятий рівним періодом
обертання внутрішньої частини
Сатурна. А на Юпітері на південному полюсі обертаються шість
вихорів навколо із сьомим у середині. На цю тему був досить цікавий
документальний фільм із такими ж
посиланнями: чи не створено цей
світ дияволом? На це людина, яка
коментувала фільм, порадила звернути увагу на звичайну сніжинку.
Вона також правильної шестикутної форми. Тож заглиблюватись у
містику – особиста справа кожного.
Але якщо людина більш наукового складу розуму, то вона шукає
наукове обґрунтування того, що
бачить, а не впадає у містицизм.
Руслан Мороз: А на ваш погляд, хто створив світ?
Олександр Степеров: Іноді
мене питають люди навіть не дуже
релігійні, чи вірю я в бога. Взагалі
релігія передбачає віру не в бога, а
у вищу силу. А вже там може бути
втілення цієї вищої сили у когось.
У різних релігіях це викладається
по-різному. Тож, замислюючись
над тим, що відбувається навколо,
є сенс подумати про вищу силу.
До того ж мій досвід теж змушує
повірити в те, що є щось або хтось,
хто керує цим світом, іноді прислухаючись до наших бажань та
сподівань.
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Історія успіху

«Насправді мені пощастило»:
як житомирянин пройшов шлях від студентабудівельника до успішного підприємця
Марія Кравчук

Дмитро Епік розпочав свій перший бізнес
одразу після закінчення коледжу, не маючи
профільної освіти, зміг
вивести компанію на
місцевий ринок, а зараз
в планах охопити продукцією всю Україну.
Директор компанії з виготовлення снеків «Золота Нива» Дмитро Епік розповів, як до власного
виробництва його надихнула телепередача, чому в період локдауну
попит на соняшникове насіння
зріс вдвічі та в чому переваги невеликої компанії.

Перший мій бізнес – кіоск на
Малинському ринку
Мені насправді дуже пощастило, тому що мій перший партнер
у бізнесі – моя мама. Вона – також
підприємець, працює в торгівлі.
Я – молодий хлопець, котрий
закінчив ВНЗ, та постало питання, що ж мені робити. Сім’я підприємців, тому було прийнято
рішення йти в бізнес. Щоправда,
після закінчення будівельного
коледжу певний час я працював
на будівництві, але невдовзі зрозумів, що власний магазин від цього
не з’явиться. Тоді й започаткував
перший свій бізнес – це був кіоск
на Малинському ринку. Він був
металевий, і ми його з товаришем
самі зварили прямо там, на місці.
Так я починав свою справу, торгував господарськими матеріалами:
цвяхи, монтажна піна, інструменти. Через років 3-4 це переросло
в повноцінний магазин.

На створення виробництва
наштовхнуло Discovery
З дитинства у мене була мрія
мати свій магазинчик. Можливо,
пам’ятаєте, раніше була програма
на Discovery Science «Як це працює». Я її дуже полюбляв, особливо відео з фабрик, тоді й з’явилась
мрія мати власне виробництво.
В одному з випусків я побачив
ідею з виробництва снеків: горішки, чипси, насіння; мені це відгукнулось, і я почав шукати більше
інформації в інтернеті. Виявилось,
що для початку потрібні були невеликі кошти, хоча сума на той
момент здавалася мені захмарною.
Допомогла мама, ми домовились,
що вона буде займатися креатив-

ною частиною та збутом продукції, а я – виробництвом. Ось так і
розпочався наш сімейний бізнес.
Я всіляко намагався зекономити кошти. Навіть пусконалагодження обладнання, яке
коштувало дорого, вирішив, що
зможу сам з другом встановити
без розуміння, як це робиться
взагалі. Зараз я б не погодився на
таку авантюру точно.

Перша торгова марка
прогоріла
Перша торгова марка називалася «Зернятко» – десь за рік вона
прогоріла. Не мали жодного досвіду
та розуміння виробничих процесів,
у мене було бажання, фінанси на
закупівлю обладнання та сировини,
а далі – гулі, які були дуже болючі.
Споживачі сказали, що продукт неякісний, тому було прийнято рішення провести ребрендинг. На той час ми слідкували
за тенденціями розвитку наших
конкурентів, це був напрям, що
відрізняється від того, що ми
маємо сьогодні: зміни в дизайні
пачки і логотип. За останні роки
ми значно виросли.
У період локдауну попит на
насіння зріс удвічі
Економіка працює дуже просто: є падіння і є зростання. І
вона працює, як ринок: є попит –
з’являється пропозиція. У перший
локдаун, який відбувся весною,
люди були налякані та сиділи в
основному по домівках, куштуючи
нашу продукцію. У той час попит
на нашу продукцію значно зріс,
напевно, вдвічі.
Цьогоріч ми вийшли з продукцією на терени України, і до

кінця року захід нашої країни ми
покриємо власною продукцією.
До цього 7 років ми працювали
лише на Житомир та область. У
наших планах за 4 роки стати національним гравцем.

Успіх компанії – працівники

Всього зараз на нашому підприємстві працює не більше
20-ти осіб, а розпочинав я сам.
Дотримуюсь позиції, що успіх
нашої компанії – це люди, які тут
працюють. Без них не було б тут
нічого. Коли все добре і немає гарних людей, усе розвалюється, а
коли скрутні часи – розвалюється
ще швидше.
У нас колектив ретельно підібраний та працює тут давно.
Можна сказати, що ця тенденція
сімейного бізнесу продовжується
далі, тому що колеги вже якоюсь
мірою відповідають статусу сім’ї.
Завдяки цьому ми й тримаємось,
оскільки кожен працівник перебуває на своєму місці, кожен є
професіоналом і кожен розуміє,
що він має робити.

Наша перевага у тому, що ми –
невелика компанія
Ми не Ілон Маск – щось нове
ми не винаходили. Наша сировина на 100% вітчизняна, закуповуємо її на Херсонщині – вона
там найсмачніша. Завдяки тому,
що там багато сонця, – зерно виходить солодке, смачне, повне,
велике. Працюємо напряму з
фермерами.
Наша перевага у тому, що ми
– невелика компанія, тому можемо ретельніше перебирати постачальників. Якщо говорити про
більш великі компанії, у них немає
такої можливості, вони вимушені
купувати все, що є на ринку.

Перш ніж розпочинати власну
справу, запитай себе, чи
зможеш ти це осилити
У нас, на превеликий жаль, в
школі чи будь-якому навчальному закладі не навчають веденню
реального бізнесу. Коли молода
людина виходить із навчально-

го закладу, вона потрапляє в ті
умови, про які не розповідали на
лекціях.
Перш ніж розпочинати свою
справу, потрібно відповісти на
питання: «А чи зможеш ти її
осилити?». Я не говорю зараз
про фінансову складову, а маю на
увазі вміння та навички, якими
потрібно оволодіти, щоб щось
розпочинати.
Пройшовши певний шлях, я
можу з упевненістю сказати, що
найголовніша помилка, яку я зробив на початку свого шляху, – це
почав одразу з ведення бізнесу.
Зараз я розумію, що мені потрібно
було піти попрацювати на такому
ж виробництві місяць, два чи пів
року, ознайомитися з процесами,
обладнанням, людьми. Саме з таким багажем знань вірогідність
успішного бізнесу зростає.
Молоді люди думають, що
розпочинати власний бізнес – це
весело, круто, що валіза з грошима сама впаде на голову, а на ділі
воно зовсім не так. Моя позиція
– розпочинати бізнес потрібно
з навчання, благо, зараз є багато
бізнес-шкіл. Можна піти іншим
шляхом, як я, – набити гулі, але,
напевно, якби у мене не було такого партнера, який міг би мені
допомогти, я б всього цього не мав.

Кожен бізнес має бути
соціальним
Ми всі розуміємо, що компанія має заробляти кошти, і це
правильно, але це також робочі
місця, можливість розвиватися та
отримувати новий досвід.
Крім того, я вважаю, що кожен бізнес має бути соціальним:
ви тільки подивіться, скільки у
нас прекрасних людей, які допомагають діткам, будують сквери,
ремонтують школи. Бізнес має
допомагати тому соціуму, в якому бере ресурси. Наша компанія
до того дотична, бо, як кажуть,
країна починається з тебе. І я з
цим згоден.
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Наше минуле

Житомирські міські легенди
та перекази про містичне.
Двірники старовинного Житомира
Руслан Мороз,
Ігор Гарбуза

Протягом тривалого
часу ми розповідали
цікаві історії з життя
житомирян в різні епохи історії. Цього разу ми
розкажемо про цікаву
професію двірника. Не
завжди слово «двірник»
мало саме таке значення, в якому ми його
розуміємо зараз. У різні
століття це слово означало різні посади. Але
чому ми про це розповідаємо і що в цих посадах
було спільного, ви дізнаєтеся з нашого невеличкого оповідання.

Житомирський двірник

Що спільного між двірником
та дворянином? Це однокорінні
слова, що означають, що діяльність з'явилася від слова «двір».
У давнину особа, яку князь чи
боярин брав собі на службу, називалася людиною з княжого чи
боярського двору. Так зародився
стан дворян. У давнину двірником
називали слуг бояр чи єпископів,
що жили в облогових дворах міст.
Під час облоги вони боронили ці
двори. У вісімнадцятому столітті
двірником називали людину, що
мала заїжджий двір, це були свого
роду недорогі придорожні готелі для селян. Через сто років вже
двірник стежив за постояльцями,

будучи довіреною особою господаря заїжджого двору. Існувало
навіть таке поняття, як порожній
двірник – так називали двірника,
що служив на заїжджому дворі,
де в даний момент не зупинився
жоден постоялець.
У дев'ятнадцятому столітті двірником називали того,
хто цілий день тримав двір у
чистоті та порядку. Протягом
дев'ятнадцятого століття його
значення зросло настільки, що
збіднілі дворяни та чиновники
повинні були зважати на них, а
революціонери люто їх ненавиділи. Секрет полягає в тому, що до
їхніх обов'язків входило всіляко
сприяти поліції та жандармерії.
На початку ХХ століття система
«двірник і поліція» була настільки
налагоджена, що у місті з легкістю
відстежувався кожен крок його
жителя чи приїжджого.
Із двірниками пов'язаний старовинний анекдот. Коли ще не
існувало поштових скриньок та
розгалуженої поштової мережі,
двірники розносили листи та посилки за окрему винагороду. Але
варто було з'явитися поштовим
скринькам, як цей прибутковий
обов'язок двірники втратили. Пішли чутки, що, образившись, двірники стали підкидати у поштові
скриньки мишей, які з'їдали всю
кореспонденцію. Проте випадки у
службі двірників траплялися різні.
У старому Житомирі двірницька робота була виключно чоловічою, а в наші дні двірниками
працюють як чоловіки, так і жінки. Правда, інколи мести вулиці
примушували як адміністративне
покарання за дрібні провинності,
але це не було чимось регулярним.
Подібні покарання у Житомирі
сприймалися більше як екзотичні
випадки.

Сьогодні у місті ми частіше бачимо жінок у віці з мітлою,
часом цілі їхні бригади вичищають вулиці, де молодь всю ніч
відпочивала і пивко потягувала, кидаючи недопалки та пляшки
собі під ноги, а часом і випорожнюючись. А житомирянки вранці
все це лайно вичищають, роблячи наше місто охайним. Ось і
мете потім вулиці нашого міста красуня бальзаківського віку.
Така вже їхня доля: одні чоловіки на заробітках у далеких краях,
інші – у кабінетах сидять, а жінки мітлами махають. 21 березня
в Україні відзначають День працівників житлово-комунального
господарства та побутового обслуговування населення. Але ми
жодного разу не бачили банер чи білборд, на якому були б
намальовані квіточки і написано: «Шановне панство, дорогі пані
працівниці чистих вулиць, вітаємо вас…» далі за текстом і наприкінці «від імені чоловічої частини Житомира обіцяємо більше
на вулицях не смітити». У різних країнах ставлять двірникам
пам'ятники з бронзи та каменю. Якщо ж у нас надумають таке
зробити, то це має бути жінка з мітлою та підписом «Житомирській двірничці». Але від нашої сумної реальності повернемося
до минулого, до того, як жилося двірнику у Житомирі.

К. А. Савицький. Двірник.
Полотно, олія. 1880 рік

Двірник у позаминулому
столітті
Що сто двадцять років тому
міг робити двірник у Житомирі?
Двірників цього періоду можна
поділити на дві категорії: панські
та найняті казенною установою.
Панські двірники ділилися на тих,
що служили в садибі, та на тих, що
служили у прибутковому будинку. Як правило, панські двірники
були безправними кріпаками,
по суті, це були раби. Із сільської
глушини шляхтич забирав його
до своєї міської садиби. Селив
його у панській садибі в окремій
невеликій кімнаті, міг бути навіть
невеликий будиночок. Головне –
ближче до воріт, щоб швидко їх
відчиняти. Обов'язків у двірника
було багато. Двір утримувати в
чистоті, перед будинком вулицю
чи дорогу прибирати. Влітку траву скосити, восени листя зібрати,
взимку сніг прибрати, прокласти
доріжки. Двірник повинен був
щодня з річки привозити скільки буде потрібно діжок з водою.

Принести і нарубати дров для
кухні та будинку, винести помиї.
У чистоті тримати відхоже місце,
гній збирати з вулиці та двору і в
одну купу складати в належному
місці. Ворота відчиняти і зачиняти, ганяти з двору бродячих собак,
свиней, курей та жебраків. І взагалі
чужих не пускати, ночами дбати
про безпеку будинку, злодіїв бити і
відводити у поліцейську дільницю.
Як бачимо, двірник був людиною
на всі руки, він був комунальним
господарством та поліцією в одній
особі. Так мимоволі народжується
бойовик «Житомирський двірник».
Головний герой – кріпак-двірник,
чоловік міцний, з кулаками важкими, спритний у рухах. Він удень
усе справно робить, а вночі в бій
із злодіями вступає. Одно слово,
гостросюжетний бойовик-екшн.
Остання сцена – пані сльозно дякує
вірному двірнику за службу. Ну,
ясна річ, любовний трикутник. Без
нього ніяк не можна, адже жіноча
половина Житомира не дивитиметься наш блокбастер. Але все
це жарти…

Двірник у прибутковому будинку міг бути і найнятим, але,
як правило, з селян-кріпаків відпущений поміщиком у місто на
заробітки. З ним домовлялися про
оплату. Якщо ж він був зі своїх кріпаків, то йому належало спальне
місце, харчування та робочий
одяг. Двірник, як правило, жив у
підворітному підвалі, близько від
воріт. Кімната його була невелика
з піччю.
До світанку мав підвестися,
двір прибрати, під брамою і вулицю перед будинком вимести, пісочком посипати і двір, і постову,
води на всіх мешканців натягати,
дров на всі квартири принести
(зрозуміло, за скромну винагороду), помиї винести. Біля колоди, де
стоять візники, так само прибрати
кінський гній і знести на місце на
подвір'я. Туалет у дворі прибрати,
за вигрібною ямою стежити. Коли
треба, викликати для прибирання
нечистот золотарників.

Двірник у 1900-х роках.
Ретрофото
Вдень пішов дощ, вітер зірвав
листя або сніг летить, замітає –
знову підмітай тротуари. І так
цілий день. Вихідні були лише у
великі церковні свята. Весь цей
час і будинок стерегти, і в поліцейську частину збігай із запискою про нового постояльця. Вночі
не дуже й поспиш. Постояльці
різні бували, а ворота прибуткового будинку об одинадцятій
годині вечора зачинялися. Ось і
бувало, що тільки сторож ляже,
як будь-який пан посеред ночі мотузку дзвіночка так смикає, ніби
пожежа почалася. А цей дзвіночок у двірницькій та над самим
вухом... Швиденько одягнувшись,
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Брама Свято-Успенського
собору на Подолі у
Житомирі. Стрілочкою
показаний надолб
біг двірник до воріт. Якщо хитрощів вистачало, то майстерно натякав, але ненав'язливо, ласкаво, що
було б непогано віддячити його
за послугу. Зібрані гроші з постояльців за різні дрібні послуги
йшли додому, до села на виплату
подушного податку за себе та за
близьких родичів, наприклад
старого батька. Влітку двірник
лакував чавунні або кам’яні надолби олією з сажею.

Житомирські надолби

До речі, про надолби. Надолби – це невеликі стовпчики,
вкопані в землю. У Житомирі, як
і в інших містах дев'ятнадцятого
століття, ставили приворотні
надолби біля арочних проїздів у
внутрішні двори будинків для їхнього захисту, щоб кучер при заїзді не зачіплював колесами кути
будинку. Будівлі у місті будували
з м'якої необпаленої цегли, коні
були норовистими, чогось могли
злякатися, зненацька здати назад, та й сам кучер міг схибити,
і кілька гарних ударів завдавали
серйозної шкоди будинку або воротам. Міцні чавунні чи кам’яні
надолби добре зберігали безпеку
воріт і будинків. Ще років десять
тому на вулиці Київській на кутках аркового заїзду у внутрішній двір (на подвір'ї був міський
військкомат) стояли чорні чавунні
надолби. На жаль, коли клали
плитку, їх прибрали, але все ж це
було дихання старовини глибокої.
Можливо, їх було відлито на Денишівському чавуноливарному
заводі, який з 1800 року відливав
внутрішні сходові прольоти для
будинків, надгробні плити та інші
предмети. Заводу немає, та його
вироби збереглися у місті.
Але нам вдалося знайти надовб з сірого граніту, і він, як
за старих часів, пофарбований
у чорний колір. Зберігся він на
лівому кутку воріт Свято-Успенського собору на Подолі. Приємно було побачити, що зробили
ремонт воріт і зберегли вже не
потрібну сьогодні деталь будівлі,
пам'ятник старовинного побуту
житомирян. Ми припускаємо,
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Надолб біля брами
що цьому єдиному надолбу, що
зберігся, понад 130 років. Судіть
самі. Кам'яна Успенська церква
збудована у 1882 році. Напевно,
дещо пізніше спорудили і в'їзну
браму з необпаленої цегли. Але
вона була в'їздом не лише на територію храму, а й на цвинтар.
Значить, траурні процесії часто
туди заїжджали. Надолб з лівого
боку надійно оберігав ворота від
руйнування. Однак чому немає
другого надолбу з правого боку?
Може, він і не потрібен був.

Двірник – помічник поліції

Зви ч а й н о ж , в ход и в д о
обов'язків двірника і суворий
нагляд за двором. Ретельно стежити, хто заходить і виходить з
дому, ганчірників (збирачі старого ганчір'я), жебраків, які продають корм для домашніх собак і
кішок, не пускати, а лихих людей
в дільницю відводити. Якщо ж
двірник був міцний і сам бив так,
що й поліції не треба було, то
господар був задоволений і спокійний за свій прибутковий будинок. Згадується герой оповідання Володимира Івановича Даля
«Петербурский дворник», який
вміло боровся з непроханими
гостями: «Григорій дізнавався про
підозрілих відвідувачів чуттям, на
перший погляд і випроваджував їх
звичайно тим, що починав чіпля-

тися з питаннями про те, до кого і
навіщо вони йшли, про паспорт та
місце проживання. Про такі речі,
як Григорій знав з давнього досвіду
та навичок, люди цієї когорти розмовляють дуже неохоче і тому
зазвичай, не затягуючи розмови,
відда л ялися на пошуки в інше
місце. Іноді Григорій, зустрівши
у воротах людину з напівпоголеною бородою, у засмальцьованій
кольоровій паперовій хустці і в
розірваній шинельці, пускався негайно у відверті з ним розмови,
запевняючи його, що тут, брате,
немає тобі поживи ніякої, іди
собі з Богом. А спіймавши у себе в
будинку подібну людину, він, щоб
уникнути, на його думку, зайвого
клопоту, потягнувши непроханого
гостя за чуб, випроваджував його
в шию».
Ми припускаємо, що найважче було працювати двірником у
прибутковому будинку. Але й у
цій справі були свої плюси, такі
собі бонуси – негласний заробіток. На річні свята, двічі на рік,
на Різдво та Великдень, двірник
ввічливо та вміло ходив збирати
з усіх постояльців підношення.
Найбідніші мешканці (наприклад
палітурник чи дрібний чиновник)
платили по гривенику, а хто жив
у хороших квартирах, то по три і
більше карбованців. Отримував
він і свої чайові за відкриття воріт
уночі, за топку грубки, принесення дров чи винесення нечистот.
Тут головне було бути ввічливим
і м'яким у зверненні та навчитися
промовляти «дозвольте-с». Ось
такий був «розумний дім» майже
сто років тому, у першій половині
ХІХ століття.
Двірником казенного закладу
міг бути відставний солдат, кріпак, відпущений на заробітки,
або справді вільна людина. Казенний заклад – це губернаторський
будинок, казначейство, поштова
станція, поліцейська ділянка.
В принципі обов'язки двірника
були такими ж, як і в панському
або прибутковому будинку. Взимку двірник топив печі в кабінетах,
може, й отримував за це окрему
винагороду. Цікаво, а у поліцейській дільниці що він отримував?
Чий би не був двірник і кому б

Табельна зброя двірника – металевий свисток

Наше минуле

Типові звіти двірників до керівництва
він не служив, він завжди перебував під пильним спостереженням
наглядача, точніше, співробітника
поліції: городового, навколоточного (по-нашому дільничного),
постових поліцейських. З навколоточним він перебував у тісній
спайці. Йому він паспорти носив
від постояльців чи панських гостей, повідомляв про підозрілих
осіб. А якщо він яку крамолу політичну чув, запідозрив чи ще щось
проти самого «амператора», то
вночі, в дощ і лютий мороз прямо
додому до навколоточного повинен був з'явитися і все повідомити.
За службу міг отримати склянку
горілки. Отже, двірники були позаштатними співробітниками
поліції. І це не було таємницею,
про це всі знали, і в офіційних
документах чітко прописувалося, що двірник – насамперед очі
та вуха поліції, а якщо треба, то
й порядок допомагав наводити.
Але поліція пильно стежила за
чистотою у дворі та на вулиці. І
якщо що не так, то кулаки навколоточного чи городового були
на той час більш переконливими
за будь-який закон чи постанову.
Прості були часи, і прості були
люди.
У ті роки для холопів і кріпаків, по суті, абсолютно безправних людей, які мали лише
два права – батрачити на пана і
платити податки, було удачею

стати двірником. Ба більше, у
«працівника мітли» були перспективи зростання – до старості
років накопичити грошенят і,
повернувшись у своє село, відкрити крамницю. Для своїх станових «братів» він був великою
людиною: з панами спілкувався,
сам пан поліцейській з ним не
раз розмовляв і навіть государеву
службу на нього покладав, він
був охороною порядку і навіть
міг мудре слово сказати. Одно
слово, велика та успішна людина з міською освітою. Якщо
кріпак-селянин йшов у місто
якнайбільше заробити і не хотів на одному місці сидіти, то,
попрацювавши кілька років у
прибутковому будинку, робив
кар'єру. Ішов такий спритний
хлопець або в ку чера, або в
дрібну торгівлю: зимою кригу
колоти та в панські льодовики
продавати, а влітку яблуками
торгувати, навесні ж і восени перекуповувати і продавати щось
на товкучці – місцевому риночку.
Міський двірник був завидним
нареченим на селі, дівчата про
ньогро мріяли, як сьогодні про
заморського мільйонера. У деяких містах існували цілі династії
двірників, які передавали довірені їм двори у спадок від батька до
сина. Місцеві історики або наші
юні краєзнавці мають з'ясувати,
чи було таке у Житомирі, чи – ні.
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Фестивалі вина, фільмів та української культури:
на які фестивалі можна поїхати цьогоріч у листопаді
Марія Кравчук

Для вас ми зібрали найбільші і найцікавіші безкоштовні
українські фестивалі, що відбудуться цього листопада.
Незважаючи на «червону» зону та
карантинні обмеження, у деяких містах
України пройдуть заплановані заздалегідь
фестивалі, деякі – у форматі онлайн. Відвідуючи будь-які заходи, давайте не забувати
про ковідні обмеження: маски, відстань та
сертифікати вакцинації.
Також перед тим, як планувати поїздку
на фестиваль, перевірте, чи актуальна інформацію про формат його проведення:
якщо область ввійде у «червону» зону, захід
можуть перенести, скасувати або змінити
формат на онлайн.

закарпатської кухні, фудкорт, що проходитимуть у сквері навпроти місця проведення фестивалю вина у «Совиному гнізді».
Традиційно на фестивалі очікуються не
лише молоде божоле, але й м’ясні вироби,
сири, сувеніри.
Поки що немає впевненості, що фестиваль точно відбудеться, адже з початку осені
кількість хворих на коронавірус неухильно
зростає.

Фестиваль фільмів у Кам'янціПодільському
Цьогоріч на фестивалі «Бруківка» у
Кам'янці-Подільському покажуть 79 кінострічок.

Фестиваль молодого вина
Кращі винороби Закарпаття зберуться
в Ужгороді 12-14 листопада. Саме у ці
дні в обласному центрі пройде фестиваль
молодого вина «Закарпатське божоле-2021».
Відкриття фесту відбудеться ввечері 12
листопада. З центру міста урочиста костюмована хода перейде до місця проведення
фестивалю вина – історико-культурного
комплексу «Совине гніздо».
На гостей чекають безкоштовні екскурсії
та додаткові атракції, представлення страв

П’ятий міжнародний кінофестиваль
«Бруківка» відбудеться з 15 по 20 листопада у Кам'янці-Подільському. Цього року
на глядачів та журі чекає дуже потужна
конкурсна програма із 79 стрічок з понад 17
країн світу. Про це повідомили організатори
фестивалю на офіційній сторінці.

Основний фокус програми традиційно
– українське незалежне короткометражне
кіно та фільми у жанрі кіберпанк, постапокаліпсис, жахи, наукова фантастика та фентезі.
У національній секції ігрового короткого
метру представлено 30 фільмів, що символізують 30-річчя незалежності України.
В інших секціях – по 11 фільмів. У жанрі
українська документалістика буде показано
5 стрічок, які символізують 5-річчя кінофестивалю.
Також на глядачів очікує позаконкурсна
програма із секції «Кам’янець-Подільська
панорама» та спеціальні скринінги архівних фільмів та документальних фільмів
спецпроєктів від НАБУ та медіапроєкту
«Слідство. Інфо».
Судити конкурсні фільми будуть продюсер, кіно-менеджер Сергій Зленко,
арт-оглядачка Лєна Чиченіна, режисер та
продюсер Устин Данчук, режисер, продюсер та актор Сергій Пудич. Інших членів
журі та поважних гостей оголосять згодом,
ближче до дати проведення фесту. Другий
рік поспіль програмним координатором
фестивалю є Денис Буданов – кінокритик,
кінознавець, член Спілки кінокритиків
України та Української кіноакадеміїї, який
займався відбором та формуванням конкурсних програм.
Для поціновувачів хороших фільмів
саме те, що потрібно.

Український фестиваль у ПАР
Українська асоціація у Південно-Африканській Республіці запросила всіх охочих

долучитися до V Українського фестивалю
у ПАР, який відбудеться онлайн 13 листопада.
Переваги цього фестивалю в тому,
що його можна відвідати, не виходячи
з власного дому.
«V Український онлайн-фестиваль у
ПАР – це віртуальний міст між Україною
і ПАР, можливість показати таланти, поділитися вмінням та знанням у різних сферах,
а також виступити партнером чи спонсором
заходу та довести, що українці – успішні
підприємці, які допомагають зберігати та
поширювати рідну культуру», – говорять
організатори про фестиваль.
Час проведення: 13 листопада з 14:00
до 18:00.
Програма (теми):
• Українське мистецтво (музика, танці,
кіно, поезія та інше);
• Українське вбрання та прикраси;
• Українське декоративно-прикладне
мистецтво;
• Українська кухня;
• Українське коріння, мова, громада.
Також організатори готові до співпраці
з партнерами та спонсорами, які бажають
розмістити інформацію про свої організації, товари чи послуги, або допомогти
здійснити мрії іншим.
«Давайте покажемо усім південноафриканцям та глядачам інших країн красу,
гумор, таланти українців», – закликали
організатори.
Українська асоціація у ПАР також нагадала, що торішній онлайн-фестиваль
об’єднав понад 4 тис. глядачів з різних країн
світу.

Без крутіння головою: COVID-сертифікат у Дії стане отримати простіше
Уряд спростив
отримання COVIDсертифікатів у Дії.

Тепер для цього не потрібен
електронний підпис, зокрема і
Дія.Підпис, для якого треба було
підтвердження особи за допомогою
Photo ID. Тепер достатньо буде згоди
користувача. Створення сертифікату без підпису вже доступно в
останньому оновленні застосунку,
тож оновіть його.

Ві дт е п е р у к р а ї н ц я м н е
потрібно мати е-підпис для
того, щоб згенерувати COVIDсертифікат, як на порталі, так
і у застосунку Дія – достатньо
буде авторизації через BankID
чи Mobile ID.
Для того, щоб отримати сертифікат у застосунку Дія, у вас
має бути ID-картка чи біометричний закордонний паспорт.
У іншому випадку ви можете
зробити це на порталі.

Як згенерувати сертифікат
у застосунку?
• Авторизуйтесь у застосунку.
• Натисніть «Послуги» та
виберіть пункт «COVIDсертифікати» – «Отримати
сертифікат».
• Поставте галочку, щоб дати
згоду на передачу даних з
Електронної системи охорони
здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Як згенерувати сертифікат
на порталі?
• Авторизуйтеся на порталі.
• У меню «Послуги» натисніть пункт «Здоров’я», а потім – «COVID19-сертифікат
про вакцинацію».
• Дайте згоду на передачу
даних з Електронної системи
охорони здоров’я (ЕСОЗ) у
Дію.
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Три найкращі книги часів
незалежності України
за версією самих українців
Марія Кравчук

переосмислювати життя, повертатися до спогадів і мріяти про
майбутнє. «Триста поезій» – це книга, яка надихає до життя. До
неї можна повертатися і в хвилини радості, і в години смутку. Це та
збірка, яка назавжди оселиться на книжкових полицях домашніх
бібліотек, а також стане хорошим подарунком.
Ціна збірки – 100–150 грн.

Скандальна «Справа Василя Стуса»

Заслужене перше місце виборола книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Про цю книгу говорили багато, а ще більше – про
судову справу, пов’язану з нею.
У книзі Кіпіані йдеться про останні п'ять років життя українського поета-дисидента Василя Стуса. Вона написана на основі
архівних матеріалів КДБ про справу проти Стуса, порушену
у 1980 році за участь поета в Українській Гельсінській спілці
з прав людини та за критику радянської влади. Його було
засуджено до 10 років ув'язнення і п'яти років заслання, яке він не
зміг пережити. Поет помер у вересні 1985 року.
Медведчук зі свого боку був державним захисником Стуса
у цьому процесі. Роль, яку Медведчук зіграв у суді над Стусом,
описана у розділі книги Кіпіані під назвою «Чи вбивав адвокат
Медведчук поета Стуса?».
Втім, опозиційний політик стверджував, що інформація у
книжці не відповідає дійсності. Він вимагав у судовому порядку
захистити свою честь, гідність та ділову репутацію та вилучити
з продажу книгу «Справа Василя Стуса». Після довготривалого
та скандального судового процесу автор книги виграв процес, а
книгою зацікавилось ще більше людей, без перебільшення, про
неї говорили на кожному кроці.
Ціна книги на різних сайтах від 200 до 250 грн.

Лірична збірка «Триста поезій»

Творчість Ліни Костенко захоплює і закохує. З перших рядків
збірки «Триста поезій» поринаєш у світ неповторного таланту
письменниці. Ліричні вірші близькі кожній людині. Вони торкаються найпотаємніших куточків серця.
До збірки увійшли вірші, написані у різні періоди творчості Костенко. Тут знайшли місце й уривки з її легендарних
поем, роману «Маруся Чурай», патріотична та інтимна
лірика.
Книгу можна відкрити на будь-якій сторінці та починати читати у довільному порядку. Знаходити відповіді на свої питання,

Житомирян
запрошують
безкоштовно
«прокачати
українську»
До Дня української мови
та писемності управління
культури міської ради запрошує на безоплатний експрескурс «Прокачай українську».

Всеукраїнська інформаційно-просвітницька
акція до 30-річчя незалежності України мала на
меті обрати 30 знакових книжок нашої незалежності. Голосування проходило з 15 вересня
до 15 жовтня.
І ось 27 жовтня було оголошено список з тридцяти найкращих
книг часів незалежності України, за версією самих українців.
Журналісти газети «20 хвилин» вирішили розповідати про 3
книги щовипуску, щоб ознайомити житомирян з усім списком.
Найбільше голосів набрали книжки Вахтанга Кіпіані «Справа
Василя Стуса» (Vivat, 2019) – 9 535 голосів, «Триста поезій» та
«Записки українського самашедшого» Ліни Костенко («А-ба-бага-ла-ма-га», 2012 і 2010) – 8 233 та 8 086 голосів, відповідно. Про ці
три книги ми сьогодні й поговоримо.

Культура

Геніальний роман «Записки українського
самашедшого»
Третє місце у списку знакових книг української незалежності
займає Ліна Костенко з романом «Записки українського самашедшого».
Роман написано від імені 35-річного комп’ютерного
програміста, який на тлі особистої драми прискіпливо,
глибоко й болісно сканує усі вивихи нашого глобалізованого
часу. У світі надмірної дезінформації і тотального відчуження
він – заручник світових абсурдів – прагне подолати комунікативну
прірву між чоловіком і жінкою, між родиною і професією, між
Україною і світом.
Цю книгу можна розібрати на цитати. Гострі, болючі, вони
обпікають свідомість, знищують стереотипи своєю правдивістю
й відвертістю. Її потрібно читати дозовано, але хочеться за раз.
Відкрити й не зупинятись, а просто поглинути увесь той потік
думок й ідей, що криється у цьому геніальному романі.
За жанровою стилістикою «Записки українського самашедшого»
– насичений мікс художньої літератури, внутрішніх щоденників,
сучасного літописання й публіцистики.
Ціна книги складає 140–160 грн.

Курс стартує 9 листопада, розрахований на слухачів від 20 років, – повідомляє
міська рада.
Заняття проходитимуть двічі на
тиждень – щовівторка та щочетверга у
Домі української культури (вул. Велика
Бердичівська, 61/18). Початок – о 17:30,
тривалість – одна година.
Ті, хто бажає удосконалити свої мовні
навички, має до 7 листопада зареєструватися за номером телефону: 0969641078.
Курс викладатимуть кандидатка філологічних наук Галина Гримашевич та
вчителі – переможці конкурсів «Учитель
року». Серед них – Віта Барановська,
вчителька ЗОШ № 28, переможниця
конкурсу «Учитель року – 2012»; Людмила Лінкевич, учителька ЗОШ № 28,
очільниця клубу словесників «Світоч»,
переможниця конкурсу «Учитель року
– 2015»; Лілія Баранова, вчителька ліцею
№ 2, лауреатка конкурсу «Учитель року
– 2021», авторка посібника «Знову ЗНО:
українська мова за 70 днів», спікерка Всеукраїнської школи майстерності «Педагогічний стартап – 2021».
Теми занять:
1. Про новий «Український правопис»
(1 заняття, спікерка – Галина Гримашевич);
2. Про новий «Український правопис»
– питання-відповіді (1 заняття, спікерка
– Галина Гримашевич);
3. Вірність мові та правильність мовлення (1 заняття, спікерка – Людмила
Лінкевич);
4. Скажи мені українською, будь ласка
(1 заняття, спікерка – Людмила Лінкевич);
5. Норми управлінської мови (1 заняття, спікерка – Людмила Лінкевич);
6. Вправне вживання числівникових
конструкцій – необхідна вимога сучасності (1 заняття, спікерка – Віта Барановська);
7. Доречність уживання нормативних
сполук у повсякденні (1 заняття, спікерка
– Віта Барановська);
8. Мистецтво публічного виступу (1
заняття, спікерка – Лілія Баранова).
Важ ливо: наявн і с ть COV I D сертифікату про повну вакцинацію
або негативного результату ПЛРтесту є обов’язковим для всіх учасників курсу.
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Останній шанс на розмитнення
авто на єврономерах

10 листопада в Україні закінчується пільговий період розмитнення автомобілів на
європейських номерах.

1,4 млрд грн. Найбільше машин
розмитнили на Закарпатті – 7659
авто, Київщині – 4163 авто, Одещині – 4093 авто.

Після цього власники таких
авто ризикують потрапити на
великий штраф. На яких умовах
ще можна встигнути розмитнити
автомобіль і чи є надія, що правила змінять, дізнавались експерти
Центру громадського моніторингу
та контролю.

Правила розмитнення

У травні в Україні набули
чинності зміни до Податкового
та Митного кодексів, які зробили
можливим пільгове розмитнення
авто з іноземною реєстрацією.
Відповідно до нових правил, під
спрощену процедуру потрапили
вживані автомобілі з європейською реєстрацією, яким більше
п’яти років та які в’їхали в Україну
до 31 грудня 2020 року. Водночас
неможливо розмитнити авто,
нижчі за екологічний стандарт
«Євро-2», і ті, що були ввезені з
країни-агресора або тимчасово
окупованої території України. Вантажні автомобілі вагою понад 3,5
тонни, автобуси, мікроавтобуси,

мотоцикли також не потрапили
під пільги. За правилами один
власник може розмитнити лише
один легковий автомобіль.
На період пільгового розмитнення автомобілі на єврономерах тимчасово звільнили від
оподаткування ввізним митом.
Сума акцизного податку не залежить від вартості транспорту,
а вираховується залежно від віку,
об’єму і типу двигуна. Відповідно до формули, чим старше авто
і більший об’єм, тим дорожче
коштуватиме розмитнення. Для
машин до 9 років базова ставка
залишається нульовою. А власникам машин, яким більше 15 років,

доведеться сплатити 150 євро. За
даними митників, більшість авто
на єврономерах, які перебувають
в Україні, можна розмитнити за
тисячу євро.

Можливості та ризики

На пільгове розмитнення
власники авто отримали 180 днів
з моменту набрання чинності законів. Учасники АТО/ООС – 270
днів. Нині вже спливла більша
частина пільгового терміну і є
перші цифри. Так, за даними Державної митної служби, з 15 червня
до 22 вересня за новою формулою
було розмитнено 40 тисяч авто. До
бюджету було сплачено близько

Усім, хто не встигне або
не захоче розмитнювати
машину, після 10 листопада загрожуватиме штраф.
Якщо патрульні зупинять
водія на такому авто – випишуть штраф на 8 500
грн, а дані про порушення митних правил передадуть на митницю. Далі
мають скласти постанову
про перевищення терміну
ввезення авто і надіслати
її власнику за адресою
прописки. Потім буде суд
і штраф на суму 170 тисяч
грн. Також порушникам
загрожує арешт рахунків
та майна.
«Якщо суд винесе відповідне рішення – штраф доведеться заплатити. Заарештують майно людини і
навіть якщо у нього нічого немає: ні
рахунків, ні квартири. Виконавча
служба знайде, як стягнути ці гроші. У такому разі громадянин буде
все життя жити з боргом з таким
виконавчим провадженням», – пояснює адвокат Ростислав Кравець.

Звичайно, чимало власників
автівок не погоджуються із новими правилами розмитнення, критикують надто короткий пільговий термін і вартість розмитнення.
У вересні біля будівель Верховної
Ради та Офісу президента знову
протестували представники громадської організації «Авто-ЄвроСила». Водночас у парламенті
кажуть, що це остання поступка
і змінювати правила або терміни
розмитнення вже не планують.
«Це востаннє, крапка. Питання
вирішувалося «раз і назавжди» вже
тричі. Однак після цього активісти знову поверталися зі своїми
новими вимогами. Вони отримують пільгу або відстрочку, під цю
пільгу завозяться нові автомобілі
на єврономерах, і процес отримує
нове дихання. Не впевнений, що у
цивілізованій і сильній державі ми
повинні приймати рішення, виходячи не з інтересів всього суспільства,
а з інтересів окремої, нехай і добре
організованої, громадської організації», – наголошує голова комітету з
питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Наскільки рішучими будуть
обидві сторони після закінчення
пільгового періоду, буде ясно вже
у листопаді. Але схоже, що епоха
«євроблях» закінчується.

Як працюватимуть пенсійні накопичення?
Урядовці вже не вперше
кажуть, що чинна пенсійна система вичерпала себе.
Кількість пенсіонерів щороку
збільшується, а працездатного
населення – зменшується.

І через 10-15 років одному працівнику
доведеться утримувати двох пенсіонерів,
а це непідйомна ситуація для економіки.
Щоб цього не сталося, потрібно запровадити
систему пенсійних накопичень. Перший
етап розпочнеться уже 2023 року. Що він
передбачає, дізнався Центр громадського
моніторингу та контролю.
Спочатку бюджетники
У 2023 році уряд планує запустити для
бюджетників соціальні пакети з накопичувальною пенсійною системою. Іншими словами, вчителі чи лікарі зможуть відкладати
гроші на свою майбутню пенсію. Далі цю
модель планують масштабувати на решту
українців.

«Поширення досвіду запровадження соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями на соціальних працівників, вчителів,
військових – це такий важливий елемент до
накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальна пенсійна система діє в усіх розвинених країнах світу. Це важливо не лише для
людей як накопичення на майбутню пенсію,
але це і можливість для економіки отримати
додатковий фінансовий інвестиційний ресурс»,
– наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, накопичувальна система дозволить пенсіонерам мати вдвічі більші
виплати, ніж сьогодні.
Скільки відраховуватимуть?
На разі правила й алгоритм роботи
системи ще розробляється. Міністерство
соціальної політики пропонує запровадити обов’язкові пенсійні накопичення для
всіх працівників молодше 50 років. Розмір
обов’язкових відрахувань поки точно невідомий. Урядовці допускають 2% від громадянина та роботодавця.
«Сьогодні ми будуємо систему таким чином, щоб не було обтяження на бізнес і людей.
Зараз у законодавчих пропозиціях передбачається, що роботодавці сплачуватимуть на
особистий пенсійний рахунок людини 2% внесків завдяки відповідному зменшенню ставки
ЄСВ, а працівники – 2% завдяки зменшенню
ставки ПДФО (податок на доходи фізичних
осіб). Фактично частину податків, які сплачуються зараз, замість перерозподілу через
бюджет передадуть у власність людині», – зауважила очільниця Мінсоцполітики Марина
Лазебна. За її словами, варіант 1%+1% теж

можливий.
Водночас Міністерство фінансів допускає
також участь держави у внесках. Накопичені
на рахунках кошти вкладатимуться у державні та недержавні пенсійні фонди.
«На першому етапі фонд буде державним,
щоб розробити довіру до системи, а на більш
пізніх етапах, у 2026-2027 роках, учасники
самостійно зможуть обирати пенсійний
фонд», – зазначив міністр фінансів Сергій
Марченко.
Частина пенсійних внесків інвестуватиметься в економіку України.
Основна пенсія + накопичення
У Мінсоцполітики наголошують, що запровадження накопичувальної системи не
означатиме відмову від традиційної пенсії.
Накопичувальна і солідарна системи існуватимуть паралельно.
«Щоб система працювала ефективно, всі
три рівні пенсійної системи повинні працювати комплексно. Покращена солідарна
система, обов'язкова накопичувальна та приватна накопичувальна. Тільки тоді це може
дати в найближчій перспективі достойний
коефіцієнт заміщення», – вважає радник
міністра фінансів Віталій Ломакович.
За його словами, за таких умов пенсія
при середній зарплаті 14 тисяч становитиме
5600 грн.
Щодо виплат накопичень, то їх здійснюватимуть страхові компанії. Гроші можна
буде отримати кількома способами: щомісяця впродовж 10 років чи більше, а також
одноразовим платежем (у разі хвороби, інвалідності, переїзду до іншої країни тощо).

Накопичену пенсію можна буде передати
у спадщину.
Планується, що інформація про пенсійні
накопичення міститиметься у Єдиному соціальному реєстрі. Кожен українець зможе
сам переглядати обсяг своїх внесків та доходів в електронному кабінеті.
Накопичення VS інфляція
Досвід інших країн свідчить, що 2%
обов’язкового внеску недостатньо для ефективної накопичувальної пенсійної системи.
У такому разі є великий ризик, що відрахування з’їсть інфляція, зауважують експерти.
Пенсійні накопичення будуть працювати, якщо їхній інвестиційний дохід за рік
перевищуватиме інфляцію щонайменше
на 2-3%. На думку економістів, для цього
Україні потрібен фондовий ринок. Втім, у
Мінфіні впевнені, що на старті реформи
обійдуться без нього.
«На першому етапі державний накопичувальний пенсійний фонд буде вкладати в
облігації внутрішньої позики. Відсутність
фондового ринку не повинна стати проблемою
для створення накопичувальної системи», –
зауважив міністр фінансів Сергій Марченко.
Ще одним важливим моментом, на який
звертають увагу експерти, є створення надійної системи адміністрування та захисту
пенсійних вкладень. У громадян повинен
бути вибір, куди вкладати свої гроші. З одного боку, за останні роки жоден приватний
пенсійний фонд не збанкрутував. З іншого
боку, досі це був дуже малий відсоток вкладників. Як система працюватиме з більшими
обсягами, поки невідомо.
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• Ро б от а в П ол ь щ i . В с i в а к а н с i ї
безкоштовнi, вiд прямого роботодавця.
Зарплата 26000-48000 грн. Можна без знання мови, навчання на мiсцi. Лiц. МСПУ 978
вiд 09.07.2018. Тел в Польщi +48536012943
(+ viber). вКиєвi:+380965568181(+viber)

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТIВ, ПЕНСIОНЕРIВ,
МАМ В ДЕКРЕТI З ГНУЧКИМ ГРАФIКОМ
РОБОТИ. НЕ МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНГ!
0674489468

2. НЕРУХОМIСТЬ
1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• В мiнi готель м.Києва на постiйну роботу
потрiбен завiдувач господарством з д/р
(будiвельнi роботи). Заробiтна плата вiд
9000грн. Проживання надаємо. з 10.00 до
19.00 0632331709
• Вантажники, засолювачi потрiбнi рибному господарству (Київська обл, Броварський р-н, с. Гоголев). Надаємо житло, дворазове харчування, спец.одяг, компенсацiю
проїзду. 0674098570 Ганна.

НА ГРИБНЕ ПIД-ВО ЗАПР. ВАНТАЖНИКIВРIЗНОРОБОЧИХ (ЧОЛ.), З/П 1500020000ГРН (ВIД ВИРОБIТКУ), ЗБIРНИЦI
ГРИБIВ (ЖIН.), З/П 14000-18000ГРН (ВIД
ВИРОБIТКУ). МIСЦЕ РОБОТИ: КИIВС.
ОБЛ.,ФАСТIВСЬКИЙ Р-Н ТА ОБУХIВСЬКИЙ.
ГУРТОЖИТОК, ХАРЧУВАННЯ. 0963515966
НА РОБОТУ ПОТРIБНI ВОДIЇ КАТЕГОРIЇ В, С,
Е (НАЯВНIСТЬ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ
ОБОВ`ЯЗКОВА). 0936970907
ОФIЦIЙНА РОБОТА+ЖИТЛО. ВАНТАЖНИКИ ТА ЗРIЗЧИЦI ГРИБIВ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В КИЇВСЬКУ ОБЛ. ЗП 1000012000 ГРН ВАХТОВИЙ МЕТОД 0967877394
ОЛЕКСАНДР
• Потрiбнi працiвники для збиття
дерев`яних пiддонiв. Оплата вiд виробiтку.
0673911769

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, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250ГРН/ДОБА.
ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,
0977228822

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

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

3.6. С\Г технiка, та запчастини.
Куплю
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСIХ ВИДIВ М/АВТОБУСIВ
ТА МIНIВЕНIВ У НАЯВНОСТI ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНIВ), НОВI ТА Б/В, ГУРТОМ
ТА ВРОЗДРIБ, ВIДПРАВКА ПО УКРАЇНI, Є
СВIЙ СКЛАД. HTTPS://BUSIK-1.COM/UA/
(097)1521331, (096)4465131, (097)7266640

Бізнес
ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних
торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Садов. буд., з/п 41,7 кв.м та зем. діл. для ведення садівн. пл. 0,0450 га, КН:
1822083000:06:000:0626, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Іванівська
с/р, Барашівський масив, СТ «Здоров’я», 74. Дата торгів: 26.11.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №499031 (уцінено лот № 495306);
2. Житл. буд. з госп. будів. та споруд., з/п 59,0 кв.м, житл. пл. 35,1 кв.м, за
адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Філіповича, 7. Дата торгів: 29.11.2021
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №499310 (уцінено лот № 494268).
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4.22. Столярнi вироби,
пиломатерiали. Продам
• Продам пиломатерiали: дошка пола суха
строгана в шпунт. Дошка столярна. Дошка
обрiзна i необрiзна рiзних розмiрiв. Балки,
крокви, монтажна рейка, дошка обрешiтки,
штахети, пiддони, дерев`янi вiдходи з пилорами з доставкою додому. 0673911769

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

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.
0679383303 Олександр

Бізнес

Середа, 3 листопада 2021

КУПУЄМО ВIДХОДИ ПЛIВКИ
ПОЛIЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.20. Стiл знахiдок. Загубив
ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВИДАНИЙ НА IМ'Я КОВБАСЮК АНДРIЙ
АНАТОЛIЙОВИЧ 1980 Р.Н. ВВАЖАТИ
НЕДIЙСНИМ

8.23. Iнше. Продам

8.24. Iнше. Куплю

• Продам стрiчковi пили новi. Надаю послуги зi зварювання, заточки, розводки.
Якiсть гарантуємо. 0673911769

• Куплю лiс кругляк рiзних порiд,
свiжоспиляний, а також сухостiй. Куплю
пиломатерiали рiзних порiд, обрiзнi та
необрiзнi рiзних розмiрiв. 0673911769
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Гороскоп на тиждень 3 листопада - 9 листопада
ОВЕН
Сила та енергія будуть переповнювати вас.
Зосередьтеся на головному, аби досягнути успіху. Витрачайте кошти з розумом.
ТЕЛЕЦЬ
Не гайте часу – виконайте усі поставлені
завдання. Це допо-може підняти вас в очах оточуючих. А
згодом – принесе прибуток.
БЛИЗНЮКИ
Досить думати – пора
переходити до дій. У суботу відпочиньте з друзями. Не плануйте поїздок – вони
будуть невдалими.
РАК
Активних Раків чекають зміни на роботі. А на
самотніх представників
цього знаку чекає знайомство, яке
переверне усе життя.

ЛЕВ
Чекайте на досить
успішний тиждень. Скористайтеся новими можливостями. Плануйте бюджет, уникаючи
зайвих витрат.
ДІВА
Будете перебувати у
пригніченому стані, тому
візьміть пару днів тайм-ауту, аби
помедитувати і подумати, як з
нього вийти.
ТЕРЕЗИ
Час здійснювати мрії.
Виходьте із зони комфорту і зробіть усе для їхньої
реалізації. Присвятіть якомога
більше часу своїй другій половинці.
СКОРПІОН
У вас багато «хвостів».
На цьому тижні намагайтеся їх підтягнути по
максимуму. На вихідних позбудьтеся непотребу.

Поради господині
СТРІЛЕЦЬ
Зможете вирішити
багато справ – не гайте
даремно часу. У вівторок
можна купувати омріяну річ –
прослужить вам довго.
КОЗЕРІГ
Не перекладайте завдання на плечі інших. У
середині тижня – сприятливий період дляприйняття
рішень в особистому житті.
ВОДОЛІЙ
На роботі зменшиться обсяг роботи, тому ви
зможете присвятити час
особистому розвитку. У вихідні
займіться спортом.
РИБИ
Відчуєте небувалий
прилив енергії, завдяки
якому реалізуєте усі намічені плани. Відкладіть великі
покупки на потім.

Цікаві факти про електричний струм
• У 1746 році Жан-Антуан Нолле вирішив виміряти швидкість
струму. Для цього він поставив 200
ченців в ряд, з’єднав їх проводами і дав розряд. Він зауважив, що
монахи сіпнулися одночасно, і на
підставі цього зробив висновок, що
швидкість струму висока.
• М’язові клітини в серці людини скорочуються і виробляють
електроенергію. Електрокардіограма вимірює ритм серця завдяки
цим імпульсам.
• Електричний струм рухається зі швидкістю світла, рівною 300
000 км в секунду.
• Якщо птах сидить на одній
лінії електропередачі, він в безпеці. Однак якщо птах торкнеться
іншої лінії крилом або ногою, він
створює ланцюг, в результаті чого
електрика пройде через тіло птаха.

3

4

Це призведе до ураження електричним струмом.
• Перший електромобіль був
побудований у 1891 році американським винахідником Вільямом
Моррісоном.

• Томас Едісон побудував першу електростанцію Pearl Street у
Нью-Йорку, вона забезпечувала
електроенергією 85 будівель.
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• Світлодіодні лампи споживають близько одної шостої електроенергії, споживаної звичайними
лампами.
• У деяких видів риб, характерних для річки Амазонки, деякі
м’язові клітини еволюціонували
протягом мільйонів років у так
звані електроцити, які вони використовують для ехолокації, тобто
для виявлення перешкод й інших
тварин у темряві.
• В Ефіопії електрика з’явилася
у 1896 році, після того як імператор
Менелік II наказав ввести страту на
електричному стільці, але зрозумів, що це марно робити в країні
без електрики.
• Першими чотирма домашніми приладами, які працювали від
електрики, були швейна машина,
вентилятор, чайник і тостер.
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Streetstyle: як стильно
носити плетені
жилетки цієї осені
Стиль преппі –
один із головних
трендів цього сезону, а
плетені жилети – модний елемент шкільної
естетики.
Проте, якщо за часів навчання жилети були нелюбою
деталлю форми, то зараз головні streetstyle-зірки з ностальгією згадують минулі часи і
охоче впроваджують плетені
жилети у свої гардероби.
Мод ниці вибирають
об'ємні моделі зі спущеною
лінією плеча, варіанти, прикрашені ромбовим або шаховим принтом, жилетки з
високим коміром або глибоким V-подібним вирізом,
монохромні моделі крупного
плетіння, мініжилети і пари
з великими косами. Vogue.ua
зібрав найстильніші образи
гостей Тижня моди і розібрався, як стильно носити плетені
жилетки цієї осені.
Затишна плетена жилетка
цієї осені може легко скласти
конкуренцію теплому светру.
Значною перевагою жилетки є
її універсальність, адже з нею
так легко скласти десятки різних образів і пограти в модну
багатошаровість.
Надихнувшись виходами
streestyle-активісток, поєднуйте трикотажні жилети з сорочками і шкіряними шортами
або вовняними широкими
брюками, надягайте поверх
романтичних квіткових суконь
у парі з козаками, доповнюйте ними спідниці в складку і
блузи з відкладними комірами,
як у шкільні часи, або й зовсім
носіть на голе тіло. Тепла жилетка може бути як акцентною
деталлю в однотонному образі,
так і продовженням лаконічного стилю.
Грайте з ві дт інками та
щільністю фактур і не бійтеся експериментів. Щоб було
простіше зрозуміти, як саме
поєднувати жилет з осіннім
гардеробом, погляньте на нашу
добірку стильних streestyleобразів.
Джерело:
https://vogue.ua/
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ХЕЛЛОВIН УБИВАЄ

ДЕ ГРОШI

Жанр: трилер, жахи

Жанр: комедія

Нова глава моторошного слешера про мовчазного убивцю в
масці Майка Майєрса. На Хелловін
безжальний маніяк знову виходить
на своє криваве полювання. Зупинити зло зможуть лише люди,
пов’язані з ним спільним минулим.
Цьогорічний “Хелловін убиває”
є продовженням фільму цієї серії
2018 року, а ще є розвитком сюжетної лінії, розпочатої в найпершому
фільмі, що вийшов ще 1978 року.

РОДИНА АДАМСIВ 2
Жанр: анімація, комедія, сімейний
Продовження пригод дивної сімейки Адамсів, з якої глядачі могли познайомитися в мультфільмі
"Родина Адамсів" в 2019 році. Родина Адамсів повертається з усіма
своїми традиційними дивацтвами.
Вони опинятимуться у ще більш
безглуздих ситуаціях та збиватимуть з пантелику усіх оточуючих.

Піаніст-авантюрист Міша, щоб
знайти гроші на визволення друга з-під арешту, влаштовується
працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Але він
не знає, що питання «ДЕ ГРОШI»
цікавить не тільки його. Всі в цьому
будинку шукають гроші.
Фільм створено за підтримки
Державного агентства України з
питань кіно.

ЩОСЬ НЕ ТАК
З РОНОМ
Жанр: Мултфільм
Це історія про незграбного школяра Барні та його «Найкращого
друга з коробки» Рона, розумного
робота, який вміє ходити і говорити. Несправність Рона, що трапляється в епоху соціальних мереж,
відправляє їх у захоплюючу подорож, яка покаже героям, що таке
справжня дружба.

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

kinoukraina.zt.ua

