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Патрульні запустили офіційний чат-бот, який
викриватиме збут наркотиків по всій країні
Марія Кравчук

В Україні запрацював офіційний чат-бот DrugHunters
(Мисливці за наркотиками)
від патрульної поліції у месенджері Telegram, який викриватиме збут наркотиків по
всій країні.
З його допомогою можна анонімно та у
декілька кліків повідомити правоохоронців
про виявлення як наркотичних речовин,
так і самих закладників. Скористатись чатботом можуть усі громадяни у тих містах,
де працює патрульна поліція.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій
Білошицький розповів на своїй сторінці
у Facebook про перший випадок використання чат-бота у Житомирі.
«У Житомирі очевидець повідомив, що
підозрілий чоловік залишив закладки

біля входу в під'їзд будинку. Опрацьовуючи звернення, патрульні виявили 2
паперових згортки», – написав Олексій
Більшицький.
Щоб залишити заявку про можливе
місце закладки чи закладника, достатньо знайти бота DrugHunters у своєму
Telegram або відсканувати QR-код та розпочати діалог.
Після старту розмови потрібно
вказати такі деталі:
• населений пункт,
• адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,
• опис місця, де, на думку заявника,
може бути закладка (труби, клумба,
лавочка тощо).
А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, можна надіслати
геолокацію та додати фото/відеоматеріали.
Після отримання повідомлення про
знахідку або ймовірного закладника патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію.

В поліції нагадали, що за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин,
є відповідальність, яка залежно від обсягів
збуту може бути як адміністративна, так
і кримінальна.

На Житомирщині за тиждень
– 4 319 нових випадків
захворювання на COVID-19
З 10 по 16 листопада
в Україні було зафіксовано 137 260 нових
випадків COVID-19.
Зокрема на Житомирщині – 4 319.
Зауважимо, що показник
захворюваності по Україні
та на Житомирщині стрімко
зростає.
10 листопада показник захворівших на COVID-19 на Житомирщині становив 631 особу. 11
листопада цифра була більшою
– 956 людей, наступного дня
було виявлено 737 захворівших
на COVID-19. 13 листопада кількість захворівших становила 772
випадки, 14 листопада хворих
було 542 особи. 15 листопада виявили 380 випадків, 16 листопада
– 301 особу.
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!

Патрульні також закликали долучатись до важливої справи –
повідомляти про відомі випадки
розповсюдження наркотиків.

Коротко про головне
• Європейський союз рішенням від 9 листопада 2021
року офіційно виключив
Україну зі списку безпечних країн для подорожей,
зважаючи на ситуацію із
захворюваністю коронавірусом у нашій країні.
• Україна наростила імпорт
електроенергії з Білорусі
за 2 дні з 5 до 400 МВтгод.
• У Раді хочуть назавжди
забирати у злісних порушників водійські права за
систематичне порушення
ПДР.
• Україні варто готуватися
до перебоїв з електроенергією та опаленням. Експерти прогнозують віялові
відключення електрики у
зв'язку із критичним дефіцитом вугілля.

•

•

•

•

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.

•
• Адміністрація США вважає за потрібне підписати у листопаді поточного
року нову хартію про

стратегічне партнерство
з Україною, щоб показати
в ній сучасні реалії.
Верховна Рада України
дозволила повідомляти
орган реєстрації про місце
проживання в електронній
формі в додатку «Дія».
Новий документ скасовує штампи в паспорті та
виписки з ID-картки про
прописку.
У Чорне море увійшов
флагман Військово-морських сил Сполучених
Штатів Америки – корабель Mount Whitney.
Міністерство закордонних
справ України висловлює
рішучий протест у зв’язку
із черговим неузгодженим
з Україною візитом Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію України: Автономну
Республіку Крим і місто
Севастополь.
В Україні розпочинають
клінічні випробування таблеток від коронавірусу
Pfizer і Merck. Таблетки
тестуватимуть серед людей, які контактували або
проживають з хворими на
COVID-19.
Британський регулятор
першим у світі схвалив
для лікування симптомів
коронавірусу антивірусний
препарат «Молнупіравір»
у пігулках.
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Політична позиція

Президент підписав ухвалений
парламентом антиолігархічний закон,
демонтаж олігархічної системи розпочався
Президент України
Володимир Зеленський
підписав так званий закон
про деолігархізацію. Партія
«Слуга Народу» виконала
свою обіцянку – розпочався демонтаж олігархічної
системи. Зокрема, документ
забезпечує правові рамки
для відокремлення великого
бізнесу від політики та обмеження впливу олігархів на
життя України.
За 30 років Незалежності в Україні
сформувалася олігархічна система. Невелика кількість людей сконцентрувала у
своїх руках політичні, фінансові, промислові та медійні ресурси. Завдяки цьому
певне коло осіб впливало, а інколи визначало державну політику в своїх фінансових
інтересах. А у 2014 році олігарх навіть став
Президентом України.
«Свого часу, коли у нашій державі формувався олігархат, відбувався
звичайний дерибан. Тоді приближені до
влади бізнесмени за безцінь розібрали
всі привабливі активи та підприємства
державної власності. Потім олігархи
почали розширювати сферу свого впливу. Вони або самі приходили у владу,
або делегували туди своїх менеджерів,
водіїв, коханок», – зазначає народний
депутат, голова Житомирської обласної
партійної організації «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
Справа в тому, що олігархи не зацікавлені в успіху суспільства й держави в

Володимир Зеленський:
Яким би великим не був бізнесмен, він має працювати за законом
цілому. Їх цікавить тільки власна вигода
за рахунок держави і народу. Вони концентрують потужні ресурси передусім для
того, щоб заробити якомога більше грошей і сплатити якомога менше податків
державі. Проблеми звичайних українців
їх не цікавлять.
Корупція – це яскравий прояв впливу
олігархів на державні справи. Підкуплені
політики та чиновники створюють для
бізнесу своїх покровителів сприятливі
умови.

Арсеній Пушкаренко:
Партія «Слуга Народу» розпочала демонтаж олігархічної системи

Недавній приклад свавілля олігархату – неприпустимі дії АТ «Житомиргаз».
Підприємство, яке належить одному з
олігархів-монополістів, заявило про намір підвищити тарифи на розподіл газу
для населення. Такі наміри йдуть у розріз
із державною політикою та інтересами
громадян.
Вже зрозуміло, що без демонтажу олігархічної системи неможливо перемогти
бідність в Україні, реально інтегрувати
нашу державу в європейську та євроатлантичну спільноту.
Відтепер, завдяки закону про деолігархізацію, вперше за всю історію незалежної
України, розпочалося реальне обмеження
впливу олігархів на державу, повернення
їх під владу закону та інтересів народу.
«В усіх успішних країнах Європи
немає такої гілки влади, як олігархи.
Держави там працюють в інтересах
своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни дл я України
проголосували наші громадяни у 2019
році», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.
Антиолігархічний закон забезпечує
правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та
для обмеження деструктивного впливу
олігархічних інтересів на економічне та
політичне життя України.
«Сила цього закону в тому, що він
дуже чіткий і дає юридичну визначеність тому, хто такі олігархи та як
держава повинна до них ставитися. Час
вседозволеності для олігархів закінчився. Можливо, вони думали, що зможуть
вічно впливати на політику, але ми це
зупиняємо», – прокоментував ухвалення
закону народний депутат України, голова

Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Арсеній
Пушкаренко.
Встановлюються чіткі критерії для
визначення олігархів. Маєш активи більше 2,27 мільярди гривень, контролюєш
монопольно одну з галузей економіки,
впливаєш на медіа та береш участь у політичному житті. Якщо є три з чотирьох
цих критеріїв – людина отримує статус
олігарха.
«Політик а олі г ар х ів - політик ів
або політиків-олігархів дуже проста:
ресурси не для всіх, а тільки для них.
Закон для всіх, та тільки не для них.
Вони купують депутатів, які лобіюють їхні інтереси, правоохоронців,
які це не помічають, і суддів, які це
прощають. А свої медіа перетворюють
на артилерію проти держави, проти
конкурентів», – зазначив Президент.
Також встановлюються вимоги до
прозорості контактів політичних діячів
і посадових осіб з олігархами або їхніми
представниками. Повідомляти про такі
контакти зобов’язані всі посадові особи,
від рішень яких залежать доля суспільства
чи державні рішення. За приховування таких контактів – жорстка відповідальність.
Закон про олігархів не означає, що в
Україні не буде великого бізнесу. Навпаки,
такий капітал потрібен, адже він здатний
впоратися з великими завданнями і проєктами, створювати робочі місця та дбати
про розвиток територій, де розташовані
його активи, сплачувати реальні податки.
Проте великий капітал повинен діяти за
справедливими правилами. Тим більше,
закон дає великому бізнесу шість місяців
для адаптації та відмови від практик старої олігархічної системи.
«Великий бізнес є в будь-якій демократичній державі. Але яким би великим не був бізнесмен, він має працювати за законом та нарівні з іншими
економічними суб’єктами в ринкових
умовах. Якщо хтось звик купувати політиків, щоб вони дозвол яли обійти
закон, то доведеться прощатися з такою звичкою навіть найбагатшим»,
– наголосив Президент.
Закон про боротьбу з олігархами – перший, але не останній. Надалі заплановані
ініціативи щодо посилення антимонопольного законодавства, запровадження
цивілізованого лобізму, удосконалення
законодавства про політичні партії, нові
антикорупційні ініціативи.
«Ми усвідомлюємо, що олігархічна
система не здастьс я й да лі буде ще
більше чинити спротив, захищаючи
звичний дл я себе спосіб житт я безкарності та вседозволеності. Але ми
в цій боротьбі перебуває мо на боці
людей. Саме заради інтересів суспільства партія «Слуга Народу» розпочала
демонтаж олігархічної системи. Час
видалити цю ракову пухлину на тілі
нашої держави», – підкреслив Арсеній
Пушкаренко.
Іван Юр’єв
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Незважаючи на самоусунення міської влади,
продовжуються судові засідання щодо
знесення АЗС «ЮПIДЖI»
Руслан Мороз

У Богунському
районному суді м. Житомира розглядається
справа за позовом ГО
«Громадська оборона»
до ТОВ «ЮПІДЖІ» і ПП
«Укрпалетсистем» щодо
знесення самочинної
забудови за адресою:
м. Житомир, проспект
Незалежності, 29.
Так, 15 листопада 2021 року відбулося чергове засідання суду, під
час якого досліджувалися докази
сторін. Незважаючи на самоусунення міської влади та відверте
ігнорування вимог містян щодо
поновлення їхніх конституційних
прав, громадськість Житомира самотужки відстоює в судах власні
права, які було, на їхню думку, порушено будівництвом АЗС «ЮПІДЖІ» без урахування громадських
обговорень.
Нагадаємо, що 22 березня 2021
року у Господарському суді Житомирської області було оголошено
результативну частину рішення
по справі сумнозвісної АЗС «ЮПІДЖІ», яким заборонялася будь-яка
діяльність з реалізації нафто- та
газопродуктів для автозаправного комплексу. У рішенні суду від
22.03.2021 зазначено наступне:
«Господарський суд у даній

справі дійшов висновку, що
об'єкт є самочинним будівництвом в розумінні ст. 376 ч. 1
ЦК України».
Але Північно-західний апеляційний господарський суд у м. Рівному у постанові від 9 червня 2021
року по справі № 906/3/21 виніс
інше рішення за позовом громадської організації «Громадська оборона» до товариства з обмеженою
відповідальністю «ЮПІДЖІ» про
знесення самочинного будівництва.
Під час судового засідання
09.06.2021 року колегією суддів поставлено питання представникам
сторін щодо юрисдикції спору у
цій справі.
Під час розгляду справи суд
апеляційної інстанції зазначив,
що судом першої інстанції помилково розглянуто в порядку
господарського судочинства справу,
віднесену до суду цивільної юрисдикції. Суд апеляційної інстанції
також у своєму рішенні вважає, що
рішення Господарського суду Житомирської області від 22.03.2021
року у справі № 906/3/21 необхідно
скасувати, а провадження у справі
№ 906/3/21 закрити. При цьому наголошено про право позивача протягом десяти днів з дня отримання
цієї постанови звернутися до суду
із заявою про направлення справи
за встановленою юрисдикцією.
Так, у п. 3 ухвали суду зазначено: «Роз’яснити громадській
організації «Громадська оборона»
про її право протягом десяти днів з
дня отримання нею цієї постанови
звернутися до Північно-західного

апеляційного господарського суду
із заявою про направлення справи
до суду загальної юрисдикції в порядку цивільного судочинства».
Таким чином, справу було направлено для розгляду до Богунського районного суду м. Житомира, який ухвалою від 06.07.2021
року, розглянувши позовну заяву
громадської організації «Громадська оборона» до ТОВ «ЮПІДЖІ»
про знесення самочинного будівництва, постановив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити
провадження у цивільній справі.
Також було задоволено клопотання
позивача, і розгляд справи проводиться за правилами загального
позовного провадження.
Варто нагадати, що 9 червня
2021 року судовий розгляд за позовом до ТОВ «ЮПІДЖІ» у Північно-західному апеляційному
господарському суді у м. Рівному

завершився скандалом. Суд виніс
постанову, яка спричинила суперечку в залі судових засідань.
Після оголошення судом рішення
представники громадськості стали
вимагати від суду пояснень, з яких
міркувань колегія суддів прийняла саме таке рішення. До речі, це
прямий обов’язок суду надати обґрунтоване пояснення прийнятому
рішенню. Закон чітко прописує
цю норму. Натомість головуючий
відмовився роз’яснити рішення, посилаючись на те, що з письмового
рішення все буде зрозуміло.
Водночас у судовому засіданні
15 листопада 2021 року сторона відповідача вчергове намагалася без
надання доказів та підтверджень
запевнити суд, що всі дозвільні документи відповідають чинному
законодавству. Однак сторона відповідача не змогла жодного разу
конкретно відповісти на запитання

позивача, намагаючись заговорити
процес. Крім того, сторона відповідача відчайдушно намагалася
винайти власні закони та правила.
Так, на твердження представника
ГО «Громадська оборона», що докази, які подані в суді, перебувають у вільному доступі на сайті
Міністерства розвитку громад та
територій України, адвокати відповідача стали вимагати документ від
Кабінету Міністрів України, яким
було б підтверджено достовірність
цього сайту і інформації, яка розміщена на ньому. Спроби довести
справу до абсурду призводять до
затягування судового розгляду, що
і є однією з тактик представників
ТОВ «ЮПІДЖІ», а безглузді твердження відповідача взагалі можуть
вразити будь-кого та викликають
сумніви в компетентності сторони
захисту.
Варто додати, що захист інтересів громади проводиться самостійно, без допомоги виборної влади,
яка відверто почала підтримувати
незаконну, на думку громадськості,
забудівлю за адресою: проспект
Незалежності, 29. Представники
ТОВ «ЮПІДЖІ» не змогли відповісти, чи перебувають резервуари
з паливом під землею чи в насипному шарі ґрунту, що є суттєвим
та небезпечним порушенням будівельних норм.
Зважаючи на те, що ще не всі
докази вивчені, суд продовжить
свою роботу. Сподіваємося, що суд
зможе розібратися в цій справі і
ухвалити справді законне та справедливе рішення.

Набув чинності зоозахисний закон: пересувні цирки
заборонили, а за вигулювання собак без повідків штрафуватимуть
Марія Кравчук

Документ передбачає збільшення штрафів за вигул собак
без повідків та намордників.
Закон також забороняє роботу
пересувних цирків, зоопарків
та виставок.
Отже, вигул собак без повідків і намордників або у не відведених для цього місцях
передбачає штраф від 170 до 340 грн. Для
посадових осіб покарання передбачає попередження або штраф від 340 до 850 грн.
Зазначається, що ця норма стосується
лише порід собак, які віднесені до категорій небезпечних.
Якщо таке порушення здійснюється повторно впродовж року, то штраф для фізичної особи збільшується до 340-510 грн, для
посадової – до 510-1020 грн.

При цьому якщо порушення супроводжується нанесенням шкоди здоров'ю
людини або його майну, то фізичній особі
загрожує штраф від 1700 до 3400 грн з конфіскацією тварини, посадовцям – від 3400
до 5100 грн з конфіскацією тварини. Раніше
штрафи стартували від 17 гривень.
10 листопада Кабмін оновив список небезпечних порід собак, у ньому їх понад пів сотні.
Господарі таких порід собак, які згідно
з уваленою постановою вважаються небез-

печними, мають реєструвати і страхувати
своїх улюбленців на випадок, якщо раптом
комусь заподіять шкоду. Також власники
собак обов'язково мають вигулювати їх в
намордниках та на ремінцях. І лише в спеціально відведених місцях. Інакше – попередження або штраф.
Як кажуть кінологи, вкусити можуть і
дрібні песики, питання у вихованні. Якщо
раптом тварина когось хапне – господаря
як мінімум оштрафують. А тварину ще й
можуть конфіскувати. Так теж прописали в
законі. Також зростуть і фінансові стягнення
за те, що власники тварин не прибиратимуть
за своїми собаками. Вони будуть такими ж,
як і за неправильний вигул.
Закон також забороняє:
• пересувні цирки з тваринами, пересувні
зоопарки та виставки із тваринами;
• негуманне дресирування;
• дарування тварин як призи;
• використання тварин у рекламі розваг
і закладів харчування;

• залишати тварину саму в автомобілі
при температурі повітря більше ніж +20 °C
та менше ніж +5 °C;
• залишати тварину прив'язаною у громадських місцях, поблизу зупинок, біля
магазинів тощо;
• топити, душити, труїти тварин та пропагувати жорстоке поводження.
Документом вводиться поняття «каліцтво тварини» та «тілесне ушкодження
тварини», що є важливим для відмежування
адміністративної відповідальності від кримінальної, і як результат, більш ефективного
їхнього застосування до винних осіб.
Поняття жорстокого поводження
тепер стосується всіх тварин – і сільськогосподарських, і диких, і домашніх,
і безпритульних.
Що стосується сільськогосподарських
тварин – їх потрібно забивати гуманно,
відповідно до правил забою: утримувати
тварину в належних умовах, що відповідають її фізіологічним та біологічним
особливостям.
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Резонанс

Середа, 17 листопада 2021

У санаторії «Тетерів» знову відключили
електрику та воду, відсутнє опалення
Руслан Мороз

Ситуація у коростишівському санаторії «Тетерів» знову
вийшла з-під контролю внаслідок відсутності водопостачання та опалення.
Неодноразово українськи ЗМІ висвітлювали жахливі умови перебування
переселенців у санаторії «Тетерів». Люди
готували їжу на багаттях, організовували
акції протесту, але кардинально змінити
нічого не виходить. Влада, навіть за допомогою громадськості, переселенці, власники
санаторію не можуть досягти спільної точки
зору на вирішення цієї проблеми.
Раніше ми вже повідомляли про те, що
були люди, які померли в санаторії, так і не
дочекавшись допомоги від влади. Всі, хто
втік від війни, зробили це не за власним
бажанням. Є там ті, хто пережив жахіття
полону та жорстокі катування, після яких
став непрацездатним інвалідом.
Минулого року перед Великоднем
керівництво санаторію знову відключало
електроенергію в корпусах. Лежачі інваліди,
сім'ї, в яких є маленькі діти, а батьки через
поранення або хвороби не в змозі були допомогти собі, залишилися без можливості
приготувати собі гарячу їжу. Готували на
вогнищах.
Всі, хто може працювати, поїхали
з санаторію, там залишилися тільки
безпорадні інваліди. Люди благають
про допомогу і звернулися до голови
Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка із заявою,
в якій виклали найболючіші питання:
1. Відсутність водопостачання. Вже більше 2-х місяців відсутнє водопостачання в
кімнатах, люди не мають ні фізичної, ні

матеріальної можливості для забезпечення
повноцінного водопостачання. У санаторії
мешкають люди різного віку, в основному
залишилися пенсіонери, інваліди та сім’ї,
у яких маленькі діти. Надзвичайно важко
через відсутність водопостачання підтримувати нормальний санітарно-технічний
стан життя, можливості принести води
немає, адже найближча водойма розміщена
дуже далеко, та й фізично це зробити дуже
складно.
2. Освітлення території. Також дуже важливе і нагальне, адже світловий день став
коротшим, територія не освітлюється, тому
дуже важко переміщатися по території.
3. Дрова для обігріву. Найбільшою проблемою після відсутності водопостачання

у кімнатах є холод та низька температура
у кімнатах, можливості обігріти кімнату
до нормальної температури немає. Використовувати електрообігрівальні прилади
мешканці побоюються через стан проводки.
Матеріал для котельні (дрова) для повноцінного обігріву відсутній.
З цими питаннями переселенці неодноразово зверталися до місцевої влади,
але нічого не змінилося.
У зверненні до громадськості району
мешканці санаторію наголошують:
«Безліч людей за час перебування в
санаторії померли від хвороб та нелюдських умов. Місцева влада відмовляється
надати хоч якусь допомогу людям, які
опинилися в жахливих та нестерпних

умовах. Ми зверталися до багатьох інстанцій, проте постійно отримуємо
відмови чи відписки. Ми розуміємо, що ця
установа готується до продажу, тому
ми тут зайві. Однак ми всі – біженці,
які не з власної волі опинилися в таких
умовах, і просимо допомогти нам, тому
що більшість із нас – це інваліди, які не
можуть самостійно вирішити ці проблеми. Жахливі умови, в яких ми перебуваємо, вже призвели до загострення
захворювань і загибелі кількох людей,
тому без сторонньої допомоги ми можемо загинути всі».
Нині ситуацію намагаються вирішити
за сприяння громадської ради при Житомирській районній державній адміністрації
та дійти згоди у цьому питанні. Але попереду різке похолодання, і чи встигнуть прийняти будь-яке рішення до цього моменту,
поки що невідомо.

89% жителів Житомирщини мають сімейного лікаря

Більше 1 млн жителів Житомирщини мають свого сімейного лікаря, терапевта чи
педіатра – це майже 89% від
загального населення. Про це
повідомили у пресслужбі НСЗУ.
Пацієнти все частіше звертаються до
своїх сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Основні причини звернень за останні
три місяці – отримання вакцини, кашель,
потреба у профілактиці певних захворю-

вань та адміністративні процедури.
«Отримати допомогу лікарів первинної
ланки у Житомирській області можна у
73 медзакладах. Там працює 819 сімейних
лікарів, терапевтів та педіатрів. Із них 13
лікарів мають приватну практику.
Понад 1 млн жителів Житомирської
області обрали свого лікаря та уклали з
ним декларацію. З лікарями-ФОП декларацію уклали майже 12,7 тис. пацієнтів.
У приватних центрах сімейного лікаря,
терапевта та педіатра обрали більше 27,5
тис. українців. Всі послуги приватників,
які мають договір з НСЗУ, безоплатні для
пацієнта», – інформують у НСЗУ.
Перелік безоплатних послуг, які надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри,
чітко визначений і включає: консультації з
метою профілактики та контролю основних захворювань, базові дослідження та
аналізи, вакцинацію згідно з календарем
щеплень, створення електронних рецептів
на «Доступні ліки», інсулін та електронних
направлень на проведення досліджень чи
лікування та ін.

Навантаження на лікарів первинної
медичної допомоги шалене. Тільки у 2021
році лікарі первинки Житомирської області
виписали понад 1,18 млн направлень та
майже 485 тисяч електронних рецептів за
програмою «Доступні ліки» пацієнтам із
хронічними захворюваннями.
Обстеження у лікарів первинки пройшло понад 263 тисячі пацієнтів.
«Кожен з нас має усвідомлювати, що зараз
лікарі первинки перевантажені через зростання захворюваності на COVID та активну
вакцинальну кампанію. Сімейний лікар – це
точка входу пацієнта в медичну систему.
Саме до нього варто звертатися при перших
проблемах зі здоров’ям. Лікарі консультують
пацієнтів, а також надають адміністративні
послуги, зокрема виписують довідки.
Тож за довідковою інформацією раджу
звертатися до реєстратури центру надання
первинної медичної допомоги, на офіційні
сторінки та контакт-центри органів державної влади та державних установ. Навіть
COVID-сертифікат можна згенерувати та
роздрукувати самостійно. Головне, щоб дані

про вакцинацію від коронавірусу були внесені
коректно.
Я прошу пацієнтів раціонально використовувати час лікарів та з розумінням
ставитися!» – закликає директорка Центрального міжрегіонального департаменту
НСЗУ Алла Горбатюк.
За даними електронної системи охорони здоров’я, за останні
три місяці найпопулярнішими
причинами звернень до лікарів
первинної ланки є питання імунізації, кашель, потреба у профілактиці певних захворювань
та адміністративні процедури.
Загалом у 2021 році НСЗУ уклала договори із понад 2200 надавачами первинної
меддопомоги по всій країні та виплатила
їм 16,7 млрд грн за надання допомоги
пацієнтам. Понад 78% українців уклали
декларацію з лікарями, які надають первинну медичну допомогу. А це – 32 млн
528 тисяч громадян.
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На сторожі безпеки
СБУ викрила підприємство,
яке «безкоштовно» споживало державний природний
газ та могло спричинити
техногенну аварію.
Співробітники Служби безпеки України виявили несанкціоноване під’єднання одного з
підприємств Житомирщини до
газопроводу. Такі протиправні
дії могли спричинити виникнення надзвичайної ситуації
техногенного характеру.
За попередн і ми даними, зловмисники викрадали
природний газ для опалення
адміністративної будівлі та виробничих складів обласного
підприємства. Незаконне підключення до газової магістралі
завод-виробник здійснив під
виглядом проведення робіт із
благоустрою території. Завдані
державі збитки фахівці оцінюють у 47 млн грн.
Крім того, такі дії могли
призвести до виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Падіння
тиску у газопроводі та аварійне
блокування газопостачання як
підприємства, так і осель мешканців мікрорайону, порушення
герметичності й цілісності самої
газової магістралі ставило під
загрозу стабільну діяльність
критично важ ливої сфери
життєзабезпечення і створювало передумови до аварійної
ситуації з тяжкими наслідками.
Непромислові споживачі
газу в райцентрі, окрім того,
що наражалися на небезпеку,
ще й сплачували за тепло для
менеджменту підприємства,
оскільки обсяги викраденого
природного газу списували як
«втрати» і включали до тарифу
за транспортування природного газу.
За матеріалами СБУ розпочато розслідування за ч. 2 ст.
292 (пошкодження об’єктів магістральних або промислових
нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктів) Кримінального кодексу України.
Нині тривають слідчі дії
для встановлення всіх деталей справи, у тому числі вивчаються обставини незаконного
підключення підприємства до
газопроводу та уточнюються
обсяги незаконно відібраного
природного газу.

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
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У фокусі

Минулої суботи ще один маркер
українства з’явився у Коростишеві
Віктор Радчук

Подія, яка відбулася минулої суботи,
13 листопада, у місті
Коростишеві та у селі
Горбулів (колишній
Черняхівський район),
мала б привернути увагу громадськості усієї
Житомирщини.
У центральному парку Коростишева серед десятків вже
існуючих пам’ятників та монументів з’явився ще один, якого
Україна вочевидь зачекалася. Монумент місцевого скульптора
Віталія Рожика (уславленого
і відомого далеко за межами
Житомирщини) присвячений
унікальній родині отаманів
Соколовських. Усі вони загинули у бурхливому вирі подій національно-визвольної революції
1917–1921 років. Дивовижні біографії усіх трьох братів Соколовських, їхньої сестри Олександри
(Марусі) і батька Тимофія, який
разом із синами та донькою також
поліг у боротьбі за волю та незалежність Української Народної
Республіки. Тривалий час (понад
70 літ) в Україні взагалі згадувати
чи вшановувати пам'ять Соколовських було заборонено і навіть
небезпечно. Радянська влада і
комуністичні вожді зуміли вбити
кільком поколінням українців
думку про те, що Соколовські
були злісними бандитами. Мовляв, боролися проти влади народу, а тому були засуджені та
розстріляні.
Насправді ж все було із точністю до навпаки. Сім’я Тимофія Соколовського, дяка із села Горбулів,
яке перебувало у тодішніх межах
Радомисльського повіту Київської
губернії, належала до прошарку
тієї сільської інтелігенції, яка вже
на початку ХХ століття розуміла значимість своєї держави та
можливості і важливості її незалежного розвитку. Своїм дітям
Тимофій Соколовський дав найцінніше – гарну на той час освіту
і бажання жити по совісті. І коли
грянула пора запеклої боротьби за
волю і свободу для України, сини
Тимофія Соколовського (їх у нього
було аж п’ятеро) очолювали великий повстанський загін із селян
Горбулева, Потіївки, Пилиповичів, Чайківки. Корчівки, Заньків
та ще із десятка прилеглих сіл.
Чисельність загону сягала іноді
до восьми тисяч повстанців. Їм
доводилося битися із регулярними частинами Червоної армії,
чекістами – «чонівцями» (частями
особого назначения), денікінця-

Пам`ятник у Коростишеві
ми, продзагонівцями, які силою
зброї відбирали у селян останнє.
У тій боротьбі загинув спочатку
найменший із братів, 18-річний
Олекса. На командирському коні
його замінив Дмитро, але і його
вбила куля зрадника-запроданця,
що спокусився на гроші ВЧК за
голову отамана. Після Дмитра
повстанців очолював Василь Соколовський, а батько, Тимофій
Соколовський, керував штабом
повстанців. Після загибелі брата
Василя (а потім і батька), вже у
вересні 1919-го року, коли армія
УНР боролася на підступах до Києва із полками білогвардійського
генерала Денікіна, повстанців
очолила Олександра Соколовська,
яку у народі називали Марусею.
Про її боротьбу, про її звитягу і
талант ватажка-організатора написав роман відомий в Україні
письменник – прозаїк Василь
Шкляр. Українці добре знають
його роман «Чорний ворон.
Залишенець», після якого із
не меншим успіхом в Україні
з’явилася «Маруся».
Саме з ініціативи Василя
Шкляра коростишівський скуль-

птор Віталій Рожик і виготовив чудовий та до сьогодні незрівнянний
монумент, на якому на коні зображено отаманшу Марусю. Поруч із
двометрової висоти монументом
встановлено стелу із інформацією
про життя братів Соколовських.
У той же день вшанування
пам’яті видатних земляків із
родини Соколовських продовжувалося у їхньому рідному
селі Горбулеві. Лише кілька
років тому родичі Соколовських,
розкидані по усьому світу, дізналися про місце поховання найменшого із синів, який загинув у
січні 1919-го року у Коростишеві, а
похований таємно на церковному
кладовищі. Сьогодні на могилі
встановлено пам’ятник Олексі Соколовському, і якраз біля
нього зібралися 13 листопада сотні людей із Києва, Житомира,
Чернігова, Рівного, Вінниці та інших міст і сіл України. Виступав
Василь Шкляр, якого слухали як
геніального письменника, що зумів збудити своїми творами нове
покоління українців.
Відтепер пам’ятник братамотаманам Соколовським і їхній
сестрі Марусі можуть побачити
багато людей, які бувають у Коростишеві або ж проїздять мимо
міста по автодорозі Київ – Чоп. Ті
ж, хто поки що не спроможний
цього зробити, можуть прочитати
справжній український бестселер
Василя Шкляра «Маруся». І роман,
а тепер вже й пам’ятник отаманам
Соколовським у Коростишеві стали справжніми маркерами українства, яких у сучасній Україні ще
й досі не вистачає.

Невідома могила
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Голос народу

Реконструкція майдану Мистецькі ворота,
підготовка до Нового року та нові професії у
переліку обов’язкової вакцинації: що
житомиряни обговорювали у Facebook за тиждень
Анна Сергієнко

Реконструкція майдану Мистецькі ворота,
у Житомирі повним
ходом йде підготовка до
Нового року, до переліку обов’язкової вакцинації від COVID-19
додали нові професії
– такі теми житомиряни обговорювали
найактивніше у мережі
Facebook протягом минулого тижня.

У Житомирі розпочали
реконструкцію майдану
Мистецькі ворота
Планують оновити сквер, замінити покриття на більш нове
та сучасне, озеленити територію
та встановити нове освітлення.
Завершення робіт планується до
літа 2022 році.
«Вхідна брама була побудована
в стилі сталінського ампіру, і щоб
усе це підкреслити, ми вирішили
залишити всередині невеликий
фонтанчик, адже з самого початку
там було велике озеро з фонтаном
та будинком, куди прилітали лебеді і люди їх годували. Тому ми
передбачили невеликий фонтан та
скульптури, розширили основну
алею, збоку зробили місця для
сидінь, додали клумби та цікаве
геометричне озеленення, яке чудово підійде до цього стилю. Лавки
також хочемо виконати в цьому
стилі з кованими елементами, з
деревом, білого кольору, щоб це
було ошатно», – розповіла головна архітекторка Житомира Ольга
Бронштейн.
У житомирян уже голова йде
обертом від такої кількості реконструкцій. Ось як вони реагують на
це в мережі.
«Мера на нари! Пандемія, війна, безробіття в місті, молодь
за кордоном, а мер замість заводів
плиточки кладе, бандит», – прокоментував Токай Іхто.
«Проєкт просто чудовий! Мені
дуже подобається! Особливо ідея
зі статуєю», – написала Наталия
Котова.
«Це все добре, а поряд будинок
обгажений, і як він буде поряд з
красою», – зазначив Вениамин
Веретко.
«Приїдьте на Польову і полю-

буйтесь фонтаном з кольоровою
підсвіткою та сучасним дитячим
майданчиком. Тоді зрозумієте, що
буде там із запланованого», – говорить Benzhamin Stepanchuk.
«Головне, щоб дерева не вирізали», – хвилюється за зелень Людмила Демчук.
«Якщо перед аркою не поставлять напівсфери і не приберуть
парковку, то до лампочки той
ремонт», – пише Urii Boichenko.
«Хорошо бы и побольше деревьев», – радить Надежда Денисюк.
«Це все добре, але краще б медичні заклади, обладнання привели до
ладу. Ліки закупили», – зазначила
Наталия Карпинская.
«Статуя "Женщина с веслом"
будет? И когда у нас появится свой
писающий мальчик?» – цікавиться
Сергей Кедун.

У Житомирі вже готуються
до Нового року
Міська рада оголосила тендер
на 975 тис. грн.
На сайті «Прозорро» з'явилася
пропозиція «Професійні дизайнерські послуги з виготовлення
та облаштування світлодіодними
фотозонами, консолями центральних вулиць міста» вартістю 975
тисяч гривень.
Підрядна організація має забезпечити прикрашання ялинки,
декорування вул. Михайлівської, а
також локації у с. Вереси, святкову
програму з казковими героями та
забезпечити виготовлення роликів, вітань, трансляцій.
Відкриття ялинки у Житомирі відбудеться 19 грудня.
Також 19 грудня працюватиме
паровозик із експрес-привітаннями.
25 грудня у 5–7 локаціях
міста проведуть мінівистави з
Сантою та казковими героями,
а також вокальні вітання від
артистів, які рухатимуться за
різними маршрутами.

«А на свята ми вже вийдем із
"червоної" зони. Тому що меру та
бізнесу це невигідно. Ну а потім,
як Бог дасть. Знову бідний народ
будуть душити своєю вакцинацією», – прокоментувала Натали
Зубрицкая-Ермак.
«Купа невирішених питань, а
стільки грошей житомирян витрачати на ілюмінації – це злочин. Ми
єдина область, яка не має лінійного
прискорювача для лікування онкохворих, і єдина область, яка не має
онколікарні, а лише диспансер, який
не може в повному обсязі виконувати функції повноцінної лікарні. А
ще скільки прогалин, куди можна
перенаправити ці кошти, а влада
вважає розваги найнеобхіднішим,
що потрібне жителям міста», –
зазначила Людмила Климаш.
«А як же "червона" зона? Як же
пандемія? Чи на свята все відміняється? Гуляємо на повну – це все бізнес. Грошенята відмиють. А потім
знову кількість хворих переповнена,
нестача кисню, велика кількість
смертності, жорсткий локдаун,

вакцинація та страшні умови для
нормального проживання людей?»
– зазначає Катя Сидоренко.
«На ремонт трамвайної колії
грошей нема, то треба трамваї
ліквідувати, а на одноразову дурню
тратять мільйони – нерозумна
трата коштів», – говорить Sveta
Petrakivska.
«Ага, класс... Детям питание
сделайте бесплатное по школам
и детским садикам, а не в такое
непростое время такие деньги из
бюджета на ветер», – наголошує
Annet Annet.
«Лучше капремонт водоканала
или дорог сделайте, бараны», – не
підбираючи слів, говорить Лилия
Василенко.
«В садочках холодно, батьки
грошима допомагають (ніхто не
вимагає, самі) на закупівлю термометрів, посуду, канцелярії, навіть
туалетного паперу… Це не враховуючи медицину. В туалет на тій
же Михайлівській ніде сходити»,
– каже Світлана Васюта.

До переліку обов’язкової
вакцинації від COVID-19
додали нові професії
Міністерство охорони здоров’я
збирається розширити перелік
професій, для яких щеплення
проти COVID-19 є обов’язковим.
До переліку шести категорій,
які підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти
коронавірусної інфекції, хочуть
додати ще працівників:
• органів місцевого самоврядування;
• закладів охорони здоров’я
державної та комунальної форми
власності;
• комунальних підприємств,
установ та організацій.
«Справедливо. Для вчителів же
обов'язкова. Медики ще більш ризикують», – коментує Olga Prus.
«Якби для всіх лікарів була
обов'язковою вакцинація, вони не
нашіптували своїм пацієнтам, щоб
ті не вакцинувались, бо вони теж
цього не роблять», – говорить Lida
Moshinskaya.
«Читаю ось деякі коментарі і
дивуюся. Виходить, що вакцинація
в принципі – це погано. Не тільки
про ковід мова, а взагалі про всі. Але
впевнена, всі вакциновані від правця,
паротиту, дифтерії...
А тут розповідають про імунний відклик. Звісно, що хворіють
всі, і вакциновані, і невакциновані.
Заразити близьких можуть всі
так само. Проблем з вакцинацією
в розвинутих країнах взагалі немає
(зауважте, я про вакцинацію в цілому, не лише від ковіду зараз). Весь
світ вже давно визнав цю проблему
і необхідність.
Нікого ні до чого не закликаю,
але ті, хто тут писав про курчат...
То теж може себе утотожнити
із ними. Я все-таки себе вважаю
людиною. Жодне щеплення не дає
підвищення ризику захворюваності,
це повна маячня», – каже Tanny
Declan.
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На варті закону
• Прокуратура через суд
припинила незаконне захоронення побутових відходів, у тому числі львівського
сміття, на комунальному полігоні Коростеня.
Договір передбачав спільну діяльність комунального
підприємства та приватного
товариства нібито з облаштування майданчика для переробки вторсировини на полігоні
твердих побутових відходів,
розташованого на земельній
ділянці площею 2 га.
Однак встановлено, що
спільна діяльність полягала лише у тому, що партнер
комунального підприємства
складував на полігоні тверді побутові відходи, зібрані з інших
навколишніх сіл. Крім цього,
здійснювалося захоронення
сміття і з Львівської області,
що викликало обурення та занепокоєння місцевих жителів.
• Коньяк і горілку виготовляли у сараях та продавали оптовими партіями – на
Житомирщині прокуратура з
правоохоронцями викрили
мережу збуту фальсифікованого алкоголю.
• 11 років ув’язнення за
зґвалтування малолітньої –
ювенальний прокурор довів
у суді вину жителя Житомирщини у скоєнні особливо
тяжкого злочину.
Установлено, що у червні
минулого року 23-річний місцевий житель, перебуваючи у
стані алкогольного сп’яніння,
прийшов до сусідської дівчинки та сказав, щоб вона йшла з
ним до річки, де нібито її чекає вітчим. Виманивши 10-річну
потерпілу у безлюдне місце,
застосував фізичну силу та
пригрозив втопити, якщо кликатиме на допомогу. Долаючи
опір дитини, скоїв сексуальне
насильство.
• Понад 100 га сільгоспугідь орієнтовною вартістю
15 млн грн вибуло з комунальної власності Житомирщини унаслідок незаконно
безоплатно приватизованих
земельних ділянок – прокуратура розпочала кримінальні провадження.
• На 500 тис. грн амфетаміну, LSD, екстазі, «солі» та
канабісу вилучено у жителя
Новограда-Волинського –
правоохоронцями викрито
і знешкоджено канал збуту
особливо небезпечних наркотиків.
• Майже 1000 га землі
вартістю понад 25 млн грн
вибуло з державної власності – прокуратура Житомирщини погодила підозру.

ПРОКУРАТУРА
УКРАЇНИ
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Актуально

Зеленський пообіцяв по тисячі гривень
усім вакцинованим від COVID-19
Марія Кравчук

Президент Володимир Зеленський у відеозверенні у понеділок,
15 листопада, заявив, що
українці, які пройшли
повний курс вакцинації
від COVID-19, отримають по одній тисячі
гривень.
Кампанія з виплати коштів
стартуватиме 19 грудня – такий своєрідний подарунок від
святого Миколая, який готовий
піднести президент Зеленський
українцям.
«Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну
тисячу гривень. Швидко і зручно,
тобто через додаток "Дія", – сказав Зеленський.
Він додав, що оскільки смартфони і відповідно застосунок
«Дія» є не у кожного, особливо
в літніх людей, то держава забезпечить альтернативну можливість отримати гроші. Яка це
альтернатива та у якому вигляді
будуть ці кошти – інформації ще
немає.
Н а п р ог ра м у в и д і л я т ь
3 м лрд г рн ц ь ог о рок у та
стільки ж у 2022 році. Варто
розуміти, що це будуть кошти
платників податків, тобто наші

з вами, президент не вийме їх
зі своєї кишені.
Не потрібно мати математичної освіти, щоб порахувати,
що виділених державою коштів
не вистачить на всіх вакцинованих. За даними МОЗ, від початку
вакцинальної кампанії в Україні
повністю імунізовані та отримали дві дози 8 722 235 людей.
Отже, щоб виплатити усім
вакцинованим на даний час
українцям по тисячі гривень,
необхідно майже 9 млрд грн,
і це не враховуючи тих осіб, що

встигнуть провакцинуватися до
початку програми (19 листопада).
Тож кошти ще не виділили, а їх
вже на всіх не вистачить.
Та з грошима теж не все так
просто, їх не можна буде витратити на продукти харчування
чи оплату комунальних послуг.
Виходить, що ті люди, які купили довідку про вакцинацію,
відіб’ють свої гроші назад, такий
собі кешбек від держави.
«За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або
фітнес-клуб, відвідати кінотеатр,

театр, музей, концертний зал чи
виставковий центр або купити
квитки для мандрівок усередині
країни», – сказав Зеленський.
Культурна програма – це,
звісно, дуже добре та необхідно, проте я не уявляю, як
люди в селі зможуть використати ці кошти, коли навіть в
районному центрі не завжди
є кінотеатр або виставковий
центр. Складається враження, що чиновники не розуміють реалій, в яких живуть
українці.

У «Дії» вже можна згенерувати
COVID-сертифікат про одужання
У додатку «Дія»
можна згенерувати
сертифікат про одужання після коронавірусної хвороби.
Такий документ буде
дійсним упродовж 90
днів.
Обов'язковою підставою для
генерації сертифікату є медичний запис лікаря про діагноз,
що фіксуватиметься в електронній системі охорони здоров'я
(ЕСОЗ).
Сертифікат можна згенерувати у додатку на 15-й день
від моменту, як лікар внесе
позитивний діагноз та ваші
дані в систему. У «Дії» пояснювали, що запис повинен
мати такий вигляд: «U07.1 –
2019-nCoV гостра респіраторна хвороба».

фікати про вакцинацію проти
коронавірусу. Українські сертифікати визнав ЄС, тож ними
можна користуватися під час
подорожей.
Нещодавно в «Дії» спростили
отримання COVID-сертифікату:
тепер не потрібно робити фотопідпис. Окрім того, з 1 листопада
в додатку тестують генерування
сертифікатів для людей, які зробили ПЛР-тест або одужали.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я розповідали, що
згенерувати сертифікат про
одужання зможуть ті, хто перехворіли на COVID-19, упродовж

3,5 місяця до запуску нового
функціоналу.
Нині в «Дії» можна отримати міжнародний, внутрішній
«жовтий» та «зелений» серти-

За даними міністра
цифрової трансформації Михайла Федорова,
додатком «Дія» користуються 9 мільйонів
українців, які згенерували понад 5 мільйонів
COVID-сертифікатів. А
понад 900 тисяч україн ц і в ко р и с т у ют ь с я
міжнародними COVIDсертифікатами.
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Чорна п'ятниця-2021 в Україні
та світі: коли розпочнеться
та як не витратити всю зарплату
Марія Кравчук

Чорна п’ятниця у 2021 році
припадає на 26 листопада. Цього
дня у магазинах розпочинаються розпродажі та знижки, які
можуть тривати кілька днів.

Коли?

Період цінопадів цього року очікується з 26
по 29 листопада включно. Слід зазначити, що
акції можуть тривати і довше – все залежить від
конкретної мережі магазинів. Чорна п’ятниця
особливо популярна серед тих, хто любить купляти онлайн, до того ж в період карантинних
обмежень такі покупки, як ніколи, актуальні.
Прогнозується, що, як і щороку, найбільший
попит матиме різноманітна електроніка: телевізори високого розширення, ігрові консолі,
геймпади, різноманітні гаджети, професійні
камери, а також персональний транспорт –
електросамокати, гіроборди тощо.
Відзначати чорну п’ятницю в Україні розпочали ще 2013 року. Як показали дослідження
Black Friday Global від 2017 року, наші громадяни отримують одну з найкращих вигод у світі:
перше місце дісталося США, друге – Україні,
третє – Канаді.
Розпродаж триває всі вихідні, а понеділок
після чорної п’ятниці називають «кіберпонеділок», бо все ще є знижки в інтернет-магазинах.
Існує широкий вибір онлайн-магазинів та
платформ, де діятимуть найвигідніші акції, які
дозволять придбати все необхідне за найпривабливішою ціною.

Як підготуватись до шопінгу

Найперше, збираючись на шопінг, варто
провести ревізію у шафі й зрозуміти, яких
речей вам бракує. Це не лише вбереже вас від
імпульсивних покупок, але й зекономить час.
Другий раціональний крок – скласти список необхідних речей. Таким чином ви будете
відчувати меншу спокусу придбати якусь річ
лише тому, що вона нині на знижках.

Плануйте бюджет

Не варто бігти на шопінг одразу після того,
як отримали зарплату, адже таким чином ви
ризикуєте витратити значно більше, ніж планували. Тож попередньо краще розпланувати ваш
бюджет й визначити, яку саме суму ви можете
залишити цього разу у магазинах.
Також, якщо ви плануєте якусь дорогу покупку, як-от, наприклад, взуття чи верхній одяг,
то можете накопичити потрібну суму попередньо протягом декількох місяців.
Акції багатьох здатні спонукати купити
незаплановану річ. Ми заходимо у магазин і
бачимо знижку, наприклад, 30% на кофтинку.
Вона ніби хорошої якості й на нас сіла б непогано, а розуміючи, що ми купуємо її на гривень
50-100 дешевше, миттєво переконуємо себе у
значному заощадженні. Але розберімось, чи
дійсно це так.
Насправді схема дуже проста. Ви повинні
себе запитати, чи планували купувати кофтинку такої моделі й чи дійсно це необхідна
покупка. Якщо відповідь буде «так», то ви дійсно

заощаджуєте, купуючи речі під час акцій. Однак
якщо першочергової потреби у цій покупці не
було, то виходить, що ви витратили додаткові
кошти й про заощадження не може йти мови.

Візьміть друга на шопінг

Ідучи з другом чи подругою на шопінг, ви
не лише зможете з ним порадитись з приводу
якогось фасону чи речі, але й заощадити на
акціях типу «1+1=3» або «мінус 50% на другу річ».
Якщо ви плануєте купувати лише одну річ,
то купуючи ще одну, лише заради знижки,
навпаки, витратите більше, ніж планували.
Проте якщо ви купите дві речі за практично
однаковою ціною, але на другу річ буде діяти
знижка, то об'єктивно заощадите, розділивши
чек з подругою.

Будьте раціональними

Досить часто бонусні картки та програма
лояльності спонукають нас придбати якусь річ
у конкретному магазині. Таким чином ми самі
собі обмежуємо не лише вибір асортименту, але
й не порівнюємо ціни з іншими магазинами,
що досить нераціонально.
В інших магазинах схожа річ може коштувати дешевше, й ви заощадите тут і зараз, а не
через певну кількість накопичених бонусів/
балів. До того ж немає жодної гарантії, що ви
не забудете про ці накопичені бали й взагалі
їх використаєте.

Онлайн-шопінг

Навіть якщо ви прихильник офлайн-шопінгу, то не варто нехтувати купівлею речей в
інтернеті. Більшість бентежить те, що, купуючи
одяг в інтернеті, вони не мають змоги приміряти
його й це певною мірою – лотерея.
Тож ви можете піти на офлайн-шопінг, знайти потрібні вам речі і дочекатись знижок на
інтернет-ресурсах магазину. Наприклад, під час
чорної п'ятниці у більшості магазинів будуть
діяти знижки, але й черги теж будуть чималі.
Але якщо ви напередодні визначитесь з
речами, які хочете придбати, та запам'ятаєте
артикул, то знайти їх у день знижок буде зовсім не важко. Також на практично всіх сайтах
є спеціальний кошик, у який ви можете по-

передньо зберегти речі й потім купити їх під
час знижок.
Також під час онлайн-шопінгу можна використовувати кешбек – часткове повернення
витрачених за річ коштів.

Сайти для порівняння цін

Нині існує багато сайтів, де споживач може
порівняти ціни на однаковий товар. У рядок
пошуку вам потрібно буде ввести назву потрібного предмета одягу й далі вже порівняти
ціни у різних інтернет-магазинах.

Обирайте якість, а не кількість

Досить часто у гонитві за тим, аби заощадити якомога більше, ми купуємо менш якісні
речі. Але чи дійсно це економія – давайте розберемось. Важливо при купівлі товару зважати
на його якість та актуальність. Кофтинка, що
коштує 300 гривень, вже через декілька циклів
прання може втратити якість матеріалу, а колір
буде не таким насиченим.
Разом з тим ви можете купити схожу кофтинку, однак утричі дорожче. Спершу вам
здасться, що ви переплатили, але якщо взяти
до уваги, що попередню ви носили протягом
місяця, а цю – рік, то насправді заощадили.
Тож під час шопінгу варто звертати увагу не
лише на ціну, але й на склад виробу та його актуальність. Саме тому краще обирати класичні
базові речі, що з плином часом залишатимуться
доречними. Відповідно потреби купувати інші
джинси чи пальто лише тому, що ваше вийшло
з моди, не виникатиме.
Досвідчені шопоголіки знають, що під час
розпродажу потрібно зберігати розум і не
поспішати з покупками. Багато продавців
використовують різноманітні хитрощі,
щоб продати свій товар. Не рідкість, коли
за місяць до чорної п’ятниці магазини
підвищують ціни, а під час розпродажу
просто повертають нормальний цінник.
Тому краще заздалегідь скласти список
товарів, що вас цікавлять. З певним інтервалом моніторте ціни на них – це дозволить зрозуміти, чи є реальна знижка
на відібрані позиції.

Правова допомога
Система БПД запустила
спеціалізований чат-бот для
надання правової допомоги
представникам вразливих до
ВIЛ груп населення
Cистема БПД запускає спеціалізований чат – https://t.me/
vulnerableua_bot для надання
первинної правової допомоги представникам вразливих
до ВІЛ груп населення. З якими проблемами туди можна
звертатись?
Онлайн-інструмент розробили
Координаційний центр з надання
правової допомоги та Українська
фундація правової допомоги за
підтримки програми «Громадське
здоров’я» Міжнародного фонду
«Відродження» у межах Ukrainian
Access to Justice School of Practice.
Консультацію в ньому надають
юристи, які працюють у місцевих
центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
(БВПД) та пройшли спеціалізоване навчання з аспектів надання
правової допомоги представникам
вразливих до ВІЛ груп населення.
Звертатись на онлайн-чат насамперед варто з правових питань
та проблем, що були спричинені
дискримінацією через соціальний
статус, стиль життя, стан здоров’я
представників вразливих до ВІЛ
груп населення. Також тут люди,
які належать до вразливих до ВІЛ
груп населення, отримають консультацію юристів щодо:
• доступу до медичних послуг;
• вибору або заміни лікаря;
• вибору закладу охорони
здоров’я;
• збереження медичної таємниці;
• медичного втручання та права на відмову від медичного
втручання;
• оскарження неправомірних
рішень працівників закладів
охорони здоров’я;
• неупередженого ставлення під
час отримання медичних послуг;
• поваги честі та гідності під час
отримання медичної допомоги;
• захисту від будь-яких форм
дискримінації.
Важливість сервісу
Україна посідає одне з перших місць в Європі за кількістю
ВІЛ-позитивних осіб. Підвищення
довіри людей до державних сервісів дасть можливість забезпечити
рівний доступ до правосуддя та
дотримання прав людини, а з іншого боку – допоможе державі
контролювати зростання в країні
таких захворювань, як гепатит, туберкульоз, СНІД. Комунікація через
зручні для людей канали зв’язку
у майбутньому допоможе налагодити цю довіру.
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Тема номера

Лікування чи дорога до моргу?
Iсторія пацієнтки з житомирського COVID-відділення
Тетяна Звєрєва

На ранок 16 листопада в Україні зафіксовано
антирекорд за кількістю летальних випадків
від COVID-19 - 838 осіб.
Від редакції
Щодня ми чуємо з
екранів телевізорів, як
місцева влада готова
до боротьби з коронавірусною інфекцією
та іншими хворобами,
посадовці та очільники
лікувальних закладів
впевнено розповідають,
як борються за життя
хворих.
Зневірившись зламати опір антивакцинаторів, уряд України навіть
пішов на такий крок, як
видача 1000 грн усім
вакцинованим замість
посилення агітаційнороз'яснювальної роботи
з населенням.
Цей матеріал написала наша колежанка,
яка на собі відчула усі
“принади” лікування
COVID-19 у житомирській лікарні. Подаємо
його з деякими скороченнями внаслідок обмеженої площі газетних
шпальт. Але всі наведені
факти дійсно мали місце. Далі – розповідь
журналістки від першої
особи.

стан, фібрози, емфізема верхівок
легень, позитивний тест, низька
сатурація. Прямо в лікувальному
закладі мама втратила свідомість.
Викликали швидку.

Iнфекційне приймальне
відділення другої міської
лікарні
Хворі на ковід чекали другий
день в коридорі площею 7 кв. м
богунської лікарні, аби їх оглянув
лікар. Швидка нас доставила під
сходинки ізолятора, вручивши
направлення та опис. І тут для
мене – неочікувана «готовність»
лікарні. Але найважче було ще
попереду...

«Ласкаво просимо» у
розсадник інфекції
Коли я відчинила двері ізолятора, то трохи сама не втратила
свідомість. В брудному коридорі
площею 7 кв. м перебувало 11 хворих, з яких двоє – в інвалідних візках. Люди дихали один одному в
обличчя і ледь тримались на ногах
від болю та хвороб. Мені відразу
повідомили, що вони чекають з
8-ї ранку, а хворого в інвалідному
візку за направленням сімейного лікаря вже привозять другий
день поспіль, оскільки вчора йому

було відмовлено черговим лікарем
ізолятора в госпіталізації. На годиннику було близько 13.00 і 13
жовтня 2021 року за календарем…
Увірвавшись в кабінет чергового
лікаря, я побачила кабінет, в якому
лише лікар і медсестра! І це при
тому, що всіх хворих психологічно катували в коридорі ізолятора
зранку! Коли повідомила лікарю,
що зателефоную в МОЗ і поліцію,
мою маму оглянули, а точніше
виміряли сатурацію, яка ще була
низькою, і дали змогу подихати
киснем.

Киснева маска не
дезінфікується і передається
від одного хворого до іншого
Звісно, що коли людина задихається, то не звертає уваги на
стерильність приладів. Але коли
кисневий апарат розташований
на брудній підлозі і коли кисневі
маски не дезінфікуються і просто
передаються від одного хворого
до іншого, то це вже – край халатності й умисного розповсюдження інфекції! І за це законодавством України передбачена
відповідальність. Перед ким буде
відповідати медперсонал, якщо
важкохворому після подальших
маніпуляцій у відділенні, можливо, і не вижити.

«Мені не до вас», – завжди
невдоволена відповідь
медсестри
Саме так відповідають деякі
медсестри та санітарки, коли при
встановленні крапельниці у хворої
людини ліки потрапляють не в
вену, а поза вену, коли бракована
крапельниця тече і з неї витікають ліки, коли закінчуються ліки
в крапельниці, коли хворий кличе
на допомогу. При цьому ні в першій, ні в другій міських лікарнях
Житомира тривожних кнопок немає, щоб хворі могли покликати
на допомогу. Отож і не дивно, що
безліч тяжкохворих не можуть навіть і докликатись лікаря. А потім
невтішна статистика про кількість
померлих...

засіб) у поєднанні з антибіотиком
цефтріаксоном. В інструкції фуросеміда чітко зазначено, що таке поєднання викликає токсичну дію!

Лікар проводить огляд лише
тих пацієнтів, які кладуть
в кишеню по 500, 200 грн
щоденно

«Лікування» та вгадування від
сімейного лікаря
Мою сім’ю інфекція також не
обійшла стороною. Починаючи
з вересня, у моєї мами почалась
задишка. Неодноразово ми звертались до сімейного лікаря, навіть змінили одного сімейного
на іншого, оскільки мамі ставало
все гірше. Інша лікарка вирішила,
що у мами проблеми із серцем
і призначила їй внутрішньовенні ін’єкції від хвороб серця, незважаючи на те, що обласний
кардіолог патології не виявив.
Викликала мамі вночі швидку, в
приймальному відділенні лікарні їй провели рентгенографію та
швидкий тест на ковід. І тест негативний, і рентген без патологій
і захворювань. Через два тижні
без будь-яких направлень і вгадувань від сімейного лікаря ми
пройшли в іншому закладі рентген-обстеження і тестування на
ковід. І тут: післяпневмонічний

Палата інтенсивної терапії в ковідному відділенні

Мама авторки в коридорі у приймальному відділенні
дихає за допомогою кисневого концентратора

Оглядає лікар тих пацієнтів,
які віддають останні кошти. Принаймні так у богунській лікарні в
інфекційному відділенні. Отож ті,
хто поклав в кишеню гроші, можуть дочекатись візиту чи огляду
лікаря, щоб почути загальні фрази, які для всіх однакові. Коли мені
моя мама й інші знайомі пацієнти
повідомили про це, то у мене відібрало мову. Відразу відправила
смс-повідомлення в. о. медичного
директора, на що останньому довелось відреагувати – наступного
дня з самого ранку лікар підійшов
до хворої, яка принципово не платила, але…
Постійні скарги моєї мами
на погіршення самопочуття викликали в мене занепокоєння, і я
звернулась до інших лікарів. Якщо
коротко, то лежачій хворій було
призначено фуросемід (сечогінний

Скан переписки з
в.о. медичного директора

У богунській лікарні родичів
вільно впускають у коридор
інфекційних відділень
Той факт, що родичі хворих є
контактними особами, лікарню
взагалі не цікавить, інакше би до
лабораторного центру відправляли відповідні повідомлення і
близькі хворих мали би перебувати на самоізоляції. Але порівняно
з тим, що далі відбувалось, – це
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«квіточки». Щодня, окрім вихідних, всередині п’ятиповерхової
будівлі, де розташовані інфекційні відділення, між першим
та другим поверхом інфекцій у
визначений час з родичами хворих
виходить поспілкуватись лікар.
Так само, як і в ізоляторі, всі
родичі в маленькому коридорі інфекційних відділень штовхалися,
щоб хоч щось почути від лікаря.
Всім – загальні фрази про сатурацію, окрім моєї мами, – сатурацію
моєї мами лікар не знав. Крім того,
коли лікар 19.10.2021 повідомив,
що моїй мамі потрібно провести
рентген-обстеження, то відразу
стало зрозуміло, що він навіть не
відкривав історію хвороби! Адже
13.10.21 моя мама поступила в лікарню з рентген-обстеженням, результатами аналізів крові, УЗД серця. І навіть медик-новачок розуміє,
що за 5 днів рентген-дослідження
легень недоцільно проводити,
оскільки картина буде незмінною.
На мою пропозицію провести КТ
легень лікар категорично і грубо
відмовився. Лише після розмови
з директором лікарні Кухарчуком
мамі призначили УЗД легень і
курс антибіотиків. Розмови з директором лікарні – втрата часу і
погіршення стану, адже за 6 днів
перебування в стінах інфекції
спілкування з медперсоналом не
склалося. Після цього декілька
днів в.о. медичного директора
відповідав на телефонні дзвінки,
доки не з’ясувалось, що хворій
призначили несумісні препарати, які викликають токсичну дію.
Мабуть, останнє смс-повідомлення
від мене в.о. мед. директора щодо
залучення МОЗ та правоохоронних органів підштовхнуло: почали
лікувати, імітуючи зацікавленість
в одужанні.

Вивіз померлих від ковіду
через загальний ізолятор,
в якому приймали хворих і
пакети з їжею для хворих
Побачивши, як через ізолятор, де родичі залишають пакети
з їжею для хворих, вивозять померлих – просто втрачаєш свідомість. Санітарки без разових
захисних костюмів повз пакети з
їжею для хворих вивозять трупи
в домашніх кофтинках, а потім
в них же розносять із загальної
кухні відра з їжею у відділення.
Про дотримання гігієни ще щось
потрібно говорити? Повна антисанітарія й умисне зараження
оточуючих – це девіз другої лікарні?
Після мого повідомлення, що
про все це дізнаються відповідні
органи, друга лікарня вирішила
прикритись замовною трансляцією, як лікують хворих. Але в
соціальній мережі «Фейсбук»
читаємо відгуки родичів, у тому
числі тих, чиї близькі померли.
Люди пишуть, що в шапках
і куртках лежали в інфекційці,
тому що не закривалося вікно. Розповідають про жінку, що померла
в інфекційному відділенні, і про
це 3 дні навіть не повідомляли
родичам!

Середа, 17 листопада 2021

До моргу на каталці з ковідного відділення

Хірургія обласної
лікарні чи
інфекційка в занепаді?
Забігаючи наперед, скажу,
що за станом гігієни, а точніше
повної антисанітарії, обласне
хірургічне відділення нагадує
поганеньку районну інфекційку
70-х років.
Вночі 3.11.2021 у результаті
сильного приступу болю в районі
шлункового тракту швидка мене
доставила в приймальне відділення. Не повіривши результату
тесту від 02.11.2021, додатково
відібрали матеріал на ковід-тест
– результат негативний. Далі ске-

рували в хірургічне відділення. О
2-й годині 3.11.2021 черговий лікар
Сироткін А. В. навіть не прийшов
у приймальне, щоб оглянути хвору, тобто мене. У хірургічному
відділенні хтось вирішив мені
призначити крапельниці 800 мл
натрію хлорида. Під крапельницею я побачила, як по стінах
лазять таргани. Вранці 03.11.2021
черговий лікар хірург Сироткін
перед тим, як здавати зміну, заглянув до мене в палату. Побачивши лікаря, який нещодавно
так лікував знайому пацієнтку,
що та вмерла, я відмовилася від
його послуг і попросила, щоб
мене оглянув інший лікар.

Тема номера
Далі – шок. На все хірургічне
відділення – один туалет для жінок і один для чоловіків. Дверні
ручки в палаті і туалеті настільки
брудні, що липнуть від бруду. В
палаті раз у день однією водою
миють всі палати, а точніше –
возять ганчіркою посеред палати.
В туалет зайти неможливо – постійно тече унітаз або відходи від
блювоти хворих.
Два тижні в хірургії не звертали уваги на температуру та
кашель хворої, у якої – ковід.
Розмістили мене в палату № 5,
незважаючи на те, що в палаті
інша пацієнтка два тижні мала
температуру і сильний кашель.
Питання: навіщо мої два негативних тести від 02.11.2021 та
03.11.2021?
Лише 06.11.2021 перед проведенням операційного втручання у пацієнтки, в якої кашель 2
тижні, виявили позитивний тест!
Уявіть собі, всі хворі і я в тому
числі, перебували з нею цілодобово в одному приміщенні. При
цьому в палаті жодного разу не
проводилося кварцування належним чином і не проводилось
провітрювання, оскільки в палаті
перебували прооперовані хворі, які не могли встати і вийти
з палати.
Відповідно 7.11.2021 мене
відправили додому на самоізоляцію. Але при цьому обласна
лікарня своєчасно не повідомила
лабораторний центр про контактних осіб. І, звісно ж, сімейний
лікар не мала права відкрити
листок непрацездатності. Ще півдня «війни», і лише за сприяння
директора лікарні Леськіва Б. Б.
повідомлення в лабораторний
центр відправили.
Підтвердженням безвідповідальності та халатності медперсоналу є і велика кількість
відгуків про обласну лікарню.
Люди називають її шалманом,
моргом і т. д. Значна кількість негативних відгуків в соцмережах
нікого не задіває.

Скани відгуків про Житомирську обласну клінічну лікарню в фейсбуці

КУДИ
СКАРЖИТИСЯ
У пресслужбі Міністерства
охорони здоров'я розповіли,
куди може поскаржитися пацієнт, якщо місцеві лікарі не
виконують свої обов'язки.
Одразу зауважимо, що
скарги будь-якого характеру
слід починати розв’язувати
безпосередньо у медичному закладі, звернувшись
до керівника лікарні. Якщо
таке звернення не допомогло – можна звернутися до
регіональних департаментів
охорони здоров’я при ОДА.
Також в регіонах працюють телефонні гарячі лінії з
питань COVID-19.
Нині Програма медичних
гарантій визначає чіткий перелік і обсяг медичних послуг та
лікарських засобів, оплата яких
гарантується коштами Державного бюджету України. Це
означає, що пацієнт має право
отримувати їх у повному обсязі
та безоплатно у лікарнях, які
працюють за договором з НСЗУ.
Якщо у закладі, що має
договір із НСЗУ, відмовляють
у медичних послугах або
вимагають гроші за те, за
що заплатила держава, це є
порушенням прав пацієнта.
Тоді можна подати скаргу
через електронну форму
на сайті НСЗУ у розділі «Громадянам» https://nszu.gov.ua/
gromadyanam.
Оператори контакт-центру НСЗУ за номером 16-77
підкажуть, як правильно подати скаргу у разі необхідності.

ЯКА СИТУАЦІЯ
У ЛІКАРНЯХ?
Через перевірку в управлінні охорони здоров`я Житомирської міської ради нам не
вдалося отримати коментар ні
в заступниці міського голови,
яка курує питання медицини,
ні у керівниці управління.
У Житомирській обласній
клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського «20 хвилин» розповіли про ситуацію з «ковідними» відділеннями у лікарні
та повідомили, куди потрібно
звернутися пацієнту, якщо його
не влаштовує медичне обслуговування у лікарні.
«Нині у нас в закладі перебуває 87 пацієнтів. Нестачі
медичного персоналу немає.
Якщо пацієнт хоче поскаржитись на неналежне медичне
обслуговування, йому потрібно звернутися до адміністрації лікарні, а саме завідувача
відділення, він зі свого боку
інформує медичного директора, і після того усуваються
ті проблеми, які можуть бути
усунені», – розповіли у лікарні.
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Наша гордість

Леонід Кравець: останній романтик
від науки, який не знав обмежень
Руслан Мороз

Леоніда Григоровича
Кравця пам’ятають як
видатного українського
вченого, засновника унікального Житомирського науково-дослідного
інституту радіосистем.
Леонід Григорович Кравець –
український вчений, винахідник
у сфері радіотехнічних станцій
і комплексів спеціального призначення, головний конструктор
радіотехнічних систем спеціального призначення, кандидат технічних наук – народився у далекому
1938 році на Донеччині. Закінчив у 1961 році відомий у всьому
світові Харківський авіаційний
інститут (ХАІ) за спеціальністю
«Радіоелектронні пристрої систем
управління». У 1969 році закінчив
аспірантуру при Науково-дослідному інституті автоматизації промислових підприємств (м. Ростовна-Дону), захистив дисертацію за
спеціальністю «Радіотехнічні та
телевізійні системи». У 1974 році
йому присвоєно вчене звання старшого наукового співпрацівника за
спеціальністю «Радіоприймальні
пристрої». У 1979 році присвоєно вчене звання доцента кафедри
автоматики та телемеханіки. Академік Академії наук прикладної
радіоелектроніки.
Протягом свого життя Леонід
Григорович працював на багатьох
підприємствах та в наукових закладах за напрямом створення високотехнологічної військової техніки,
на посаді головного конструктора
очолював розробку радіотехнічних
станції і комплексів спеціального призначення. Більшість цих
комплексів донині перебуває на
озброєнні багатьох країн світу, в
тому числі України.
Наприкінці квітня 1962 р. Леоніда Григоровича було переведено
на роботу на закрите підприємство, яке в подальшому стало
Науково-дослідним інститутом
автоматизації промислових підприємств, на якому він пропрацював понад 12 років, пройшовши
шлях від інженера до начальника
відділу приймально-передаючих
систем. Брав участь у дослідноконструкторській розробці станції перешкод СПО-10, призначеної
для імітації протяжних наземних
об'єктів на екранах бортових авіаційних РЛС та захисту наземних
об'єктів від ураження ракетами з
радіолокаційними ГСН. Керував
розробкою повітряно-наземного
комплексу для льотно-полігонних
випробувань станцій СПО-10, був
керівником льотно-полігонних випробувань та водночас оператором

Кравець Леонід Григорович
бортової апаратури на етапі попередніх випробувань.
Сам Леонід Григорович Кравець так згадував початок свого
трудового шляху:
«У Ростов-на-Дону на підприємство п/с 20 (поштова скринька,
тобто науковий засекречений інститут, – авт.) я приїхав 23 квітня
1962 року за направленням Державного комітету з радіоелектроніки (ДКРЕ). Оскільки у Харкові на
підприємстві я отримав певний
досвід у розробці засобів обчислювальної техніки (при виконанні
дипломного проєкту та у подальшій розробці технічного проєкту
виробу), я хотів і надалі продовжити роботу в цьому напрямі, але
доля розпорядилася інакше, і мене
направили до лабораторії № 23.
У лабораторію я прийшов в
обідню перерву. Там перебували
двоє молодих людей, які грали в
шахи. Я чекав на закінчення перерви і оглядався. На робочих столах
не було нічого, що вказувало б на
засоби обчислювальної техніки.
Зате там були розміщені хвилеводні елементи, лампи бігучої
хвилі, НВЧ генератори, аналізатори
спектра сантиметрового діапазону,
імпульсні генератори та осцилографи.
Я звернувся до хлопців із запитанням: "Мені начальник відділу

сказав, що лабораторія займається
розробкою засобів обчислювальної техніки, а де вони?". Мені відповіли: "Якою обчислювальною
технікою? Нею займається інша
лабораторія. А в нас сам бачиш
чим займаються". В мені все "закипіло", і я вирішив, що якщо мене
не направлять до моєї цільової
лабораторії, то я поїду звідси. Але
потім охолонув і подумав, що НВЧ
(надвисокочастотну) техніку я знаю
недостатньо добре для радіоінженера (тим більше, що виробничих практик на підприємствах
з розробки або виробництва НВЧ
техніки у нас не було), тому буде
корисним попрацювати рік із НВЧ,
а потім перейти до профільної лабораторії обчислювальної техніки.
Лабораторія № 23 була комплексною та головною з розробки
виробу 1РЛ236 (шифр "Вогник").
Після прийняття на озброєння виріб отримав шифр СПО-10 (СПО
– станція перешкод у відповідь) і
призначався для створення перешкод бортовим РЛС, для імітації
одиночних наземних об'єктів (імітації помилкових цілей) протяжністю до 1,5 км (як розвідувальним
бортовим РЛС, так і радіобомбоприцілам РБП, ПСБН), а також для
"силового" (енергетичного) відведення ракет з радіолокаційними
головками самонаведення (РЛГСН)

класу "повітря-поверхня" на себе
на дальність до 1,5 км. Вказаний
інститут на той час був головним
з розробки станцій і комплексів
усіх видів перешкод усім типам
РЛС та системам радіолокаційного
наведення (в т. ч. самонаведення)
ракет, авіабомб та снарядів».
За результатами досліджень,
проведених при розробці та випробуваннях станції СПО-10 та виконанні науково-дослідної розробки з військової станції спеціального
призначення, Леонід Григорович
захистив кандидатську дисертацію. Був заступником головного
конструктора першої станції перешкод для дистанційного підриву
снарядів із радіопідривниками
(СПР-1). Станції перешкод цього
комплексу також досі перебувають
на озброєнні багатьох країн світу.
Протягом свого життя Леонід
Григорович працював у Донецькому філіалі НДІ автоматизації
промислових підприємств (нині
НДІ комплексної автоматизації),
а потім у Житомирському філіалі
Київського політехнічного інституту доцентом, завідувачем кафедри
автоматики та телемеханіки. При
кафедрі під його керівництвом
функціонував науково-дослідний
сектор. У ЖФ КПІ за пропозицією
Л. Г. Кравця у 1976 р. було організовано нову кафедру загальної
електротехніки та електроніки, а
1977 р. створено електротехнічний
факультет.
Михайло Володимирович
Вакуленко, тодішній начальник
Головного управління військової
промисловості України, якому
підпорядковувалися всі інститути
радіопрому, розповідає: «Леонід
Григорович був одним із провідних
наукових спеціалістів держави у
галузі систем радіоелектронної
боротьби та радіоелектронного
придушення. Одним із напрямів, в
якому працював інститут під керівництвом Леоніда Кравця, була
розробка безпілотних літальних
апаратів, що залишається актуальним і зараз. Тоді було створено
інститут головних конструкторів
України в галузі радіоелектроніки, до
якого входив Леонід Кравець. Також
Житомирський науково-дослідний
інститут радіосистем дуже продуктивно працював над розробкою
головок самонаведення. Завдяки
керівництву Леоніда Григоровича
інститут не тільки ефективно
працював, забезпечував постачання
української армії, а й виконував багато іноземних контрактів».
У 80-х роках постала задача
створити нові пристрої під військові замовлення. Але виявилося,
що в цілому Радянському Союзі
немає вчених, які б взяли на себе
відповідальність реалізувати ці
глобальні плани. Це створювало
певну перешкоду не тільки у військових перегонах, а й у наукових

дослідженнях цілої галузі.
Тільки Леоніду Кравцю вдалося
розв’язати цю проблему, і тоді спеціальною постановою ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР у 1983 році у
Житомирі створюється окремий
Науково-дослідний інститут радіосистем для реалізації цих завдань.
Леонід Кравець очолює цей інститут протягом 23 років і одночасно
стає головним конструктором радіотехнічних комплексів спеціального призначення України. З 1996
р. по 2002 р. виконував обов'язки
Уповноваженого Національного
агентства з питань інформатизації при Президентові України у
Житомирській області і розробив
програму інформатизації області.
У період 1989-1995 років працював також за сумісництвом професором кафедри автоматики та
управління у технічних системах
ЖФ КПІ.
Для цільової підготовки радіоінженерів для роботи в НДІ радіосистем за клопотанням Леоніда
Григоровича у 1994 р. у ЖФ КПІ
було організовано кафедру радіотехніки, яку він у подальшому
очолював.
У 1999 р. при НДІ радіосистем
було створено філію кафедри 501
(факультет радіотехнічних систем
літальних апаратів № 5 Національного аерокосмічного університету
імені М. Є. Жуковського – ХАІ),
якою керував Леонід Кравець, будучи професором кафедри. Студенти набиралися з абітурієнтів
Житомирщини. Перші два курси
студенти проходили навчання на
базі НДІ радіосистем, а потім у
Харкові. Філія кафедри проіснувала 6 років. З 2008 року створив
та очолив кафедру електрифікації,
автоматизації виробництва та інженерної екології Житомирського
національного агроекологічного
університету.
За своє життя Леонід Кравець в результаті наукових
досліджень і розробок опублікував 117 наукових праць,
в тому числі 4 монографії, 52
авторських свідоцтва і патентів
на винаходи, 49 наукових статей
і опублікованих доповідей на
конференціях, 12 навчальнометодичних праць. Підготував
3 кандидатів технічних наук.
Почесний працівник промисловості засобів зв’язку СРСР.
Леонід Григорович Кравець є
академіком Академії наук прикладної радіоелектроніки. Має 3
синів та 8 онуків. Два його сини
здобули вищу освіту та закінчили
аспірантуру при кафедрі 501 Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського.
На жаль, Леонід Григорович
Кравець (29.07.1938 – 10.11.2021) пішов з життя. Його запам’ятали як
видатного конструктора, науковця
та винахідника.
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Дмитро Говорадло: Житомирщина достойно
представлена на Чемпіонаті України з футзалу
Руслан Мороз

У Крижанівці Черкаської області 14
листопада 2021 року
завершився перший тур
першої ліги Чемпіонату
України з футзалу вікової категорії Ю-13.
У ньому взяли участь дванадцять команд з різних куточків
України, які зіграли між собою
по шість матчів відповідно.
Одним із найяскравіших та
найрезультативніших гравців першого туру, який забив шість голів
та віддав три гольові передачі, став
наш житомирянин, гравець ФК
«Бульвар» Дмитро Говорадло. Ми
вирішили поцікавитись враженнями та взяти коментар щодо нещодавніх виступів у нашого юного
спортсмена.

20 хв.: Дмитро, розкажи нам
про враження першого туру у
Крижанівці. Що вдалося, а що
– ні?
Дмитро Говорадло: Враження позитивні. Я вже не вперше
беру участь у різних всеукраїнських змаганнях саме у Крижанівці, адже там дуже гарні умови. Якщо не помиляюсь, це вже
п'ятий мій візит, тому майданчик
мені знайомий.
Наша команда після першого
туру посідає друге місце у своїй
підгрупі. Хочеться вийти до фінального раунду з першого місця,
і ми докладемо всіх зусиль у другому колі, щоб так і відбулось.
20 хв: Ти – капітан команди.
Чи важко носити капітанську
пов’язку?
Дмитро Говорадло: Це відповідально. Я радий, що отримав
довіру своїх колег та головного
тренера, я завжди працюю на
результат команди до переможного свистка.

20 хв: Тобі лише декілька днів
тому виповнилось дванадцять років, а ти береш участь у змаганнях, де суперники за тебе старші
на рік, а то й більше. Не лячно
вступати в боротьбу із більш дорослими гравцями?
Дмитро Говорадло: Для
мене це – звична практика. Я з самого дитинства тренуюсь та граю
з більш дорослими гравцями.
20 хв: Як із навчанням? Ти навчаєшся у Житомирському міському колегіумі № 34, де вимоги
до знань високі. Усе встигаєш?
Дмитро Говорадло: Легких
шляхів не шукаю. У мене багато
поїздок по змаганнях, але я також
дуже стараюсь і в навчанні.
20 хв: Які плани на майбутнє?
Чого бажаєш досягти?
Дмитро Говорадло: Багато
працювати, а там як Бог дасть.
Звичайно, хочеться досягти багато.
Тому працювати, працювати і ще
раз працювати.

Найкращі книги часів незалежності України
за версією самих українців: 7–9 місця рейтингу
Марія Кравчук

Всеукраїнська інформаційно-просвітницька
акція до 30-річчя незалежності України обрала
30 знакових книжок нашої незалежності. Голосування проходило з 15
вересня до 15 жовтня.
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.
Раніше ми вже розповіли про
першу шістку, а у цьому випуску
ознайомимо вас із книгами, що посіли 7-е, 8-е та 9-е місця в списку.
На 7-му місці в списку найкращих книг часів незалежності України розмістився роман «Солодка
Даруся», авторка – Марія Матіос.
Видавництво «Піраміда», 2004 рік.
Восьме місце займає «Ворошиловград», Сергій Жадан. Видавництво
«Фоліо», 2010 рік. На дев'ятій сходинці – «Століття Якова», Володимир Лис. Видавництво «Клуб
сімейного дозвілля», 2010 рік.

Пронизлива «Солодка Даруся»

Найвідоміший і найпопулярніший роман Марії Матіос

«Солодка Даруся» справедливо
назвали трагедією, адекватною
історії XX століття, а саму Дарусю
– образом майже біблійним. У цій
драмі «на гри життя» немає нічого
однозначного: ні персонажів, ні
обставин, ні розв'язки. В романі
немає епохальних людей чи подій,
позитивних чи негативних героїв,
але, як стверджує критика, коли
читаєш цю книгу, болить серце.

копуючись в землю або стоячи
в холодній ріці. І тільки старші
люди знають, що Даруся – не
дивна, просто на її долю випали
страшні випробування, які і є причиною і поясненням її поведінки.
Марія Матіос знає, як знайти найчутливіші струни вашої душі. Від
цієї історії і камінь заплаче.
Ціна за книгу на різних сайтах
від 90 до 160 грн.

Меланхолійний
«Ворошиловград»
«Вороши ловг ра д» – твір
жорсткий, меланхолійний та
реалістичний. Вони приходять і
забирають у тебе все, що тобі належить. Вони позбавляють тебе
твоєї свободи й твоєї території.
Вони забирають у тебе твоє минуле і твою пам’ять. І все, що ти
можеш їм протиставити, – це свою
любов і свою ненависть. Ну і свої
кримінальні навички. Історії українського рейдерства присвячується.
Історія про Дарусю – пронизлива, душевна, гірка правда життя,
яка написана про реальні події, і
від того вона чіпляє за живе ще
сильніше. Книга поділена на три
частини, тільки в останній все
складається, як частинки одного
пазла. Це історія щасливої родини, яку зруйнувала радянська
влада. Головна героїня – Даруся,
для всіх дивна жінка, яка не говорить, боїться цукерок, періодично
має дивні приступи, які лікує, за-

Сергій Жадан народився у 1974
році на Луганщині. Тоді Луганськ
називався Ворошиловград – так, як
називається остання книга Жадана. З одного боку, книга розповідає нам історію молодого чоловіка
на ім’я Герман, котрий повернувся
до рідного міста, умовно перейняв
від зниклого брата невеличку автозаправку і трохи розгублено, але
активно захищає з друзями цей
свій новий бізнес, а заодно і ціле
містечко від рейдерів-депутатів.
А з іншого – це книжка про
згущені степові небеса, загадкову
й екзистенційну прикордонну територію, залізничне повітря, стіни
кинутих піонертаборів, відчуття пам’яті, відчуття закоханості,
відчуття розгубленості та відповідальності.
Ціна за книгу коливається у
межах 44 – 90 грн.

«Століття Якова»

Роман – своєрідний епос-біографія одного поліського українця
Якова, який за свій столітній вік
пережив п’ять держав: Російську
імперію, УНР, Польщу, гітлерівську Німеччину, сталінський
СРСР. Доживши до держави Україна, він опинився перед лицем і
родинної, і національної драми,
яка була запрограмована катастрофами XX століття.
Книжка неочікувано коротка:
якби її писали у минулі епохи, з
цього матеріалу, напевно, зробили
б декілька томів. Але тут є все: як
у зерні, закладено усі шари століт-

ньої історії головного героя, яка
тісно пов'язана з історією України, а особливо Волинського краю.
Крім трагічних, є і кумедні пригоди, фантасмагорично-яскраві,
дотепні, колоритні.

На долю Якова випадає стільки випробувань, що здається неймовірним, як одна людина могла перенести все це. Попри всю
зраненість своєї порубцьованої
душі Яків доживає столітнього
віку насправді живим: він усе ще
вміє оберігати життя, боротися
за справедливість.
Ця книга про людське життя,
як воно є: заплутане, з помилками та поразками, але водночас з
якимось глибоким і дуже простим
сенсом, який можна відчитати
лише з відстані століття. Раджу
всім, хто прагне відкрити для себе
ще один хороший роман в сучасній українській літературі. Він,
за деякими відгуками, набагато
кращий, ніж серіал-екранізація.
Ціна – 66–165 грн.
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Наше минуле

Житомирські міські легенди
та перекази про містичне.

Двірники старовинного Житомира. Закінчення
Руслан Мороз,
Ігор Гарбуза

У цьому номері ми
закінчуємо розповідь
про житомирських
двірників, але попереду
у нас ще багато цікавих
оповідок про минуле
нашого міста.

Двірник у радянському
Житомирі
Після лютневої буржуазної революції 1917 року у багатьох містах
двірникам неабияк дісталося. Але
особливо жорстоко розправлялися з городовим та жандармами.
Найбільше лютували жінки. У Петрограді жінки вбивали цілі сім'ї
приставів, городових, околоточних. Залишається загадкою, чим
була викликана така жорстокість.
Очевидно, пресинг жандармерії,
поліції та двірників на обивателя
набув нестерпного характеру. Як
було з двірниками у Житомирі?
Утворилася нова влада, до якої
органічно влилися царські чиновники. Проте незаконно вигнали
з міста громадянку Мезенцеву
за співробітництво з жандармерією і незаконно заарештували
керівника чорносотенної організації «Союз російського народу»
старого генерала Красильникова.
Про двірників нічого не повідомляється. Необхідно врахувати,
що двірники були вихідцями із
селян та жили небагато. Наприклад, в одному з великих міст колишньої імперії лікарі обстежили
житлові умови і з жахом дізналися про квартири двірників. Вони
писали: «Квартира сира, холодна,
міститься у кам'яному будинку,
перед вікном – стіна будинку,
отже, у кімнаті дуже темно. В
одній кімнаті живе 7 людей... Квартира іншого двірника складається з
двох напівтемних крихітних кімнат: одна з них розміщена внизу,
жити в ній завдяки страшному
холоду не можна, і вона служить
кухнею...». У Житомирі побут
двірників був саме такий, якщо
не гірший. Тому коли у лютому
1917 року Російською імперією
прокотилися страйки і почали
створюватись ради робочих депутатів, до їхнього складу входили не
тільки робітники заводів і фабрик,
ремісничих закладів, а й прикажчики, домашня прислуга, кучери
та двірники. Двірники, що брали
участь у страйках, обурювалися

Жінка-двірник

тим, що їх змушують працювати для поліції, а вони бажають
працювати тільки на господарів.
Незабаром після того, як жорсткі
вимоги правоохоронців до двірників було скасовано, їх припинили
використовувати з політичною
метою. Хоча сам хід життя залишався колишнім – з ранку до
вечора упорядковувати будинок,
двір та вулицю.
Містом гуляли демонстранти з транспарантами, співали
«Марсельєзу», кричали: «Ура,
свобода!». А двірники мели мітлою, з посмішкою дивилися на
бунтівників, тяжко зітхали і примовляли: «Ех! При цареві-батюшці
ви б у мене...». Взагалі у 1917 році
багато чого незрозумілого і дивного відбувалося. Голод, розруха,
містом гуляли озброєні солдати,
дезертири, офіцерам не платили платні, щодень бандитські
нальоти, грабежі, а деякі члени
міської думи потихеньку перерозподіляли міський бюджет на свою
користь. Частково нагадує наші
дні, чи не так? У ті сумні часи народився анекдот: «Ніч, темрява,
стоїть поїзд, з поїзда висовується
голова: "Чому стоїмо?" – "Паровоз
міняють!" – "На що, на сіль?"».
Вийшли з підпілля політичні
партії, розгорнули роботу професійні спілки робітників та
чиновників, жіночі та молодіжні
товариства. У Житомирі закипіло справжнє політичне життя.
Щодня у міському театрі зранку
– мітинги, полум'яні промови, суперечки, свист, лайка, а ввечері
– вистава, музика та веселощі. Так
потихеньку шкутильгав старий
Житомир до нової революції.

Жити ставало все важче й важче. Хазяї прибуткових будинків і
садиб розуміли, що треба було б
десь поїхати на якийсь час, а там,
може, все владнається і можна
буде повернутися. Господарство
своє нерідко залишали як родичам, так і двірникам. У 1918 році
почалася моторошна і страшна
громадянська війна. Місто сімнадцять разів переходило з рук
в руки протиборчих сторін. Але
непомітно для влади двірники так
само мели і чистили житомирські
вулиці, а іноді ставали учасниками
бурхливих подій. У книзі «Книжка
погромів. Погроми на Україні, в
Білорусії та європейській частині Росії» повідомляється, що 22
березня 1919 року в єврейському
погромі брали участь не лише
військові, а й підлітки та двірники. Вони вдиралися в квартири
і грабували. Житомирський
краєзнавець Альфред Грибер
наводить такий приклад: «У
суботу, 12 червня 1920 року, зранку
поляки почали підпалювати єврейські будинки та квартири. На Кафедральній вулиці стояв величезний
будинок Конюховського, суцільно
населений євреями. Польські садисти підпалили його. Тих, хто
намагався врятувати нещасних
людей, бандити розстрілювали із
кулеметів. Одна жінка викинула
з палаючого вікна своє немовля на
руки двірника. Так цього двірника
поляки закололи. Один ксьондз
приставив до задньої стіни сходи,
якими люди змогли спуститися
з палаючого будинку. Але багато
євреїв загинули у вогні».
У серпні 1920 року у Житомирі
остаточно утвердилася радянська

влада. Розповідають, що у червоній кінноті був верблюд, який поважно і статечно ступав вулицями
міста. Старі, що вперше в житті
побачили чудо-звіра, хрестилися, плювалися через плече і примовляли: «Ну й більшовики! Що
зробили з конем? Сором який!».
Цього ж року будьонівці у місті
влаштували єврейський погром,
їх швидко заарештували. Розперезаним хуліганам дали таку відсіч,
що вони в усі підвали та щілини
міста сховалися. Колишні буржуї,
торговці та інтелігенція вважали,
що влада більшовиків ненадовго
– не сьогодні, то завтра прийде
їй кінець. У холодні та голодні
вечори вони збиралися разом і
на сеансах спіритизму зверталися
до духів предків якнайшвидше
звільнити їх. Але духи були глухі
та німі. Натомість радянська влада
була поряд і колишніх «експлуататорів трудящих» поставила на
облік, дала мітли в руки, змусила
чистити вулиці та вивозити сміття. Схоже, двірників не вистачало. Незабаром розпочалася нова
економічна політика, на ринках
дозволили свої лавки відкривати
та торгувати, запрацювали приватні майстерні та навіть приватні
прибуткові будинки.

Двірники і профспілки

1919 року у Житомирі відкрився Волинський губернський
відділ профспілки будинкових
робітників (службовців). Видали
положення про права і обов'язки
двірників та інструкцію з колективного прибирання вулиць, дворів та сходів. Для двірників почалося трудове життя, але воно

відрізнялося від колишнього, дореволюційного. У двадцяті роки
відбулися разючі зміни у становищі жінки у суспільстві, що, як не
дивно, позначилося і на професії
двірника. Якщо до революції жінка була додатком до чоловіка, не
мала виборчих прав, працювала
за урізану зарплату, то тепер вона
стала соціально і економічно рівна
чоловікові. Були масово відкриті
ясла та дитячі садки, що дозволило самотнім жінкам (тоді багато
було вдів загиблих воїнів) йти на
роботу та отримувати пристойну
зарплатню. Житомирянки одягли
двірницький фартух, взяли мітли
в руки, і так до цього дня вже понад сто років вулиці нашого міста
метуть представниці слабкої статі.
Відповідно до «Положення про
двірників і нічних сторожів» 1925
р. «колоти, розпилювати і носити
до квартир дрова у коло обов'язків
двірника не входить». Старожили
багатоквартирних будинків були
змушені освоювати дворові практики, насамперед господарські, які
колись були обов'язком двірника
та прислуги (дров'яні роботи,
прання у домовій пральні тощо).
За свою працю двірники отримували житлову кімнату, що серйозно покращило їхній побут та
оклад. Охоронці чистоти вже не
були охоронцями політичного порядку, але, як це не дивно, вони перебували під пильним контролем
міліції. Домоуправління погоджували кожну кандидатуру двірника
з начальником відділення міліції,
як колишні домовласники – з офіцером поліції. Ця норма збережеться до середини шістдесятих
років. Якщо служитель мітли не
справлявся зі своєю справою, з
горілкою дружив, то піддавався,
як тоді казали, вичистці, позбавлявся займаної житлової площі
та звільнявся. Були двірники і в
різних організаціях та відомствах.
У ті часи в народі ходив анекдот:
«Двірник у школі був напрочуд схожий на Карла Маркса. Директор
йому каже: – Це непристойно! Що
діти подумають? Ви б хоч бороду
поголили. – Бороду я можу поголити. А розуміще куди подіти?».
Які ж були вимоги до двірника
у першій у світі пролетарській державі, як казали, царстві праці та
рівності? Вимоги щодо прибирання двору та вулиці були такими
ж, як і до революції. Втім, вони
не змінились і сьогодні. Як при
старому режимі і за радянської
влади двірник мав прибирати
двір і прилеглу територію біля
будинку, тобто вулицю, площу,
провулок. Дивитись за дровником,
станом господарських будівель,
протипожежним станом будинку,
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У тридцяті роки остаточно
сформувалося міське господарство, і двірники були його працівниками. Поступово в історичне
минуле стали відходити двірники як особливо віддані панам,
господарям будинків та садиб.
Тепер вони не просто двір мели,
але своєю працею приносили
благо для всього міста – чистоту
та охайність.

Двірники у боротьбі із
загарбниками

Жетон двірника з номером, який надавався у Харкові
у 1922 році. Аналогічні жетони були і у Житомирі
прибирати, білити та хлорувати
дворовий туалет. Основне прибирання проводили вночі, а вдень
лише наглядали за порядком та
чистотою. У колишніх прибуткових будинках двірник уже не
повинен був носити дрова в кожну
квартиру, виносити помиї тощо.
Хоча у приватних доходних будинках, що відкрилися, він за розумну
плату від постояльця всі колишні
обов'язки виконував.
Належало на ніч двір закривати. «Старорежимні» двірники за
звичкою за чайові охоче відчиняли
ворота мешканцям, що запізнилися. У двадцяті роки місто мели
двірники «доісторичного матеріалізму». Вони знали свою справу
і пильно поглядали за мешканцями. У творі Ільфа та Петрова
«Дванадцять стільців» двірник
Тихін будинку соцзабезпечення
з тугою чекав і з нудьгою згадував
колишнього пана. Так і у Житомирі деякі двірники тяжко зітхали
і чекали на колишніх панів, які
поїхали кудись і не повернулися.
До речі, з цього твору бачимо, що
за часів непу двірники охоче здавали ліжка у своїх двірницьких,
маючи додатковий заробіток. Як і
раніше, двірник багатоквартирних
будинків повинен був перевіряти
дотримання протипожежних вимог, знати телефони пожежної
служби, міліції та швидкої допомоги. Стояв двірник на службі
громадського порядку. Про всі
порушення, тобто хуліганства,
крадіжки, розбої, негайно повідомляв міліцію. Якщо треба було,
особисто доставляв порушника до
міліції. Важливою умовою спокою міста були нічні чергування як
міліції, так і двірників. Але тепер
їм за це належав відгул і доплата
до зарплати. Для підняття триво-

ги їм видавали свисток. Свисток
був атрибутом двірника у 60-ті
роки ХХ століття (ох, як це давно було). Згадується комедійний
фільм «Джентльмены удачи», де
двірничка Маша у білому фартуху переслідує злодіїв. Вона
безперестанку свистить у свисток і, відкинувши мітлу, хвацько
долаючи перешкоди, переслідує
чотирьох злодіїв. Дивишся цей
епізод, і мимоволі згадується інструкція поліції другої половини
ХІХ століття, де вимагалося від
двірника переслідувати злочинця,
безперервно свистячи у свисток.
Влада змінювалася, а методики
з охорони громадського порядку
не змінювалися і були досить результативними. Зараз вигадали
систему відеоспостереження зі
штучним інтелектом, назвавши
її «Розумне місто». Штучний інтелект, побачивши щось недобре,
дає сигнал на пульт поліції. Однак
кожен розумний може стати божевільним. Якщо система «Розумне
місто» стане шаленою, наприклад,
як у фільмі «Термінатор», то доведеться повернутися до перевірених методик двохсотрічної
давності.
У 1959 році профспілка працівників комунального господарства
домоглася скасування
прямого підпорядкування двірників міліції, а з
1962 року міліцію позбавили права вимагати від
двірників брати участь у
затриманні злочинців.
Так було пок ладено
край більш ніж столітній
правоохоронній службі
двірників, введеної ще
царською поліцією.

1941 року з перших днів війни
житомирські двірники брали
участь у протиповітряній обороні міста. Вони разом із городянами чергували на горищах
для гасіння запальних бомб, що
скидалися німецькою авіацією.
Двірники розбирали завали
будинків, гасили пожежі, допомагали мешканцям сховатися у
бомбосховищах. У роки окупації
Житомира на вулиці Київській в
одноповерховому будинку жив
бородатий двірник Гриша. Навесні 1943 року до його будинку
увірвалися есесівці, поліція та
заарештували. Після жорстоких
тортур розстріляли на Богунії.
Через двадцять років усе місто
дізналося, що бородатий двірник
Гриша був Григорієм Івановичем
Шелушковим і керував антифашистським підпіллям Житомира, організовував нальоти на
німців та допомогу партизанам.
У 1965 року йому посмертно присвоїли звання героя Радянського
Союзу. За роки Другої світової
війни, напевно, це єдиний двірник, удостоєний такої високої та
почесної нагороди.
31 грудня 1943 року Житомир
звільнили, і двірники, взявшись
за віники і лопати, разом із усіма жителями міста розбирали
центральні вулиці від завалів та
сміття. У цьому році постановою
Ради народних комісарів СРСР
(сьогодні відповідає постанові
Кабінету Міністрів) від 17 квітня
1943 року № 410 було затверджено положення про двірників, яке,
по суті, мало чим відрізнялося
від колишніх, але вже двірникам
потрібно було знати санітарнотехнічні вимоги, до його турбот
додалося спостереження за станом газових труб у будинку.

Кінець житомирських
дворів
У 60-х роках минулого століття у місті масово зводилися
житлові квартали з хрущовок, і
якось непомітно зникло поняття
«двір» (у класичному його значенні). Що таке двір у Житомирі
у першій половині двадцятого
століття? Він був закритим простором і ділився на дві частини:
будинок і місце, де можна посидіти на лавці, прогулятися;
задньою частиною двору були
господарські будівлі, тобто сараї, дровник, туалет, голубник.
У 30-60-ті роки у першій частині двору на лавочках сиділи

Наше минуле
старенькі в хусточках і уважно
за усім стежили, обговорювали
життя кожного мешканця та погані смаки молоді. Ці старенькі
були страшним судом для модниць, хуліганів та джерелом інформації для дільничного. Тут
гуляли маленькі діти, а батьки
та старенькі доглядали їх. Друга частина була чоловічою. Тут
був загальний дворовий туалет,
влаштовувалися майстерні. У
дровнику, сараях часто тримали свійську птицю, кроликів та
іншу живність. Хоча від двірників
вимагали не перетворювати двір
на скотарню, але куди вже тут…
Задня частина двору була місцем
чоловічого дозвілля, що включав
випивку та інші побутові практики, які були неприпустимі або
не віталися у публічному та домашньому просторі.
У шістдесяті роки розпочалося масове будівництво житлових багатоквартирних будинків.
Проектувався не двір, а квартал
наскрізної забудови з 15-20 окремих дворових місць та будинків.
Структура простору ділилася
на зони активного та пасивного
відпочинку, дитяча, господарська
тощо. Принциповою відмінністю нових дворів була їхня відкритість і відсутність дворових
туалетів. Міські двори втратили
господарські об'єкти, а разом із
ними приватні території мешканців і локації дворових груп,
втратили своїх двірників. Відповідно, стали зникати пов'язані з
двором господарські практики та
форми дозвілля. Згасло значення
дворів як закритого та захищеного простору, де ходили знайомі
люди, сушилася своя білизна,
зберігалися свої дрова, розводили своїх голубів та ін.
Двірники, техніки та керманичі перестали бути у будинках
«своїми» і перемістилися в житлове управління, а значить, для
них безумовним пріоритетом
став зв'язок із житловим управлінням та адміністрацією району, а не з мешканцями, отже,
й офіційна позиція. Офіційна
позиція добре відбилася у виконанні вимоги, щоб у дворах днями безперервно і вночі не стояв
приватний автотранспорт (його
потрібно було ставити у гараж).
Двірники категорично домагалися її виконання. Якщо знаходився
розумник, що корчив із себе барина, то дільничний міліціонер
швидко пана перетворював на
законослухняного громадянина
і нагадував, що панів уже більше
немає і не буде. Двірники також
вже стали не ті, не колишні. Хоча
вони ретельно мили, шкрябали і підмітали свою територію.
Двірникам вже не давали блях
із номерами, і формально вони
перестали співпрацювати з правоохоронцями. Незважаючи на
це, вони продовжували доповідати дільничним про те, що відбувається навколо, розповідали
про підозрілих, на їхню думку,
мешканців та тих, хто заглядав
до них у гості. Людина з мітлою

ще була грозою хуліганів, бешкетників і п'яниць, також сварила
за пустощі дітей. Домоуправління та органи міліції за зразкове
виконання службових обов'язків
щодо утримання у чистоті вулиць, дворів та місць загального
користування, за особливо дбайливе ставлення до будинкового
господарства двірника могли
преміювати.

Двірники як джерело
української інтелігенції
В останнє двадцятиліття (6080 рр.) радянської влади мітлу
взяла творча інтелігенція. На той
час в останні роки радянської
влади на теренах держави можна було зустріти на вулицях із
мітлою майбутніх знаменитостей
– художника Михайла Шемякіна,
рок-музиканта Петра Мамонова,
а Віктор Цой взагалі підробляв
кочегаром у котельні. Щось подібне відбувалося і у Житомирі,
щоправда, не в таких грандіозних
масштабах. Багато хто із зараз
відомих представників сучасної
житомирської інтелігенції також підмітав вулиці, працював
у кочегарках, наймався влітку
будувати будинки в селах. Все
це було у Житомирі так само, як
і у всьому Радянському Союзі. І
хоч про це багато хто із сучасних
письменників, поетів, вчених не
дуже любить згадувати, це частина нашої історії, яку теж треба
знати і пам’ятати.
Сьогодні, як і двісті років
тому, праця двірника залишається фізично важкою. Але
вона дуже потрібна. У великих
містах двірники здебільшого
приїжджі, у нашому місті це
переважно жінки. Молодих
серед представників та представниць цієї професії дуже
мало. Десь у 2011–2013 роках
вулицю Хлібну навпроти ринку
підмітав хлопець із зачіскою
панка. У місті навіть про нього мова зайшла, що молодий
двірник, але зачіска в нього
якась не така. Сьогодні двірникам не належить службова
квартира. Та й де ви бачили,
щоб двірнику добре платили
чи нагороджували за сумлінну
працю? Їх навіть грамотами не
нагороджують і до санаторію
відпочити путівку не дають. Реформи, що проводяться в країні, повернули закритий двір,
а ОСББ намагаються найняти
свого двірника, але висувають
іноді дуже дивні вимоги. На відміну від Києва, у Житомирі від
двірника не вимагають знання
англійської мови (а зараз у нових елітних районах столиці
таке буває), але іноді вивішують оголошення, що потрібен
двірник без шкідливих звичок,
чесний, порядний і здатний піднімати важкі речі. Цікаво, як у
Житомирі у подальшому складеться доля професії двірника.
Але про це зможуть написати
тільки наші нащадки.
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Повідомлення

На Житомирщині з початку місяця при
перереєстрації затримали 3 авто
З початку листопада в сервісних центрах МВС в Житомирській області затримали 3
автомобілі під час проведення
реєстраційних операцій.
Перший інцидент трапився 5 листопада у Коростені в територіальному
сервісному центрі МВС № 1843, куди місцевий житель звернувся для перереєстрації
автомобіля Mercedes-Benz Sprinter за до____________________________________________
(дата офіційного опублікування в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

2021918477

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського
обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Проведення лісовідновлювальних робіт
після пожежі, на території ДП «ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП», яка була класифікована як
надзвичайна ситуація природного характеру
регіонального рівня (протокол засідання експертної комісії з визначення рівнів та класів
надзвичайних ситуацій ДСНС від 21.04.2020
року №108-20).
Планована діяльність полягає в реалізації
проекту залісення пошкоджених територій,
а саме: проведення суцільних санітарних рубок в насадженнях, пошкоджених лісовою
пожежею, з подальшим лісовідновленням,
шляхом створення лісових культур та сприянням природному поновленню відповідно
до лісорослинних умов.
Площа лісового фонду ДП «ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП» складає 31166,2 га. Площа
ділянок по ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації становить 801,1 га, з них: 22,6 га на
території Дивлинського лісництва, 254,1 га –
Повчанського лісництва, 125,0 га – Лугинського
лісництва та 399,4 Радогощанського лісництва.
Орієнтовні обсяги планованої діяльності становлять близько 64 тис.м3.
Планованою діяльністю передбачається
виконання таких заходів:
- Розчистка площ, що включає в себе:
звалювання дерев, обрізку гілля, сучків та
трелювання лісопродукції, вивіз лісопродукції;
- Лісовідновні роботи (садіння лісових
культур, природне поновлення лісу) включають в себе роботи із підготовки ґрунту ,
садіння сіянців ручним способом та сприяння
природному поновленню шляхом рихлення
ґрунту , висіву насіння.
Для виконання лісовідновлюваних робіт
будуть залучатись спеціалізовані організації
за власні кошти.
(загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)

говором купівлі-продажу. У ході перевірки транспортного засобу за базою даних
«Інтерпол» адміністратори встановили, що
номер двигуна перебуває у розшуку.
Друге затримання відбулося у Радомишлі 9 листопада під час реєстрації авто
марки Audi A6. При перевірці документів,
що стали підставою для проведення операції, співробітники сервісного центру МВС
спільно з фахівцями Експертної служби
встановили, що «бриф» (документ про реєстрацію авто іншої держави) має ознаки
підробки.
2. Суб’єкт господарювання
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно з ЄДРПОУ 00991864, 11301, Житомирська
обл., Коростенський район, селище міського
типу Лугини, вулиця Павлова, будинок 18;
тел. (04161)91357
(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у
паспорті), місцезнаходження юридичної особи або
місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя
Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua
тел./факс +38 (044) 206-31-40,
+38 (044) 206-31-50
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде:
Розрахункова лісосіка, яка затверджується
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики
у сфері охорони навколишнього природного
середовища, за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства
відповідно до вимог Лісового кодексу України;
спеціальний дозвіл на використання лісових
ресурсів - лісорубний квиток, що видається
органом виконавчої влади з питань лісового
господарства, власниками лісів або постійними
лісокористувачами відповідно до вимог Лісового кодексу України.
Інші документи дозвільного характеру,
передбачені законодавством, за умови що вони
не передбачають встановлення (затвердження)
змін у діяльності, затвердженій (схваленій)
рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження
(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу
на довкілля»)
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки

Ще одне затримання відбулося в
сервісному центрі МВС № 1841 в Житомирському районі 10 листопада. Цього
разу під час огляду фахівець Експертної
служби МВС виявив, зо ідентифікаційний
номер двигуна був знищений механічним
способом.
Про усі три випадки адміністратори
сервісних центрів МВС негайно повідомили
поліцію. Документи та вищезазначені транспортні засоби передали правоохоронцям.
РСЦ ГСЦ МВС
в Житомирській області
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що
припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться ____________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться -

____________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої
діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя
Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua
тел./факс +38 (044) 206-31-40,
+38 (044) 206-31-50
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя
Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua
тел./факс +38 (044) 206-31-40,
+38 (044) 206-31-50
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна
(зазначити найменування органу, поштову
та електронну адресу, номер телефону
та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту
5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 219 аркушах та Додатки
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд
громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
1. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», 11301,
Житомирська обл., Коростенського р-н, селище міського типу Лугини, вулиця Павлова,
будинок 18. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншою додатковою інформацією
можна ознайомитись впродовж 25 робочих
днів з моменту оприлюднення документів у
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Начальник відділу дісового господарства
Жубинський С. Л. +38 (04161)9-13-57;
2. Лугинська селищна об’єднана територіальна громада, 1101, Житомирська обл.,
Коростенський р-н, смт Лугини, вул. Михайла Грушевського, буд. 2а. Зі звітом з оцінки
впливу на довкілля та іншою додатковою інформацією можна ознайомитись впродовж
25 робочих днів з моменту оприлюднення
документів у Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля. Оператор комп’ютерного набору (прийм.) селищної ради Сябрук І. Ю.
+38 (04161) 9-13-97;
3. Овруцька міська рада, 11101, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Овруч, вул.
Тараса Шевченка, буд. 31-а. Зі звітом з оцінки
впливу на довкілля та іншою додатковою інформацією можна ознайомитись впродовж
25 робочих днів з моменту оприлюднення
документів у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. секретар ради Кисіль Віктор
Леонідович +38 (04148) 4-29-61.
(найменування підприємства, установи,
організації, місцезнаходження, дата, з якої
громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)
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Повідомлення

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає в розробці
(продовженні розробки) Північнобрідського
родовища габро, що розташоване (відповідно
до протоколу ДКЗ України №5337 від 16.07.2021
року) близько 0,5 км на північний захід від с.
Кам’яний Брід Житомирського (до липня 2020
р. – Коростишівського) району Житомирської
області.
Розробка (продовження розробки) ділянки
буде здійснюватись відкритим, безвибуховим
способом в одну або дві стадії. Система розробки родовища – транспортна із зовнішнім
відвалоутворенням. По закінченню видобування корисних копалин передбачається
гірничотехнічна і біологічна рекультивація
порушених гірничими роботами земель.
Запланована площа родовища складає
12,75 га. Балансові запаси Північнобрідського
родовища габро відповідно до протоколу Державної комісії України по запасах корисних
копалин № 5337 від 16 липня 2021 року станом
на 01.07.2021 запаси основної корисної копалини становлять: А+В - 428 тис. м3, спільно
залягаючої корисної копалини становлять:
А+В – 6,8 тис. м3; на межі розширення: запаси основної корисної копалини становлять:
С1 - 321 тис. м3, спільно залягаючої корисної
копалини становлять: С1 – 5,5 тис. м3. При
запланованій річній потужності кар’єра по
видобутку 4000 м3 по основній корисній копалині на рік, забезпечить гірничодобувне
підприємство сировиною терміном понад
42 років.

2. Суб’єкт господарювання
Мале приватне підприємство «Комета»,
код згідно з ЄДРПОУ: 13550802.
Юридична адреса: 12505, Житомирська
обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул.
Героїв Чорнобиля, буд. 40, директор – Пилипчук М. В., тел.: 0931149889, 13550802@ukr.net.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: 10014 м. Житомир, вул. Театральна
17/20, тел./факс (0412)47-25-36, e-mail: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua, контактна особа - Кондратюк О.П., Семенюк М.М..
4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Згідно Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля», рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде отримання
спеціального дозволу на користування надрами, що видається Державною службою
геології та надр України та інших дозвільних
документів, які видаються органами державної
влади та місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час і
місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації,

визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Громадські слухання
(перші) відбудуться
Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено тимчасово, на
період дії та в межах території карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території
України коронавірусної хвороби (COVID-19),
до повного його скасування та протягом 30
днів з дня скасування карантину, громадське
обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень
і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді).
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в
електронному вигляді) на адресу Управління
екології та природних ресурсів Житомирської
обласної державної адміністрації: 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)
47-25-36, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua.
5. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна
17/20, тел./факс (0412) 47-25-36, e-mail: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua, контактна особа – Кондратюк О.П., Семенюк М.М.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання зауважень
і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна
17/20, тел./факс (0412) 47-25-36, e-mail: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua, контактна особа – Кондратюк О.П ,Семенюк М.М.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього
оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками.
9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації
- у адмінприміщенні Кам’янобрідської
сільської ради Старосілецької територіальної громади : Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Кам’яний Брід, вул. Зарічна, 8
з 19.11.2021
- сайті Міністерства екології та природних ресурсів України, https://menr.gov.ua з
22.11.2021 р.
- МП «КОМЕТА», 12504, Житомирська
обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул.
Героїв Чорнобиля, 40 з 19.11.2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у
пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у розробці
Волинського родовища кварцової сировини
та супутніх корисних копалин (Південна та
Центральна частини Вишняківська та Дворищенська ділянки) у Житомирському районі Житомирської області. Після видобутку
здійснюватиметься збагачення та переробка
корисної копалини.
Площа до планованої розробки пегматитових тіл складатиме 18,355 га в межах ділянки
родовища площею 9,52 км2.
Згідно Протоколу ДКЗ України №5374 від
22.09.2021р. загальні балансові запаси корисної
копалини склали 37 322,0 кг, в т. ч. моріону –
24 000,0 кг, топазу – 13 019,5 кг, берилу – 302,5
кг. Умовно балансові запаси моноблоків
п’єзокварцу склали 94,5 кг. Ресурси з невизначеним промисловим значенням склали 4
896,2 кг, в т.ч. моріону – 3 762,0 кг, топазу – 1
064,8 кг, берилу – 69,4 кг.
Плановий щорічний видобуток кварцової
сировини та супутніх корисних копалин
складатиме: моріону 459,0 кг, топазу - 250 кг,
берилу – 5,8 кг.
Термін забезпеченості підприємства
запасами складає: моріону - 52,3 роки;
топазу, берилу - 52,1 рік. Режим роботи
цілорічний, 5 днів на тиждень, в 2 зміни
тривалістю 7 год.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти», 12101, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Хорошів, вул. Чкалова, 8,

тел.: (04145) 3-22-63, (097)57-86-436. Голова правління Кобець Анатолій Васильович.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації. Адреса: вул. Театральна, 17/20
м. Житомир 10014, тел./факс (0412) 47-25-36;
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, контактна
особа: Семенюк Микола Миколайович.
4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде отримання Спеціального
дозволу на користування надрами, що видається Державною службою геології та
надр України.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та

пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді)
та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадські слухання
не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період.
Громадські слухання
(перші) відбудуться
Дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань не визначено; тимчасово,
на період дії та в межах території карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території
України коронавірусної хвороби (COVID-19),
до повного його скасування та протягом 30
днів з дня скасування карантину, громадське
обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень
і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді).
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в
електронному вигляді) на адресу Управління
екології та природних ресурсів Житомирської
обласної державної адміністрації: 10014 м.
Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс
(0412)47-25-36, e-mail: pryroda@eprdep.zht.
gov.ua.
6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з

оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої
діяльності
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації. Адреса: вул. Театральна, 17/20
м. Житомир 10014, тел./факс (0412) 47-25-36;
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, контактна
особа: Семенюк Микола Миколайович.
7. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження
і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації. Адреса: вул. Театральна, 17/20
м. Житомир 10014, тел./факс (0412) 47-25-36;
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, контактна
особа: Семенюк Микола Миколайович.
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5
цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками.
9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації:
- Хорошівська селищна рада: 12101,
Житомирська обл., Житомирський р-н,
смт. Хорошів, вул. Героїв України, 13.
Контактна особа: Засімчук Сергій Миколайович, тел. (098) 354-92-72, з 19.11.2021р.
- Акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти», 12101, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Хорошів, вул. Чкалова, 8.
Контактна особа: Давидович Валерій Вікторович, тел. (097) 57-86-436, з 19.11.2021р.

20

WWW.ZT.20MINUT.UA

Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у проведенні
реконструкції існуючих будівель і споруд під
свинокомплекс з повним виробничим циклом
вирощування та відгодівлі свиней.
Організація виробництва на свинокомплексі базується на замкнутому циклі технологічно
взаємопов'язаних виробництв.
Проектна потужність виробництва складає
6180 голів за рік одночасного утримання. З них
буде утримуватись 1740 свиней вагою не більше
понад 30 кг та 440 свиноматок.
Реалізація планованої діяльності планується на 2-х земельних ділянках загальною
площею 6,2515 га, що розміщені за адресою:
12312, Житомирська обл., Житомирський
р-н, с. Селець, вул. Сонячна, 2 (кадастровий
номер 1825687200:10:000:0083) та 12312, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Селець, вул. Сонячна, 2 в (кадастровий номер
1825687200:10:000:0073).
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Агрокомплекс «БІОЛЕНД»,
04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40,
нежитлові приміщення № 23 (в літ.Х), тел.
+380442392459, Генеральний директор Вигівська
Юлія Іванівна.

Повідомлення

Середа, 17 листопада 2021

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: 10014 м. Житомир, вул. Театральна
17/20, тел./факс (0412)47-25-36, e-mail: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua, контактна особа - Семенюк
М.М., Кондратюк О.П.
4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження зазначеної планованої діяльності
буде отримання дозвільних документів, які
видаються органами державної влади відповідно до вимог чинного законодавства України,
а також отримання висновку з оцінки впливу
на довкілля.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації, визначеної
суб’єктом господарювання, що передається для
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати

будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді)
та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку,
не розглядаються.
Громадські слухання
(перші) відбудуться
Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено тимчасово,
на період дії та в межах території карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території
України коронавірусної хвороби (COVID-19), до
повного його скасування та протягом 30 днів
з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) на адресу Управління екології
та природних ресурсів Житомирської обласної
державної адміністрації: 10014 м. Житомир,
вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)47-25-36,
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua.
6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів

Житомирської обласної державної адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20,
тел./факс (0412)47-25-36, e-mail: pryroda@eprdep.
zht.gov.ua, контактна особа – Семенюк М.М.,
Кондратюк О.П.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання зауважень
і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20,
тел./факс (0412)47-25-36, e-mail: pryroda@eprdep.
zht.gov.ua, контактна особа – Семенюк М.М.,
Кондратюк О.П.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності з додатками.
9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації:
- у адмінприміщенні Черняхівської селищної
ради: Житомирська обл., Черняхівський р-н,
смт Черняхів майд. Рад, буд. 2 з 19.11.2021 р
- сайті Міністерства екології та природних ресурсів України, https://menr.gov.ua з 19.11.2021 р.
- ТОВ «Агрокомплекс «БІОЛЕНД»: Житомирська обл., Житомирський район, с. Селець
з 19.11.2021р.

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у геологічному вивченні, у тому числі досліднопромисловій розробці ділянки «Горщик»
Омелянівського родовища гранітів відповідно до Спеціального дозволу на користування
надрами від 26 жовтня 2020 № 5104, виданого
Державною службою геології та надр України у Коростенському районі Житомирської
області. Площа ліцензійної ділянки становить 19,6 га. Приймається транспортна
система розробки родовища відкритим
способом із зовнішнім розташуванням
відвалів розкривних порід. Для екскавації
розкривних порід приймається гідравлічний
екскаватор «ЕО-4124» з ємністю ковша 1,5 м3
або аналогічний. Транспортування порід
у відвали – автосамоскидом «КрАЗ-256Б»
в/п 12 т або аналогічним. Буріння вертикальних свердловин Ø 32 мм здійснюється
буровою установкою вертикального буріння
«TAMROCK COMMANDO 120 R» або аналогічною. Буріння горизонтальних свердловин
Ø 89 мм здійснюється верстатом стрічкового
буріння «TELEDIAM TD1 55 SUPER» або
аналогічною. Буріння шпурів Ø 36 мм з
метою створення відокремлюючих щілин
проводиться переносними пневматичними
перфораторами «Benetti» або аналогічними. Відокремлення монолітів від масиву
здійснюється алмазно-канатною машиною
«TELEDIAM TD1 55 SUPER» або аналогічною.
Для завалення монолітів і відтягування їх
від забою використовується фронтальний
колісний навантажувач зі змінним навісним
обладнанням «CAT-980 H» або аналогічний,
який також використовуватиметься для вивезення блоків та відходів від їх видобутку
з кар’єру на проммайданчик. Для вертикального транспортування блоків використовується пневмоколісний кран «МКГ-25 А»
вантажопідйомністю 20,0 т або аналогічний.
Розділення монолітів проводиться шляхом

застосування невибухових руйнівних засобів
(НРЗ) та металевих клинків.
(загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «ГРАНСТОУН», код згідно з ЄДРПОУ
34152302
(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у
паспорті),

11560, Житомирська область, Коростенський район, с. Горщик, вул. Молодіжна, 12А
тел.: +380689293015, керівник Єрмаков Антон
Володимирович.
місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи - підприємця _ (поштовий індекс, адреса), контактний номер
телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир
10014, тел./факс (0412) 47-25-36; e-mail: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua. Відділ оцінки впливу на
довкілля. Контактна особа: Семенюк Микола
Миколайович
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
отримання дозвільних документів та інших
актів, які видаються органами державної влади
відповідно до вимог чинного законодавства
України.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що
припадають на цей період.

ки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир
10014, тел./факс (0412) 47-25-36; e-mail: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua. Відділ оцінки впливу на
довкілля. Контактна особа: Семенюк Микола
Миколайович

Громадське обговорення планованої діяльності здійснюється у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в
електронному вигляді) на адресу Управління
екології та природних ресурсів Житомирської
обласної державної адміністрації. Адреса: вул.
Театральна, 17/20 м. Житомир 10014, тел./факс
(0412) 47-25-36; e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.
ua. Відділ оцінки впливу на довкілля. Контактна особа: Семенюк Микола Миколайович

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд
громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

Громадські слухання (перші) відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

не заплановані

(вказати дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцін-

(зазначити найменування органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання зауважень
і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир
10014, тел./факс (0412) 47-25-36; e-mail: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua. Відділ оцінки впливу на
довкілля. Контактна особа: Семенюк Микола
Миколайович
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту
5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 86 арк. та додатки

9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Горщиківська сільська рада Коростенського району Житомирської області:
Житомирська обл., Коростенський район,
с. Горщик, вул. Центральна, буд. 31. Ознайомитись з «Звітом з оцінки впливу на довкілля» можна в прийомні години установи
з 18.11.2021.
(найменування підприємства, установи, організації,
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)
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2. НЕРУХОМIСТЬ
2.16. Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КIМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822, 0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КIМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250ГРН/ДОБА.
ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,
0977228822

1. РОБОТА

3. АВТО

1.1. Пропоную

3.3. Автомобiлi. Куплю

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

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

НА РОБОТУ ПОТРIБНI ВОДIЇ КАТЕГОРIЇ
В , С , Е ( Н А Я В Н I С Т Ь З А КО РД О Н Н О Г О П А С П О Р Т У О Б О В ` Я З КО В А ) .
0936970907
ОФIЦIЙНА РОБОТА+ЖИТЛО. ВАНТАЖНИКИ ТА ЗРIЗЧИЦI ГРИБIВ НА ГРИБНЕ
ВИРОБНИЦТВО В КИЇВСЬКУ ОБЛ. ЗП
10000-12000 ГРН ВАХТОВИЙ МЕТОД
0967877394 ОЛЕКСАНДР
• Потрiбнi охоронники на вахту - 20/10;
30/15. Проїзд, харчування за рахунок
фiрми. Оплата за змiну- охоронник 400450; старший змiни-500-600. Своєчаснiсть
виплати з/п гарантуємо. 095 2858127
0674206449;0734069918
• Потрiбнi працiвники для збиття
дерев`яних пiддонiв. Оплата вiд виробiтку.
0673911769
• Рибопереробному пiдприємству (Київська обл) потрiбнi пакувальники продукцiї,
оброблювачi риби, комплектувальники,
водiй ел/навантажувача. ЗП 12-18 т.гр.
Графiк: 20/10. Б/к житло, обiди. Виплата
ЗП по завершенню вахти. 0978101848,
0509531032
• 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

Бізнес
ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних
торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Житл. буд. з/п 90,3 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н,
с. Зарічани, пров. Бровар (хутір Бровари), 7. Дата торгів: 09.12.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №500239 (уцінено лот № 495851);
2. Житл. буд. з/п 28,2 кв.м, та зем. діл. КН: 1822082500:02:001:0007, з/п 0,1620 га,
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, пров. Бровар (хутір
Бровари), 8. Дата торгів: 09.12.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№500242 (уцінено лот № 495857).

3.5. С\Г технiка, та запчастини.
Продам
• Куплю: важкi зубчастi борони, тракторний причiп, гноєрозкидач, МВУ,
запчастини, резину. м.Кременчук.
0973007459

•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

Житомирський об'єднаний міський територіальний центр
комплектування та соціальної підтримки проводить відбір

на військову службу за контрактом

Держава надасть військовослужбовцям наступні гарантії:
• стабільне грошове забезпечення — від 10 200 грн;
• гарантоване підвищення грошової винагороди у разі просування по службі;
• додаткова щомісячна виплата за участь в ООС на 1-ій лінії зіткнення — 17
000 грн, на 2-й — 6 500 грн;
• щомісячна виплата за дотримання режиму тиші в районі ООС — 5 000 грн.
Після укладення першого контракту військовослужбовцям виплачується одноразова грошова допомога — від 17 000 до 21 000 грн., а також щорічна матеріальна
допомога на оздоровлення у розмірі однієї заробітної плати, щорічна матеріальна
допомога для вирішення соціально-побутових питань та компенсація за винаймання житла.
Держава пропонує військовим:
• безкоштовне медичне обслуговування;
• обов’язкове державне страхування;
• соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;
• можливість безкоштовно навчатись у вищих військових навчальних закладах.
Строки контракту:
• на 3 роки — для осіб солдатського складу;
• від 3 до 5 років — для осіб сержантського і старшинського складу;
• від 1 до 10 років — під час дій особливого періоду за бажанням військовослужбовців строк проходження військової служби за новим контрактом
може бути продовженим, але не більше ніж до досягнення граничного
віку перебування на військовій службі;
Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до Житомирського
об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: місто Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 21.

22

WWW.ZT.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 17 листопада 2021

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

6. ПОСЛУГИ
6.17. Послуги. Iншi
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

• Вигiднi кредити для всiх. Без довiдок,
застави та поручителiв. Вiд 5000 грн.
до мiльйону гривень. Вiк позичальника вiд 18 до 80 рокiв. Вирiшуємо питання по чорних списках. 0954020856;
0688134654

8. РIЗНЕ

4. БУДМАТЕРIАЛИ

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

8.23. Iнше. Продам

8.24. Iнше. Куплю

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент,
пiсок. Продам

КУПУЄМО ВIДХОДИ ПЛIВКИ ПОЛIЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ
0505580047, 0412447919

• 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

• 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
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Гороскоп на тиждень 17 листопада - 23 листопада
ОВЕН
Овнам цей тиждень
принесе багато цікавого
спілкування і зрушення у
професійній сфері. В особистому
житті – романтичний період.
ТЕЛЕЦЬ
Будете користуватися неабияким успіхом у
протилежної статі. Все – і особисте, і професійне – буде складатися
так, як ви того хочете.
БЛИЗНЮКИ
Подивіться на свої
проблеми з іншого боку.
Вам вдасться знайти оригінальний спосіб їхнього вирішення. У вихідні буде не до відпочинку.
РАК
Від того, як почнеться
понеділок, залежить те,
як пройде весь тиждень.
Дізнаєтеся цінну інформацію, розпорядіться нею з розумом.

ЛЕВ
Астрологи радять
контролювати свої витрати. Доведеться активно попрацювати на тижні, але воно
того варте.
ДІВА
На цьому тижні у вашому житті розпочинається активний діловий період. На
вихідних потрібно буде зайнятися
здоров`ям.
ТЕРЕЗИ
Ваша активність і рішучість допоможе досягти багато чого. У середині
тижня відбудеться знайомство, яке
згодом стане вам у нагоді.
СКОРПІОН
На цьому тижні до
ваших порад будуть прислухатися як на роботі,
та і вдома. На вихідних відключіть
телефон і гарненько відпочиньте.

Поради господині
СТРІЛЕЦЬ
Якщо виявите завзяття, на вас чекатиме успіх
і просування кар`єрними
сходинками. Але доведеться докласти зусиль.
КОЗЕРІГ
Керуйте у прийнятті
рішень не почуттями, а
холодним розумом. Це дозволить
уникнути багатьох конфліктів на
цьому тижні.
ВОДОЛІЙ
Не діліться ні з ким
і деями. На ви х і д ни х
перед вами замайорить
перспектива – скористайтеся нею,
щоб потім не шкодувати.
РИБИ
На вас чекає великий об`єм роботи, але і
прибуток очікується солідний. Не відкладайте плани на
потім, реалізовуйте зараз.

Цікаві факти про футбол
• Футбольна кричалка «Олеоле-оле» походить з Іспанії, де
слово «оле» вигукують на кориді
або танцях фламенко.
• Під час футбольного матчу у
Бразилії вітер зніс групу парашутистів на футбольне поле. Один
із парашутистів впав на воротаря
в той момент, коли голкіпер приготувався ловити м'яча. У результаті м'яч опинився у воротах, і
суддя, незважаючи на протести
потерпілої команди, гол зарахував,
пояснивши появу парашутистів
втручанням вищої сили.
• Футбол офіційно заборонений в шести країнах, включаючи Афганістан, Кампучію,
Гренландію.
• Найдовший футбольний
матч зіграли 1-3 серпня 1981 року
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дві ірландські команди футбольного клубу «Каллінаферсі» у місті
Керрі. Переможець виявився лише
через 65 годин 1 хвилину.

• В Англії туман – явище звичайне. Але незвичайний випадок,
що мав місце в зустрічі двох шотландських команд. Туман згустився настільки, що футболісти
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 16 травня 2015 р.
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Смугастий светр став невіддільною частиною
гардероба давним-давно. Сьогодні він залишається фаворитом як серед дизайнерів, так і
покупців.
Такі бренди, як Totême, La
Ligne і Kule, очолили тенденцію
на виробництво стильних класичних смугастих светрів; але
не тільки вони представили їх
цього сезону. В осінньо-зимових
колекціях можна було побачити безліч горизонтальних смуг
різної ширини, що чергуються
синіми, білими, чорними або
кольоровими лініями на всьому:
від кашеміру до трикотажу, від
легкого топа до об’ємного светра.
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— найактуальніша
покупка цього сезону

довго шукали м'яч, партнерів та
суперників. У якийсь момент судді
здалося, що на полі забагато футболістів. Першим ділом він підбіг
до лавок запасних і побачив, що
вони порожні. Арбітр відразу перервав гру. Як виявилося, на полі
одночасно перебувало тридцять
гравців.
• Бразильська футбольна команда «Яка», що мала непогані
результати, була несподівано
розпущена наказом міністра внутрішніх справ. Справа в тому, що
команда складалася в основному
з поліцейських і під час матчів з її
участю на стадіон прибували цілі
наряди уболівальників у поліцейській формі. У місті починалася
вакханалія злочинності. Зате на
трибунах порядок був зразковий.
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Чарівність такого светра
полягає в його універсальності й позачасовості. Ви можете
поєднувати його майже з усім
у своєму осінньому гардеробі:
від тренчів до легких спідниць
і широких штанів. Ці стильні
трикотажні вироби з графічним малюнком стали одним із
найпопулярніших предметів
одягу в цьому сезоні. І якщо ви
ще не придбали такого светра,
vogue.ua вибрав кілька варіантів,
якими можна доповнити свій
гардероб.
Джерело: Vogue.ua
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КОТЯЧI СВIТИ ЛУЇСА
ВЕЙНА

НАВIТЬ МИШI ПОТРАПЛЯЮТЬ ДО РАЮ

Жанр: біографія, драма, історія

Жанр: анімація, пригоди, сімейний

Дивовижна реальна історія
одного з найбільш незвичайних
художників всіх часів. Найвідоміші картини ексцентричного
аристократа Луїса Вейна мають
одну спільну рису - він пише виключно котиків. Завдяки коханню
своєї дружини Емілі, Луїс назавжди
змінює погляд людей на життя і
на котів.

Два запеклі вороги - мишеня
Розі та лис Білопуз, після прикрої
несподіванки опиняються на небі
– в раю для звірів. Тепер їм треба
об’єднатися, аби здолати усі перешкоди, щоб відшукати батька Розі
і зрозуміти, що кінець – це лише
початок! Вони одразу вирушають
назустріч пригодам!

ВIЧНI

ПОКИ МИ СПИМО

Жанр: бойовик, фантастика

Жанр: жахи

Епічна історія, події якої розгортаються протягом кількох тисячоліть, та безсмертні герої, які
змушені вийти з тіні, аби захистити
людство від найдавніших ворогів,
Девіантів.
Новий фільм, створений на
основі коміксів Marvel, увійшов до
четвертої фази франшизи.

Після вивчення підозріло знайомого і дивного МРТ-знімка 13-річної
дівчинки лікар Ніна Iванько намагається знайти причину розладу
сну у юної пацієнтки, але те, що
вона з'ясовує виявляється більш
загадковим, ніж вона очікувала.
Фільм жахів «Поки ми спимо»
знімали спільно кінематографісти
з США, України та Польщі.

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

kinoukraina.zt.ua

