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У Житомирі пройшла акція
проти примусової вакцинації
Руслан Мороз

У неділю, 12 грудня, у центрі
Житомира, на майдані Корольова, зібралися громадяни,
що виступають проти вакцинації від коронавірусу. В акції
взяли участь близько 250 осіб.
Подібні акції проходили цього дня
під гаслом «Захистимо право на життя!»
у багатьох містах України, зокрема у Києві,
Білій Церкві, Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі,
Івано-Франківську, Краматорську, Львові,
Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі,
Ужгороді, Херсоні, Чернігові, Шостці.
Протестувальники виступають за скасування законопроєкту 4142. На їхню думку,
він передбачає примусову вакцинацію і
звільнення з роботи за відмову від щеплення.
В обґрунтуванні необхідності прийняття
законопроекту у пояснювальній записці
до проєкту Закону України про систему
громадського здоров’я зазначено: «Здоров’я
населення є однією з найбільших цінностей, необхідною умовою для соціальноекономічного розвитку країни. Збереження
здоров’я та забезпечення якісного й повноцінного життя людей, забезпечення максимальних показників здоров’я і благополуччя
населення є одними з найважливіших цілей
світової спільноти.
Попередження хвороб і контроль над
ними передбачено Угодою про асоціацію

між Україною та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами
(відповідно до статті 427 глави 22 "Громадське здоров’я" розділу V "Економічне
та галузеве співробітництво" Угоди)».
Проєкт будо подано на розгляд до ВР
ще 22.09.2020 року, але до цього часу він
не прийнятий.
Під час акції наші журналісти поцікавилися, чому саме люди виходять на ці
акції. За словами противників вакцинації
від коронавірусу, вакцинація – це геноцид
українського народу та фашизм.

Також організатори акції стверджують,
що зазначений законопроєкт вже отримав
великий суспільний негатив і ним фактично
надається право обмежувати конституційні
права і свободи громадян.
Протягом 2021 р. було подано п’ять петицій до Президента України щодо неприйнятності законопроєкту № 4142, одна з
яких набрала необхідну кількість підписів.
15 січня 2021 року на сайті інтернет-представництва Президента України (у розділі
«Електронні петиції») було офіційно оприлюднено відповідь Президента України
на електронну петицію № 22/106302-еп.

У відповіді гаранта Конституції зазначено, що було направлено звернення до
голови Комітету Верховної Ради України з
питань здоров’я нації, медичної допомоги
та медичного страхування М. Радуцького
із проханням взяти до уваги порушене в
петиції питання.
Учасники акції прийняли звернення до
народних депутатів України із закликом не
приймати вказаний законопроєкт, після
чого пройшли вулицями міста з плакатами, вигукуючи заклики проти примусової
вакцинації.

Як у Житомирі відсвяткують
новорічні і різдвяні свята: план заходів
Анна Сергієнко

У п`ятницю, 10 грудня, виконком Житомирської міської ради затвердив програму
новорічних і різдвяних свят.
«Всі заходи будуть проведені за умов дотримання усіх карантинних норм та правил», – наголосила начальниця управління
культури Ілона Колодій.
Керівниця управління культури розповіла, які заходи заплановані у громаді під
час новорічно-різдвяних свят.
Отож 15, 17, 23 грудня та 5 січня в Домі
української культури буде розгорнуто майстерню Миколая та майстерню Різдвяника.
Відбудуться майстер-класи для дітей за попереднім записом і на безкоштовній основі.
Як наголосили у міськраді, батьків будуть
пускати за наявності COVID-сертифікатів.
Дітям же планують роздавати маски.
24 грудня та 5 січня в Будинку народної
творчості с. Вереси також пройдуть майстер-класи для дітей. На базі комунального
закладу «Палац культури» для дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей загиблих воїнів та учасників АТО
18 грудня відбудуться 4 вистави-мюзикли
«Новорічні пригоди Тигреняти».
17 грудня на території с. Вереси пройде новорічна вистава для дітей, а також
відкриття новорічної ялинки. 19 грудня

2021 року та 9 січня 2022 року на вулиці
Михайлівській буде встановлено новорічні
та різдвяні фотозони, які будуть працювати
увесь цей час. 19 грудня з 12:00 до 18:00 від
приміщення міської ради по вулицях Великій Бердичівській, Театральній, Київській
та Михайлівській буде рухатися новорічний

музичний потяг з казковими героями для
дітей. Цього ж дня о 17:00 на вулиці Михайлівській урочисто відкриють головну новорічну ялинку міста. Також на
містян чекає святково-концертна програма.
До різдвяних свят 24–25 грудня та 6–7
січня на Михайлівській розмістять живу
фотозону та вертеп з героями. Різдво для
християн західного та східного обряду за
ініціативи ради християнських церков
Житомирщини на вулиці Михайлівській
відбудеться 25 грудня та 7 січня. У ці дні
звучатимуть вокально-різдвяні вітання від
професійних гуртів, які рухатимуться по 5-х
маршрутах. У Житомирській міськраді зазначили, що схему руху артистів розмісять
на сайті згодом.
25 грудня та 7 січня казкові герої будуть
вітати містян зі святами з балконів, що розміщені на Михайлівській. Знову ж таки з
дотриманням карантинних обмежень.
Міні-вистави планують провести у
мікрорайонах міста 25 грудня та 7 січня.
Графік вистав додатково оприлюднять на
сайті міськради.
З 19 грудня по 19 січня на вулиці Пушкінській планують провести новорічнуріздвяну ярмарку.
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Політична позиція

Арсеній Пушкаренко: 95-та бригада –
еліта та гордість нашої армії!
Славетна 95-та окрема десантно-штурмова
бригада 12 грудня відзначила свою 29 річницю. Народні депутати
України з Житомирщини від партії «Слуга
Народу» Арсеній Пушкаренко, Тетяна Грищенко та Герой України
Ігор Герасименко привітали військовослужбовців зі святом безпосередньо в зоні ООС.

Завдяки їм ми живемо у
мирних містах
Щоб привітати 95-ту бригаду з 29-ою річницею від Дня
створення, народні депутати від
Житомирщини Арсеній Пушкаренко, Тетяна Грищенко та Ігор
Герасименко поїхали в зону ООС.
Звісно, завітали вони на свято не
з пустими руками, передавши
воїнам необхідне.

Турбота про захисників
і ветеранів – пріоритет
держави
Забезпечення прав і гарантій
для захисників, ветеранів війни, сімей загиблих воїнів, які захищали
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави
– ключовий пріоритет Президента
Володимира Зеленського та команди партії «Слуга Народу».

Народний депутат Ігор Герасименко
з бойовими побратимами

Бойовий шлях в АТО

З березня 2014 року військовослужбовці 95 окремої аеромобільної бригади стали на захист
державного суверенітету та територіальної цілісності України від
зовнішньої агресії.
Особовий склад приймав
участь у звільненні міст Слов’янськ,
Краматорськ, Лисичанськ та інших населених пунктів Донецької
та Луганської областей.
Весь бойових шлях бригади
– це прояв мужності та звитяги.
Понад 150 військовослужбовців частини є
кавалерами ордену «За
мужність» та понад 50 –
лицарями ордену «Богдана Хмельницького».
Більше ніж 70 військовослужбовців нагороджені медаллю «Захисник
Вітчизни», а 7 отримали
відзнаку «Іменна вогнепальна зброя».
Наприклад, на початку серпня 2014 року воїни 95-ки здійснили рейд по тилам ворога.
Вони прорвали лінію оборони
сепаратистів, здійснили марш до
Маріуполя, повернулися вздовж
кордону, звільнили ряд населених пунктів, знищили кілька
російських артилерійських батальйонів, які перебували вже
на українській стороні кордону,
вилучили їхню зброю та устаткування, російські танки та вивели з оточення близько 4 тисяч
воїнів Збройних Сил України та
добровольців.
Окремо необхідно згадати бої
за донецьке летовище – Донецький аеропорт ім.Прокоф’єва
та участь у боях за Дебальцево.
Саме підрозділи десантно-штурмових сил утримували «коридор» під час виводу підрозділів
АТО з району виконання завдань
у Дебальцево.

Народні депутати України Арсеній Пушкаренко,
Тетяна Грищенко та Герой України Ігор Герасименко
біля бойового прапора бригади
Зустріч була дуже теплою,
оскільки Ігор Герасименко до
обрання народним депутатом
проходив службу саме в 95-ці на
посаді командира 1-го батальйону.
І багато з його бойових побратимів
продовжує захищати Україну в
лавах бригади.
«Сьогодні наші герої боронять
Державу. Це подвиг. Адже саме
завдяки їхній мужності та самопожертві ми живемо у мирних містах України. Ми, народні депутати
України, в свою чергу, докладаємо
всіх зусиль для того, щоб вони були
забезпечені всім необхідним для
виконання бойових завдань», – зазначає народний депутат України
Арсеній Пушкаренко.

Проєкт Держбюджету на 2022
рік передбачає значне зростання різних соціальних виплат.
Зокрема, буде індексація пенсій
військовим, підвищення виплат
«чорнобильцям» та людям з інвалідністю. Збільшується і фінансування. Так, на сектор безпеки
й оборони України заплановано
5,95 % від ВВП, а це 319,4 мільярдів
гривень. На грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців та працівників підуть
71,2 мільярди гривень. А це на 10,9
мільярдів гривень більше, ніж у
2021 році! Ще 32,9 мільярдів гривень передбачено на програму
розвитку озброєння та військової
техніки.

Арсеній Пушкаренко вітає десантників
з Днем створення бригади
Особливу увагу влада приділяє ветеранському бізнесу. Мінветеранів розпочало обговорення
з експертами способів підтримки
колишніх військових, аби вони могли відкрити свою власну справу.
Отримання житла – один із
пунктів масштабної програми

соціальної підтримки ветеранів.
У бюджеті на наступний рік на
потреби Мінветеранів виділено 5,5
мільярдів гривень. Більша частина
цих коштів буде спрямована на
придбання житла військовослужбовцям із відповідним статусом.
Іван Юр’єв

Воїни 95-ї десантно-штурмової бригади в зоні проведення ООС
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Що рік бюджетний нам готує?
Руслан Мороз

Депутати завершують підготовку до 8-ї
сесії обласної ради та
вже встигли підтримати
бюджетною комісією
основний фінансовий
документ області.
Слова Лесі Українки «щоб не
плакать, я сміялась» якнайкраще підходять, щоб зрозуміти весь
сум, який охоплює кожного, хто
наважиться вникнути в цифри
бюджету Житомирської області
на 2022-й рік.
У понеділок, 13 грудня 2021
року, завершилось засідання постійної комісії з питань бюджету
та фінансів. Депутати, члени постійної комісії заслухали проєкти
усіх обласних галузевих програм,
що доповідались безпосередньо
керівниками профільних департаментів та управлінь облдержадміністрації. Усі проєкти були
підтримані. Основне питання, що
розглядалось, – це, звичайно, бюджет на 2022-й рік.
Незважаючи на те, що в порядку денному було майже 70
питань, всі вони були без жодного
обговорення проголосовані десь
за хвилин сорок. Тож радянський
стахановський метод нашим депутатам зовсім не чужий.
Взагалі останнім часом діяльність обласної ради нагадує більш
суворі часи, ніж до Майдану. Знову повернулися турнікети на прохідну облради. А крім турнікетів,
додалися електронні рамки з металошукачами. Здається, останнім
часом нашим депутатам є чого
боятися, і вони чітко розуміють,
чому і кого потрібно побоюватися.
Розлючений електорат проводить
різноманітні акції біля будівлі Житомирської обласної ради, але це
не приносить якогось конкретного
результату. І те, що засідання комісій, які повинні були відбутися
в понеділок з самого ранку, перенесли на більш пізню годину без
попередження, нікого також не
збентежило, окрім тих, хто не зміг
знайти в мобільному варіанті сайту облради анонс про перенесення
засідання. До того ж в оргвідділі
заявили, що порядок денний комісій повідомляють тільки депутатам. Навіть на пряме запитання,
чи є конкретне питання у порядку
денному, відповісти відмовилися.
Таємничість роботи обласної ради
з кожною сесією зростає. Відсутність або наявність в неповному
обсязі питань, які виносяться на
розгляд сесії, спричиняє нерозуміння, відповідно до якого законодавства здійснює свою діяльність
Житомирська облрада.
Але повернімося до бюджету
та наведемо всього кілька прикла-

дів із багатьох програм, за які вже
16 грудня проголосують депутати.
Питання, чи взагалі більшість депутатів розуміє, за які саме програми та в якому обсязі фінансування вони будуть голосувати,
цілком риторичне. Минулого року
після підготовки до бюджетної
сесії та оприлюднення на сайті
облради остаточного варіанту бюджету області нашім журналістам
не вдалося скачати з сайту і відкрити файл. Після телефонного
дзвінка до облради з’ясувалося, що
файл був завантажений з помилкою і не відкривався. Але ніхто
з депутатів чомусь тоді цього не
помітив. Цього року історія має
всі шанси повторитися.
За інформацією департаменту бюджету та фінансів,
загальний фінансовий ресурс обласного бюджету 2022
передбачено у розмірі 3 449,9
млн грн. Згідно з проведеними
розрахунками обсяг доходів
загального фонду обласного бюджету, без урахування
трансфертів, прогнозується
в сумі 1 483,5 млн гри. Найбільшим бюджетоутворювальним
джерелом надходжень є податок
на доходи фізичних осіб. Відповідно до законодавства податок на доходи фізичних осіб справляється
у розмірі 18 відсотків від загального місячного оподатковуваного
доходу платника податку. Обсяг
надходжень податку на прибуток до обласного бюджету на 2022
рік планується в сумі 8 500,0 тис.
грн. У 2022 році прогнозні надходження від податку на прибуток
підприємств (крім податку на
прибуток підприємств державної
та комунальної власності) до обласного бюджету становитимуть
74 500,0 тис.грн.
Згідно з проведеними розрахунками департаменту обсяг
доходів спеціального фонду обласного бюджету, без урахування
трансфертів, прогнозується в сумі
193,6 мли грн.
Загальний обсяг трансфертів з
державного бюджету для обласного бюджету на 2022 рік заплановано в сумі 1 767 593,5 тис. грн, в тому

числі: загальний фонд – 553 711,7
тис. грн, спеціальний фонд – 1 213
881,8 тис. грн.
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Віктор
Венцель, який представив проєкт
рішення «Про обласний бюджет
Житомирської області на 2022»
рік на розгляд депутатів під час
засідання комісій, зазначив, що
бюджет області на 2022 рік на 10%
більше за попередній рік.
У 2022 році видатки
загального фонду обласного бюджету розподілено по 12 головних розпорядниках бюджетних
коштів. Найбільші обсяги
видатків по:
• департаменту освіти і
науки облдержадміністрації – 981 935,4 тис. грн;
• департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – 320
289,7 тис. грн;
• департаменту культури, молоді та спорту облдержадміністрації – 300
217,7 тис. грн.
І ось з культурою на засіданні
гуманітарної комісії вийшов певний казус, коли очільник департаменту фінансів запропонував
скоротити витрати на культуру
через скорочення штатів закладів культури області. Звісно, це

викликало певні емоції з боку
депутатів та присутніх, але сам
факт фінансування за програмами
в галузі культури говорить про це
більш кричуще.
Обсяг видатків на 2022 рік по
галузі «Культура і мистецтво» визначений у сумі 126 195,7 тис. гри.
Кошти планується спрямувати
на фінансування заходів, передбачених обласними галузевими
програмами.
Раніше у соціальних мережах
повідомлялося про те, що через
недофінансування драмтеатру
та філармонії депутати обласної
ради почали бити на сполох.
Кажуть, через карантин у них і
так грошей немає, а тут ще й за
опалення доводиться платити
за ринковою ціною. Натомість в
обласному бюджеті коштів на це
не заклали. Щоправда, очільник
департаменту фінансів облдержадміністрації запевнив, що буде
проведений додатковий трансфер
з держбюджету на покриття цих
витрат.
Проблему пояснюють тим,
що в опалювальний сезон гроші
заклали тільки на один місяць. А
недофінансування представники
облдержадміністрації пояснюють
тим, що комунальні підприємства обласної ради уряд не відніс
до переліку бюджетних установ.
Якщо ж ситуацію не вирішити,
платіжки за опалення для цих
підприємств можуть вирости
ще більше.

Через проблеми з фінансуванням, каже секретар гуманітарної
комісії, актори драматичного
театру вже почали звільнятися.
Дійсно, можу підтвердити, що за
останні місяці звільнилося майже
15 провідних акторів драмтеатру.
Ще кілька померли від різних хвороб. До прикладу, один з провідних молодих акторів, стипендіат
президентської творчої стипендії
за минулий рік, зараз працює обвальником м’яса в одному з міст
області.
Не краща ситуація й в обласній філармонії імені Святослава
Ріхтера. Там недофінансування
становить близько 8 мільйонів
гривень. За словами заступника
директора департаменту фінансів,
щоб вирішити ситуацію, необхідно звертатися до Кабміну. Чи
вдасться це зробити, викликає
великі сумніви, адже цього року
в бюджеті були закладені кошти
тільки на 10–11 місяців роботи закладів культури. «Червона» зона
добила ті заклади, які ще могли
трохи триматися.
Заступник голови обласної
ради Володимир Ширма зазначає: якщо ситуація не зміниться,
на фінансування закладів культури доведеться шукати гроші в
обласному бюджеті. Але це і так
доводиться регулярно робити,
тому ніхто не здивувався.
Ба більше, фінансування на
наступний рік, яке передбачено
в бюджеті області та держави
загалом, чітко дає зрозуміти,
що кількість закладів культури
на Житомирщині значно поменшає.
Варто зазначити, що обласним бюджетом на 2022-й
рік в галузі освіти передбачена
середня заробітна плата в розмірі 10766 грн, в галузі фізичної
культури і спорту – 9955 грн, а
в галузі культури буде найменша середня заробітна плата
– 8301 грн. Порівняно із зарплатами чиновників будь-якого
рівня це – просто сльози. Саме
тому ми й розпочати цей матеріал зі слів Лесі Українки.
Напевно, вона дуже добре відчувала, що буде відбуватися з
культурним життям України
через століття.
Варто додати, що питання
щодо звернень комунальних
закладів про дофінансування
зняли на довивчення та розглядатимуть на наступному засідання
комісії.
Також присутні підтримали
проєкт рішення щодо оголошення 2022-го року у Житомирській
області роком Івана Огієнка.
Наступного року виповнюється
140 років від дня народження
видатного українця. Але чи не
перетвориться це на жах, як у
випадку зі святкуванням ювілею
Лесі Українки, побачимо згодом.
Але ж пам`ятаймо: історія має
властивість повторюватися.
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Середа, 15 грудня 2021

Марія Кравчук

Тенденція до «замінування» різних об’єктів у
Житомирі набирає сумної популярності. Мало
не щотижня можна
почути, що у місті замінували якийсь об’єкт.
У Житомирі за місяць п’ять
разів «мінували» торгові центри:
«Глобал» на Київській та «Житній»
на ринку. Крім того, надходило
повідомлення про загрозу безпеці
у приміщенні господарського суду
та одного магазину у ТЦ. За цей
час на Житомирщині на наявність
вибухонебезпечного предмету перевірили і школу у Малині.
Неправдивість повідомлення
про мінування підтверджується
тільки в процесі перевірки – правоохоронці реагують на кожне
таке повідомлення. Найчастіше
повідомлення надходять на електронну пошту, в них вказуються
нібито заміновані об'єкти.

Практика мінувати все, що
попало, наявна не тільки у Житомирі. Останнім часом у Львові все
частіше з’являються новини про
начебто заміновані будівлі. Найрезонанснішим випадком було
«мінування» одразу 9-х торгових
центрів.
Подія сталась 8 грудня. Анонім повідомив про замінування
дев’яти торгових центрів Львова.
Для пошуку вибухівки з приміщень евакуювали три тисячі працівників та відвідувачів.

Окрім того, анонім вимагав 20
мільйонів доларів викупу. У
жодному з торгових центрів
вибухівки не знайшли. Зараз
поліція розшукує горе-мінувальника.
Це був не перший випадок масового мінування львівських ТРЦ.
У листопаді через «замінування»
семи торгових центрів довелося
евакуювати понад сім тисяч осіб.
Основною вимогою «мінувальника» була відміна маскового
режиму.

Новини

У Житомирі «мінувальники» не ставлять жодних вимог
чи ультиматів, ба більше, навіть гроші їм не потрібні.
Виникає думка, що таким чином аноніми хочуть привернути
увагу, поставивши на стоп роботу у
торгових центрах, школах та судах.
Адже схема схожа: невідомий надсилає повідомлення на електронну
адресу або телефонує з інформацією про мінування, поліція та рятувальники виїжджають за адресою,
евакуюють людей, все обшукують
та нічого не знаходять.
За статистикою, поліція ловить тільки 10-20% від загальної
кількості «мінерів» – лише тих,
хто телефонував із власних мобільних телефонів.
За даними поліції, більшість
електронних повідомлень про «замінування» надходять з ОРДЛО та
Росії, тому притягнути винних до
відповідальності вкрай складно.
Поліція нагадує, що за завідомо неправдиве повідомлення про
загрозу безпеці громадян чинним
законодавством передбачено позбавлення волі на термін від 2 до
6 років.

На Житомирщині 81 людина загинула
у пожежі: рятувальники прозвітували та
нагадали правила пожежної безпеки
Марія Кравчук

У четвер, 9 грудня,
рятувальники провели
пресбрифінг щодо ситуації в області з пожежами та загибеллю людей
на них.
Заступник начальника Головного управління із запобігання
надзвичайним ситуаціям Олександр Кравець оприлюднив сумну
статистику смертності від пожеж
в області.
«Станом на 7 грудня 2021 року
в області виникло 2 649 пожеж, це
на 32,7% менше ніж у порівнянні за
минулий рік, але наслідки від них
– це 80 загиблих, також за минулу
добу ще одна людина загинула від
вогню.
За цей рік були три випадки
групових загибель – у Коростені,
Житомирі та Пилипецькій селищній територіальній громаді. Економічні втрати від пожеж склали
понад 347 млн грн. У цьому році
внаслідок пожеж загинули дві дитини», – говорить рятувальник.

Олександр Кравець зазначив,
що головною причиною пожеж
в області є пічне опалення, адже
найбільше займань із фатальними
наслідками стається саме у сільській місцевості.
«Залежно від населеного пункту
найбільше пожеж із загибеллю у нас
трапляється у сільській місцевості, цьогоріч таких 46», – наголосив
Кравець.
Найбільш поширеним причинами займання є: необе-

режне поводження з вогнем
– 26%, недотримання правил
облаштування та користування пічним опаленням – 25%,
експлуатація різноманітних
електроустановок – 26%.
Порушення правил пожежної
безпеки при експлуатації пічного
опалення – незмінна причина загорянь в період опалювального
сезону. Рятувальники звернули
увагу на те, що необхідно бути
особливо обережним під час об-

ігріву будинку опалювальними
печами.
Найчастіше пічні пожежі
відбуваються в тих будинках, де
мешкають літні люди. І причина тому – не тільки порушення
правил пожежної безпеки та їхня
необережність через поганий зір
і пам’ять. В силу свого віку літні
господарі не можуть побілити піч,
залізти під стелю і закрити тріщини в димоході, прочистити його.
Опалюючи приміщення піччю
– на газу або дровах – перевірте,
чи не з’явилися в ній тріщини
або щілини. Це можна зробити,
спаливши в печі трохи паперу,
та згодом оглянувши її ззовні, – у
місцях тріщин буде добре видно
закоптіння. Виявлені тріщини
необхідно замастити глиною чи
розчином. І взагалі ремонт печей
можна доручати виключно фахівцям. Особливу обережність слід
виявляти власникам будинків із
дерев’яним перекриттям.
Особливо опікуйтесь тим,
аби під час обігріву помешкання
не постраждали діти або ж їхні
пустощі не призвели до біди.
Подбайте, аби діти перебували
під постійним наглядом когось
із дорослих.

Куточок водія
Леонід
ГРОМIК,

завідувач другого
відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Винирнули,
але не вдома

Щодня ми бачимо і чуємо
про природні катаклізми. Особливо це питання турбує тих,
хто хоче придбати автомобіль,
– гарний, надійний і щоб вартість відповідала його можливостям.
Недавня повінь в Європі і
США поповнює наш автопарк
автомобілями, які не потонули,
але вимогливим користувачам
вони вже не потрібні. На жаль,
ми користуємось тим, про що
кажуть: «На тобі, небоже, що
мені негоже». Мова йде про
більшість наших громадян.
Автомобіль, який викупався у бурхливому потоці повені,
зовні, на перший погляд, має
гарний вигляд і чудові характеристики. Особливо приваблює
ціна і вік. Я спробую надати
допомогу, як зоорієнтуватись в
авто, чи був він потопельником.
Від води більше за все
страждає лакофарбове покриття, рухомі механізми, двигун і
трансмісія, а особливо – електроніка і електрика.
Перевірити історію автомобіля можливо за державними
реєстрами, але я не впевнений,
що наш покупець, якому важко дались гроші на авто, буде
шукати історію свого авто за
кордоном.
Запах цвілі, грибка і вологого повітря важко перебити
іншим ароматом. Якщо в салоні
активний аромат дезодорантів, це уже підозра та привід
замислитись. Перевірте добре
стан ковриків, оббивки, запаски. Зараз багато умільців,
які перепродують автомобіль
і тільки тим і займаються, що
приводять його до гарного товарного виду, використовуючи
ароматизатори і різні речовини
для блиску, кольору, надаючи
привабливого виду і враження
нового. Це гарне видовище, але
правда виникне пізніше, і добре,
якщо вона не розчарує.
Пам`ятайте мудре: «Дуже
добре – теж не добре». Як
правило, сидіння під час приведення машини в порядок
знімаються, і якщо під ними
буде ліквідовано всі наслідки
купання і кріплення буде свіжим,
– робіть висновки. Залізьте
пальцями до важкодоступних
місць – там можуть бути ознаки
занурення у воду. Перевірте стан
сигналів, як задніх, так і фар,
хоча вони можуть потемніти і
від різкої зміни температур чи
внаслідок протікання; зверніть
увагу на стан фільтрів і мастила,
яке стане сірим при появі у ньому води. Будьте уважні і навіть
прискіпливі, купуючи авто!
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На сторожі безпеки
10 тис. грн за зменшення
штрафу – податкового
інспектора підозрюють в
одержанні хабаря
За процесуального керівництва Житомирської
обласної прокуратури працівнику податкової служби
повідомлено про підозру у
прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та незаконному
придбанні і зберіганні наркотичних засобів без мети
збуту (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 309
КК України).
Слідством встановлено, що
інспектор-ревізор, виявивши
під час перевірки у кафе порушення податкового законодавства, за які передбачені
штрафи на загальну суму понад 65 тис. грн, висловив свою
вимогу. Зокрема, за надання
йому неправомірної вигоди
на суму 10 тис. грн він відобразить в акті штраф, у понад
десять разів менший – усього
5100 грн.
Відповідний акт податківець
віддав підприємцю лише після
одержання неправомірної вигоди у призначеному ним місці
– на парковці поблизу готельно-розважального комплексу, в
якому орендував кімнату.
Того ж дня, 23.11.2021, правоохоронці задокументували
факт одержання зазначеної
суми, яку вилучили у кімнаті,
де він проживав. Крім цього,
у фігуранта справи вилучено
ще й особливо небезпечний
наркотичний засіб – канабіс.
Нині вирішується питання
щодо обрання підозрюваному
запобіжного заходу.
Викрито протиправні дії
податківця обласною прокуратурою спільно з Управлінням
СБ України в області та другим
слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) територіального управління Державного
бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому,
яке проводить досудове розслідування.
Примітка: відповідно до ст.
62 Конституції України особа
вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде
доведено в законному порядку
і встановлено обвинувальним
вироком суду.

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
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Кого, як, де та за скільки
можна поховати у Житомирі,
або Трохи комерції на сумному
Руслан Мороз

Навряд чи ця стаття
з’явилася б так швидко і
саме на цю тему, але так
сталося, що протягом
дуже короткого часу
кількох близьких мені
людей, колег та друзів
довелося провести в
останню путь.
Все, про що йдеться у цьому
матеріалі, було взято із власного
досвіду, на жаль, сумного.
Коли ще тіло не охололо
Так вже трапилося, що більшість моїх знайомих померли
в лікарні. Поки тіло ще тепле і
близькі перебувають в шоці від
того, що сталося, починають свою
роботу представники похоронного бізнесу. Не таємниця, що
кількість інформаторів у лікарнях
Житомира створює досить розвинуту мережу. До того ж до неї
долучаються працівники не тільки лікарень, а й інших екстрених
служб. Людина не вибирає, де
смерть настигне її, тому ще перебуваючи в лікарні біля реанімації,
ми отримали кілька дзвінків від
різноманітних посередників похоронного бізнесу.
Ще до похоронного агентства
нам довелося витратити гроші на
домовленість з медичним персоналом моргу про те, щоб близька
людина в труні виглядала якомога
природніше й естетичніше після
процедури розтину. Послуги з
одягання та останнього в житті
makeup коштують, якщо готівкою
на руки, від 2600 грн до 7000 грн
залежно від лікарні та об’єму замовлених послуг. Варто додати,
що в морзі працюють фахівці
цієї справи і на вигляд покійна
не мала ознак того, що кілька годин тому її повністю розтинали
патологоанатоми.
Трохи дошкуляє запах формаліну, який потім дуже важко вивітрити, а ще більше шокує труна,
як ящик для сміття, та купа будівельного бруду навколо моргу. Це
пригнічує і без того важкий стан
близьких, які приїздять забирати
тіло для поховання.
Ще до того, як розпочати розтин, нас змусили трохи побігати
пошукати медичні документи
по всій лікарні. Де саме і хто
саме їх повинен був передати
до патологоанатомічного бюро,
залишилося без коментарів, але
легкий крос від приймального

Вид стандартного похоронного бюро у Житомирі
відділення до реанімації, потім
до травматологічного відділення
і знову до приймального, на думку медиків, ймовірно, повинен
відволікти від важких думок про
померлу людину. Тож дізнавшись,
що документи вже в морзі і розтин почався, полегшено зітхаєш,
що певна частина важкого шляху
вже позаду.
Похоронний квест по
лікарні з медичною
документацією
А попереду чекає похоронний квест. Потрібно отримати від
лікаря довідку про смерть і зареєструвати у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у м.
Житомирі. Свідоцтво про смерть
є єдиним офіційним юридичним документом, з яким можна
потім переоформити спадщину
або зробити інші юридичні дії.
Оформлюють вказане свідоцтво у
Житомирському відділі тільки дві
дівчини. На кожного відвідувача
витрачається близько 20 хвилин.
Людина заходить до реєстратора,
віддає документи і потім чекає
у тісному маленькому коридорі,
де таких же бідолах 10-15 осіб.
Отже, чекати в будь-якому разі
дуже довго. Потрібно одночасно
думати про те, де, коли і як поховати покійника. Присісти немає
де і доводиться переживати своє
горе, стоячи в масці у скорботній
черзі.
У Житомирі тільки комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування»
Житомирської міської ради має
право надавати місця для поховання людей на міських кладовищах. Тож наступна подорож
саме до нього.

Скільки, кому і за що
потрібно платити
За твердженням працівників похоронних бюро, більшість
житомирян, які звертаються за
цією послугою, замовляють поховання за мінімальною ціною.
Ця ціна складає нині від 5-7
тисяч гривень. Раніше, навесні,
житомирські ЗМІ повідомляли,
що у Житомирі мінімальна ціна
на поховання офіційно складає 3
з половиною тисячі гривень. Але
за пів року вона зросла майже
вдвічі. Зі слів працівників спецкомбінату, щодня оформляють
поховання 10-15 людей.
Частину послуг можна оформити прямо в похоронному
бюро. Там також можна замовити транспорт та поминальні
обіди. Зараз, за цінами у житомирських похоронних бюро,
механічне копання ями у літній
період обійдеться у 685 гривень,
ручне – у 1260 гривень.
Одразу повідомляють, що в
загальну суму входить оформлення договору, це – 25 гривень.
Катафалк у середньому обходиться в 1260 гривень. Вінок залежно від виду та якості від 140
до 1500 грн. Дерев’яний хрест від
450 до 600 грн. Покривало та ритуальний набір коштує близько
300 грн.
Священнику платять окремо. Якщо це виїзна церемонія на
кладовище, то зазвичай від 700
грн і більше. Але твердої ціни
тут немає.
Окремо вирішується ціна за
місце поховання. У Житомирі
це окрема таємниця. Але відомо, що багато хто за поховання
улюблених родичів на почесному
місці викладає до кількох тисяч
гривень.

Крематорій також має
своїх прихильників
Дехто з житомирян везе своїх
близьких до крематорію у Київ.
Там свої розцінки, і з огляду на
те, що крематорії в Україні працюють з перевантаженням, ціна
за кремацію у столиці – від 5000
грн. Якщо ви привезли тіло з
іншого міста, то вийде дорожче.
До того ж окремо сплачується
вартість міжміської доставки
тіла.
Певні вимоги також варто
враховувати. Тіло померлого
має бути поміщене в труну з
пального матеріалу. Далі його
відправляють у розпечену піч, де
спеціально нагнітається кисень,
забезпечуючи температуру до
1000 градусів. Враховуючи розміри людського тіла і той факт,
що воно на 80 відсотків складається з води, можна зрозуміти,
що досягти миттєвого згоряння
неможливо навіть за таких умов.
На це піде від 1.5 до 2 годин часу.
Надалі останки поміщаються
у тимчасовий контейнер і видаються родичам. І лише їм
залишається вирішувати, що
робити з ними далі. Прах можна
не лише поховати – його можна
тримати в урні для праху або
розвіяти там, де хотілося покійному. До речі, у Києві за місце на
кладовищі агентства беруть неофіційно від 2 до 5 тисяч гривень.
До речі, через певний проміжок часу на могилі рідні ставлять пам’ятник. Але пам’ятники
у Житомирі – це окрема розмова.
Адже провінційна традиція інколи виявляється шокуючою навіть
для професійних дослідників
пам’ятників та поховань.
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Споживачу

Про житомирські ціни, платні пакетики для продуктів
та про зниклі курячі яйця на прилавках магазинів
Руслан Мороз

Щоразу ми повідомляємо наших глядачів,
наскільки збільшилися ціни на прилавках
Житомира, але цього
разу змушені написати
про обов’язкове платне
пакування продуктів у
магазинах Житомира.

Екологічне покращення?

Як завжди, покращення застало житомирян зненацька і майже
ніхто не був готовий до того, що
за звичайний пакет доведеться сплачувати додаткову ціну.
Пам’ятаємо, що десь на початку
90-х в магазинах продавчині вимагали у покупців додаткові 5–10
копійок за поліетиленовий пакет,
тому їх після покупки ретельно
відмивали, а потім в черзі діставали купу використаних кульочків і
з гідністю важливо повідомляли:
«Мені, будь ласка, в мій пакет».
Продавчині після цього підозріло
стежили за покупцями, чи не потягнуть вони десь ще один засіб
пакування продуктів.
Незважаючи на забруднення
навколишнього середовища та
дійсно величезну проблему з переробкою пластикового сміття,
майже ніхто з власників магазинів
не закупив заздалегідь паперові
або інші засоби пакування. Всі
сподівалися на те, що рішення про заборону пластикового
пакування так і залишиться на
словах, а на практиці ніхто його
виконувати не буде. І ось з 10
грудня українським магазинам
заборонили безкоштовно розповсюджувати пластикові пакети.
Звичні кульки тепер коштуватимуть від 2 грн.
Уряд установив такі
мінімальні роздрібні
ціни на пакети:
• без ручок (без бічних
складок) – 2 грн;
• без ручок (з бічними
складками), з ручками (без
бічних складок) – 2,5 грн;
• з ручками (з бічними
складками) – 3 грн.
При цьому безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів
та надтонких кульків каратиметься
штрафом від 1700 до 3400 грн, за
повторне порушення заплатити
доведеться вже 3400-8500 грн.
Це правило поки не стосується
біорозкладних пластикових пакетів та надтонких пакетів, призначених для пакування свіжої риби,
м'яса, сипких продуктів. Їх можуть
відпускати в об'єктах роздрібної

торгівлі як первинне пакування
до 1 січня 2023 року. Також з 10
березня 2022 року буде заборонено
розповсюдження тонких та надтонких пакетів.
Житомирянам пропонують
переходити на багаторазові пакети-сітки, які коштують до 40 грн і
підходять для овочів та фруктів,
і паперові пакети. Але ми вже
зазначали, що їх майже немає в
магазинах. Тільки в супермаркетах
за захмарними цінами.
Дивує розбіжність в ціні на
пакети в різних магазинах. Так,
найдешевші ми знайшли в Ашані
за 6 копійок. Звичайна середня
ціна в мережах по Житомиру
становить 10 копійок за пакет. На
ринку якщо зі старих запасів, то
ціна менша, ніж за тільки що придбані оптом пакети.
Єдиною проблемою залишилося те, що ніхто не може
пояснити, яким чином донести
додому щойно придбане м'ясо або
оселедець пряного посолу, з яких
рідина тече, як у річці Тетерів.
Паперових вологостійких пакетів
зараз немає в жодному магазині
міста. Крім того, у маленьких магазинчиках власники взагалі не
квапляться придбати екологічні
пакувальні засоби, залишаючи
це наостанок, поки не почнуться
перевірки зі штрафами. Тоді знову
буде привід для чергової акції чи
мітингу.

На ціни дивимося,
заплющивши очі
Стосовно цін на продукти
харчування, то доброї новини тут
немає жодної.
Цього тижня подорожчала
білокачанна капуста. А взагалі,
за повідомленням аналітиків проєкту EastFruit, в Україні капуста
за рік подорожчала вп'ятеро! За
словами ключових гравців ринку, ініціюють підвищення цін у
цьому сегменті переважно експортно-орієнтовані компанії, які
на поточному тижні почали закуповувати українську капусту
для подальшого перепродажу до
Білорусі. Більшість цієї продукції
згодом реалізується на російському ринку.

Згідно з даними щоденного
моніторингу проєкту, багато великих господарств продовжують
відмовлятися від активної реалізації якісної капусти, сподіваючись продати продукцію на більш
вигідних умовах. При цьому попит у цьому сегменті поступово
зростає. Це дає можливість решті
виробників підвищувати відпускні ціни. Сьогодні більшість українських виробників уже ведуть
реалізацію білокачанної капусти
по 7–10 грн/кг ($0,26–0,37/кг), що в
середньому на 26% дорожче, ніж
наприкінці минулого робочого
тижня. Нині ціна на білокачанну
капусту в Україні вже в середньому вп'ятеро вища, ніж у грудні
2020 року.
З огляду на це цікаво подивитися на наведені телеграм-каналом
«Statistics.UA» дані про те, що за
споживанням овочів і фруктів у
країнах Європи Україна перебуває
майже в самому кінці списку. І це в
країні, де раніше вирощували все,
а зараз навіть картопля з Ізраїлю
та Єгипту. Так, в середньому на
рік українці споживають фруктів
тільки 53 кілограми на людину.
Водночас у лідерах Албанія – 175
кілограмів фруктів на рік на людину, в аутсайдерах Латвія – 46
кг. Тож до аутсайдерів нам зовсім
трохи залишилося. При цьому
нормою вважається споживання
фруктів десь 80–100 кг на рік на
одну людину.

Частина доходів, яку витрачають українці на покупку мінімального продуктового набору,
за даними сайту comments.ua,
станом на листопад 2021 року
складає 116%. Отже, грошей на
мінімальний продуктовий набір
не вистачає. Де брати ще 16%,
кожен з українців вирішує самостійно. Але виходить, як у старому
радянському анекдоті, отримують
100 рублів, а витрачають 200.
Ще одним лайфхаком сучасності є зазначення в цінниках
вартості продуктів за 100 грамів,
а не за кілограм, як було раніше.
Це певним чином призводить
до конфліктних ситуацій, коли
покупець не звертає уваги на позначку або продавець не прибрав
з ціннику позначку «1 кг» і не додав «за 100 грамів». З фото можна
переконатися, що половина цін на
м’ясному прилавку мають позначки «за 1 кг», але ціна насправді
зазначена за 100 грамів.

Ціни у Житомирі
напередодні новорічних
свят
Поки покупці чубляться з продавцями стосовно зазначених на
цінниках цифр, у Житомирі майже зникли курячі яйця. А там, де
їх можна придбати, ціна зросла
майже на 10 грн і складає близько
37–40 грн за десяток.
На ринках Житомира поступово зростають ціна на м'ясо. За
останні два-три тижні ціна на
свинину зросла на 5–7%. Звісно,
багато хто з експертів попереджав
про це, але все ж подорожчання
викликало очікуване незадоволення в містян. До того ж попереду
новорічні та різдвяні свята, тому
зниклі зараз яйці з’являться перед Різдвом за зовсім не божими
цінами.
Фактично закінчилися заготовки картоплі, капусти та інших
дарів полів і городів на зиму, тому
підвищення автоматично торкнеться і цих видів продуктів. До
того ж картоплі, капусти, інших

важливих овочів і фруктів цього
року було вирощено менше порівняно з минулим роком, що також
позначиться на ціні.
Знову повертаємося до того,
що, за повідомленням фахівців,
частина фермерських господарств
не змогла реалізувати минулого
року вирощену продукцію і цього
року взагалі не висаджувала певні
культури. Крім того, велика кількість сільгосппідприємств взагалі
припинила існування, і працівники почали шукати роботу переважно за кордоном. Дуже багато
українців зараз працює у Польщі,
Норвегії, Німеччині, Словаччині,
Чехії і Хорватії.
Тож українська продукція
не користується попитом в
супермаркетах, і ї ї можна
зустріти тільки після збору
врожаю на сільських ринках.
Нагадаємо, у 2021 році сільгоспвиробництво в Україні
скоротилося на 8,2%.
Ми вже згадували, що у споживчому кошику українця недостатньо продуктів для повноцінного харчування. Все занадто дорого.
У продажу є помідори за ціною
від 50 грн/кіло, огірки від 45–55,
перець, капуста, картопля порівняно з літніми цінами зросли
на 5-6 грн. Зелень на розкладках
тримає позиції в межах 20-25 грн
за 100 грамів.
Вже зникають з прилавків персики і виноград. Зате з’являються
цитрусові. Ціни на них дуже різні
і незрозумілі. Але у великих супермаркетах мандарини можна
придбати за ціною від 44 грн за
кіло, апельсини та лимони від
65 грн. Великим попитом зараз
користуються лососеві та червона
ікра. Більшість житомирян бажає
напередодні світ закупити більш
дорогі та екзотичні продукти. Але
чи зможуть вони дожити з такими
витратами до кінця новорічних
та різдвяних свят, ми розповімо
наступного разу.
Бажаємо приємних покупок з найменшим навантаженням для вашого гаманця!
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На варті закону
• Овруцьким відділом
Коростенської окружної
прокуратури скеровано до
суду обвинувальний акт у
кримінальному провадженні
за фактом незаконної порубки лісу, що спричинило
тяжкі наслідки.
Слідством установлено,
що незаконні порубки скоїв
37-річний житель Гладковицької
об’єднаної територіальної громади Коростенського району на
початку листопада цього року.
• Приватне товариство,
яке займається видобуванням граніту, не у повному
обсязі сплачує плату за оренду землі.
Зокрема, орендуючи з лютого 2020 року земельну ділянку
площею понад 72 га для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами,
що пов’язані з користуванням
надрами, що на території Топорищенської сільської ради
Хорошівського району, товариство заборгувало до місцевого
бюджету 200 тис. грн.

Житло у нежитловому приміщенні для
військового, травмонебезпечна погода,
збільшення інспекторів з паркування: що
житомиряни обговорювали Facebook за тиждень
Анна Сергієнко

Сім’ї житомирського військового надали дозвіл на облаштування житла у нежитловому
приміщенні, житомиряни бідкаються на погоду та владу, кількість інспекторів з паркування
збільшиться – такі теми житомиряни обговорювали найактивніше у мережі Facebook протягом
минулого тижня.

Наслідки ожеледиці

• Організаторам грального бізнесу на Житомирщині
оголошено підозру.
• За позовом Коростенської окружної прокуратури
рішенням Господарського
суду Житомирської області
розірвано договір оренди
гідротехнічних споруд вартістю понад 500 тис. грн,
недобросовісного орендаря
зобов’язано повернути їх
державі та сплатити заборгованість за користування.
• За грабіж літньої жінки
жителя Житомирщини засуджено до 4 років і 6 місяців
позбавлення волі.
У липні 2019 року 35-річний
житель Радомишльського району, вдень, у центрі с. Потіївка,
відкрито викрав у літньої жінки
гаманець із грошима. Прослідкувавши за жінкою, яка вийшла
з магазину та поклала гаманець
на підводу, бо зібралася їхати,
зловмисник нахабно вихопив
гаманець, завдавши їй матеріальної шкоди на суму 5000 грн.
• Скоїв смертельну ДТП та
залишив потерпілого без допомоги – судитимуть жителя
смт Народичі.
На початку вересня 2021
року 46-річний водій, місцевий підприємець, рухаючись
на автомобілі марки Renault
Master в смт Народичі, близько
3-ї години ночі порушив ПДР
та здійснив наїзд на 20-річного
пішохода.

ПРОКУРАТУРА
УКРАЇНИ

Голос народу

Середа, 15 грудня 2021

Багатодітній родині передадуть
приміщення колишнього ВЖРЕПу
8 грудня під час засідання виконком міської
ради погодив дозвіл на виготовлення ПКД
нежитлового приміщення для багатодітної
родини військового.
Зазначеним проєктом рішення передбачено надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації нежитлового
приміщення, яке перебуває у комунальній
власності, – інформує пресслужба міськради.
«Це частина адмінбудівлі, де раніше було
комунальне підприємство "ВЖРЕП № 13", зараз частина здається в оренду управляючій
компанії "Полісся", а частину зазначеним проєктом рішення надаємо дозвіл громадянину
міста Житомира, він учасник бойових дій, у
його родині сталася біда: померла дружина.
Сім’я – багатодітна, п’ятеро дітей, наймолодшій дитині – 3 місяці», – каже заступник начальника управління житлового господарства
Андрій Оніщенко.
Житомирян обурило рішення влади заселити родину в нежитлове приміщення.
«Сухомлин, позор!» – прокоментувала Людмила Ларионова.
«А слабо скинутись великому бізнесу і
купити нормальну квартиру?» – цікавиться
Антонина Вайрах.
«Нежитлове приміщення... родині, де 5 дітей,
ще й одне немовля... Не соромно таке надавати?»
– говорить Наталья Покровская.
«Соромно, що держава не бере під повну опіку
родини офіцерів! Це також прямий обов’язок вже
держави перед громадянином, а надто у скрутну
годину», – наголосила Алеся Терещук.
«Могли б зменшити свої захмарні премії і
придбати такій сім'ї нормальне житло з ремонтом», – обурюється Віра Тетянчук.

Через снігопад та ожеледицю дороги та
тротуари у Житомирі перетворились на ковзанку. За дві доби, 7 та 8 грудня, до лікарень
міста за допомогою звернулись 96 людей, які
травмувались на вулицях, з них – 12 дітей.
7 грудня до лікарні № 1 звернулись 20 пацієнтів, до лікарні № 2 – 17, до обласної дитячої
лікарні – 2, загалом – 39. 8 грудня травмувались
57 житомирян. У лікарні № 1 допомогу надавали 30 особам, у лікарні № 2 – 17, а до дитячої
лікарні з травмами звернулися 10 пацієнтів.
Житомиряни лаяли бездіяльність комунальників та навіть згадували мера, напевно,
сподіваючись, що він за аналогією із львівським
– самостійно візьме в руки лопату та піде розчищати сніг. Задля справедливості скажемо,
що очищувальна техніка у Житомирі почала
працювати одразу з настанням опадів.
«И кто из этих 100 травмировавшихся уже
подал в суд на мэрию?» – запитує Николай Муж.
«Наслідки бездії комунальників», – написав
Kostya Maznev.
«А де діли 200 тонн суміші?» – цікавиться
Саша Пашко.
«Надо убирать и посыпать сразу, когда начинает сыпать снег. Как обычно, никто не готов
и ждёт, пока само растает», – каже Nata Koro.
«Сухомлин, що робиться на дорогах і вулицях нашого міста? Жах!» – наголошує Альона Таратасюк.
«Ужас, нигде никто не посыпает, очень скользко! Куда смотрят власти города?» – запитує
Олеся Молодыченко.
«На Короленка вчора катались в прямому
смислі цього слова, до магазину дійти хвилина, а
йшли хвилин 6, так слизько, повзли», – розповідає
Nika Kuharuk.
«Комунальні машини висипали за день 100500
тонн піску та суміші, от тільки куди?! Може, на
будівництва приватних котеджей у рекреаційних
зонах», – говорить Volodymyr Gerasymov.
«Цікаво, куди висипали? Кругом ковзанка»,
– зазначила Света Красицкая.
«Пандемія травматизму почалася, чому
місцева влада не видає комунальникам вакцину
від льоду?» – питає Vania Schulga.
«Це наслідки бездіяльності місцевих органів
влади, а не ожеледиці. Поліція, яка повинна контролювати безпеку дорожнього руху, також жодних приписів не зробила. Так і живемо. Машини
б'ються, люди руки та ноги ламають», – зазначив
Арслан Арслан.

Кількість інспекторів з паркування
планують збільшити
У 2020 році доходи міського бюджету від
адміністративних штрафів та інших санкцій
становили 631 тис. грн, у 2021 році очікують
близько 4 млн грн, з яких майже 3 млн грн – від
штрафів за паркування.
Про це директор департаменту бюджету та
фінансів Діна Прохорчук повідомила на позачерговому засіданні міськвиконкому 8 грудня
під час розгляду питання про схвалення проєкту бюджету на 2022 рік.
«На наступний рік планується додатково
ввести десять штатних одиниць муніципальних
інспекторів, і, відповідно, очікується збільшення
надходжень від штрафів за паркування», – сказала Діна Прохорчук.
«Ну що й "требувалось доказать", інспектор
з фоторграфування – діло легке та прибуткове!»
– прокоментував Юра Романюк.
«Потрібно встановити камери на кожному
світлофорі та штрафи по 3-4 тис. грн, щоб
відразу в приват 24 приходили (як в Європі)
– тоді будете європейцями», – каже Ruslan
Zavatskyi.
«Не в тому напрямі влада іде! Спочатку треба облаштувати паркомісця та вивчити досвід
європейських країн», – говорить Elena Mur.
«Сухомлину осталось только штрафами
наполнять бюджет – "мер"», – пише Alexandr
Shutkо.
«Не раджу нікому йти на таку роботу, бо
ці штрафи незаконні», – висловився Юра Аліксійчук.
«Супер, ще потрібно збільшити кількість
камер та розмір штрафу за порушення правил
дорожнього руху!» – каже Nataliya Atrash.
«Па р к о м а т и д е?» – запи т ує Iwa n
Pochreszczenyj.
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Місто

Середа, 15 грудня 2021

Реконструкція Нового бульвару:
як планувалось і що вийшло
Анна Сергієнко

Житомир активно
розбудовується, реконструюється та оновлюється. За останні декілька років місто помітно
змінилось.

Без дерев

Планувалось, що сквер буде
максимально озелененим, це ми
й бачимо у проєкті. Фактично вийшло все не так.
Житомирян обурила реконструкція з самого початку, коли
на бульварі зрізали вікові дерева,
назвавши їх аварійними.
«Ми комісією пройшли весь
бульвар, і за актом ми маємо 55
дерев, які мають незадовільний

стан, – сухостійні, втратили декоративність, досягли вікової межі.
Під час обстеження проєктантам
повідомлено про збереження червонокнижних дерев, таких там 9
– вони мають бути огороджені, з
табличками», – зазначала головний спеціаліст відділу екології
КП «Інспекція з благоустрою міста
Житомир» Тетяна Венгловська.

Без фонтану

Проте не всі об’єкти були зроблені в точності до проєктних
намірів. Журналісти «20 хвилин»
вирішили проаналізувати реконструкцію Нового бульвару та знайти відмінності між проєктом та
тим, що вийшло.
За проєкт реконструкції Нового бульвару проголосували самі
житомиряни у межах програми
«Бюджет розвитку». Голосування
тривало 10 днів, і усі бажаючі могли проголосувати у спеціальних
палатках або на сайті.
За результатами голосування,
найбільше відсотків голосів набрав
проєкт «Реконструкція території
благоустрою бульвару Нового у
місті Житомирі» – 49,5%.
Реконструкція Нового бульвару розпочалась 1 жовтня 2020
року, саме того дня розпочали
підготовчі роботи: демонтували
старе покриття і встановили будівельний паркан. У червні 2021 року
відкрили відреконструйовану центральну алею на Новому бульварі
та встановили лавки і освітлення.
Загалом реконструкція Нового бульвару коштувала бюджету
майже 22,5 млн грн.

Як ми вже розповідали у попередніх виходах, фонтан як би
є, а фактично його немає. Комунікації підведені, чаша викопана,
але це не фонтан, який так чекали
містяни.
Фонтан на Новому бульварі
мав бути з підсвіткою у вигляді
водного тунелю довжиною приблизно 15 метрів, під яким можна
було пройти.
Декілька місяців тому, 15 вересня, головна архітекторка міста Ольга Бронштейн у коментарі
журналістам розповіла, що фонтан невдовзі пробно запустять, але

цього не відбулось, бо фонтану
ж немає.
«Зараз усі комунікації проведені, чаша забетонована, водогінні мережі підключені до води.
Виконуються будівельні роботи
з улаштування плитки. Вже замовили відповідне обладнання,
і через тиждень будівельники
обіцяють запустити тестово», –
сказала Бронштейн.
У наступних публікаціях ми
продовжимо аналіз оновлених
об’єктів у нашому місті.

Правова допомога
Безоплатна правова
допомога людям з
інвалідністю – без бар’єрів
Майже 12% клієнтів, які
звернулися цього року до
місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, – це люди з
інвалідністю. Система БПД змінюється, стає комфортнішою,
зручнішою та доступнішою для
всіх, у тому числі для представників маломобільних груп
населення: осіб з інвалідністю,
літніх людей та батьків із маленькими дітьми.
Найчастіше люди з інвалідністю звертаються до системи БПД
щодо вирішення різного роду
спорів у сфері сімейного, цивільного, адміністративного права та
цивільного процесу. Основні питання – це оформлення статусу
особи з інвалідністю, надбавка на
догляд за особами з інвалідністю, представництво потерпілого
у кримінальному провадженні,
розірвання шлюбу та стягнення
аліментів, стягнення матеріальної
та моральної шкоди.
Система БПД впроваджує заходи безбар’єрності у доступі до
правосуддя.
Більш ніж половина точок доступу до безоплатної правової
допомоги розташовані на першому поверсі будівель, у приміщеннях центрів та бюро правової
допомоги, де це можливо, наявні пандуси або кнопки виклику
фахівців.
Працює мережа консультаційних пунктів доступу до правової
допомоги, аби послугами фахівців системи БПД могли скористатися маломобільні люди. Фахівці
системи БПД надають адресну
правову допомогу людям, які через об’єктивні причини не можуть самостійно звернутися до
центрів з надання БВПД.
Робота з клієнтами з інвалідністю має певну специфіку. Всі працівники системи БПД ознайомлені з Довідником безбар’єрності,
аби використовувати принципи
безбар’єрного спілкування у своїй щоденній роботі. У довіднику
надано роз’яснення основних
принципів безбар’єрності, правил
комунікації, є словник базових
понять безбар’єрності.
Багато уваги система БПД приділяє цифровій безбар’єрності.
Запроваджені додаткові сервіси
для консультування людей. Тепер дистанційні звернення щодо
отримання правової інформації,
консультацій, роз’яснень надходять до системи БПД різними
каналами зв’язку – електронною
поштою, через Кабінет клієнта на
сайті системи БПД, мобільні застосунки «Безоплатна правова допомога» та «Твоє право», єдиний
контактний номер системи БПД
0 800 213 103, месенджери Viber
та Telegram. Правові консультації
також можна прочитати на довідково-інформаційній платформі
WikiLegalAid.
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Тема номера

Подарунок від влади на Новий рік:
ціни на проїзд у житомирських
маршрутках зростуть до 10 грн
Анна Сергієнко

Збільшення ціни на проїзд
у громадському транспорті
житомирянам не уникнути,
залишаються лише питання:
коли це відбудеться, яка буде
ціна та за що ж ми платитимемо більше.

Містян до підвищення готували

Інформація про збільшення ціни на
проїзд в електротранспорті з’явилась ще
у жовтні. У міській раді сказали, що зростання вартості проїзду не уникнути, і вже
почали готувати відповідне рішення.
«Ми бачимо в останній місяць, що у
містах, де є електротранспорт, вартість
проїзду становить 8, 10, 6 гривень. Більшість
міст вже йде на підняття тарифу. Інших
варіантів при такій вартості електроенергії
в нас не буде», – сказав керівник управління
транспорту Костянтин Підпокровний.
У жовтні говорили про орієнтовну дата
введення нових тарифів – 1 січня 2022 року.
Якщо проаналізувати попередні підвищення ціни на проїзд, то очевидно, що
якщо буде підвищення ціни на електротранспорт, не уникнути й зростання ціни
проїзду в маршрутках.
Ось і минулого тижня Житомир «загудів» від новини про підвищення проїзду
у маршрутних автобусах. Перевізники вимагають встановити ціну на рівні 10 – 14 грн.

Першими були приміські перевізники

Першими ціну на проїзд у жовтні 2021
року підняли приміські перевізники – це
автобуси № 115, № 110, № 106.
Жителям підвищення, звичайно, не до
вподоби. На маршруті № 115 вартість проїзду до Озерного підняли на три гривні.
В облдержадміністрації коментували,
що вартість на приміських маршрутах
зросла на 2-3 гривні.
«Якщо маршрут тут приміський, то в
основному він зріс на 2-3 грн, залежно від відстані. Якщо маршрути внутрішньообласні
дальнього сполучення, наприклад "Житомир
– Олевськ", то проїзд збільшився суттєвіше:
там є і 5 гривень, і 6 гривень», – каже головний спеціаліст відділу транспорту і зв'язку
облдержадміністрації Марина Андрецуляк.
Також нагадали, що перевізники самостійно формують ціни на приміські та
внутрішньообласні маршрути, а державні
адміністрації з 2015 року на це не впливають.

Перевізники бідують?

Приватні перевізники, які працюють на
маршрутах міста, вимагають підвищення
проїзду, оскільки, за їхніми словами, перевезення стали збитковими.
Представник підприємців-перевізників
Житомира Аркадій Савіцький розповів
журналістам про те, що одна маршрутка

щодня приносить збитки у розмірі близько
тисячі гривень.
«"ГАЗелі Рути" – вони у нас всі або на метані, або на пропані. Та це вже не транспорт,
їх потрібно міняти, але щоб їх замінити,
нам треба запустити на повну великі низькополі автобуси. А щоб їх запустити на 100%,
треба підвищити тариф. У нас є ці низькополі
великі автобуси, але ми не можемо їх випустити: вони не відпрацьовують навіть свою
заправку – газ чи дизельне паливо», – каже
Аркадій Савіцький.
Отже, кращі автобуси є, але поки ціна не
зросте – ніхто на них їздити не буде. Стоять
на парковці та радують око – ще новенькі,
не поламані…

Проєкт як би є, але він не остаточний

Заступник міського голови Олександр
Шевчук сказав, що проєкт підвищення тарифів на 2022-й рік вже розроблений, але це
не остаточне рішення і воно буде залежати
від громадських слухань.
Згідно з цим проєктом рішення, вартість
проїзду має складати 8 гривень у разі розрахунку транспортною карткою та 10 гривень
– готівкою. Проте ці суми не є остаточними.
Олександр Шевчук говорить, що питання
виноситимуть на громадські обговорення,
адже тариф можуть збільшити. Тобто про
те, що ціна залишиться незмінною, навіть
мова не йде; будемо платити більше, тільки
наскільки більше – невідомо.
«Це проєкт рішення виконкому, він пройшов усі регуляторні процедури, але ми можемо його змінювати, тому фактором будуть
громадські слухання. Можливо, у жителів
Житомира є питання до цих розрахунків. Ми
готові зібрати робочу групу і проговорити та
показати дійсні витрати на перевезення», –
поінформував Олександр Шевчук.

Обговорення все ж будуть, проте…

Поспілкувавшись 14 грудня з Олександром Шевчуком, журналісти «20 хвилин»
дізналися, що ціни зростуть і без громадських обговорень.
«Є процедура щодо проведення громадських слухань, і я думаю, це буде січень – лютий, не раніше. Ми оприлюднили рішення виконавчого комітету щодо підняття вартості
проїзду, а щодо другого підняття, якщо це не
буде раптово, ми вже проведемо слухання.

На сьогодні ми бачимо витрати комунального підприємства, нашого автобусного
парку, приватного перевізника – вартість
проїзду не відповідає навіть половині витрат,
які несуть перевізники комунальні та приватні.
Попередньо ми плануємо з 10 січня підвищити ціни. Також є другий етап. Яка вартість буде на цьому етапі, ми визначимось
пізніше. Рішення оприлюднене, проте воно ще
не прийнято», – розповів Олександр Шевчук.
Заступник міського голови розповів, що
міська влада постійно контролює роботу
транспорту у місті.
«Є у нас гаряча лінія КП "Житомиртранспорт" та диспетчер, який щоденно моніторить, як працює GPS-навігація, видимість в
системі маршрутних транспортних засобів.
Також в управлінні транспорту і зв’язку є
працівник, який відповідає за роботу приватних перевізників», – сказав Шевчук.

100% сплаті усіма пасажирами», – коментує
Владимир Матковский.
«Ооо, можна платить з тих 1000 грн, що
за вакцинацію прийдуть. На карту єПідтримка», – придумав цікаве рішення Avid Show.
«Сильно обґрунтований тариф, розбіг від
10 до 14 грн. 14,50 грн – це вже надприбутки
по перевезенню повітря у салонах», – говорить
Володимир Муравський.
«А на Корбутівку увечері тільки 126-й,
в якому немає валідатора...» – жаліється
Светлана Криворучко.
«Майже всі маршрутки у Житомирі з
жахливими умовами, і водії хами», – говорить
Нина Стрельченко.
«А де ж форми водіїв та все інше, яке має
бути за умовами?» – цікавиться Татьяна
Захарчук.
Соцмережею Facebook вже ширяться
картинки, де житомиряни фантазують,
який вигляд матимуть маршрутки по 14 грн.

В яких умовах їздять житомиряни

Дощ у салоні, хамство водіїв, відкриті на
ходу двері – таким не здивуєш пасажирів
житомирських маршруток.
Згадується момент, коли ти, оплачуючи проїзд у «сараї на колесах», вимагаєш
квиток, а водій протягує тобі цілий рулон
чи пачку квитків: «На, бери!». Або коли
ці рулони чи пачки валяються, як сміття,
на кінцевих зупинках. Бо водії ігнорують
правила пасажирських перевезень.
3 листопада житомирянка Людмила
Гаєвська написала: «Хочу передати "привіт"
перевізнику маршруту № 44 ПП "ПАТП2007". Мало того, що потрапили у ДТП, ніхто
навіть не поцікавився здоров‘ям пасажирів.
Пасажирів пересадили в іншу маршрутку
№ 44. Водій сказав платити знову або вертатись до тієї маршрутки і брати талон!
Ви що, водії! Ви між собою розібратися не
можете?!».

Житомиряни висловилися

Житомирян обурює невідповідність
ціни за проїзд тим умовам, що надають
перевізники.
«Потрібно, щоб усі без винятку платили
за проїзд у громадському транспорті. Ті,
кому держава надає пільги, мають отримувати компенсації на власний банківський
рахунок. Тоді і 5 грн вистачить за проїзд при

Мем із соцмереж
Хочуть житомиряни чи ні, а тарифи
на проїзд у громадському транспорті
Житомира підвищать. Тільки от, схоже,
виконання зобов`язань з боку перевізників міська влада як не контролювала, так і не збирається цього роботи. І
їздити нам з вами у цих «сарайчиках на
колесах» ще невідомо скільки.
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Сергій Мисечко: «Реставрація будівлі театру
не завадить нашим творчим задумам»
Руслан Мороз

У Житомирському
академічному обласному театрі ляльок готуються до новорічної
прем’єри.
Незабаром новорічні свята, і
вже завершуються підготовчі роботи до різдвяних та новорічних
святкувань. Щороку для дітлахів
Житомирський академічний театр
ляльок готує особливий подарунок – нову казкову виставу. І усім
цим керує директор – художній
керівник театру, заслужений діяч
мистецтв України Сергій Мисечко.
Одразу варто зазначити, що Сергій
Леонідович, напевно, найнезвичайніший в Україні очільник театру ляльок: він встигає не тільки
режисерувати вистави театру, а
й зніматися в кінофільмах, професійно займатися музикою, писати сценарії до власних вистав та
брати участь у проведенні значної
кількості міських заходів.
З цього року починається
велика реставрація історичної
будівлі театру ляльок. Наше видання вирішило дізнатися, як
складатиметься життя театру
ляльок у цей непростий період, і
поспілкуватися з його директором
Сергієм Мисечком.
Руслан Мороз: Сергію Леонідовичу, ваш театр зараз готується до новорічних заходів. Як
саме буде відбуватися святкування
Нового року у нових умовах підготовки до реставраційних робіт?
Сергій Мисечко: Так, ми
створюємо нову новорічну виставу, вона ігрова, інтерактивна,
повністю вибудована на спілкуванні з глядачем і має цікаву
назву: «Всесвіт зоряний чекає,
доки свято завітає!». Звичайно,
вона в собі має такий педагогічний характер, ми трошки будемо
розповідати глядачу про те, як
створена наша Сонячна система. Крім того, ми не забуваємо,
що це саме дитяча вистава, тому
там дуже багато активних ігор і
є певні, так скажемо, повчальні
моменти, де є добре, де є зле.
Також казка наполягає на тому, що
ніколи не можна втрачати оптимізму, а треба працювати, і тоді
світло обов'язково пануватиме
світом!
Ми відповідально наголошуємо на тому, що свято відбудеться
обов’язково за будь-якої погоди,
і ніщо нам не зможе завадити в
цьому. До того ж прогноз погоди
на синоптичних сайтах нам обіцяє
легкий мороз зі снігом саме на
Новий рік. Тому свято просто не
може не відбутися, незважаючи
на те, що є карантинні обмеження!

Заслужений діяч мистецтв України Сергій Мисечко у ролі Сергія
Павловича Корольова у фільмі «Незламний. Шлях до мрії».
Руслан Мороз: Хто буде головними героями цього року? Це
будуть традиційні персонажі або
хтось новий?
Сергій Мисечко: Звичайно,
головним на святі буде Святий Миколай. Але разом із ним будуть розважати дітей та дорослих «зоряні»
персонажі з нової вистави. Вони
схожі дещо на міньйонів з відомого мультфільму, такі ж смішні,
веселі і цікаві. Вони будуть допомагати подорожувати Всесвітом,
ну і, звичайно, роздаватимуть дітям
завдання, які, я впевнений, вони
виконають і переможуть темряву
над нашої планетою.
Руслан Мороз: За останній
рік у театрі ляльок з’явилося дуже
багато цікавих вистав, в тому числі
і для дорослих. Розкажіть, будь ласка, про цей новий для житомирян
напрям.
Сергій Мисечко: Ми не можемо повноцінно працювати внаслідок карантинних обмежень,
можу навіть відверто заявити,
що через карантин деякі проєкти
поки що заморожені, однак ми
продовжуємо випускати вистави
для дорослих. Ці вистави вже мають віковий ценз. Так, наприклад,
нещодавно ми показали для студентів педагогічного університету
свою виставу «Хамлет» за мотивами твору В. Шекспіра «Гамлет,
принц данський». І викладачі, і
студенти були здивовані, що в
театрі ляльок можна показувати
такі серйозні й цікаві речі. Гостра
сатира, дотепний гумор, жарти під
час перегляду нової вистави для
дорослих «Хамлет» у виконанні
акторів Житомирського академічного обласного театру ляльок
добре сприймалися глядачами.
Ми вже отримали відгуки, і вони
дуже-дуже схвальні.
Руслан Мороз: А як театр намагається вижити під час карантину, коли діє «червона» зона і не всі

дитячі заклади працюють?
Сергій Мисечко: Коли почалася «червона» зона, ми, звичайно,
були змушені обмежити роботу.
Цього на сьогодні вимагає Міністерство охорони здоров’я, уряд
країни, але під час простою ми
намагаємося працювати творчо,
з планами на майбутнє. Ми напрацьовуємо творчі розробки,
підбираємо нові вистави, які б
ми хотіли створити, проводимо
репетиції. Отже, театр не зупинив
свою роботу ні на один день. Так,
ми працювали без глядачів, але
за цей час ми підготували дуже
потужну творчу базу, яка буде
підтримувати нас у майбутньому.
Крім того, театр готується до реконструкції, але ми не плануємо
при цьому припиняти гастрольну
діяльність. Реконструкція передбачає, що деякий час наша головна
сцена буде закрита на переобладнання. Ми пропрацювали стратегію, що на цей час ми будемо
гастролювати по областях нашої

України. У нас є свій транспорт,
тому нам ніщо не завадить, крім
карантинних обмежень, поїхати
до іншого обласного центру або
населеного пункту нашої області
і там показати виставу. Тож постановочна робота продовжуватиметься. Можливо, у наступному
році у нас буде менше нових постановок, але за час карантину ми
напрацювали багато нових вистав,
які можна вивозити на гастролі без
особливих проблем. Репертуар
театру ляльок зараз складається
із більш ніж сорока вистав. Отже,
нам є що показувати і є з чим
працювати під час реконструкції.
Руслан Мороз: А який вигляд
театр матиме після реконструкції?
Що змініться і що глядач побачить
незвичайного і нового?
Сергій Мисечко: Ми хочемо
відновити фасад театру у тому вигляді, як він був створений. Ліпнина, елементи декору – все це
буде реставровано і відновлено із
сучасних матеріалів. Також будуть
нові вітражні вікна в підлогу, фасадні колони. Водночас всередині
театр буде абсолютно новим і сучасним. Новим насамперед буде
все обладнання сцени. Світло,
звук, сцена – все це буде повністю
сучасним і комп’ютеризованим.
Майже половину всього бюджету реконструкції займає нове
обладнання. Будуть встановлені
нові автоматизовані крісла саме
для лялькового театру, які передбачають, що глядачем може бути
дитина, і вони складатимуться у
два яруси як для дітей, так і для
дорослих. Тобто всі глядачі будуть
дивитися на сцену на одному рівні.
Буде повністю інтерактивна
сцена, на якій за сучасними технологіями можна буде запроваджувати будь-які проєкти. І не
тільки театральні, а й телевізійні.
Ми плануємо знімати для телебачення і для соціальних мереж,
відеохостингів нові розважальні

Такий вигляд матиме Житомирський академічний
обласний театр ляльок після реконструкції.

і освітні програми прямо на базі
театру ляльок. Все це буде можливо зробити повним циклом у цій
будівлі театру після реконструкції. У нас вже є багатий досвід
створення дитячих програм для
місцевих телеканалів. Раніше для
цього нам потрібно було їхати до
телестудії. Але зараз все буде працювати безпосередньо зі сцени.
Зрозуміло, що якість такої творчої
продукції буде значно вищою за
будь-яку попередню.
Буде побудовано спеціальний
ліфт для маломобільних верств
населення, який надасть можливість без перешкод потрапити
до глядацької зали. А зв'язок між
всіма приміщеннями театру забезпечить надійну комунікацію та
якісну роботу всіх служб театру.
Таким чином, це буде найсучасніший театр, який не матиме
аналогів серед театрів ляльок в
Україні за своїм обладнанням.
Ми плануємо також відкрити
театральну вітальню у нашому театральному кафе, де можна буде
проводити будь-який святковий
захід. У планах є задуми зробити
щось на кшталт зимового саду. Ми
раніше вже проводили екскурсії по
театру, але зараз плануємо створити справжній музей театру ляльок.
Руслан Мороз: І наостанок.
Які ваші побажання до новорічних
свят?
Сергій Мисечко: Всім гарних
свят, а наш театр ляльок наголошує: з новою виставою до космічної зими готові! З нетерпінням
чекаємо на чарівні зимові зустрічі з
вами, адже підготували для вас цілий мішок сюрпризів! Незважаючи
на те, що у Житомирській області
ще «червона» зона, ми не втрачаємо надії на зустріч з вами, наші
шановні глядачі, і тому сьогодні
наші художники вже закінчують
чаклувати над новими образами
нових вистав і створюють святкову
атмосферу у театрі!

14

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 15 грудня 2021

Персона

Володимир Нікулін – творець, ентузіаст.

Хроніка невтомної діяльності на ниві культурного будівництва
Георгій Мокрицький,
Євген Тіміряєв

У Житомирі 23
грудня 2021 року буде
відкрито меморіальну
дошку Володимиру
Федоровичу Нікуліну
біля будинку, де він працював в останні роки, за
адресою: м. Житомир,
вул. Кафедральна, 10.

Володимир Федорович
Нікулін – заслужений
будівельник України,
дійсний член (академік)
Академії інженерних
наук України, лауреат
VII та ХІ Всеукраїнського
літературно-музичного
фестивалю вшанування воїнів України «Розстріляна молодість»,
почесний громадянин
міста Житомира, автор
мемуарів про історію забудови Житомира, випущених у краєзнавчому
видавництві «Волинь».
Володимир Федорович приїхав
до Житомира у 1957 році після
закінчення будівництва Каховської
ГЕС. Працював головним інженером будуправління. У січні 1962
року, працюючи начальником
управління капітального будівництва облвиконкому, за власною ініціативою, підтриманою
керівництвом області, організував
перепроєктування і паралельно
будівництво будівлі обласного
музично-драматичного театру у
м. Житомирі із залом на 950 місць,
замість дозволеного постановою
Ради Міністрів УРСР та затвердженого проєкту будівлі із залом
на 600 місць.
У 1964–1967 роках виявив ініціативу та за згодою керівництва
області зробив передпроєктні

розробки і організував силами
підприємств та організацій м.
Житомира роботи зі створення
гідропарку на громадських засадах
і за пайової участі підприємств.
Гідропарк був створений і став
улюбленим місцем відпочинку
житомирян.
У 1966 році на прохання керівника клубу кінолюбителів «Полісся», який розміщувався в одній
кімнаті міського Будинку культури, організував у цокольному поверсі споруджуваного житлового
будинку на вул. Лєха Качиньського
(раніше вулиця Черняхівського), 1
приміщення кіностудії площею
164 кв. м.
У 1970 р. з ініціативи В. Ф. Нікуліна було розпочато будівництво
обласної наукової бібліотеки зі
збільшенням типового проєкту на
один поверх на Новому бульварі, 4
у м. Житомирі, а у 1972 році йому
вдалося запобігти руйнуванню
будівлі Хрестовоздвиженської
церкви нв вулиці Кафедральній,
14. У збереженому будинку В. Нікулін запропонував розмістити
музей природи, який на той час
не працював, оскільки перебував
в аварійному приміщенні. У відремонтованій будівлі музей природи
як один з найкращих в Україні
працював кілька десятків років і
мав успіх у відвідувачів.
Працюючи першим заступником голови Житомирського
міськвиконкому, був ініціатором
і організатором проєктування,
фінансування та будівництва
павільйону для зберігання космічної техніки. Нині – будівля
«Космос» (1982-1987 рр.), яка стала
підставою для створення музею
космонавтики ім. С. П. Корольова. Фінансування велося коштом
республіканського бюджету.
Після введення в експлуатацію
будівлі активно сприяв створенню експозиції. У 1988 р. разом
із директором музею Ольгою
Андріївною Копил запросив народного художника України Анатолія Васильовича Гайдамаку до
створення експозиції музею.
Вирішував питання отримання великорозмірних експонатів.
У 1987 р. організував завезення
частин геофізичної ракети В-5
з ВДНГ та військової частини в
Калугу, зібрали її у Калузькому
музеї космонавтики, а потім на
двох автомашинах перевезли у
Житомир. Безкоштовно.
У січні 1987 року на квартирі
у Наталії Сергіївни Корольової
(доньки С. П. Корольова), при
особистій зустрічі, домовився з
генерал-полковником Ю. А. Яшиним, заступником командувача ракетними військами стратегічного
призначення СРСР, про передачу
Житомирському музею ракети
Р-12. Ракета була отримана в чотирьох залізничних вагонах 14 квітня
1989 р. Безкоштовно.

За вказівкою В. Нікуліна терміново були забиті палі і зроблені фундаменти під ракети.
Безкоштовно. За домовленістю В.
Нікуліна з командиром бойовий
розрахунок військової частини
№ 14247 з технікою під керівництвом головного інженера частини Ю. Смирнова прибув до
Житомира і змонтував ракети.
Безкоштовно.
Незважаючи на письмову
відмову генерального директора НВО «Енергія» В. Д. Вачнадзе,
зумів забрати з підприємства та
доставити у Житомир (на аеродром «Озерне») літаком разом зі
спускаємим апаратом корабля
«Восток» макет у натуральну
величину космічного корабля
«Союз», в складі орбітального відсіку, спускового апарату, приладу
агрегатного відсіку з сонячними
батареями. Безкоштовно. Це найбільший експонат у музеї.
При створенні експозиції
надавав безоплатну допомогу у
виготовленні та монтажі трубчастих ферм для розміщення експонатів, у влаштуванні басейну
в залі, виготовленні деталей та
вузлів, допомогав робітниками
та технікою з підприємств міста.
Безкоштовно.
У 1986 р, організував проєктування та будівництво гастрольного театру на розі вул. Фещенка-Чопівського та Старого бульвару із
залом на 1200 місць, з можливістю трансформації до 1500 місць.
Була побудована чотириповерхова
сценічна частина з малим залом
на 300 місць, гримувальними та
адміністративними кімнатами,
репетиційним залом та художнім цехом для виготовлення декорацій. У будівлі були виконані
електромонтажні та сантехнічні
роботи, змонтована система опалення, поставлені вікна і двері,
поштукатурені стіни та виконана
підготовка для укладення підлоги. У глядацькій частині побудовані стіни першого поверху,
завезені металеві ферми для перекриття. Побудовано та зроблено
покрівлю на двоповерховій частині будівлі. Фінансування велося
коштом резервного фонду Ради
Міністрів УРСР.
Після цього роботи були припинені. Згодом Житомирська
міська рада спільно з обласною
радою та облдержадміністрацією
віддали цю земельну ділянку під
забудову житлових будинків. До
липня 2014 р. будівлю театру було
розібрано, зруйновано та вивезено
на звалище. Побудований всього
один дев'ятиповерховий житловий будинок.
Для створення картинної галереї за адресою: вул. Кафедральна, 5 за ініціативою В. Нікуліна
мешканців комунальних квартир
найстарішої будівлі м. Житомира
було розселено.

Меморіальна дошка Володимиру Нікуліну
Ініціатор і організатор проєктування та будівництва добудови
до адміністративно-побутового
блоку будівлі «Космос» музею
космонавтики ім. С. П. Корольова.
У 2009 році особистим коштом
замовив та виготовив у майстерні
СПДФО «Буланов» передпроєктні
розробки добудови.
У тому ж році замовив особистим коштом в архітектурно-будівельній майстерні «АСТА» проєктно-кошторисну документацію
на добудову до адміністративнопобутового блоку музею фондосховища (проєкт № 24-2009).
За цим проєктом у 2010 році
розпочались роботи по добудові.
В процесі будівництва, на прохання директора музею О. А.
Копил, АБМ «АСТА» провела
коригування проєкту № 24-2009,
за яким до проєкту було включено планетарій, збільшена площа
фондосховища, передбачені робочі кімнати для співробітників,
виставковий зал та технічна бібліотека (робочий проєкт 26-2010).
Вартість проєктних робіт в сумі
43,5 тис. грн на прохання директора музею оплатила асоціація
«Житомирський моноліт», якою
керував В. Ф. Нікулін.
У 2011 р. особистим коштом
організував додаткові геологічні
обстеження та проєкт проти-

пожежного захисту приміщень
добудови. Науково-виробнича
асоціація «Житомирський моноліт» під керівництвом В. Ф.
Нікуліна у 2010-2011 рр. вела
будівельно-монтажні роботи по
добудові. Зробила фундаменти,
побудувала перший поверх, розпочала другий, змонтувала каркас
планетарію, але на тому будівництво через суб’єктивні причини
зупинилось
За активну участь у створенні музею космонавтики ім. С. П.
Корольова В. Ф. Нікулін Федерацією космонавтики СРСР нагороджений двома ювілейними
медалями до дня народження С.
П. Корольова, ювілейними медалями «ХХХ років з дня запуску
першого супутника Землі», «50
років Центру управління космічними польотами», «25 років
польоту людини в космос».
В. Ф. Нікулін – автор чотирьох
книг про те, як створювалися унікальні культурні об'єкти міста, які
проблеми доводилося йому долати, хто допомагав та хто цьому
перешкоджав. Він вніс воістину
неоціненний вклад у музейне та
культурне будівництво Житомира, записавши себе назавжди в
історію Житомира, за що отримав
заслужене звання «Почесний громадянин м. Житомира».
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У Житомирі затвердили підняття
тарифу на газ на 2 копійки
Руслан Мороз

Міський голова Сергій
Сухомлин на власній сторінці
у соціальній мережі «Фейсбук» повідомив про те, що у
НКРЕКП затвердили підняття
тарифу на газ всього на 2 копійки.
Інформація на офіційному сайті
НКРЕКП на момент створення матеріалу відсутня. За посиланням на сторінку
НКРЕКП у фейсбуці, останню новину оприлюднено 1 квітня цього року. Сподіваємося,
що повідомлення Житомирського міського
голови – це не першоквітневий жарт.
Підняття відбулось на менше ніж 1% – з
2.02 до 2.04 грн за 1 кубічний метр за місяць
з ПДВ. Восени АТ «Житомиргаз» хотів підняти тариф у 2,5 раза.
«У жовтні Житомиргаз намагався провести слухання та підняти вартість розподілу газу у 2,5 раза! Завдяки резонансу, завдяки позиції депутатів міської та обласної
рад, активної громади Житомира та всіх

небайдужих – ми відстояли свою позицію!
По-перше, для повноцінного виконання підписаного меморандуму про непідняття тарифів у цьому опалювальному сезоні – змін
у платіжках за тепло не буде. А по-друге,
ті, хто не підключений до централізованого
опалення, також виграють – не отримають
підняття тарифу на розподіл природного
газу. Всіх вітаю, це спільна перемога!» – пише
на власній сторінці у фейсбуку міський
голова Житомира.
Нагадуємо, що у жовтні після бурхливої
акції протесту, коли мітингувальники прорвалися, незважаючи на супротив охорони
до приміщення Житомиргазу, Національна
комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП), оштрафувала АТ «Житомиргаз
Збут» на 153 тис. гривень за численні порушення ліцензійних умов.
Спочатку НКРЕКП планувала оштрафувати газопостачальника на 450 тис. грн,
але у зв'язку із урахуванням компанією
зауважень до своєї діяльності штраф був
зменшений до 153 тис. грн.
Зазначається, що «Житомиргаз Збут»
має борг перед «Оператором ГТС України» у розмірі 783,65 тис. грн та перед НАК
«Нафтогаз України» – у розмірі 361,403 млн
грн. При цьому рівень розрахунку газопос-

тачальника перед Нафтогазом за отримане
у 2020 році блакитне паливо склав лише
0,08%.

Джерело: gazpravda.com.ua

Історична та життєва література: найкращі книги
часів незалежності України. 19–20-ті 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 частину
книг, цього випуску ознайомимо
вас з 19-им, 20-им та 21-им місцями в списку.
На 19-му місці у переліку найкращих книг часів незалежності
України розмістилась книга Оксани Забужко «Notre Dame d'Ukraine:
Українка у конфлікті міфологій».
Видавництво «Факт», 2007 рік.
Двадцяте місце займає «Фелікс
Австрія», Софія Андрухович. «Видавництво Старого Лева», 2019 рік.
На двадцять першій сходинці –
«Танго смерті», Юрій Винничук.
Видавництво «Фоліо», 2012 рік.

Книга для серйозних та
поміркованих читачів
Хто ми – Україна чи Малоросія?
Європа чи Росія? Чи українська
релігійність – це те саме, що візантійське православ’я? Чи й справді
українці – селянська нація? Яку
таємницю берегли таємні товариства малоросійських дворян ХІХ
століття? Звідки в «Лісовій пісні»
зашифрована легенда про Грааль?
Що є демократія, а що – хамократія? У чому полягав модерний
«український проєкт», і чи вдалося
нам його реалізувати?
Одна з найвідоміших книг
Оксани Забужко, вперше видана
2007 року й відзначена багатьма
престижними нагородами, пропонує читачеві вражаючу інтелектуальну подорож крізь віки, культури
й конфесії у пошуках «України, яку
ми втратили». Ключем до неї стає
міф Лесі Українки – найгірше прочитаної і найдраматичніше недо-

оціненої письменниці з пантеону
наших національних класиків. Це
не лише фундаментальна історико-культурна праця та вишукана
філологічна екзегетика. Це ще й
книга-попередження про наше
сьогодення – про те, як жорстоко ми розплачуємося за втрату й
забуття багатовікової лицарської
культури.
Ціна книги – 250 грн.

Колоритний та життєвий
роман
Софія Андр у хо в и ч у
своєму найпопулярнішому
романі «Фелікс Австрія»
запрошує
усіх читачів
у мандрівку
минулим. Події роману відбуваються за часів старенької доброї та
щасливої Австо-Угорської імперії.
Кінець XIX – початок XX століття,
містечко Станіславів (сьогодні Івано-Франківськ).
Книга «Фелікс Австрія» розповідає історію двох головних
героїнь: панянки Аделі та її подруги-служниці Стефанії. Їхні
життя зв’язалися ще у ранньому
дитинстві після мармулядової
пожежі (відомої події в історії Іва-

но-Франківська), у якій загинули
батьки Стефи. Відтоді історії дівчат,
їхнє існування сплелися, наче стовбури двох дерев. Вони разом росли,
дорослішали, мріяли, любили та
будували майбутні плани. Та настає момент, коли сплетені дерева
перестають тягнутися до сонця і
починають заважати одне одному
процвітати.
Читач, який купив «Фелікс
Австрію», отримує історію про
згубну залежність від людини, про
дружбу на межі любові та любов
на межі ненависті. Роман також
про нерівність між станами «паніслужниця», нездійснені бажання
та потребу у змінах. І все це на тлі
атмосферного містечка епохи щасливої імперії. Колоритно, правдиво
та досі життєво.
Роман «Фелікс Австрія» отримав схвальні відгуки від критиків
і читачів. А у 2014 році Софія
Андрухович за нього здобула дві
престижні українські літературні
премії: книга року BBC та премію
Літакценту. Також за мотивами
фільму знятий колоритний фільм
«Віддана».
Ціна книги – 100 грн.

Суміш детективу та
історичного роману
Манеру Юрія Винничука можна миттєво упізнати, настільки

вона відрізняється від усього, що для нас
звичне у нашій
літературі. Але
манера письма
у цьому романі
– це також новий Винничук
із захоплюючим сюжетом,
в якому є і пошуки давнього манускрипту, і таємниця «Танго смерті»,
яке виконували в’язні Янівського
концтабору у Львові. Це книга, яку
мовби не читаєш, але живеш у ній.
У книзі є дві сюжетні лінії, які
охоплюють різні часові періоди.
Перша лінія розповідає про професора львівського університету,
який живе у сучасності і захоплюється дослідженням арканумського
народу.
У другій сюжетній лінії описуються 30-ті роки ХХ століття. А
саме розповідь іде про чотирьох
хлопців, друзів: українця, поляка,
німця і єврея. І, як не дивно, але
об’єднує їх те, що їхні батьки загинули за Україну.
Красиві описи старого Львова,
його жителів та їхнього життя. А
також героїчна десятиденна оборона міста звичайними жителями,
патріотами, які кинуть усі сили,
щоб не впустити ворога до Львова.
Ціна книги – 90 грн.
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Наше минуле

Що саме їли наші пращури:
старовинні страви стародавнього
Житомира. Продовження
Початок у №№ 44–46

капусту». У заможних родинах у скоромні
дні його готували на м’ясній юшці. Капусняк був і ритуальною їжею, яку готували
на весілля, похорони, поминки.

Руслан Мороз, Ігор Гарбуза

Ми продовжуємо розповідь
про те, що їли в давнину наші
пращури. Взагалі тема старовинних страв дуже цікава,
адже більшість того, що ми
ставимо на свій стіл щодня,
ще кілька століть на Житомирщині було невідомою. Ми
розповідатимемо про дійсно
українські страви, які готувалися протягом багатьох століть на Житомирщині.

Сьогодні, як і в давнину, капусняк споживає сільське населення з
доходом нижче середнього рівня.
У містах ця страва вже відходить у
минуле. Але ми для житомирян запропонуємо капусняк шляхетський:
може, хтось і спробує його приготувати. Зваривши свинину з кількома грибами, проціджують юшку,
додають розсолу з кислої капусти
і трохи капусти з шаткованою цибулею, солять, варять, доки м’ясо не
пом’якшає. Тоді заправляють юшку
борошном, розколоченим з жиром
з юшки, гриби виймають і дрібно
кришать у миску, далі заливають
готовою юшкою. Свинину можна
вживати і задимлену, тільки добре
її уварюють.

Спочатку трохи агрономії

Спочатку ми зробимо історичну довідку про сировину, що використовувалась нашими далекими предками в їжу.
Археологічні дослідження показують,
що тисячу років тому у давньоруських поселеннях вирощували: злакові – пшеницю
голозерну, пшеницю плівчасту однозернянку та двозернянку, ячмінь плівчастий,
ячмінь голозерний, жито посівне, просо
звичайне, овес посівний; бобові – горох;
технічні – льон, коноплю. У XV столітті
збільшується значення вівса, і він виходить
на друге місце після жита. Дослідження
показують, що більш як тисячу років наші
предки пекли хліб та готували страви
з плівчастої пшениці – однозернянки,
двозернянки та спельти. І тільки у кінці
XIX – на початку XX століття голозерні
пшениці на території України майже
повністю замінюють пшениці плівчасті.
Отже, смак їжі, а саме хліба, був трохи
іншим. Сталося це з технічних причин.
Агробіологічні особливості голозерних
пшениць більш сприятливі, ніж пшениць
плівчастих. Вони стійкі до полягання,
вирощують їх як яровими, так і озимими.
Зернівки легко звільнюються від плівок
і не вимагають таких великих зусиль, які
необхідні при обмолочуванні плівчастих
пшениць. Вихід борошна з них більший, а
висівок – менше. Для них також потрібен
менший об’єм тари для зберігання або
транспортування. Жито широко почали
використовувати тільки з XIII століття.
Упродовж тисячі років ці злаки були основою для блюд наших предків. І саме з
цих блюд поступово формувалася наша
сучасна кухня.

I знову про овочі та трохи про
борщ
Продовжуємо розповідь про рідкі
овочеві страви, а саме про борщ. Він був
головним рідким овочевим блюдом у повсякденному харчуванні наших предків,
отже, і житомирян. Навесні вичерпували-

Ягідна кулага
ся запаси минулорічного буряка і капусти.
Городи і луки покривала перша зелень
– щавель, лобода, кропива тощо. Тоді наступав час зеленого (щавлевого) борщу.
І сьогодні, як і сотні літ тому, навесні селяни привозять у Житомир
щавель на продаж. Але сучасні
містяни годуються не з городу, а з
прилавку. На ньому цілий рік є все,
що хочеш: буряк лежить поруч із
бананами, а цибуля – з ананасами.
Дійшло до того, що смак сучасної
дитини відрізняється від смаку дітей
двадцятого століття. Вони не хочуть
їсти наші яблука, їм подавай банани,
ківі, апельсини. Погляньте на вишневі та яблуневі дерева. Незбирана
вишня сохне, а яблука залишаються
на гілках до самої весни!
Але повертаємось у минуле. Найчастіше зелений борщ варили на сирівці, а з
дев’ятнадцятого століття почали додавати
картоплю. Засмажували або затовкували зелений борщ звичайним способом.
Повноцінним він уважався лише тоді,
якщо його заправили круто звареним і
посіченим яйцем, а також сметаною.
Варили зелений борщ і з лободи. Такий борщ виручав бідних селян, у котрих
були маленькі запаси городини. Вони
йшли на город, на подвір’я і різали молоду
лободу. Коли молоде листя лободи їстівне,
воно (як і щавель) містить велику кількість
щавлевої кислоти, яка може викликати
проблеми з диханням та нирками. Але
добре те, що при кипінні щавлева кислота
випаровується. Листя лободи промивають
і ріжуть як наш звичайний щавель. Готу-

ється зелений борщ з картоплею, морквою
та цибулею. Сьогодні до цього багатого
смаку можна додати фрикадельки, варене яєчко, сметану. У монастирях навесні
такий зелений борщ готували перед Великим постом і подавали без сметани,
яєчка і навіть олії. Така страва не тільки
смачна, але й корисна для здоров’я, адже
відомо, що лобода використовувалась в
народі і як лікувальна трава.
Влітку споживали холодний борщ
(холодець, холодник). Для його приготування дрібно сікли цибулю, зварений
молодий городній буряк, круто зварене
яйце, зелень петрушки і кропу тощо, які
потім змішували і заливали сирівцем,
водночас додаючи до смаку сіль і сметану. Страву не варили зовсім (за винятком
названих її компонентів, та й то окремо),
а їли холодною, причому досить часто з
вареною картоплею замість хліба. Якщо
родина була дуже бідна, то сметану не
використовували.
Повсюдно побутував ще один вид
повсякденної рідкої овочевої страви –
капусняк. Назва «капусняк» утворилася
тому, що основним складником страви є
квашена капуста. Наші предки древньоруські слов’яни полюбляли квасити різни
овочі. Вони з дев’ятого століття почали
їсти капусту, і вона їм дуже сподобалась,
бо добре кваситься. З древніх документів відомо, що її навіть крали діжками. В
старовину варили капусняк з квашеної
капусти, доповнювали пшоном чи іншою
крупою, а з дев’ятнадцятого століття –
картоплею. Капусняк, як і борщ, був
пісним і скоромним (заправлений салом
з цибулею). Є таке прислів’я: «Здорово
заговілись, на хрін, на редьку, на кислу

Капусту як страву рослинного походження широко споживали окремо
– свіжою (восени і на початку зими) і
квашеною (протягом більшого періоду
календарного року). Свіжу капусту варили
чи тушкували у печі, готували з неї салати, квашену – варили, тушкували чи їли
в сирому вигляді. Влітку свіжу капусту
часто тушкували з кислими додатками:
сирівцем, буряковим квасом чи сироваткою з молока. На Житомирщині варили
квашену капусту разом із сушеними чи
свіжими грибами, які спершу відварювали окремо. Всі названі страви з капусти
заправляли олією чи салом, а як не було
цього, то просто їли з хлібом. Відварена
капуста часто слугувала і начинкою для
вареників та пиріжків. Використовували
капусту і як лікарський засіб.

Голубці від татар

Листя сирої і квашеної капусти використовували для приготування голубців. «Печені голуби не летять до губи»,
– каже прислів'я, натякаючи на те, що
приготування голубців потребує часу та
терпіння. Тож їх не так часто варили, але
на свята любили пригостити гостей. У
істориків є різні думки щодо походження
цієї страви. Імовірно, за часів Литовського
князівства, коли Житомир отримав від литовського князя герб (XIV ст.), страва була
запозичена і перероблена слов'янськими
господинями з татарської та турецької
кухні, де вона називалася долма (голубці
у виноградному листі). Як відомо, тоді
Литовське князівство серйозно воювало з
татарами і турками. Татари неодноразово
нападали на Житомир і спалювали його.
Так, 12 серпня 1399 року литовський князь
Вітовт потерпів поразку на річці Ворсклі
від військ Золотої Орди під командуванням «емір емірів» Едигея. «І християнська
кров потекла, як вода, аж до київських
стін», – пише літописець. Орди Едигея
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Наше минуле
поливали олією зі сметаною, смаженою
цибулею, смаженим салом, а до столу подавали їх з квашеною капустою, кисляком,
молоком. Товчену (варену без лушпиння)
картоплю найчастіше заправляли салом
з цибулею. З неї смажили на пательні
пиріжки (оладки), начинені квасолею,
горохом, капустою чи грибами. Із сирої
тертої картоплі готували загальновідомі
деруни, зокрема додавали до маси з неї
житнє чи гречане борошно і варену картоплю, а також вбивали яйце. Все це перемішували і смажили в олії на пательні.
Подекуди підсмажені оладки складали
в макітру і заливали сметаною, а потім
тушкували у печі. Іноді деруни подавали
до столу з підливою зі сметани і грибів.

Свято дерунів на Поліссі та
житомирська картопелька
Полісся славиться врожаями картоплі
і стравами з неї. У Коростені встановлена
скульптурна композиція «Дерун». Викарбувані віршовані слова посвяти:
Деруни, дерунята, дерунчики,
Золотаві, духмяні, смачні,
Слава ваша, картопляного роду,
Все сія на древлянській землі.
Автор композиції – місцевий скульптор В. В. Козиренко. Тут щорічно проводять фестиваль, присвячений цій страві.
І яких тільки дерунів ви не спробуєте: і
з м’ясом, і з сиром, і з грибами. Зі всієї
області та України їдуть спробувати різноманітні деруни. А в Овручі 19 вересня цього року, у 1075-річчя від дня заснування
міста, відкрито пам’ятник «Поліська Пані

Картопелька». Автор – місцевий скульптор, викладач дитячої художньої школи
Юрій Кравчук. Скульптура стилізована
під господиню: у хустці, фартухові з разком намиста. Над нею встановлена арка
з назвою пам’ятника. В Овручі щороку
проводиться фестиваль «Поліська пані
Картопелька». Гостей частують картопляними стравами: від дерунів до голубців,
від калатуші до картопляної бабки. Отже,
картопля з іноземки стала улюбленою
народною стравою. Втім, це не тільки
продукт харчування, а ще й цінна технічна культура. Її бульби є сировиною для
спиртової, крохмале-патокової, глюкозної,
каучукової та інших галузей промисловості. Отримувані з картоплі крохмаль
і спирт використовують у парфумерній,
лікарській, харчовій, текстильній, паперовій та інших галузях промисловості.
В Україні є ще міста, де встановлені
пам’ятники картоплі. Наприклад у селищі
Немішаєве Бородянського району, що на
Київщині, біля входу у будівлю Інституту
картоплярства. На пам'ятнику викарбувана картоплина сорту «Скарбниця». На
постаменті пам'ятнику знайшлося місце
і колорадському жуку. Також є пам’ятник
у курортному місті Бердянську.
У Ж и т оми р с ьк і й о блас т і є щ е
пам’ятник живому бердичівському пиву,
встановлений у Бердичіві. Бердичівський
пивзавод було засновано 1861 року Станіславом Чепом, чехом-переселенцем. Понад
150 років тут готують пиво, дотримуючись
старовинної чеської технології. У Житомирі є ще пам'ятник морозиву.
Продовження у наступному номері

А ми продовжимо про інші овочі. Є така загадка: «Сивий кіт перевісився через пліт». Це гарбуз. Понад 400 років на території сучасної
України вирощують цей овоч, причому у кожному без винятку селянському господарстві. Вони були дуже родючими, їх багато вирощували
на харчі для людей і на корм худобі. З нього готували гарбузову кашу,
печений гарбуз, гарбузову начинку для пирогів тощо. Печений або
варений гарбуз споживали майже цілорічно завдяки можливості тривалого зберігання. Гарбузову кашу готували у такий спосіб: очищений
гарбуз різали на невеликі шматочки, заливали коров’ячим, а в піст
маковим чи конопляним молоком і варили до готовності. Приварене
пшоно з’єднували з вареним гарбузом у однаковому співвідношенні,
розмішували й запікали. Готували гарбузову кашу запечену з яйцями:
запіканку, бабку. Запечена гарбузова бабка була привілеєм недільного
меню, а звичайну кашу готували на повсякдень.

Пам'ятник деруну у м. Коростень
захопили Житомир і пограбували місто.
Будь-яка війна є обміном культур. Наші
пращури творчо переробили долму й
отримали голубці. Порівняно з борщем це
– молода страва. Начинкою для голубців
була легко зварена крупа різних зернових
(пшона, гречки, кукурудзи), а також картоплі, яку змішували з підсмаженою на
олії цибулею, свинячими шкварками, а у
святкові дні – із сирим м’ясним фаршем.
До страви додавали цибулю, моркву, засмажену на салі або олії. Потім складали
все це в казан і тушкували до готовності.
Подавали до столу зі сметаною. А перед
тим дітям могли загадку загадати: «Пташину назву має, та не літає». У 20-30-х
роках ХХ століття голубці змінилися до
того варіанту, який більш знайомий нам
сьогодні: з рисово-м’ясною начинкою і
томатною пастою. Як бачимо, страви теж
мають свою історію, розвиваються, змінюються і навіть забуваються.
Значне місце у повсякденному харчуванні посідали рідкі овочеві страви з
борошняно-круп’яними і м’ясними або
рибними додатками. У народі називали

їх по-різному, але найчастіше означували
загальними термінами «юшка» чи «суп».
Традиційно для приготування юшки використовували капусту, буряк, моркву,
цибулю, часник, гарбуз та інші овочі і
трави.

Коли у Житомирі з’явилася
картопля
З другої половини XVIII століття наші
предки почали їсти картоплю. З часом
серед продуктів рослинного походження
важливе значення набуває картопля, яка
часто доповнювала хліб. А в голодні часи
вона іноді була єдиним видом їжі для
багатьох селян. Господині освоїли різні
технології переробки та приготування з
неї різноманітних страв: картоплю варили,
смажили, пекли, тушкували, їли цілою,
порізаною, товченою, тертою. До приготованих картопляних страв додавали
молоко, масло, сало, м’ясо, зелень, бобові.
Найчастіше картоплю українці варили,
причому з метою її економії в лушпинні. Очищені від лушпиння картоплини
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Королеві спорту
Житомирщини – 100 років!
Закінчення. Початок у № 46

Олександр Кухарський

Олександр Носенко з вихованцями під час тренування

Серед спортивних ювілеїв
Житомирщини у 2021 році
непоміченою стала ювілейна
дата – 100 років від дня заснування легкої атлетики у місті
Житомирі.
Вагомий особистий внесок у розвиток
спортивної ходьби зробив заслужений тренер України Цезар Григорович Ременюк.
Можна тільки щиро позаздрити його працелюбності і як спортсмена, і як тренера.
Палко закоханий у спортивну ходьбу, відомий спортсмен, чемпіон України 1966 року
на дистанції 50 кілометрів, у 1969 році мав
п’ятий результат у Радянському Союзі в
ходьбі на 20 кілометрів, Цезар Григорович
виховав чемпіона і володаря Кубка СРСР
Віталія Гродовчука, чемпіона ІV спартакіади
України 1967 року Володимира Горелика,
переможця Кубка України Сергія Швеця,
чемпіонів України Сергія Шлому, Анатолія
Малівського, братів Віктора і Андрія Чернових, які успішно продовжують справу
свого наставника.

Зіркова плеяда Олександра
Носенка
Із приїздом до Житомира Олександра
Павловича Носенка з 1963 року розпочався
новий виток розвитку бігу на середні дистанції у Житомирі. Працюючи тренером у
спорттоваристві «Авангард», він одночасно
виступає і перемагає на багатьох змаганнях,
установлює нові рекорди обласної ради
спорттовариства і Житомирщини в бігу на
400, 800 і 1500 метрів. До слова, його дружина Людмила також стає рекордсменкою області та спорттовариства «Колос» у
штовханні ядра.
У 1967 році доля розпорядилася так, що
я почав тренуватися у групі Олександра
Павловича. Через рік мене включили до
складу збірної команди Житомирщини, а у
1969 році – збірної України. На своїх досягненнях не буду зосереджувати увагу, скажу
тільки, що у 1969 році мені вдалося увійти у
десятку кращих бігунів СРСР серед юніорів,
перевершити рекорд свого тренера у бігу
на 1500 метрів. Олександр Павлович був
дуже задоволений моїм результатом і гордився тим, що саме його учень став новим
рекордсменом. У 1968 році він переходить
працювати у спорттовариство «Спартак».
Спартаківську ДЮСШ невдовзі очолив
В’ячеслав Сачишин (був рекордсменом області у бігу на 3000 метрів із перешкодами).
За досить короткий проміжок часу школа
стає однією із кращих спартаківських шкіл
колишнього Радянського Союзу. На той час
разом із Олександром Носенком тренерами
у школі працювали Петро Кухарчук, Анатолій Вексельман, Василь Очкуренко, Вілій
Зафран. Серед учнів Олександра Павловича
– чемпіон всесоюзних і республіканських
першостей спорттовариства «Спартак» Пе-

тро Дубінін. У 1970 році він входив у десятку
кращих бігунів СРСР на 800 і 1500 метрів. У
1972 року він першим із житомирян посів
почесне четверте місце на першості СРСР
в бігу на 1500 метрів. Високих результатів
добивалися Віктор Вербицький, Василь
Іщук, Анатолій Шевчук. У складі збірної
команди України виступали Валентин Кучинський та Микола Соцький, подружжя
Жудіних. Рекорд області з десятиборства
Валерія Руских із 1974 року тримається
до сьогодні і, мабуть, буде триматися ще
довго. Майже пів століття пропрацював
Олександр Павлович на тренерській ниві,
віддаючи свої знання, творчу енергію і наснагу улюбленій справі. Він був не тільки
знаним тренером, а й для багатьох із нас
мудрим батьківським наставником. За що
ми йому дякуємо і низько вклоняємося. 19
листопада 2021 року минув рік, як Олександр Павлович пішов із життя у неземну
вічність. І наш святий обов’язок – зберегти
світлу пам’ять про цю людину.

Кращі з кращих

Не можу залишити поза увагою особистість як відомого бігуна на середні дистанції,
так і тренера ДЮСШ «Авангард» Володимира Семченкова. З Володею я познайомився під час змагань у 1966 році. Мене
тоді підкорила краса його бігу, тактичне
мислення на біговій доріжці. Це був найперспективніший бігун на середні дистанції.
Шкода, звичайно, що він на зумів до кінця
розкрити свій талант. Але він проявив його
на тренерському терені. Вихованка Володимира Ірина Ількевич двічі ставала срібною
призеркою першості СРСР, Олександр Нестеров – бронзовим призером Кубка СРСР
та рекордсменом області з марафонського

бігу. Майже два роки тренувалася під керівництвом Володимира Семченкова учасниця
двох олімпіад Інна Євсєєва. Саме він заклав
базовий фундамент для подальших успіхів
спортсменки.
У тій же школі ДСО «Авангард» із 1974
року працював тренером Олександр Зімароєв, мій одногрупник по навчанню у
Київському інституті фізичної культури.
Про здобутки його учнів, а їх було досить
багато, не буду писати. Звання «Заслужений
тренер України», яке отримав Олександр у
1999 році, красномовно підтверджує статус
кращого тренера.
Хотів би добрим словом згадати кращих,
на мій погляд, тренерів, які доклали багато
зусиль для розвитку легкої атлетики у радянський період. Це житомиряни Сергій
Варенцов, В’ячеслав Корзун, Мотя Кнітер,
Петро Жабенко, Ганна Босенко, Микола
Речич, Володимир Ступак, Микола Денисов, Василь Руденко, бердичівляни Василь
Жабенко, Яків Гердель, Федір Мельников,
малинчани Йосип Кульчицький, Д. Скуратівський, Г. Ракович, коростенці Сергій
Іванов, Олександр Слуцький, Петро Бех.
Сьогодні їхню справу з успіхом продовжують більше сорока тренерів. Не буду нікого
виділяти, всіх згадаю у своїй новій книзі,
яку пишу.
На велику шану і слова подяки заслуговують і легкоатлети-ветерани, які
не досягли значних олімпійських висот,
але гідно захищали честь Житомирщини,
були рекордсменами області. Це передусім – Натан Бакаляр, Катерина Осадчук,
Ніна Гулак, Володимир Ярошевський,
Йосип Голумбієвський, Едуард Бессарабов, Олександр Базленко, Ніна Бежевець,
Антоніна Шувалова, Петро Чивердюк, за-

служений працівник фізичної культури і
спорту України Михайло Самборський,
Микола Денисов, Петро Кухарчук, Павло
Лавренчук, Георгій Корчинський, Микола
Більмович, Леонід Трухан, Іван Баранов,
Олег Валдаєв, Микола Риженко, Олена
Колесник (перша чемпіонка і рекордсменка
України в бігу на 400 м з перешкодами),
Надія Стретович, Любов Юрчак та інші.
Маю сміливість сказати, що рекорди
Михайла Самборського (метання списа),
Миколи Денисова (стрибки з жердиною),
Георгія Корчинського (метання диска),
Миколи Більмовича (штовхання ядра) у
найближчі два–три десятки років не будуть
перевершені.
За роки існування легкої атлетики на
Житомирщині підготовлено 17 учасників
олімпійських ігор, 16 майстрів міжнародного класу. На двох олімпіадах виступали Інна
Євсєєва, Михайло Книш та Ірина Пуха. Чемпіоном Паралімпійських ігор 2012 року у
Лондоні став Юрій Царук, бронзову медаль
Паралімпійських ігор 2008 року у Пекіні
та срібну медаль чемпіонату світу здобула
Світлана Горбенко. Юрій Кримаренко, вихованець Сергія Шеремета, – володар золотої
медалі чемпіонату світу.
Не раз наші легкоатлети
своїми здобутками прославляли і продовжують прославляти
Житомирщину на міжнародних
змаганнях, чемпіонатах Європи,
спартакіадах, чемпіонатах України. Тож бажаю успіхів і надалі
завойовувати найвищі нагороди до сходження на спортивний
олімп.
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Туризм

Святкова столиця Молдови
зустріла кореспондента «20 хвилин»
Андрій Козаченко

Наш журналіст цими
вихідними відвідав
Республіку Молдова, де
познайомився з культурою, традиціями, сучасним життям сусідньої
країни. До вашої уваги
спеціальний матеріал.
Молдова зустріла нас древньою архітектурою, надзвичайно
красивими краєвидами та привітними людьми. Жителі цієї
країни – це щирі, добрі люди,
які люблять свій край і прагнуть
допомогти ближнім. Вони з радістю розповідають про свою
країну, допомагають знайти
готель, магазин, туристичний
об'єкт, який буде ідеальним поєднанням ціни та якості.
93,3% жителів Молдови є
православними. Як і в Україні,
тут біля доріг велика кількість
пок лонних хрестів, а також
розп'яття Іс уса Христа – як
дерев'яні, так і з каменю. Також
розміщені скульптури богородиці.
Захоплює велика кількість
криниць біля доріг. Їдеш чи центральною, чи якоюсь польовою
доріжкою і раптом – колодязь.
Під дахом, із відром, закритий
кришкою, із чистою водою, прикрашений. І поруч хрест.

Нашою головною ціллю був
Кишинів – напрочуд зелене
місто, яке, як і Рим, розміщене
на семи пагорбах – вздовж притоки Дністра, річки Бик, серед
парків та озер. Місто було засноване близько 1436 р., і з того
часу його історія була насичена
різними подіями. Свідченнями
давно минулих часів є насипи
13-ти сторожових сигнальних
постів, колись споруджених на

гірлянд представлена фігурами
янголів. Масштабні фотозони
влаштовані також у торговельно-розважальних центрах.
Про Пушкіна, який проводив тут роки заслання, нагадує
пам’ятник поету, який є найстарішим у місті. Кишинів став
другим після Москви містом, де

семи міських пагорбах, а також
виявлені подекуди руїни старовинних фортець.
Незважаючи на те, що Кишинів є великим транспортним
центром, він зберігає в собі затишок стародавнього міста. Під
час Другої світової війни було
зруйновано майже дві третини
старих будівель міста. Попри це
в ньому все ж таки збереглося
чимало багатих і величних старовинних будівель і соборів. І
це справжнє диво! На пагорбах
старого Кишинева збереглися
Мазаракіївська, Ришканівська
(ХVIII ст.) і Благовіщенська (поч.
ХІХ ст.) церкви.
У міс т і велика к і льк іс ть
мальовничих парків та скверів, кожен з яких спланований
та побудований майстерно і

з любов'ю. У самому центрі –
сквер Кафедрального собору.
Парк закладено у 1836 році. У
тому ж році завершилося будівництво церковного комплексу
кафедрального собору Різдва
Христового. Поряд розміщена
Арка Перемоги – тріумфальна
арка, споруджена у 1846 році для
розміщення дзвона вагою 6,4 т,
відлитого з трофейних турецьких гармат. Арка була зведена
на честь перемоги у російськотурецькій війні (1828-1829).
У ці святкові передноворічні
та передріздвяні дні у центрі
міста традиційно розміщено
яскраву ялинку з фігурами оленів поряд. Навколо встановлено
штучні ялинки меншого формату. Дороги в центрі прикрашені
святковими вогнями, частина

поставили пам'ятник великому
поетові на зібрані містянами
кошти. «А це наш головний
пам’ятник», – розповідає таксист, вказуючи на скульптуру
господареві (правителю) країни
та національному герою Стефану
Великому, який привів свій народ
до процвітання та популярності
в період короткої незалежності
у 1457–1504 рр.
Молдова – ідеальна країна і
для поціновувачів гастротуризму. Знамениті молдавські вина
можна спробувати у справжньому підземному місті – знаменитих підвалах міста Криково, що
простягнулися на багато кілометрів. Там зберігаються понад
100 колекцій вин із найкращих
сортів винограду. Не менш знамениту мамалигу (страву з кукурудзяного борошна) з бринзою
можна скуштувати в затишних
ресторанах, оформлених у національному стилі. Тут вам також запропонують молдавський
десерт з чорносливу, оригінальні
супи, смачний ягідний компот та
ще безліч смачного і корисного
під акомпанемент життєрадісних
пісень.
Однозначно Молдову можна назвати країною радості й
добра, і вона гостинно запрошує відчути цю неймовірну
атмосферу.

Здоров'я
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Одними з перших,
хто отримав вакцину
від COVID-19, були відомі люди.

Голови держав, політики, лідери думок, співаки і телезірки
щепилися після медиків, щоб
показати приклад іншим. Фото
із пунктів вакцинації заполонили соцмережі і стали справжнім
трендом. Якщо ви не зробили селфі під час щеплення, то чи справді
воно було, – жартували українці.
Про світових та українських зірок,
які підтримують вакцинацію,
розповідає Центр громадського
моніторингу та контролю.
Дженніфер Еністон
Зірка серіалу «Друзі» після щеплення від COVID-19 припинила
спілкуватися із невакцинованими
друзями. Еністон заявила про це
в інтерв’ю і у відповідь отримала
хвилю обурення у соцмережах.
Однак актриса не змінила свою
позицію і пояснила її так: «Я можу
легко захворіти, але не потраплю
до лікарні і не помру. Але я можу
заразити когось, хто невакцинований і чиє здоров’я підірване (або хто
має супутні хвороби), – і таким
чином я поставлю їхнє життя під
загрозу». Еністон наголосила, що
ми повинні дбати не лише про
себе, а й про інших.
Арнольд Шварценегер
Колишній губернатор Каліфорнії та актор Арнольд Шварценегер щепився проти коронавірусу ще у січні. Відео процесу
він виклав у своєму інстаграмі.
Шварценегер щепився у вулич-

ному пункті вакцинації, навіть не
виходячи зі свого авто.
«Сьогодні був гарний день. Я
ніколи не був таким щасливим,
стоячи в черзі», – підписав відео
73-річний Арні і закликав усіх, у
кого є можливість, вакцинуватися.
Ентоні Гопкінс
Американський актор, якому виповнилося 83 роки, також
вакцинувався проти COVID-19
у власному автомобілі. Він був у
масці та захисному екрані. Після
події Гопкінс виклав відео у фейсбуку і написав: «Це світло в кінці
тунелю (після року добровільного
карантину)».
Мерая Кері
Американська співачка Мерая
Кері вакцинувалася у квітні і дуже
нервувала перед процедурою.
Відео зі щеплення вона виклала
на своїй сторінці в інстаграмі.
Коли співачка отримала укол, то

скрикнула, але потім заплескала
у долоні.
«Побічний ефект вакцини: G6»,
– пожартувала Мерая Кері.
Шерон Стоун
Зірка «Основного інстинкту»
отримала першу дозу вакцини від
COVID-19 у березні. Вона розмістила фото зі щеплення і написала, що записатися на вакцинацію
було дуже легко. Шерон Стоун
закликала фанатів звертатися до
глобальної організації CORE, яка
допомагає отримати щеплення
від COVID-19.
Г’ю Джекман
Австралійський актор Г’ю
Джекман отримав щеплення від
коронавірусу у квітні. Зірка «Людей
Ікс» опублікував фото із вакцинації
і додав жартівливий підпис: «Лікувальна здатність Росомахи не
може врятувати мене від COVID.
Але вакцина може. Отримайте її!».

Коротко про головне
• Останній транш цьогорічної військової допомоги вартістю 60 мільйонів доларів
відправили в Україну зі США минулого тижня.
• Адміністрація Байдена розробляє різні варіанти жорстких санкцій проти Росії
у разі її повномасштабного вторгнення в Україну, проте економічні санкцій,
імовірно, є крайнім заходом.
• Президент Володимир Зеленський заявляє, що Велика Британія додатково виділить 1 мільярд фунтів на підтримку України.
• Хорватія – шоста держава Євросоюзу, з якою Україна уклала документ про
визнання європейської перспективи України.
• Європейський Союз затвердив санкції щодо членів приватної військової кампанії
«Вагнер». Вони стосуються громадян Російської Федерації.
• МОЗ України ухвалило рішення про введення третьої дози вакцини від коронавірусу деяким категоріям населення: насамперед її отримають ті, хто переніс
трансплантацію, та ВІЛ-інфіковані.
• Американські законодавці включили до оборонного бюджету на 2022 рік 300
мільйонів доларів військової допомоги для Збройних сил України, тоді як Білий
дім казав про 250 мільйонів доларів.
• В Ужгороді невідомі спалили автівки журналіста Павла Білецького і його дружини,
він пов’язує це виключно з професійною діяльністю.
• Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким виділяється
8 млрд грн на виплати повністю вакцинованим громадянам.
• Жителя Кривого Рогу засудили на 2 роки за підробку СOVID-сертифіката.
• Київський театр «Золоті ворота» отримав перемогу на молодіжному форумі в
Узбекистані.
• Штаму «омікрон» в Україні не виявлено, захворюваність на COVID-19 спричиняє
вірус «дельта» – головний санітарний лікар Кузін.

Аріана Гранде
Американська співачка Аріана
Гранде не лише повідомила фанатам, що вакцинувалася проти
коронавірусу, а й поширила посилання на лікарів та статтю зі спростуванням міфів про вакцинацію.
На своїй сторінці в інстаграмі Гранде закликала фанатів щепитися,
оскільки епідемія досі триває, а
дельта-штам набирає обертів.
Раян Рейнольдс
Канадський актор Раян Рейнольдс, відомий за роллю у фільмі
«Дедпул», отримав щеплення від
COVID-19 у березні. Опублікувавши фото у твітері, актор пожартував, що нарешті отримав 5G. Дружина Рейнольдса, акторка Блейк
Лайвлі, також вакцинувалася.
Оля Полякова
Оля Полякова активно популяризує вакцинацію проти
COVID-19 в Україні. Вона є партнеркою проєкту #проковід від
ЮНІСЕФ Україна та inscience.io.
Зірка щепилася залишковою дозою вакцини у липні. «У цей день
вакцинували Pfizer. Але я б прищепилася і будь-якою іншою доступною вакциною в Україні, оскільки
хочу почуватися захищеною», – написала Полякова на своїй сторінці
в інстаграмі.
Сергій Притула
Шоумен і ведучий Сергій
Притула також вакцинувався у
липні. Фото після щеплення він
опублікував у своєму інстаграмі.
«Виявляється, чіп Гейтса у рідкому
стані!!! Масони, які вживляли чіп,
сказали, що через місяць зможу роздавати 5G», – пожартував Притула.

Руслана
Співачка Руслана щепилася
проти коронавірусу однією з
перших у прямому ефірі на телебаченні. Після щеплення вона
повідомила, що жодних побічних
ефектів не відчула.
«Перший день після вакцинації пройшов у звичному для мене
активному режимі: протягом 15
хвилин обливалася крижаною водою,
пробігла лісом 12 км, танцювала
протягом години на повну силу, до
пізньої ночі працювала у студії», –
написала Руслана у соцмережах.
Олександр Педан
Шоумен Олександр Педан також щепився у телеефірі вакциною
Covishield. За словами Педана, він
не хотів щепитися поза чергою, але
вирішив таким чином заохотити
інших до вакцинації: «Вирішив, що
моє щеплення буде внеском у розвінчування міфів, боротьбу з фейками
і жовтими ЗМІ. Вакцинуватись
треба – це моя позиція».
Сергій Жадан
Український письменник Сергій Жадан вакцинувався також
препаратом Covishield у березні.
Жадан опублікував фото у фейсбуку і порадив українцям зробити щеплення проти коронавірусу.
Нагадуємо, що вакцинація
від COVID-19 безкоштовна.
Отримати укол можна у кабінеті щеплень або центрі масової вакцинації. Детальна інформація на сайті vaccination.
covid19.gov.ua або за номером
0 800 505 201.

На Житомирщині за тиждень
– 1 850 нових випадків
захворювання на COVID-19
З 8 по 14 грудня в Україні
було зафіксовано 59 838 нових
випадків COVID-19. Зокрема на
Житомирщині – 1 850.
Показник захворюваності по Україні
та на Житомирщині поступово зменшується.
8 грудня показник захворівших на
COVID-19 на Житомирщині становив 187
осіб. 9 грудня цифра була більшою – 640
людей, наступного дня було виявлено 336
хворих на COVID-19. 11 грудня їхня кількість
становила 214 випадків, 12 грудня хворих
було 248 осіб. 13 грудня виявили 189 випадків, 14 грудня – 37 осіб.
Нагадуємо, що на території Житомирської області продовжено карантин до 31
грудня 2021 року.

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

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

21

WWW.ZT.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 15 грудня 2021
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
Розробка (продовження розробки) Городського родовища з метою видобування гранітів
та мігматитів, їх переробка на щебеневу продукцію на дробарно-сортувальному заводі з
подальшою перспективою внесення змін до
технологічного процесу для збільшення продуктивності переробного заводу (реконструкцією) в Житомирському районі Житомирської
області. Встановлення бетонозмішувальної
установки БЗУ-60.
Городське родовище розробляється з 1969
року.
У користуванні Товариства з обмеженою
відповідальністю «Новогородецький кар'єр»
згідно договору оренди землі № 53 від
03.02.2004р. знаходяться земельні ділянки загальною площею 28,8229 га (кадастрові номери
№182258170 0:04:0 01:0 0 01,
№182258170 0:04:0 01:0 0 02,
№182258170 0:04:0 01:0 0 03,
№1822581700:04:001:0004).
Цільове призначення: 11.01 Для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами,
що пов'язані з користуванням надрами.
Для здійснення планованої діяльності
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Новогородецький кар'єр» має:
- Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4528, виданий Державною службою
геології та надр України 6 грудня 2007 року;
- Акт про надання гірничого відводу
площею 24,76 га, виданий Житомирською
обласною радою 26.06.2008р. №42.
Площа родовища згідно спеціального
дозволу на користування надрами складає
24,6 га. Геологічні запаси родовища згідно
Протоколу ДКЗ України №2131 від 10.12.2010р.
складають: кат. А +С1 – 6299 (А – 1350; С1 –
4949) тис.м3. Залишок розвіданих запасів

згідно форми № 5-гр станом на 01.01.2021р.
становить: кат. А +С1 5163,99 (А – 266,07, С1
– 4897,92) тис. м3.
Максимальний видобуток гірничої маси
у щільному тілі планується у кількості 500
тис. м3/рік.
Переробка гірничої маси на щебеневу
продукцію здійснюється на стаціонарному
дробарно-сортувальному заводі. Максимальна
переробка гірничої маси на щебінь планується у кількості 1,29 млн. т/рік. Виробництво
бетонної суміші планується у кількості 28
тис. м3/рік.
Режим роботи підприємства по розробці
корисної копалини приймається цілорічний
протягом 300 робочих днів (6 днів на тиждень у 2 зміни, тривалістю 8 годин кожна) та
синхронний з режимом роботи дробарносортувального заводу. Режим роботи бетонозмішувальної установки БЗУ-60 –240 днів
по 20 годин.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Новогородецький кар'єр», 12523, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Новогородецьке, телефон 1: +380977645985, телефон 2:
+380675325595, директор Самойленко Сергій
Іванович.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ,
вул. Митрополита В. Липківського, 35,
тел./факс. (044)206-31-40, (044)206-31-50,
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа:
Котяш Лада Павлівна.
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, 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.
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 прово-

диться у формі надання письмових зауважень
і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді).
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
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ,
вул. Митрополита В. Липківського, 35,
тел./факс. (044)206-31-40, (044)206-31-50,
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа:
Котяш Лада Павлівна.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання зауважень
і пропозицій
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ,
вул. Митрополита В. Липківського, 35,
тел./факс. (044)206-31-40, (044)206-31-50,
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа:
Котяш Лада Павлівна .
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 :
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Новогородецький кар'єр», 12523,
Житомирська обл., Житомирський р-н,
с. Новогородецьке, тел: +380977645985, з
17.12.2021р.;
- Старосілецька ОТГ (адмінприміщення),
12515, Житомирська область, Житомирський
р-н, с. Старосільці, вул. Шевченка, буд. 20-а,
телефон (04130)-7-54-22, з 17.12.2021р.

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних
торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Садовий буд., з/п 41,7 кв.м та зем. діл. для ведення садівництва, пл.0,0450
га, КН: 1822083000:06:000:0626, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н,
Іванівська с/р, Барашівський масив, СТ «Здоров’я», 74. Дата торгів: 10.01.2022 09:00
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №503606 (уцінено лот № 499031).
Чуднівська філія Державного підприємства «Житомирський лікерогорілчаний завод» (юридична адреса:
13200, Житомирська обл.. Житомирський
р-н., смт. Чуднів, вул. Садова, 7; фактична
адреса проммайданчика: 13200, Житомирська обл.. Житомирський р-н., смт. Чуднів,
вул. Соборна, 21) має намір отримати в
Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації
дозвіл про внесення змін до існуючого
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами:
Зміни параметрів стаціонарних джерел викидів відбуваються на виробничому майданчику 2, який розташований за
адресою Житомирська обл. Житомирський р-н., смт. Чуднів, вул. Соборна, 21.
Викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря відбуваються при
роботі котельні, наливі коксо-хімічного
палива до резервуарів, очищенні фільтрів
від осаду. Відбуваються викиди оксидів
вуглецю, оксидів азоту, діоксиду сірки,
речовин у вигляді твердих суспендованих

частинок, недиференційованих за складом, метану, оксиди ванадію, вуглеводнів
граничних С12-С19.
Перевищення санітарно-гігієнічних
показників якості атмосферного повітря
(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків
розсіювання у приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі
величини викидів від джерел забруднення
«Чуднівська філія Державного підприємства «Житомирський лікеро-горілчаний завод» пропонується прийняти як
нормативні.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу про
внесення змін до існуючого дозволу на
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади за адресами:
- Житомирська РДА: 10003, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Лесі
Українки 1.
- Чуднівська міська громада: 13201,
Житомирський р-н., м. Чуднів, вул.
Героїв Майдану, буд. 104.
Розробник обґрунтовуючих матеріалів
– ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
НА ГРИБНЕ ПIД-ВО ЗАПРОШУЄМО РIЗНОРОБОЧИХ (ЧОЛОВIКИ), З/П
13000-20000ГРН(ВIД ВИРОБIТКУ),
ЗБIРНИКИ ГРИБIВ (ЖIНКИ, БАЖАНО З Д/Р), З/П 14000-18000ГРН ( ВIД
ВИРОБIТКУ). МIСЦЕ РОБОТИ: КИIВСЬКА
ОБЛ. ФАСТIВСЬКИЙ Р-Н. ГУРТОЖИТОК,
ХАРЧУВАННЯ. 0963515966

НА РОБОТУ ПОТРIБНI ВОДIЇ КАТЕГОРIЇ В,
С, Е (НАЯВНIСТЬ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ ОБОВ`ЯЗКОВА). ЗП ВIД 15 ТИС ГРН.
0936970907
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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
• Ро б от а в П о л 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)

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

4. БУДМАТЕРIАЛИ
4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент,
пiсок. Продам
• Щебiнь, пiсок, бут, земля, перегнiй, дрова
з доставкою а/м Камаз, ЗIЛ. Вивiз смiття.
0679383303 Олександр

4.22. Столярнi вироби,
пиломатерiали. Продам
• Продам пиломатерiали: дошка пола суха
строгана в шпунт. Дошка столярна. Дошка
обрiзна i необрiзна рiзних розмiрiв. Балки,
крокви, монтажна рейка, дошка обрешiтки,
штахети, пiддони, дерев`янi вiдходи з пилорами з доставкою додому. 0673911769

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

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

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВIДХОДИ ПЛIВКИ
ПОЛIЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

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

8.24. Iнше. Куплю
• Куплю лiс кругляк рiзних порiд,
свiжоспиляний, а також сухостiй. Куплю
пиломатерiали рiзних порiд, обрiзнi та
необрiзнi рiзних розмiрiв. 0673911769

Бізнес
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Гороскоп на тиждень 15 грудня - 21 грудня
ОВЕН
Нелегкий тиждень –
активізуються серйозні
конкуренти. Вас будуть
провокувати на конфлікти, тому
тримайте себе в руках.
ТЕЛЕЦЬ
Не вірте лестощам, бо
за маскою доброзичливця можуть ховатися вороги. Не
починайте нових проєктів – зараз
несприятливий час.
БЛИЗНЮКИ
Ти ж ден ь зм ус и т ь
вас понервувати. Вас
захочуть використати у
власних цілях, тому ретельно прослідковуйте усі контакти.
РАК
Професійні стосунки нервуватимуть вас
на цьому тижні, тому
зосередьтеся на стосунках і сім`ї.
Несприятливий час для поїздок.

Поради господині

ЛЕВ
Доведеться брати відповідальність і «витягнути» на собі колектив. Уникайте
нераціонального витрачання будьяких ресурсів.
ДІВА
Конфліктний тиждень. Обмежте максимально контакти, насамперед
– професійні. Краще у цей час
зайнятися саморозвитком.
ТЕРЕЗИ
На цьому тижні потрібно встигнути реалізувати багато планів. Це
дозволить почуватися впевнено і
спокійно найближчі півтора місяці.
СКОРПІОН
Вдалий період для
активної реалізації намічених планів. Також
було б непогано очистити дім від
усього непотрібного.

СТРІЛЕЦЬ
Позбудьтеся страхів і
не несіть їх із собою у новий 2022-й рік. Хороший
час для того, щоб роздати борги,
і не тільки фінансові.
КОЗЕРІГ
У прийнятті рішень
керуйтеся передусім
власними інтересами. Перегляньте свої контакти, щоб зрозуміти
їхнє подальше майбутнє.
ВОДОЛІЙ
Час д ля роздумів.
Припиніть дивитися на
світ через призму чужого
світосприйняття, подивіться на
ситуацію з іншого боку.
РИБИ
Ви розумієте, що настав час змін, але не до
кінця розумієте, як це
правильно зробити. Зануртеся
у себе і зрозумієте багато нового.

Цікаві факти про тигрів
• У світі залишилося менше
ніж 7 тисяч тигрів. На сьогодні
всі без винятку види тигрів
внесені в Червону книгу, а
полювання на них заборонено у всіх країнах. У найбільш
тяжкому становищі перебуває
амурський тигр.
• Зіниці у тигрів не вертикальні, як у домашніх кішок, а
круглі. Це обумовлено тим, що
тигр веде не нічний, а сутінковий
спосіб життя.
• В темряві тигри бачать
приблизно вшестеро краще,
ніж люди.
• Материкові тигри більші і
масивніші своїх родичів, що живуть на островах.
• Тигри здатні схрещуватися
з левами.
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• Для підтримання життєдіяльності тигру потрібно приблизно вдвічі більше їжі, ніж леву. За
рік дорослий тигр з'їдає до трьох
тонн м'яса.
• Мисливські угіддя тигрівсамців у 4–5 разів більші, ніж у
самиць.
• Тигр – найбільший з усіх
великих кішок.
• За допомогою гарчання
тигри спілкуються між собою
на великій відстані. Розлючені
тигри ніколи не гарчать – вони
шиплять.
• Всі білі тигри – блакитноокі.
• Візерунок зі смуг присутній
у тигра не тільки на шерсті, але
і на шкірі. Якщо тигра повністю
поголити, нова шерсть відросте
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точно з тим же візерунком, що
був раніше.
• У тигрів унікальні не тільки
вищезгадані візерунки на шкірі та
хутрі, але і голоси. Ба більше, по
голосах тигри впізнають один
одного.
• Тигри чудово плавають.
Вони здатні перепливати навіть
дуже широкі річки з потужною
течією.
• В індійських заповідниках працівники носять на потилиці маски, що імітують
людські обличчя. Вважається, що це допомагає вберегтися
від нападу тигра, оскільки той
нападає тільки із засідки та зі
спини. Будучи поміченим, тигр,
імовірніше, піде шукати іншу
жертву.
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Зимовий сезон завітав
до наших широт. З кожним
днем позначка на термометрі
стрімко падає вниз, а бажання загорнутися в теплий плед
і не виходити з дому дедалі
сильнішає.
На щастя, є чудовий спосіб
гарно пережити холоди. Цієї
зими неодмінно треба придбати
модний пуховик, який не тільки
захистить від снігу й вітрів, а й
стане продовженням стильного
образу. У колекціях осінь-зима
2021/2022 дизайнери показали
ультраоб’ємні варіанти, стьобані моделі, пуховики-кейпи й
укорочені, але не менш теплі
куртки.
Мабуть, найпопулярнішими
цієї зими стали пуховики Miu
Miu — від маскулінних стьобаних курток, виготовлених
на кшталт бомберів, до дутих
моделей пастельної колірної
гами із зірочками на плечах.

Streetstyle-зірки носять їх з короткими спідницями та грубими черевиками на масивній
підошві, з елегантними сукнями й жокейськими чоботами
або із широкими штанами й
теплими джемперами. Як і
раніше, не лишають своїх позицій пуховики-жакети, які
минулого сезону представили
Prada. Носіть їх зі спортивними костюмами, трикотажними
сукнями, універсальним денімом або шкіряними штанами,
а якщо хочеться скласти більш
жіночний силует – додайте пояс
на талії. Цього сезону не бійтеся
грати з кольорами, вибирайте
пуховики в яскравих відтінках
зеленої трави, солодкої малини або блакитного океану, які
поліпшуватимуть вам настрій
похмурого дня. Як носять пуховики цієї зими головні модниці
– дивіться в галереї.
Джерело: Vogue.ua
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ВЕСТСАЙДСЬКА
IСТОРIЯ

ОСЕЛЯ ЗЛА: ВIТАЄМО В
РАККУН-СIТI

Жанр: драма, кримінал, мюзикл,
романтика

Жанр: жахи, фантастика, екшн

Стрічка «Вестсайдська історія»
розповідає класичну історію суперництва та юнацького кохання
в Нью-Йорку 1957 року. Лауреат
премії «Оскар» Стівен Спілберґ
зняв цей фільм за сценарієм Тоні
Кушнера, лауреата Пулітцерівської
премії та «Тоні».

Iсторія поверне нас у 1998 рік та
розкриє всі секрети загадкового
Раккун-Сіті. Там, де колись знаходився успішний фармацевтичний гігант корпорації «Амбрелла»,
сьогодні зачаїлося глибинне зло.
Чи вдасться групі тих, хто вижив,
вистояти перед зловісною силою,
яка вже тут?

ЕНКАНТО: СВIТ МАГIЇ

ДIМ ҐУЧЧI

Жанр: анімація, пригоди, сімейний

Жанр: біографія, драма, кримінал,
трилер

У горах Колумбії розкинулося
мальовниче містечко. Тут живе
велика дружна родина Мадригалів. Кожен із членів родини має
свої унікальні чарівні здібності.
Єдиним виключенням у родині є
дівчинка Мірабель. Вона не має
жодних особливостей, тож часто
опиняється через це у центрі уваги.
Якось Мірабель дізнається, що усі
чарівні сили і здібності її родичів
під загрозою.

Леді Ґаґа, Адам Драйвер, Джаред Лето та Аль Пачіно в епічній
екранізації за мотивами реальних
подій! Iсторія вбивства онука засновника модного дому «Gucci»
Мауріціо Ґуччі, що сколихнула
увесь світ! Iнтриги, ненависть та
жага помсти покажуть інший бік
сліпучої розкоші та гламуру..

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

kinoukraina.zt.ua

